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 ب�ره: " دریدمک�اس ل �یس�س ت ه�ادارانیجمعه "�گ�ید

 یم� و ب�اب� -۱

 یدمک�اســـ �لین س�ســـی�دیـــبن یهـــ� و اصـــ�ل اعتقـــ�د ارزش از یکـــیهـــ�  انســـ�ن یاصـــل ب�ابـــ�
و   یی، ت�انـ�ی، روانـیو چـه ه�شـ یافـ�اد چـه از نظـ� جسـم�نهم� ست که ین ی�یب�ش�. ت�د یم

، متمــ�ن و یانســ�ن �ک ج�معــیــامــ� در  .ش متف�وتنـ�یب�کســ�ن و ب�ابــ� نبــ�ده و کمــیاسـتع�اده� 
گـ�ددیه� نب� ن تف�وتیش�فته ایپ  یمسـ�و یهـ� بـ� حقـ�ق انسـ�ن انسـ�ن« می�یکـه بپـ� � م�نع آن 

 �همـ« �:یـگ� یصـ�احت مـ ن مـ�رد بـهیـ� در ایـن ه حقـ�ق بشـ�یـاصـل اول اع�م». ش�ن� یزاده م
 ».�...نیآ یم �یدن ه� آزاد و ب� ک�امت و حق�ق ب�اب� به انس�ن

از  یکـی یآغـ�ز زنـ�گ ه� در انس�ن �هم یب�اب� ب�ا یه� ط و ف�صتیج�د ش�ایف�اهم ک�دن و ا
 هـ� دمک�ات �لیاست. س�س یدمک�اس �لیس�س یاس�س یه� و از ه�ف یاص�ل ع�الت اجتم�ع

کـ�ده و ی�ریبه  کـه  یمـ ج�معه تـ�ش   ه و مـ�ردیـامک�نـ�ت اول تمـ�مگ�ه�نـه و خ�دمن�انـه آکننـ� 
� ســ�زن�، و یــافــ�اد ج�معــه مه �همــ یرا بــ�ا یســته ک�امــت انســ�نیش� یک زنــ�گیــآغــ�ز  ی�ز بــ�ایــن

 آح�د م�دم ق�ار دهن�. �ریاخت ت را دریش�فت و م�فقیرش�، پ یف�صت و امک�ن ب�اب� ب�ا
شـ�فت و ی�ان رشـ�، پیـ، میآغـ�ز زنـ�گ ط و امک�نـ�ت ب�ابـ� دریرغـم شـ�ا یست که عل یهیب�

 یط خـ�رجیشـ�ا �"صـ� در صـ" یدر صـ�رت تسـ�و یه� ف�د حتـ یو اجتم�ع یت اقتص�دیم�فق
شــخص  یو رفتــ�ر یذهنــ یهــ� یی�ان تــ�ش و ت�انــ�یــ)، بســته بــه میاجتمــ�ع و یطــیمح(

و  یفـ�د یهـ� تیـمختلـف فع�ل یهـ� ع�صـه هـ� در متف�وت خ�اه� ب�د. تف�وت عملک�د انسـ�ن
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 یاصــل ب�ابــ� ،یو اجتمـ�ع یاقتصــ�د یهــ� ع�صـه در نیت اســت. بنــ�ب�ایـک واقعیــ یاجتمـ�ع
، )١(پیانت�پ�ن�رشـ �یروح و انج�م� یم ب�ر ج ف�جعهینت� به بلکه ستین یعملا تنه نه�" ص در ص�"

کـه  را یهـ� و عـ�امل �هیـهـ�، انگ نـهیزم از ی�ریکش� و بسـ یم شت� رایب یتک�پ� ، ت�ش وینیک�رآف�
ــبب  ــه ابتکــ�راتیابــ�وز س ــگ�ف در ،نهم کتشــ�ف�ت ش ــ�ت و ا ــاخ ۀســ� اخت�اع ن یچنــ شــ�ه و �ی

�انــ� و ج�معــه را بــه یم یمــ عمــ�م فــ�اهم آورده اســت، یرا بــ�ا یا کننــ�ه �هیــخ یامک�نــ�ت رفــ�ه
 ش�ن�.ک یم قهق�ا رک�د و درج� زدن و به پس�فت و

ــ�ب�ا ــه ن دریبن ــ� ع�ص ــ�د یه ــ�ع یاقتص ــو بــه__  یو اجتم ــ�دی ــه اقتص ــ� __ ی�ه ع�ص  یب�اب
هـ�  سـت تفـ�وتیب� یمـ ف و متحقـق شـ�د ویـه هم ب�دن تع�یکس�ن و شبی یمعن� ت�ان� به ینم

قـ�ار  ی�یپـ� تیت و مسـئ�لیـتـ�ش، خ�ق یمبنـ� هـ� را بـ� ی�ان ب�خـ�رداریـنظ� گ�فـت و م را در
دارد  یشـت�یب ی�یپـ� تیت و مسـئ�لیـت�، خ�قشیه� ت�ش ب ن ح�زهیکه در ا یکس داد ت� ه� آن

   من� ش�د. به�ه یت� �دیز ی�یم�ا از
کــه پیاز طــ�ف د  یهــ� ییدر ت�انــ�  ح داده شــ�: بــه ســبب تفــ�وتیشــت� ت�ضــیگــ� همــ�نط�ر 

ط، یشـــ�ا در ینــ�همگ�ن م�جب بـــهن یهمچنــ هــ� و انســـ�ن یو رفتــ�ر ی، روانـــی، جســمیذهنــ
ــ�ا یطــ�ل زنــ�گ کــه در ییم�ه��شــیو پ  تیــم�قع ــ یافــ�اد اتفــ�ق مــ یب  یرغــم ب�ابــ� یافتــ�، عل
� خ�اهــ� بــ�د. ین�پــ� افــ�اد اجتنــ�ب یزنــ�گ یهــ� تیــدر ح�صــل تــ�ش و فع�ل ین، نــ�ب�اب�یآغــ�ز

 بــ� وجــ�ِد شــ�د،  یک�رافتــ�ده مــ از یمــ�ریب �یــتصــ�دف  علت کــه بــه ی� پ�شــکیــکــ�رگ�  ،مثــ�ل یبــ�ا
ک�رهـ� ت�ش �هم �د. یـگ ی� قـ�ار مـیپـ� بینـ�ب�اب� و آسـط یشـ�ا خـ�د در �گ�شـت یه� و زحمـ�ت و 

ــ�ب�ا ــ هــ� �فــین وظیبن کــه عــ�وه یانســ�ن �ج�مع ــ� تــ�ش  اســت  کــ�دن شــ�ا جهــتب ط یفــ�اهم 
شـت� یو تـ�ش ه�چـه ب یبـه سـع مـ�دمق ین تش�یع اف�اد و در �هم یب�ا یآغ�ز زن�گ در یمس�و

 �ســـتیکـــه ش� را یط زنـــ�گیدلخـــ�اه خـــ�د، بک�شـــ� حـــ�اقل امک�نـــ�ت و شـــ�ا یتحقـــق زنـــ�گ در
 �.ین نم�یش�ن تضم یزن�گ س�اس� اف�اد ج�معه در یتم�م یاست ب�ا یک�امت انس�ن

ــهیزمامــ� در  ــ� ن ــ�ق یه ــیو س یحق ــ� و ع�صــه ی�س ــ�م از ییه ــ�عن یت ــ�یاجتم ــ� ی، ب�اب  یام
                                                        

1 .Entrepreneur  :کـپـ�ت�ِ� مبتکـ� ک�رس��ر، خط�گ کـ�ر، فـ�د مبتکـ� و  و کسـب ��رآف�ین و مـ�ب� در ع�صـِش 
که ب�ای رسی� .) از بـ�ل .ع�صـه تجـ�رت، صـنعت، خـ�م�تی و. به ه�ف اقتص�دی خـ�د (درن ن�آوری 

کــ�ری اســت  و ریــ� کســب صــ�حب و ب�ن�مــهکــه  مــ�ل و آســ�یش خــ�د ابــ�یی نــ�ارد، شخصــی ،نیــ�و ،وقــت
کـ�ر خ�ق�نـه و  به دستیابی براي و) …(م�سسه تج�ری، صنعتی، خ�م�تی و کن�ر  س�د و منفعت بیشت�، در 

گیـت"ه�ی آن:  د. نم�نهپ�ی� نی� می را ارائه ابتک�ر، خط� و ریسک اسـتی� "ک�وسـ�فت، �یم سـس�م "بیـل 
 ش�کت تس�.گ�ار  پ�یه "ن م�سکی�ا"اپل،  بنی�نگ�ار �"ج�ب

Bill Gates: Microsoft; Steve Jobs: Apple; Elon Musk: Tesla, Inc. 

___________________________ 
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 ین نظــ� و عملــیــصــحت ا ی� تــ� حــ�ودیــم�جــ�د ن یهــ� تج�بــه ،و ق�بــل تحقــق اســت یشــ�ن
 داشـتن کسـ�نیطـ�ر  بـه یب� همه رفتـ�ر یعنی ؛ه� ن ع�صهیان�. ع�الت در ا ش�ن را نش�ن داده

 ه�ست. ن ع�صهیدر ا یبه ب�اب� ی�بیو س�انج�م دست هیهمپ�ط و امک�ن�ت یج�د ش�ایو ا
 ین عـ�الت اجتمـ�عیتضـم در یانس�ن �ک ج�معیم که ین ب�وریا ب�ه�  دمک�ات  �لیم� س�س

امک�نـــ�ت  شـــت�یجهـــت تحقـــق ه�چـــه ب ســـت دریب� یمـــ یامک�نـــ�ت اجتمـــ�ع یب�ابـــ� و یواقعـــ
 از نظــ� افــ�اد ج�معــه صــ�ف همــ� یبــ�ا "درمــ�ن به�اشــت و" و "آمــ�زش" �ع�صــ در دو همســ�ن

 �ان درآم� آنه� بک�ش�.یم و یت اجتم�عیم�قع
ت یــبه�اشــت و درمــ�ن از اهم نــ�یزمهــ� ارائــه خــ�م�ت ب�ابــ� در  دمکــ�ات�ل یمــ� س�ســ یبــ�ا

در  یتنهــ� نقــش اس�ســ آحــ�د مــ�دم نــه یو روانــ یســ�مت جســم�ن �ایــز ب�خــ�ردار اســت. یا �هیــو
 ی�ر ضـ�وریع�امـل بسـ از یکـیدارد، بلکـه  یانسـ�ن ه� ی� و خ�ق ب�ایش�د، پ� یا یتحقق زن�گ

شــ�فت ی� و پیــت�ل بــ� �یــن ی�ی� چشــمگیتــ�ث کــهشــ�د  یمحســ�ب م یرفــ�ه اجتمــ�ع در ی�دیــبنو 
 د.گ�ار یم ج�معه شت�یه�چه ب

گـ�ه � بـهیـآم�زش و پ�ورش ن �سـت و اقتصـ�د ی، ف�هنـگ، دانـش، سیعنـ�ان ع�مـل رشـ� آ
و ارائــه خــ�م�ت ب�ابــ� در ن یتــ�م مــ� دارد. بــ�ون یاجتمــ�ع یدر زنــ�گ ی�تیــو ح یا هیــپ� یتــیاهم

بجـ�  ی�یـچ اش جـهینتو سـخن گفـت  یتـ�ان از تحقـق عـ�الت اجتمـ�ع ین دو ع�صـه، نمـیا
 نخ�اه� ب�د. یاجتم�ع ۀ�یع� ، اخت��ت و مشک�تیثب�ت یب

ن یتــ� یعــ�ل گــ�ن دریخــ�م�ت ب�ابــ� و ران یتــ�م ف مهــم دولــت رفــ�ه: تــ�ش دریاز وظــ� یکــی
 ی. بخـــش خص�صـــ� "آمـــ�زش" و "به�اشـــت و درمـــ�ن" اســـتدو ع�صـــ ت ممکـــن دریـــفیک

کنــ�ر دولـــت  یو پ�ورشــ یو امک�نــ�ت آم�زشـــ یل پ�شــکیوســ� ،� دارویـــت�ل ت�انــ� در امــ� یمــ در 
 � داشته ب�ش�.یفع�ل و مف یحض�ر

 



 

 



 
 یدار هیم� و س�م� -۲

کــهیکنــ یمــ یزنــ�گ یا مــ� در زم�نــه بــ�  تق�یبــ�ً  یدار هیســ�م� یاجتمــ�ع - یســتم اقتصــ�دیس« م 
ک�بـ ی: ک�ه شـم�لءاستثن� دو ج�ب__  س�اس� جه�ن  اقتصـ�د بـه کشـ�ره� �همـ و شـ�ه مسـلط� __ و 

 هــ� یدار هیپس�ســ�م� و یدار هیســ�م� از شیپــ یهــ� ســتمیس. انــ� آورده یرو یدار هیســ�م� بــ�زار
 �.ان ش�ه �ین�پ� دو

 تق�یبـ�ً ش از خـ�د را یتـ� پـ کیت� و ارگ�ن یشخص ی) اجتم�عیه� ف�م( شک�لاَ  ،یدار هیس�م�
ــ ــ�ن هب ــه زم ــت. آنچ کــ�ده اس ــ�ب�د  ــل ن ک�م ــ�ر  ــه یط ــ�ه ب ــ� عنــ�ان چه ــس از ســ�م� یه   یدار هیپ
 �یـنظ ییکشـ�ره�. اسـت ختـهیر فـ�و شیکمـ�ب �یـن شـ� یم شن�خته_  سمیسم و کم�نی�لیس�س_ 
 امـ� خ�اننـ�، یمـ سـتیکم�ن را خـ�د کـه شـ�ن� یمـ یم�انـحک یبـاح�ا ت�سـط هن�ز تن�میو و نیچ

کــه بــ� شــت�ب بــ� مبنــ�عهــ� بــ� را یاقتصــ�د �ســتیر و تیهــ�ا ) و یدار هیســ�م�( بــ�زار یه دارنــ� 
 �.ش�ن یم یگ�ار هیت پ�یم�لک یس�ز یخص�ص

کـه بـه عمـ� مـ� و یـآ ینظـ� مـ هنب�شـ�، امـ� بـ یشـگیممکـن اسـت هم یدار هیس�م� ی�وزیپ  �
کـه مشـه�د اسـت از آن ن یهـ� ه� و نـ�ه بچه کـه تـ�ان  یاجتمـ�ع ی�ویـمـ� هـم ب�سـ�. و تـ� آنجـ� 

 ]۱[.»تسین یب�ان�اختن آن را داشته ب�ش� خب�
آن، بلکــه درس  یب�انــ�از یهــ�ده بــ�ایمــ� نــه مبــ�رزه و تــ�ش ب �فــیوظ یطین شــ�ایدر چنــ

ــ�فتن از تج�ب ــگ ــی ــت و منف ــ�ره� ی�ت مثب ــ�ش در اید یکش ــ� و ت ــ�د سیگ ــتمیج کــه  یس ــت  اس
 یهــ� و جنبــه یختگیگســ جــ�مرا در خــ�مت گ�فتــه، ل شــگ�ف آن یهــ� لیشــت� پت�نســیه�چــه ب
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�ان را از فقـ� و ف�کـت یـکشـ�رم�ن ا تـ� �را تحت کنت�ل درآورده و به ح�اقل ممکن ب�سـ�ن یمنف
ن و یتـــ� عیآن گ�فتـــ�ر اســـت، بـــه ســـ� کـــه در یا یو اجتمـــ�ع یاقتصـــ�د - ی�ســـیو مـــنج�ب س

 �.ش�فته ب�س�نیپ یکش�ره� �ین وجه ممکن به پ�یت� یانس�ن
ــن�رد" یکشــ�ره� یدمک�اســ �لیمــ�ل مــ�رد نظــ� مــ� س�ســ ســ�ئ�، نــ�وژ، دانمــ�رک و ( "کی

و  یاجتمـ�ع - ی�سین دست�ورد سیت� ین و ع�لیت� یانس�ن ،ستمین سیفن�ن�) است. به نظ� م� ا
ک یـدمک�ات یدار هیک نـ�ع سـ�م�یستم ین سیا �ده ش�ه است.یاست که ت�کن�ن پ یاقتص�د

هسـتن� و اقتصـ�د بـ�زار  یت خص�صـیـدر م�لک عمـ�ت�ً  ه� ییدارا« � و ام�ک ویل ت�لیاست. وس�
 فـه و تعهـ� خـ�دیوظ دمکـ�ات �لیس�س» ب�ده و دولت یاقتص�د یه� تیفع�ل یسم اصلیمک�ن

کــه از ط� یمــ و  یاقتصــ�دن یتــ�م حــ� اقــل، و خــ�م�ت ه� ی�یر هاز ب�ن�مــ یا هق مجم�عــیــدانــ� 
� و در یـن نم�یهمگـ�ن تضـم یرا بـ�ا یک�امت انس�ن �ستیش� یک زن�گی یح�اقل رف�ه �زم ب�ا

 ]۲[.اف�اد ج�معه بک�ش� �هم یشت� ب�ایش�فت ه�چه بیرف�ه و پ ،ه� ج�د ف�صتیا
و  یخـ�ف اخ�قـ یمفهـ�م یسـتی�ت م�رکسیـدرادب یآور و مفه�م س�د و س�د یدار هیس�م�

، آن یشـ�ق یسـ�بق و اقمـ�ر اروپـ� یدر اتح�د شـ�رو« ینشین بی�، ب� چنیآ یم حس�ب مط�ود به
 ی�یـگ هه به�کـجه روشـن اسـت یدر نت، ش�د ینم ه گ�اشتهیس�م� یآور س�د یب�ا یش�طه�گ� 

 شـــ�ه قـــ�ار �هیشـــکج�دشـــ�ه در تـــ�ازن بـــ� رنـــِج یش رفـــ�ه ایشـــ�د و افـــ�ا یمـــ مـــ�ث� از منـــ�بع�یغ
 ]۳[.�دیگ ینم

از ارزش  یتنهـ� ن�شـ) تیـدر نه�( و سـ�د را ؛هیسـ�د و سـ�م� �سم ب� س�ده ک�دن رابطـی�رکسم
 ی�تیـ�ر حیت و نقـش بسـیـدانسـتن، در واقـع اهم) �یـپ�ولت�ر( ک�ر ی�ویآم�ه از ن دست به یاض�ف

" دانـش و اط�عـ�ت" ع�مـل __ عصـ� مـ� در__   �یـو ن "تی�یمـ�ل "و ع�م "هیس�م�" و س�زن�ه ع�مل
 .  �دیگ یم �هیرا ن�د

گ� به ج� کـه بـ�زدهینـیب یمـ م،یبگـ�ار را "یبـ�زده" کلمـه، "یآور سـ�د"کلمه  یا ه�چـه  یم 
و  ی�یـهـ�ف هـ� واحـ� ت�لب�یـ�  در واقعست، بلکه یتنه� م�م�م ن شت�) نهیب "یده س�د"( ب��ت�

ک�ر گـ� محـ�ود یب�شـ�، علـ یو ه� ج�معه انس�ن یه� گ�وه   یعـیمنـ�بع طب یه� تیالخصـ�ص ا
از  ییبــ�� تنهــ� راه رهــ� یبــ�زدهحقیقــت در . می�یــدر نظــ� بگ هــمســت را یط زیمحــ لئو مســ�

ت رق�بـت بـ� یـ�ن بـه سـطح ق�بلیو رسـ یط مـ�دیو بهبـ�د شـ�ا یاقتصـ�د یم�ن�گ چنگ�ل عقب
 .ش�فته استیپ یکش�ره�
گ�  م ییم بگـ�یتـ�ان ی، مـمی�یـدر نظـ� بگ یین معنـ�یچنـ بـ�را  "یدهـ �د" و "سیدار هیس�م�"ا

 .�ن نخ�اه� رفتیم ه�گ� از یدار هیس�م� که
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ــ "یســ�د دهــ� "گــ� ســکید یرو بــ�زار  یدار هینفــک آن در ســ�م�ی� �و جنبــ "بــ�� یبــ�زده"� ی
ــ�زار یرق�بــت اقتصــ�د ۀاســت. جــ�ه� "رق�بــت" ،آزاد ــ� یــت�ل تــ�ش در، تــ�ان رق�بــت ��زمــ و ب � ب

کــ�دن شـ بـه ،ن راســت�یاســت. در همـت�  نییپـ� �نــیت بـ��ت� و ه�یـفیک کــ�ر  ه� و بـیــت�ل یه� ه�یروز 
 ، همچنـین�یـت�ل یشـت� بـ�زدهیچـه بش ه�یافـ�ا جهـِت  یکـیتکن یه� ورد�ن دسـتیگ�فتن آخـ�

. �بــ�ی یمــ یبــه ال�امــ�ت رق�بــت، معنــ ییدر پ�ســخگ� ی�ی�پــ�ییت انعطــ�ف و تغیــافــ�ودن ق�بل
هـ�  �سـتن�، بلکـه �زمـین یتنهـ� منفـ خـ�د نـه یبه خ�د "رق�بت"و هم  "یآور س�د"ن هم یبن�ب�ا

 بلکــه در، "ت�زیــ�دســ�د و ســ�د "�. و مســئله نــه در شــ�ن محســ�ب می شــ�فتهیاقتصـ�د شــک�ف� و پ
 .سته� ن س�دیع ایت�ز ۀ� در نح�یشت� و نیس�د ب تحقق ۀنح�
 م؟یب�ور ن�ار "هیو س�م� ک�ر"که م� به تض�د ست معن� نیب�ن سخن�ن ی� ایآ
کـ�ری�ن س�م�یتض�د م" ک�رف�مـ� و منـ�فع نیـم، "ه و  ت اسـت: یـک واقعیـکـ�ر  ی�ویـ�ن منـ�فع 
کـ�هش ه�یـشـت� از ط�یدنبـ�ل سـ�د هـ� چـه ب ه بهیس�م� ش یکـ�هش دسـتم�ده�، افـ�ا( ه� هنـیق 

ک�ر، ک�هش م�ا کـ�هش ه�یـس�ع�ت  کـ�ر و خـ�ص یدر محـ یو به�اشـت یل رفـ�هینـه وسـ�ی�،  ط 
ـــت�ل یهـــ� یختنیع�ت و دور ریشـــ�ن از ضـــ� ـــه ارزانی ـــ� � ب ـــت و در …) ن شـــکل ممکـــن ویت اس

کــ�ر ســ�لم ویمحــ، کــ�ر، خ�اهــ�ن دســتم�د بــ��ت� ی�ویــمق�بــل: ن شــت� یب ی�یــو م�اتــ�  خط� یبــ ط 
اشـ�ره (از مـ�دم  ی�وهـگ یـ� ک نفـ� ب�شـ�،یـه ینکه صـ�حب سـ�م�ینظ� از ا ن تض�د ص�فیااست. 

از  ی�یــسســ�ت ت�ل�هــ� و م هــ� و ب�نــک در شــ�کت یم مــ�دم عــ�دیعظــ یه� یگ�ار هیبــه ســ�م�
اشـ�ره بـه تج�بـه ( اسـت. یک�رگ�ان، همچن�ن بـ�ق ی� حتیو ) یب�زنشستگ یه� ق صن�وقیط�

کــه: حتــ ک�رمنــ�ان دولتــ یسســ�ت�در م یســ�ئ�  �ن یــن تضــ�د میــشــ�ن�، ا یمــ اداره یکــه ت�ســط 
ک�رکن�ن مش�ه�هی�یم�  .  ش�د) یم ت و 

�ن یــحــل تضــ�د م[ن خ�اســت یــپ�سخشــ�ن بــه ا یســتی�لیس�س یک�ســکپــ�دازان  شــهیان�«
اتحـ�د " وحشـتن�ک یه� هتج�بـ امـ�. بـ�د �یـت�ل ابـ�ار )�دنکـ یدولتـ" (�هی�لیس�سـ] "هیس�م� ک�ر و

اسـت  ک انـ�ازه خط�نـ� همـ�ن � قـ�رت در دسـت دولـت بـهکـه تم�کـ داده اسـتنشـ�ن  "یشـ�رو
ن قـ�رت یبـ ی�ا در هـ� دو مـ�رد، اخـت�ف ف�حشـیـ. زیخص�صـ� ی� قـ�ر ت در نـ�د سـ�م�که تم�ک
 جــ�دینــ� اا نت�لکه تحــت کــ یه) و قــ�رت آنــ�نی� ســ�م�یــدولــت ( �یــننــ�گ�ن دســتگ�ه ت�لک نتــ�لک
ه کـ�، نشـ�ن داد یـنتـ�ل بـ� ابـ�ار ت�لک یعنـی یسـتی�لیس�س ین پ�سش اصـلیش�د. پ�سخ به ا یم

 .»نت�ل استک ی�دن اب�اره�که پخش کست، بلینت�ل نکن ی�دن اک کیاشت�ا
کـه: یت ایواقع �، یـابـ�ار ت�ل کیت اشـت�اکیـن رفـتن تق�بـل منـ�فع بـ� م�لیتصـ�ر از بـ«ن است 

 ی�دهـ�یبن � منـ�فع صـ�حب�ن آن وجـ�د دارد:ین کیت اشت�اکیدر م�ل یحت. ب�طل است یتص�ر
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�ه ی� به هم�ن شیهستن�، ب�ش�ن  ص�حب�ن ی�رگ�ک یه� هی� اتح�دیه دولت ک یب�زنشستگ یم�ل
 یجـــ� و هســـتن� در جســـت یخ�اهـــ�ن ســـ�دآور یخص�صـــ یگ�ار هیســـ�م� یه� تکه شـــ�کـــ

ب�زنشسـتگ�ن اسـت.  یبـ�ا یخـ�بۀ ننـ�ک نیه تضـمکست ی آنه��ا س�دآوریب�شن�، ز یس�دآور
 یخص�صـ یه� تکچـ�ن شـ� ،شـ�ن� هـم یم اداره یتع�ونۀ �یش ه بهک� ین یتج�ر یه� تکش�

� اســتخ�ام یــنــ� چنـ� نفــ� ب�ک یمــ نیــیه تعکـن اســت یبـ�زار هســتن�، و همــ یوابسـته بــه تق�ضــ�
کـ� "صـ�حب�ن"ه در اصـل کـ� یـدهن�گ�ن ن �تیبپ�دازد. م�له� ن� و چه مق�ار دستم�د به آنک  یم�ا

 ]۳[.»هستن� ه� هنی�هش ه�کنت�ل و ک به من� ت ج�معه هستن�، ع�قهی�یتحت م�
 ن�پـــ�ی� �، اجتن�بیـــتق�بـــل منـــ�فع در رونـــ� ت�ل« ک ج�معـــه:یـــدمک�ات �لیل س�ســـیـــدر تحل

فعـ�ل  ،�یـح�صـل از ت�لِد ع سـ�یـ�ر و هـم در ت�زکـط یشـ�ا� ن تضـ�ده� هـم در ع�صـیـا«… »است
ــ�ان  ینمــ کــ�ر اســت� ط متفــ�وت ع�صــی�مــ� شــ�ایه پکــرا  ن�پــ�ی� ن رونــ� اجتن�بیــهســتن�. ا ت

ت�انـ� بــه  یمــ ن تضـ�دیـجـ�د شــ�د ایب�ابـ� ا تق�یبــ�ً  ییه تن�ســب قـ�اکـ ی�هش داد، امـ� بــه شـ�طکـ
ن امـ�، اعتـ�اف یـب�خـ�رد بـ� اۀ �ین شـیبهتـ�«و ». بـ�ل شـ�د یاقتصـ�د� ت�سع ی� ب�ایپ� یع�مل

جـ�د تـ�ازن یت و ایم مسـئ�لین و تقسـین طـ�فیبـ ،جـ�د من�سـب�ت روشـنیو ا ی�یـبه وجـ�د درگ
ن یبهتـ� دمک�اتیـک لحـ�ظ و هـم از یث اقتصـ�دیـهـم از ح ،ب�خـ�ردۀ �ین شـیـا ست.آنه� نیب

 ]۳[».ده� یم جه راینت
را  کیت اشــت�اکیـه حـق م�لکـ "یسـکوارت�" یمــ�روث� شـیبـ� ان� دمک�اسـی �لی�گ�ه س�سـیـد«

سـت و آنه� منـ�فع� یـه بـ� پ�کـ یبـ�رژواز کگ� مـ� بـه درید ین� مخ�لف است. از س�یب یم ه�ف
 دانـــ�، تـــن یمـــ �هین شـــیشـــه بهتـــ�یرا هم یخص�صـــ یو گ�داننـــ�گ یت خص�صـــکیـــحـــق م�ل

گم�ت" ی�یم. م�ضعگیده ینم گم�ت خ�ِد  ،درست "یکپ�ا سـم اسـت: مـ� مسـئله را ب�اسـ�س یپ�ا
گــ�هینــک یمــ یط م�جــ�د ب�رســیشــ�ا و  یت خص�صــکیــه م�لکــم یرســ یمــ جــهین نتیــبــه ا یم. 
ــ� ــی�یم ــ�ه یت خص�ص گ ــت و  ــ�ت� اس ــن یه�فمن ــ� م�لی ــ�مکی ــو ت�ل یت عم ــ�می ــ� ی� عم  را بهت

 ]۳[».میدان یم
ــاز ا دمک�اتیــک �لیس�ســ� شــیان�« و  چنــ� ج�نبــه یالگــ� ی�دن بــه ســ�کــ�ه ی�لیس�ســۀ �ی

ــ�گ�ن  ی�ســیس یه� هتج�بــ. �ده اســتکــت کــح� دمک�اتیــک ی�یــگ میاز حــق تصــم یتــ� گ�ن
اقتصـــ�د  و دمک�اســـیج�نبـــه بـــ�دن  �ز بـــه همـــهیـــاز ن یتـــ� قیـــعم کدرهـــ�  �اتکدم �لیس�ســـ

�دن کـ یدولتـِل حـ ه راهکـدهـ�  یمـ نشـ�ن ه� هن تج�بـیـاز ا ی�یـگ هجیداشته است. نتهم�اه  به
در عـ�ض منظـ�رش اقتـ�ار  دمک�اتیـک �لیس�سـ یرسـ�ن�. الگـ� ینمـ م� را به ه�ف ،�یاب�ار ت�ل

� کـاقتصـ�د و م�ا یه بـ�اکـنـ� ک یمـ �ایـن حـق را پیا دمک�اسیجه یب� ب�زار است. درنت دمک�اسی
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 کنن�گ�ن مصـ�ف نـ�ن وک�رکهـ�،  تکن مقـ�رات شـ�یـ، ام� در چـ�رچ�ب ان�کوضع  ی� مق�راتیت�ل
ــــ�  ــــدر من�ســــب�ت ب ــــه عمــــلی�یک ــــ گ� آزادان ــــ� و من�سب�تک یم ــــق ارجحشــــ�ن نن ــــ� طب ــــب و   تی

 ]۳[».ستی آنه�ه� یآرزومن�
کـ�ریشـ�ا« جـ�د چنـ�نیهـ� ا دمکـ�ات �لیت�ش س�سـ کـه ب�اسـ�س آن بـه منـ�فع  یط  اسـت 

در من�سـب�ت  یت داده ش�د و تـ�ازنیه اهمی�ن و ص�حب�ن س�م�یک�رف�م�من�فع ۀ ان�از ک�رکن�ن به
 ».تاس دمک�اسی �لیس�س جه�نبینی ن ت�ازن ق�رت، بخش مهمین ب�ق�ار ب�ش�. ایط�ف

دخ�لــت در امــ�ر  یبــ�ا ی�نــ�ت مســ�وکفــ�اهم آوردن ام یعنــی دمک�اســی یمعنــ«از نظــ� مــ� 
ت ک�ن و حـق شـ�یـب ی، آزادیو همگـ�ن یمسـ�و یأم. حـق رینک یم یه در آن زن�گک یا هج�مع

داشـتن  خ�اه�نـه.یآزاد یه خ�اسـتکـب�اب�طلب�نه اسـت  یان�ازه خ�است هم�ن در تب�دل نظ�ه� به
گــ�ه ــ�زار یآ  یهــ� �ر مهــم اه�می، جــ�ء بســیاجتمــ�ع ی�ر و هــم در مــ�رد زنــ�گکــ، هــم در مــ�رد ب

 همگـ�ن ب�شـ�، یعـیحـق طب یسـتیب� ی�فکـو  یفـکیشـ�د. آمـ�زش  یم محس�ب یق�رت ف�د
ــ�ف ــ�دیاز ج�نظ�  ص ــ�ه اقتص ــ�گ ــ�متی آنه ــن ی. س ــ�ی ــم آزاد وی از� ج ــ�ت مه ــ�د یمشخص  یف
ش ی�ر خــ�کــن شــ�نس را داشــته ب�شــن� تــ� بــ� محــل یــ� ایــجــه همــه ب�یشــ�د. در نت یمــ قلمــ�اد

ــ�رت  ــکنظ ــ�دن مح ــن ب ــ�لم و ام ــ� و از س ــط ینن ــ�ک ــف ی�ر و وظ ــ� ی�رک ــ�ن�. یخ ــئن ش ش مطم
 ی�فکـــو  یفـــکیبــه درمـــ�ن و به�اشــت شـــ�ن  یگـــ�ه اقتص�دیج�از نظ�  ی صــ�فســـتیب� یهمگــ

 �.داشته ب�شن یدست�س
اســت.  یقــ�رت فــ�د� گــ� مشخصــی� دیــن یاجتمــ�ع -یاقتصــ�د� یــ�جــ�ت اولیاحت نیم�تــ

نــ� و کش دفــ�ع یخــ� ت�انــ� از منــ�فع یمــ یســخت وابســته اســت، بــه یه از نظــ� اقتصــ�دکــ یســک
اســت،  ی�ریکــ� بیــ یمــ�ریهمــ�اره نگــ�ان ب �یــغــ�ا دارد و  یبــ�ا ی�فکــزحمــت پــ�ل  ه بــهکــ یســک

و  یاجتمـــ�عن یتـــ�م یالبتـــه ســـنگ بنـــ� ؛نـــ�ک ینمـــ �ایـــش پیخـــ� یرشـــ� فـــ�د یبـــ�ا ی�نکـــام
ت یـنـ�، امـ� حم�کق آن امـ�ار معـ�ش یـه از ط�کـاسـت  ی�رکـداشـتن  ،ه� نانس� یب�ا یاقتص�د

 یبــ�اانــ�ازه  بــه همــ�ن یدر دوران ب�زنشســتگ وی�ه ی بــهمــ�ریو ب ی�ریکــهنگــ�م ب یاقتصــ�د
 .ت استیاهمب�ف�د  ین س�ن�شت زن�گییتع

... 
ــ یب�ابــ� یشــ�د و نــ�ع یمــ ت فــ�دیــ، ب�عــث امنکمشــت� یو همبســتگ ین مــ�لیم�تــ ن یدر ب

ــ�اد ا ــ�دیاف ــ ج ــ�ک یم ــ� در بع ــ�، ام ــ ین ــ عیوس ــ�، ج�مع ــ�  امن یا هت ــرا نت ــ�ای ــ�گ ی� ب ــ�ن  یزن همگ
و  هـ� یدرون ن�ب�اب� ه ازکـشـ�د  یمـ یا یاجتمـ�ع یهـ� �هش تنشکـآورد و ب�عـث  یمـ وجـ�د به
 ».�ن�یخ یب�م ی�ف اقتص�دکش
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چــ�ن: آمــ�زش، درمــ�ن و  ی�نــ�تک�ومنــ�، امیســتم رفــ�ه نیس«ق یــاز ط� دمک�اســی �لیس�ســ
. همگـ�ن گ�اشـته اسـت �ریرا در اخت ی�ریکو ب یم�ریهنگ�م ب یت اقتص�دی، حم�یب�زنشستگ

چــ�ن  یا یشــ�ه اســت. خــ�م�ت اجتمــ�ع ی�یر هیــ� ب�اســ�س اصــ�ل اقتصــ�د بــ�زار پ�یــرونــ� ت�ل
صــنعت و  یبـ�ا ی، چـ�رچ�بین بـ�زیب�شـن�. قـ�ان یمـٰ ٰی ن اصـ�ل مسـتثنیـدرمـ�ن و آمـ�زش از ا

نــ� تــ� منــ�فع ج�معــه در نظــ� گ�فتــه شــ�د؛ ک یمــ نیــیتع ی�ســیس یه� میق تصــمیــط� از یب�زرگــ�ن
 ]۳[».ستیط زیمح ]م�رد[ مثً� در

نــ�ن، کچــه در گ�شــته و چــه ا "بــ�زار"ه یــعل دمک�اســی �لیس�ســ یانتق�دهــ� از ی�ریبســ«
اسـت.  یواقعـ یو ب�زارهـ� هـ� یرو جکـه یـه علکبل ،ستیه خ�د م�ل اقتص�د ب�زار نیانتق�د عل

ه بــه خــ�د اجــ�زه کــاســت  یدار هیه منــ�فع ســ�م�یــانتقــ�د عل ،تــ�: در اصــل حیبــه عبــ�رت صــح
ن انتقــ�د نــه یــ�. ا�نشــکراهــه ب جکــرا بــه  "بــ�زار" نــ� وک�ا یــ� تســلط پیــگــ� منــ�فِع ت�لیداده بــ� د

ــ�زار یدشــمن ــ�د ب ــ� اصــ�ل اقتص ــ__  ب ــ�ه وِ� �زمنــیه نک ــ ب ــه ب ــ�گ�ن و ک�ین ت�لیبســت�ن آزادان نن
اســت.  یخص�صــ یه� تکبــ� اقتصــ�د شــ� یو نــه دشــمن __ ننــ�ه بــ�دک انتخــ�ب آزاد مصــ�ف

ــ یهمــ�نط�ر گفتــه شــ�ک ــ�ب�اب� اقتصــ�د یه تن�ســب قــ�ایــعل انتقــ�د، ؛ه  هــ�ف از . اســت ین
گ�نـ�گ�ن ت�لیشـت� بـیج�د تـ�ازن بیو ا ه� ین ن�ب�اب�یزدودن ا یب�ا یم�تاق�ا ، ی�یـن منـ�فع 

م�جـ�د  واقعـ�ً  یبهتـ� ب�زارهـ� یسـ�ز هم�هنـگ یس بـ�اکه ب�عکست بلین همب�زار  یف�وپ�ش
 یه� هن تـ�ازن اسـت. از جملـه نم�نـیـ�زمنـ� ایه درسـت نکـ یآل آن اسـت؛ مـ�ل �هیـب� مـ�ل ا

ــ ــ�ا ین اقــ�ام�تیچن ــ� منــ�فع ســ�م� جــ�دیا یب ــل ب ــ�ازن متق�ب ــاســت نیــه ایت ط ی: قــ�ن�ن مح
گــ� ید یهــ� . مث�لی�رگ�کــ� یــ�ر و قــ�ارداد اتح�دکــ، قــ�ن�ن کنن�گ�ن ســت، قــ�ن�ن مصــ�فیز

 یصـنعت ی� تجـ�رکـم�ا. ه�سـت �رتـلکل کیاز رق�بـت آزاد و تشـ ی�یه جلـ�گیعل یش�مل ق�ن�ن
کــه ع�صــ یمــ ، ط�فــ�ار اصــل رق�بــت آزاد هســتن� امــ� در عمــل تــ�شیخص�صــ ن یــا� کننــ� 

گــ�ه کــشــه خطــ� یهم ،�ا رق�بــتیــحــ�اقل ب�ســ�نن�. ز رق�بــت را بــه نفــع خــ�د بــه �هش ســ�د و 
ت رق�بــت آزاد، یمق�بلــه بــ� محــ�ود یخــ�ط� بــ�ا نیدارد. بــ� ی�ون افتــ�دن از بــ�زار را در پــیــب

 ]۳[».ض�ورت دارد یق�ن�نگ�ار ین�ع

ــ ین منــ�بع محــ�ودیتــ� مهــم« گــ�:یاز طــ�ف د نــ�، ک ییجــ� در آن صــ�فه �یــت ب�یه بشــ�ک
ــیطب ــً� مح ــ�یط زیعت ــت در معن ــ یس ــ�ایوس ــت. ه ــ�زه و یع آن اس ــ�ک آب ت ــ �ه رایپ ــ�  ینم ــ�ان ب ت

کــ�د. مـ�یگ�یبــ�� جـ� یه� سـ�د م. مقــ�ار ی�یــبگ ی� از آن مـ�هیــش از تحمـل دریم بــیتـ�ان ینمــ ن 
ــ یا هگــ�ز گلخ�نــ ــ عــت آزادیه در طبک ــ یمقــ�ار پــ�ل� شــ�د مســئل یم ــ �یــن راه ع�یــه از اک شــ�د  یم

 دســت  بــه تــ�ان ینمــ منــ�بع را یجــه حتــیط�قــت اتمســف� اســت. در نت� ه م�حظــکــبل ،ســتین
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 ین شـ�د تـ� چگـ�نگیبـ�زار تـ�و یبـ�ا یاجبـ�ر ینجـ� �زم اسـت مق�راتـیسپ�د. در ا "ب�زار" اقتص�د
 .مشخص ش�د یعیاز من�بع طب ی�یگ هبه�

گـ�یا  یرونـ� � دریـن مقـ�رات ب�یـا ن شـ�ن�.یتـ�و "بـ�زار" یت�اننـ� از سـ� ینمـ ن مق�رات ه� 
ــیس ــ�و ی�س ــ�یت ــنگ بن ــ�ن� و س ــ� نیا ین ش ــ�لۀ اراده ــ�زار" یم ــت. در بحثین "ب ــ� س ــ�ر یه  یج

 ه ه�گـ� بـ� هـم متحـ�کـ یمـیعظ یه� ه�یـرا همچـ�ن پ� ی�سـی�مت سکب�زار و ح ِد اغلب اقتص�
 هکـبل ،سـتی� آن نیـن یـدر واقـع م�ضـ�ع انتخـ�ب ا .دهنـ� یم گ� ق�اری�یکش�ن� در مق�بل  ینم

شـــ�ن  ه تنهـــ� بـــ�زار از عه�هکـــوجـــ�د دارد  ییه� ه�یـــ� در نظـــ� گ�فتـــه شـــ�د. پ�یـــدو مـــ�رد ب� هـــ�
�د ک�رکــبــ�  یاقتصــ�د. ت�انــ� انجــ�م دهــ� یمــ �ســتیه تنهــ� سکــوجــ�د دارد  یی�رهــ�ک � ویــآ یب�مــ

گ� سک�زمن� مش�ریخ�ب ن م�بـ�ط  ینـ� بـ� مسـ�ئل واقعـک�ست تـ�ش یت از ه� دو ط�ف است. ا
در جهـ�ن  یجـ�ر ی�ر عمـ�مکـب�زار مسلط ش�د، مسلمً� اشتب�ه خ�اه� بـ�د. بـ� اف ی�ده�کبه عمل

گـ� بگـ�ارکـانـ�ازه بـ� خ�اهـ� شـ�  همـ�ن  جه بهیه نتکم ینکغ�ب �زم است اش�ره  م بـ�زار بـ� یه ا
 یبعضـۀ ن بـ�زار از عهـ�ی�بـ�. بنـ�ب�ایت ج�معه تسـلط یمسئ�ل یه� هج�معه و ح�ز ی�ده�کعمل

ــآ ی�هــ� ب�نمــیچ  ی�ســیس ینه�دهــ� یاز ســ� یم ق�اعــ�ی�زمنــ� تنظــین امــ�ر نیــجــه اینتدر . �ی
 یه� ی�زمنــ�ی� در رابطــه بــ� نیــســتن� ین یگــ�ار متیه ق�بــل قکــهســتن�  یمــ�اردهــ� نیاســت. ا

ج�نبــ�ار  ی�اســکدم �لیع شــ�ن�. س�ســیــمــت ت�زیســم قیق مک�نیــاز ط� یســتی، نب�یمهــم انســ�ن
 ]۳[».تن م�ل اسیا

 



 

 



 

 �ان و م�اضع م�یا ی�سیاوض�ع س -۳

و  ی، اجتم�عی�سی، سیاقتص�د ی�زه�یبه ن یی، ن�ت�ان از پ�سخگ�یاس�م یجمه�ر حک�مت
 .�ت خ�د ق�ار گ�فته استین دوران حیت� یاز بح�ان یکیهنم�ن، در یم�دم م یف�هنگ

ف�ســ� و  ط�قــت یطی، شــ�ایو ف�هنگــ ی، اجتمــ�عی�ســی، سیاقتصــ�د ین�هــ� و فشــ�ره�تنگ
کث� ی�ق�بــل تحمــل بــ�ایغ و  ی، ن�ک�رآمــ�ی�قتیــل یهنمــ�ن فــ�اهم آورده اســت. بــیت مــ�دم میــا

از  کـه یمختلـف حکـ�مت یهـ� �ن جن�حیـ� میشـ� یهـ� ی�ی، درگیجه�لت حکـ�متگ�ان اسـ�م
 �انـ� و تج�بـ گ� بـ�دهیکـ�یک و هم�سـت یه� شـ� �نتیوخ ه� ی�ت و ن�بخ�دیاغلب جن� آغ�ز در

کــهیــح ک یچ تفــ�وت مــ�ه�یهــ �ت چهــل ســ�له حک�مــت نشــ�ن داده اســت  گ� یکــ�یبــ�  یفــیو 
بــه  ،ی�مــ�دیغ و یشــت� مــ�دیبــه منــ�فع ب ی�بیشــت� و دســتیســ� کســب قــ�رت ب ن�ارنــ� و تنهــ� بــ�

�د اعتــ�اض مــ�دم از یـو ف� یتین�رضــ�بـ� آن نیــ�  ع�وه .دهنــ� یمــ گ� چنــگ و دنــ�ان نشـ�نیکـ�ی
ــب ــتمگ�ی ــ�ر یه� ی�اده� و س ــ�م یجمه ــا، یاس ــتی ــ� ن حک�م ــ� حج ــه س�اشــ یعص  یبیرا ب

 است. سق�ط س�ق داده
بـــه شــ�ن  یو م�ن یصــنف، یاقتصـــ�د یه� � خ�اســتیــن یو مـــ�ن یاعت�اضــ یهــ� جنبش

کـــه  ییهـــ� جنـــبش .انـــ� طلب�نـــه َبـــَ�ل شـــ�ه خ�اه�نـــه و عـــ�التی، آزادی�ســـیس یه� خ�اســـت
ت�  و گســـت�دهت�  قیـــعم شیشـــت� از روز پـــیهـــ� روز بشـــ�ن  دامنه ،یســـ�ک�ب حکـــ�مترغـــم  یعلـــ

 .ش�ن� یم
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ـــه و غ یهـــ� یورز �ســـتیس، ین اوضـــ�ع و احـــ�الیدر چنـــ  ی�مســـئ��نه جمهـــ�رین�بخ�دان
 یهـــ� � رخـــ�اده� و ح�کتیمســـ، یالمللـــ نیبـــ یه� هع�صـــ �نـــه و دریخ�ورم �منطقـــ در یاســـ�م
 ست.ش ب�ده ایم پین رژی�ن ایبه زشت� یرا ه� چه ب یو جه�ن یا همنطق

مـ�ن  مـ�دم یج�معـه و زنـ�گِی کـه هسـت یا ه�یـو مشـک�ت ع�ه�  رفت از بح�ان ب�ون یب�ا
گـ�اه، کن� یم �یته� یب ن�ب�دیس�اش به قهق�ا و �نیترا به درغل ، یم اسـ�میـعملکـ�د رژ یبـه 

ــ ــ� از م یراه ــبج ــلی ــل اص ــتن ع�م ــ�وز ا ی�ن ب�داش ــب ــ�ی ــ�  ع و بح�انین فج ــک�ت، ه ــیو مش  یعن
ــ�ا یاســ�م یحک�مــت جمهــ�ر ــ�قیمــ�دم م یب ــ�ن ب ــ�ه اســت یهنم ــ یمــیرژ .نم�ن ک�رن�م  �کــه 

، رفـــ�ه، یهنمـــ�ن بـــه آزادیمـــ�دم م ی�بیدســـت یدهـــ� مـــ�نع اصـــل یمـــ اش نشـــ�ن ســـ�له چهـــل
 .و حق�ق بش� ب�ده است دمک�اسی

ــــ�وز مســــ ــــ� س�ســــ �لئآنچــــه ام خ�اهــــ�ن و یآزاد �و همــــهــــ�  دمک�ات �لیمبــــ�م و مهــــم م
ــ ــ�زم �التع ــ�ن و دریطلبــ�ن س ــ�ا نم�ن اســت، هم�م ــ�رزه و تــ�ش ب م یــرژ یســ�نگ�ن یکنــ�ر مب

ــگ ســ�م�ن دادن و شــکل یچگــ�نگ ،یاســ�م یجمهــ�ر ــ ی�ی ن حک�مــت یگ�یجــ� ی�ویــک نی
ــ�م ــت، ن یاس ــی�ویس ــ�م ی ــت اس ــ�ار از حک�م گ ــ� دوران  ــه بت�ان ــ�مت یک ــه حک ــ�ن یب ــ�ا،  انس گ
کنــ�. مــ� ی�یرا مــ� �یــم�دمــ�ن دن �بــ� همــ یدوســتگ� و خ�اهــ�ن مــ�ارا، ســ��ر، متمــ�ن مــ�دم ت 

کـه در شـکلیکنـ یمـ م و تـ�شیدان یم خ�د �فیوظ ، یو اجتمـ�ع ی�سـیس ی�ویـن نیـا ی�یـگ م 
 یو ف�هنگـــ یاجتمـــ�ع - ی�ســـیمختلـــف س یهـــ� فیط تمـــ�ِم  یکـــه مســـتل�م شـــ�کت و همکـــ�ر

 .میب�ش میو حق�ق بش� است، سه دمک�اسی، یب�ورمن� و وف�دار به آزاد
ن و یتــ� شــ�فتهیپ، نیرا بهتــ� یاجتمــ�ع یســ��ر � مــ�دمیــ دمک�اســی �لیس�ســ یالگــ�مــ� 

ــــ�ع مــــ�یک�رآمــــ�ت� ــــ یمــــ امــــ�ر ج�معــــه ۀت و اداری�ین ن  ۀم و از هــــ� نــــ�ع تــــ�ش و مبــــ�رزیدان
گـ�ار بـه خ�اه�نه و حقیآزاد و متعهـ� بـه دفـ�ع از  یمت�قـ، گـ�ا انسـ�ن یحکـ�مت طلب�نـه در دوران 
 .میکن یم تی، حم�یو ع�الت و رف�ه اجتم�ع یآزاد

 



 

 م� و حق�ق بش� -۴

 .میم� خ�اه�ن لغ� مج�زات اع�ام هست
 .ع�الت است انتق�م ب� ی�گیمن�له چ مج�زات اع�ام به

ه یــعل ین کنگــ�ه جهــ�نیمــ� شــه�ون�ان و مخ�لفــ�ن مجــ�زات اعــ�ام، بــه من�ســبت نخســت«
کــه در روزهــ�مجــ�زات اعــ� ــ�  ۲۱ یام  ــ ۲۰۰۱ژوئــن  ۲۳ت  Ensemble contre le� لیوســ هب

peine "  "de mort  ــگ�د یســ�زم�ن�ه ــ� ،�ی گــ�دهم آم ــب�رگ  ــ�م داریدر است�اس ــ� اع ــم ت م: ی
کـه ین حـق انسـ�نیانتقـ�م بـ� عـ�الت اسـت و آن بـه نخسـت ی�گـیچ یمعن� مج�زات اع�ام به ت 

 .کن� یاست، تج�وز م  ی�ت و زن�گیحق ح
ن مجــ�زات همــ�اره یــمم�نعــت نکــ�ده اســت. ا یچگــ�ه مجــ�زات اعــ�ام از ارتکــ�ب ج�مــیه
شـم�ر  ه� بـیـآم و اه�نـت ی� انسـ�نیـغ ی�نه، رفتـ�ریوحشـ یت عملـیمث�به شکنجه، نه� هب یاق�ام

ــکــه مجــ�زات اعــ�ام را اعمــ�ل نم� یا هرفتــه اســت. ج�معــ یمــ کــه  یا هج�معــ ��، نم�نــی اســت 
گــ�ارد،  یکــه بــه ک�امــت و من�لــت مــ�دم احتــ�ام مــ یا هب�شــ�. هــ� ج�معــ یمشــ�ق خشــ�نت مــ

 ».کن� که مج�زات اع�ام الغ� ش�د یک�شش م

 مج�زات اع�ام یالغ� ی�ه جه�نکنگ نینخست_  ف�اخ�ان است�اسب�رگ

 "�انیت "ک�ن�ن دف�ع از حق�ق بش� ایب�گ�فته از س�
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 ن�شت: پی
1- Capitalism and Justice، Envisioning Social and Economic Fairness”، by John Isbister. 

2. “Social Democratic Basic Values and the work of the SPD Basic Values Commission by 

Julian Nida- Ruemeline 

 .رض� ط�لبی �ت�جم _؟ستس�سی�ل دمک�اسی چی  _۳
- “What is Social Democracy”? 

Vad ar socialdemokrati? ”by Ingvar Carlsson & Anne-Marie، Lindgren“. 

 کـه اسـت تـ�ین رهبـ�ان سی�سـی سـ�ئ� معـ�وف ) یکـی از۱۹۳۴نـ�امب�  ۹(مت�ل�  "اینگ�ار ک�رلس�ن"آق�ی 
ــ�  ۱۹۶۹ه�ی  در ســ�ل ــ�  ۱۹۷۳؛وزیــ� آمــ�زش و پــ�ورش ۱۹۷۳ت ــ�  ۱۹۸۵؛ وزیــ� مســکن ۱۹۷۶ت  ۱۹۸۶ت

ــت ــ� فع�لی ــیط زیســت وزی ــ�  ۱۹۸۲ ؛هــ�ی مح ــت ۱۹۸۶ت ــ�ی  معــ�ون نخس ــ�ور آق ــ�ئ� و پــس از ت ــ� س وزی
وزیـ� سـ�ئ�  (نخست وزی� وقت س�ئ�) رهب� ح�ب س�سی�ل دمک�ات س�ئ� و نیـ� نخسـت "او�ف پ�لمه"

) ب�دنــ�. ایشــ�ن نقــش مهمــی در پی�ســتن کشــ�ر ۱۹۹۶تــ�  ۱۹۹۴و ســپس از  ۱۹۹۱تــ�  ۱۹۸۶(بــ�ر اول از 
ــ ــ� ب ــه اروپ ــه اتح�دی ــ �ســ�ئ� ب ــ�ه داشــتن�. خ ــ�ی آن لینــ�گ�ن"�نم عه ــین "م ــ� از تئ�ریس ــه�ر  نی ه�ی مش

 .س�سی�ل دمک�اسی در س�ئ� هستن�
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 وحی� ب�یعی -۱ -۱
 شـ�ه، ب�گ�دانـ�ه ف�رسـی بـه که آنگ�نه ی� دمک�اسی س�سی�ل مه�ی ذوالفق�ری: -رادی� پ�ی� 

ال ��ســت. قبــل از اینکــه نخســتین ســم گ�یو گفــت م�ضــ�ع ،"اجتمــ�عی ســ��ری مــ�دم"
کــنم،  دمک�اســی همــ�اه بــ�  م تع�یــف یــ� ب�داشــت شــم� را از س�ســی�لیمــ�یلخــ�دم را مطــ�� 

ک�ت�ه و   .دمک�اسی در جه�ن و ای�ان داشته ب�شیم به ت�ریخچه س�سی�ل مختص�نگ�هی 
اسـت  ی�سـیس ی�ئ�ل�ژیـک ایـ یاجتم�ع یس��ر � م�دمی دمک�اسی  �لیس�س :یعی� ب�یوح

و  ی�ســـیس یهـــ� یآزاد یو ب�قـــ�ارکنـــ�ر ح�اســـت  در ت�انـــ� در کشـــ�ر مـــ� ب�قـــ�ار شـــ�د و یکـــه مـــ
� یــمــ�دم نظ ین حقــ�ق اجتمــ�عیو تضــم یدار هیســتم ســ�م�یجــ�د اعتــ�ال در سیبــ� ا یاجتمــ�ع

ــتغ� �یــمــت مــ�اد اولیکنتــ�ل ق و ،مــتیق مســکن ارزان گــ�ن،ی�ت رایتحصــ، گــ�نیمــه رایب ه ی
 �.ین نم�یرا تضم یع�الت اجتم�ع ،همه ین ن�ن و خ�راک ب�ایتضم جهت

گــ� بخــ�اه ابتــ�ا  م،یق�بــل ذکــ� بــ�وم�جــ�د  یه� هو نم�نــ یخیتــ�ر یه� هشــیســ�اغ ر م بــهیا
 یکســـ�ن یانق�بــهـــ�ی  گ�ایشاز  یســتیم�رکسهـــ�ی رویک�دشـــ�مل انــ�اع  دمک�اســی  �لیس�ســ

ـــــ�رگ زا ُر "چـــــ�ن  ـــــ"و  ")١(ل�ک�امب گ�ا )٢("نیلن ـــــ�  و  )٣("یک�ئ�تســـــک" �شـــــ�نیدگ�ان� یهـــــ� شیت
کتبـــــ� در روســــــ امـــــ� بخصـــــ�ص پـــــس از .گ�فـــــت یمـــــرا درب� )٤("نیب�نشـــــت�"  ،هیانقـــــ�ب ا

کـه ، ب�ل شـ� ی�انق�بیغ یشیشت� به گ�ایشت� و بیب دمک�اسی �لیس�س  یکسـ�ن رویکـ�دتـ� آنجـ� 
ق اصـ�ح�ت یـبلکـه از ط� ،ق انقـ�بیـسـم نـه از ط�ی�لیس�س«نکـه یا بـ� یمبن "نیب�نشت�"چ�ن 

 گشت. دمک�ات�ل یج�امع س�س یب�خ شع�ر »�یآ یم دست به یجیت�ر
                                                        
1. Rosa Luxemburg.  2. Vladimir Lenin.  
3. Karl Kautsky.  4. Edward Bernstein.  
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کـه شـ�یـآ یم وجـ�د هن تـ�هم بـیـا ی�ریبسـ یب�ا ل حک�مـت ی� روش اصـ�ح�ت در تعـ�ی� 
کــ�رگ� ب�شــ� یاســ�م یجمهــ�ر �ل یرا س�ســ طلبــ�ن خــ�د از اصــ�ح یا ههمچن�نکــه ب�نــ ،بت�انــ� 

ــ .داننــ� یدمکــ�ات مــ کــه ب�چســب  یشــیان� ســ�ده ین تصــ�رینظــ� مــن چنــ هبــ یول اســت چــ�ا 
ن یدر بهتـ� یاز ارکـ�ن حقـ�ق بشـ� من�فـ�ت دارد و حتـ ی�ریب� بس�ان ی" در نظ�م ح�کم ای"اس�م

 �ر ظ�لم�نــه بــ� زنـــ�ن،یبســ یم�جــ�د هنــ�ز نگــ�ه یک�مــل قــ�ن�ن اس�ســ یاجــ�ا یعنــی ؛ح�لــت
 یطنـ� �جملـ مصـ�اق بـه یکّلـ طـ�ر هدارد و بـ ی�سیو کنشگ�ان س یم�هب یه� تیک�دک�ن، اقل

 یدر جمهـ�ر یو دمک�اسـ یآزادجـ�د یا یتـ�ش بـ�ا« چ�خـ�: یمـ یمجـ�ز یکه در فضـ� است
 !»چ�تکه است ین�وز ب� رویاف�ار و نصب ن�م یم�نن� ت�ش ب�ا یاس�م

بــ�  یمتکــ یک حک�مــت م�دمــیــجــ�د یو ا یاســ�م یگــ�ار از جمهــ�ر ،نظــ� مــن از ن یبنــ�ب�ا
آن�قــت  یپســ�حک�مت اســ�م ۀب�شــ�. در دور یمــ �یــت�دضــ�ورت اول و ب� ،ن حقــ�ق بشــ�یقــ�ان

قــ�رت  هبــ یبــ�ا یعملــ یت�اننــ� راهگشــ� و حتــ یک مــیــدمک�ات �لیس�ســ یهــ� احــ�اب بــ� آرمــ�ن
کـه بـ�این ین بـ�ان معنـیـا یولـ .�ن و کسب آراء مـ�دم ب�شـن�یرس ب�یـ� ل حـ�ب یتشـک یسـت 

 .ب�د یمنتظ� ف�وپ�ش
ک یــ ی�یــگ شــکل یبــ�ا ییهــ� �ن مبــ�رز تــ�شیســیاپ�ز یامــ�وزه در خــ�ر� از کشــ�ر و ازســ�

کـه ت�شـ ی�انـیا تا�ل دمکـ�یح�ب س�س � اسـت و حـ�اقل یـب�انگ مـل�ت یصـ�رت گ�فتـه اسـت 
کــ�دن مــ�دم داخــل کشــ�ر بــ� اآ ،ت آنیخ�صــ ــ .ب�شــ� یمــ �هیــن پ�یــشــن�   ینظــ� مــن بــ�ا از یول

�ل یس�سـ یهـ� حک�متِب یبـ� فـ�از و نشـ یمـ�ور ؛ش اسـتیپ در یراه دراز ،رم�نآن یتحقق ا
کـه کنـ�  مهـم را ایجـ�د مین سـ�ال یـا ین�ویاسـک�ن� یدمک�ات بخصـ�ص در اروپـ� و کشـ�ره�

ــع پ ــیچــ�ا ج�ام ــ�دش ب گ ــ�دهه شــ�فته  ک ــ�ق راســت  ــه اتف ــ�؟ در ف�انســه چ ــه فا یان ک ــت  تــ�ده اس
سـ�ئ� بـ�  ی�سـیب�زنـ�؟ تحـ��ت س یه� مـ یراسـت دست  به یعیشکل فج بهه�  دمک�ات �لیس�س

 یدمک�اسـ �لیبـ� س�سـ یدار هیسـ�م� �ق و ت�سعی� تش�یآ و ش به راست داشتهیگ�ا ییچه مبن�
کـــه کنشـــگ�ان س یا�ت�نهـــ� ســـیســـ�ئ� ضـــ�به زده اســـت؟ ا � بـــ� ک�رشن�ســـ�ن یـــب� ی�ســـیاســـت 

من�سـب  ین پ�سـخآ یکننـ� و بـ�ا یب�رسـ یو عملـ یشـکل علمـ به شن�س�ن ج�معه و یاقتص�د
 ن راه است.یدر ا یگ�م ،ن مجم�عهیهم یآور �بن� که گ�دیب

ســف�نه �اشــته اســت. مترا پشــت ســ� گ� یف�اوانــ یه� هتج�بــ ی�ســت و کشــ�رداریجهــ�ن س ذ:
ـ� مشـــک�ت ف�اوانـــیبشـــ� هنـــ�ز ـ�م نـــهیدر زم یت بــ ـ�ع یه� خ�اســـتن یتــ ـ�د یاجتمــ و  یو اقتصــ

 یو معنــ� یمــ�د یه� بــه مجم�عــه خ�اســت ییم�اجــه اســت. در پ�ســخگ� اش یف�هنگــ
ــ�م� ،انســ�ن ــ�ن س ــ�ت�ان یدار هیجه ــه "س�س ین ک ــت و آنچــه  ــ�ن داده اس ــم ی�لینش ــ�ً س  واقع
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ک�د. از م یدار هیت� از س�م� ن�ت�ان �یش� ن یم م�ج�د" خ�ان�ه کـه  یسـ�م یهـ� ه�ن رایعمل 
 � تج�بـهیـمطـ�� شـ�ه و در عمـل ن یرفت از مشک�ت و معضـ�ت ج�معـه بشـ� ب�ون یب�ا

گـ� ید یهـ� هش از رای� بـیک آلت�ن�تیعن�ان  به دمک�اسی�ل یتفک� و عملک�د س�س ،ان� ش�ه
 ین رونـ�ینظـ� شـم� چـ�ا چنـ هانسـ�ن بـ�ده اسـت. بـ یو معنـ� یم�د ی�زه�ین یپ�سخگ�

�؟ یـنیب یمـ دمک�اسـی�ل یتحقق س�سـ یب�ا یت� ان�از گست�ده � چشمی؟ آاست ش آم�هیپ
 و مشـک�تشهـ�  رغـم بح�ان یعل__  یدار هیب� ت�جه به ق�رت س�م� دمک�اسی�ل ی� س�سیآ

کن�؟یو کمب�ده�ه�  ت�ان� ب� ضعف یم __  ش غلبه 
گ یت�انــ� پ�ســخ ینمــ ل�ان ســیــنظــ� مــن ا از ب: تــ�ان  یچگ�نــه مــ ؛� داشــته ب�شــ�یــف�ا

کـه کشـ�ر ف�انسه یدمک�اس  �لیس�س در  ی�ل دمک�اسـیشـ�فته اسـت بـ� س�سـیو پ یصـنعت یرا 
کــ�دی�نک� مق�یمثــل ســ� ،یی�یک کشــ�ر آســیــ گــ� آرمــ�ن دولــت س�ســ و ســه  ن یــ�ل دمکــ�ات ایا

ــه  ک ــ�  ــه«ب�ش ــچ هم ــ�ای ــ� ی� ب ــه ه ــس ب ــ�از ک ــن ۀان ــهی ــچ �زش و هم ــ�ای ــ� ی� ب ــه ه ــس ب ــ�از ک  ۀان
ه مـ�دم مثـل به�اشـت یـاول ی�زهـ�یابتـ�ا بـه ن یت�ان در ه� حک�مت ی، آن�قت م»اش یستگیش�

ب�اسـ�س درآمـ� سـ�انه و ب�دجـه آن  و �یمـ�دم رسـ شتیمعن یت�م گ�ن وی�ت رای�ن، تحصگیرا
ــ یمملکــت مــ جــ�د یا ی�ل دمک�اســیاصــل مهــم س�ســ. درســت داشــت یه� ی�یر هتــ�ان ب�ن�م

 ب�ش�. یم � آنی�ر دلپ�یبس �ن وجیا م�دم است و یاعت�ال و رف�ه ب�ا
کــه در کشــ�ره�ینــیب یمــ ،یاز ط�فــ  وجــ�د بــه یرفــ�ه اجتمــ�ع یهــم نــ�ع یدار هیســ�م� یم 

ــآ یم کــه گهگــ�ه دران رفــ�ه ی� همــیشــ� � وی ــ ســت  �ل دمکــ�ات ین شــه�ون�ان مم�لــک س�ســیب
ـــ یتین�رضـــ� ـــ وجـــ�د هب ـــه در ســـ�ئ�  یپ�شـــک د؛ورآ یم ـــ�  ۵۰۰۰ک ـــه دارد  ۶۰۰۰ت د�ر درآمـــ� م�ه�ن

ــ� همتــ� ــ� مق�یش در آم�یخــ�دش را ب ــیک ــه احتمــ��ً  یســه م ک ــ�ش  کنــ�  ــدرآم د�ر  ۲۰۰۰۰ش از یب
ــ اســت. کــه در عمــلیــب� یپ�شــک ســ�ئ� یول گــ�ه ب�شــ�  کــه  یا هدر ج�معــ یت زنــ�گیــفیک ،� آ

ــ ــهیس�س ــت ب ــ�ات اس ــت �ل دمک ــ��ت� اس ــب ب ــ�در نب�: م�ات ــ�ر و م ــپ ــ�ان ه�ی ــی� نگ ــ�م �ن  آور س�س
بـ� اقتصـ�د خـ�ن�اده  نیـ� مـ�تسـخت و دراز یهـ� یم�ریب شـ�ن ب�شـن�،یه� هبچ یل بـ�ایتحص

 گ�ارد. ینم ی�یث�ت
�ت ینکـه تحصـی� ایـ ،اسـت ییکـ�یام�ه خـ�ن�اد ین بـ�ایسـنگ یا هنیه� یبه�اشت عم�م

 .ن اسـتییپـ� یا کننـ�ه شـکل نگ�ان سـطح آمـ�زش بـه یدارد ول آور س�س�م یا هنیک� ه�یدر آم�
گــ� ا آزاد و  یگ�ار هیســ�م� یه� ســتمیبــ� س یانتقــ�د یبــ� نگــ�هو  شــ�د یب�رســهــ�  ن تف�وتیــا
گـ�دد مــیـفق یهـ� هخ�ن�اد یبــ�ا یاجتمـ�ع یه� یک�سـت �وار بــ�د یـتـ�ان ام ی� و مت�ســط مطـ�� 

   خته غلبه کن�.یگس لج�م یدار هیب� س�م� ی�ل دمک�اسیکه س�س
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گ�ویـن رونـ� را در سـطح ج�معـه و میـ�ان ایـدر ا ذ:  مختلـف چگ�نــه یو اقشـ�ر اجتمـ�ع هـ� ه�ن 
 �؟ینیب یم

ش یش از پــیمــ�دم را بــ یســتم مــتعفن حک�مــت فعلــیو س ه� یعــ�الت یبــ ،بــه نظــ� مــن ب:
کـه عـ�الت یسـتمیبـه طـ�ف س یآم�ده س�خته است ت� پـس از ب�انـ�از و  یاجتمـ�ع یه� ب�ونـ� 

کـه وعـ�یف�ام�ش نکن .کن� یمن یت�م را یحق�ق م�دم گـ�ن یرا یبـ�ا ینـیخمن ی�یشـ یه� هم 
کــه مــ�دم عــ�د یاز عــ�امل یکــیه مــ�دم یــحتــ�ج اولیکــ�دن م� پشــت او  ینــ�یبــ� چنــ�ن ف�ا یبــ�د 
کـه رژ یمـ�دگآن ی� همیش� �ن� ویبخش س�عتش�ه را  ی�ن� و ب�ان�ازیصف کش م از یـمـ�دم بـ�د 

�ل یس�سـ�ه یـ�ن ب�داشـتن او انگیـخت تـ� بـ� از می�ر را ری�د ش�پ�ر بختی ت�ور زن�ه �وحشتش ب�ن�م
   .ن بب�دی�ان از بیرا در ا یدمک�اس

م ب�شـ� یـل رژیـ�ر هـ�ار ف�میـشـکل ن�ع�د�نـه در اخت هبـ یم� مّلـآدرنکه تم�م یم�دم از ا اکن�ن
ــ�ایانــ� و زم خســته شــ�ه �ان فــ�اهم اســت. امــ� مــن یــدر ا ی�ل دمک�اســیس�ســ یب�قــ�ار ینــه ب

جـ�د احـ�اب یضـ�ورت انظـ� مـن  بـه .�دیـگخـ�د شـکل  یخـ�د بـه ین امـ�یکـنم چنـ ینمـ گم�ن
 یم�دمــــ ی�زهــــ�یبــــ� ندمک�اســــی در تطــــ�بق  �لیاقتصــــ�د س�س ه�ی مشخصــــهدمکــــ�ات بــــ� 

قـ�رت هـم متحـ� شـ�ه، ت�اننـ� بـ�  یمـ ین اح�ابـیچنـ .نم�ن به ش�ت محسـ�س اسـتیس�زم
ع در ســـطح ینش وســـیـــب ت ویـــســـتم را بـــ� دراین سیـــا �نـــ� ویبگ دســـت به�ان یـــرا در ا یـــیاج�ا

 است. یش�ن یبس دش�ار ول ی�ده کنن� که ک�ریمملکت پ
 ه�ی شـی�ه کشـ�ر از در داخل و خـ�ر� یعیف وسیط ،یمخ�لف�ن حک�مت اس�م یدر اردو ذ:

ـــ�ون دمک�اســـی�ل یس�ســـ ـــت از مشـــک�ت و معضـــ�ت م�جـــ�د در ج�معـــه را راه ب  مـــ�ن رف
�ه و یـش�د، امـ� همـ�ن مفهـ�م و پ� ینم ب�ده ین�م دمک�اسی�ل یاز س�س ب� اینکه دانن�. یم

 یهـ� حل عنـ�ان راه مـ� نظـ� اسـت و آنچـه بـه دمک�اسـی �لیس�سـ یهـ� و خ�اسـت نظ�ات
شـ�د همـ�ن  یمـ طـ��مطلـب  دمک�اسـیخ�اه و  یت�ق ی�وه�یاف�اد و ن یاز س� یو عمل ینظ�

 ب�داشت من درست است؟آی� �؟ یشیان� یم است. شم� چگ�نه دمک�اسی�ل یس�س
 بـ�ز ،سـتا ج�مه عمـل پ�شـ�ن�ن بـه آنک گ�وه و ی یاز ن�م، ب�وره�ت�  نظ� من مهم به ب:

بـ� جبهـه  �ان بـ�د ویـ�کـل حـ�ب ایشـ�ن دبیا ،ورمآ یمـ �ر مثـ�لیـ�د دکتـ� شـ�پ�ر بختیـ هم از زنـ�ه
ــ ــ�د یمّل ــ� ب ــ�اه و همفک ــم هم ــ .ه ــه بخت یول ک ــت  ــک�ر اس ــ�ن آش ــ� همگ ــب ــ�اری ــ�ن ب�ق  ی�ر خ�اه

ن�اشــت،  یمخــ�لفتن خــ�ط� بــ� بــ�دن شــ�ه ی� بــه همــی�ان بــ�د و شــ�یــدر ا ی�ل دمک�اســیس�ســ
امــ� دولــت  ،اســت ینظــ�م ســلطنت ین�ویاســک�ن� یاز کشــ�ره� ی�ریدر بســ ههمچن�نکــه امــ�وز

 .ستیپنه�ن ن یا هنه� مسئلآش�فت ی�ل دمک�ات است و پیس�س
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کـ�د تـ� نظـ�م جـ�یـ�ان ب�یا یف�دا یب�ا گـ�وه بـیـک فـ�د یـش را بـه ی� مبـ�رزه  عنـ�ان قـ�در  ه� 
گـ�دد ن یتـ�م احـ�اب در آن یب�شـ� و آزاد یپ�رلمـ�ن �یستب می�ان یا ینظ�م ف�دا .مطلق ن�ه�

کــه تفکــ�ات  ی� اح�ابــیــنــ�م حــ�ب  یولــ ،ل ب�شــن�یــتــ� مــ�دم بت�اننــ� در س�ن�شــت خــ�د دخ
ــیس�ســ ــ�ات را دنبــ�ل م ــ ی�ل دمک ــ� هــ� چ یکننــ� م ــت�ان ــ�ا،  ،ب�شــ� ی�ی ــل اج ــم اهــ�اف ق�ب مه
کـه بت�اننـ� مـ�دم یک اح�اب س�سیو دمک�ات یمنطق را بـ� خـ�د همسـ� کننـ� �ل دمک�ات اسـت 

ن یگ�فتــه تــ� بــ��ت� ییو روســت� یشــه� یدر شــ�راه� ینــ�گیمملکــت را از نم� ۀادار یه� یو ک�ســ
گـ� رونـ� رسـِن �ایـا یدر فـ�دا .�نـ�یگ دسـت به � ب�شـ�یـوز که نخست ییمق�م اج�ا �ن بـه یآزاد ا
�لــب غت�انــ� تفکــ�  یمــ یســا�ل دمک�یاســت�ار ب�داشــته شــ�د تفکــ� س�ســ یهــ� بــ� گ�م یدمک�اســ

 .ب�ش�
�ن روشــنفک�ان یــدر م یش از انقــ�ب بهمــن حتــیپــ دمک�اســی�ل یبــه نظــ� شــم� چــ�ا س�ســ ذ:

 ی�سـیو س ی�ن فکـ�یـج� ،یو ف�هنگ ی�سی� ک�شن�گ�ن سیو ن یو فلسف یو ف�هنگ ی�سیس
 در__  ی�ن ق�رتمنــ�یــ� بــه ج�یــدو دهــه اخ یم طــینــیب یمــ امــ� ؟در ج�معــه مــ� بــ�د یفیضــع
 لیـدل. اسـت شـ�ه بـ�ل مـ� ج�معـه در__  یحکـ�مت �نیسـیاپ�ز یه� �نیج� �یس� ب� سهیمق�

ــا ــ�ن نی ــ�ل و یدگ�گ ــت؟یچ تح ــ�ا س ــه لیــتم� چ ــ ب ــی �لیس�س ــم در دمک�اس  �نیــ�انیا �نی
 است؟ �فتهی شیاف�ا

 یک دوره خفقــ�ن طــ��نیــانقــ�ب بعــ� از  یکــنم مــ�دم مــ� در ابتــ�ا یمــن فکــ� مــ ب:
گ�ه بــ� تفکــ�  یجنــبش روشــنفک� را ن�اشــتن�. یدمک�اســ�ل یدرک س�ســ ی�زم بــ�ا یهــ� یآ

کثـ�اً یـا یهـ� چـپ خته ب�د.یچپ درهم آم  یسـتینیلن - سـتیدنبـ�ل تفکـ�ات م�رکس بـه �ان ا
کـــه  و نســـل جـــ�ان آن ب�دنـــ� گـــ�فتن شـــ�ا اغلـــبدوران  ط یآرمـــ�نگ�ا ب�دنـــ� بـــ�ون در نظـــ� 

دولــت بــ� ت یــطبقــه بــ� ح�کم یبــ �ک ج�معــیــ ی�یــؤ�ان، ریــا یو ف�هنگــ یاجتمــ�ع، یخیتــ�ر
 یهـ� دانـش چپ .��نـپ�وران یمـ دهقـ�ن را در سـ� و ک�رگ� �طبق یج�د رف�ه ب�ایو ا ه� هیس�م�

کتــ�ب خ�صــه مــ �مــ� بــه مط�لعــ  �نم�نــ ،ســتیکم�ن یکشــ�ره� �بســت یدرهــ� و شــ� یچنــ� 
ـــ�ا یا هزنـــ� ـــ یب ـــؤن ریبنـــ�ب�ا .داد ینمـــ دســـت به مـــ�زشو آ ی�ی�دگی  �ن ج�معـــی�یشـــ ی�ی

 ،ن فلسـفه بـ�دیـبـه ا یمـ�هب ینظـ� مـن نگ�شـ کـه بـه مسـیکم�ن ب�ور ن�درسـت از طبقه و یب
کم�ن ینمـــ ی�ن بـــ�قیشـــیان� یبـــ�ا ییفضـــ� بـــ�ای  ،آمـــ�ل بـــ�د �قبلـــ مســـیگ�اشـــت و چـــ�ن 
 نبـ�د. ییدر جه�ن داشت مجـ�ل خ�دنمـ� یزن�ه و م�فق یه� هکه نم�ن ی�ل دمک�اسیس�س

�ل یس�سـ ک حـ�بیـکـه  "حـ�ب دمکـ�ات "ش ی�ایـ� پیـنظ ییهـ� ن وجـ�د جنـبشیـب� ا یول
ــ�د و ــ�ات ب کم�ن"� یــ دمک ــ�ب  ــت ایح ــ� "�انیــس ــه رهب ــ�ایــح یب ــ�ن عم  حــ�ب"، وغلی�ر خ
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ــ�میاجتمــ�ع ــ" ،"�نی�ن ع ــ�ب س�س ــیح ــ�ات انق�ب ــا ی�ل دمک ــ "�انی ــط عل ــه ت�س ــ یک � یمس
ن فلسـفه یـگـ� بـه اینهـ�د د هـ� هد و یل ملکـیـخل یبه رهب� "ه س�مهح�ب جب" س ش�،یس�ت

 .�ل دمکـ�ات بـ�دیک حـ�ب س�سـیـ ،�ریـبخت یبـه رهبـ� "�انیح�ب ا". ک ب�دن�ی�ر ن�دیبس
گــ�بــه نظــ� مــن  ، یل ملکــیــ� خلیــدوران نظ �ن آنیــانق�ب ،�شیشــ�ه در طــ�� انقــ�ب ســف ا

کلمــ یمــ یرا بــه بــ�ز ییمظفــ� بقــ� شــ�  ی�لســم خــ�ف ن�اشــت و ح�ضــ� مــیس�س �گ�فــت و از 
� قبـل از یـ، کـ�د یمـ یرا طـ یگـ�ی� دی�ان مسـیـخ ای� تـ�ریش� ،کن�سلطنت  ،حک�مت یج� به

�ر یـبخت ،آم�زگـ�ر یجـ� ه�ا بـیـبعـ� از ه� یعنی ،م�دم یه� یتیغ�ز ن�رض�آگست�ش انق�ب و در 
س�ن�شـت  ،سـت�دن�یا یمـ و روشـنفک�ان پشـت او یگم�رد و اح�اب ملّ  یم ی�یوز را به نخست

که در چنـ�ن شـ�این ب�ش�. من ت�دیت�انست ج� ا ی�ان میا  ی�ل دمک�اسـیس�سـ یطی� ن�ارم 
 �نکــه در دو دهــیاد�یــل  .شــ� یمــت�  �ن مــ�دم شــن�ختهیــ�فــت و در می یمــ یشــت�یبــ�ل و پــ� ب

ـــاخ ـــ� ای ـــ�ر شـــ�ه یشـــه بین ان�ی ـــت� متبل ـــرا ش ـــه ف�وپ�شـــ یم ـــ�ان ب ـــ�ه، مســـیکم�ن یت گ از  یآ
بـــ�� رفـــتن اط�عـــ�ت مـــ�دم و ، �یـــدن یجـــ� یدمکـــ�ات در جـــ� �لیم�فـــق س�ســـ یه� هنم�نـــ

کـه دانـش را بـ�یش شبکه ای�ایپ کـ�دیـسـخ�وت م نت�نـت  نهـ� یا .�ن مـ�دم بـ�ده اسـت اشـ�ره 
 .ان� �ن م�دم ب�دهیدر م ی�ل دمک�اسیث� گست�ش س�س�ع�امل م
کـــ�دار س�ســـ ذ: ک�امنـــ�؟ چگ�نـــهیـــدمک�ات�ل یم�انـــع م�جـــ�د رشـــ� فکـــ� و   ک در ج�معـــه مـــ� 

 ن م�انع را از س� راه ب�داشت؟یت�ان ا یم
ــ ،دمکــ�ات �لیاز م�انــع بــ�رگ بــ� ســ� راه تفکــ� س�ســ یکــی ب: کــه بــ�  ی� رنگــُپ مــ�هب بــ�د 

را  یهــ� هــ� تفکــ� روشــنفک�انه و مت�قــ مــ�دم در روســت�ه� و شه�ســت�ن ۀتــ�د یســ�ادیاســتف�ده از ب
امـ� امــ�وز بــ� کم�نـگ شــ�ن مــ�هب و ن�اختـه شــ�ن طبــل  .آورد یمــ شــم�ر جنـگ بــ� مــ�هب بـه

�ان یـدر ا یسـدمک�ا �لیس�سـ یتـ�ان بـه ب�قـ�ار یمـ یگـ�یش از هـ� زمـ�ن دیبـ ،�نیم� ییرس�ا
شــ�د.  یمتبلــ�ر مــ ی�ل دمک�اســی�ان تفکــ�ات س�ســیــم در داخــل اینــیب یمــامــ�وزه  .�وار بــ�دیــام

ه یـتهه�،  یسـخن�ان یبـ� ن�شـتن مقـ��ت، ب�گـ�اره دارنـ� وظیفـ ،ن فلسفهیام�وز ب�ورمن�ان به ا
 یب�انـ�از یاز فـ�دا ،�ن ک�شـ� ب�شـن�یـ�انیبـه ا ی�ل دمک�اسـی�ئ� در شن�سـ�ن�ن س�سـیـلم و ویف
کـ�دیـج ایتـ�و یم�ج�د ب�ا یاط�ع�ت یه� هت�ان از شبک یم ِن �ایـا یدر فـ�دا. ن تفکـ� اسـتف�ده 

قـ�ار  ی�ن صـلح و آزادیت�اننـ� در دسـت سـپ�ه یمـ یم�هب یه� هیتک و ه� هام�م�اد، آزاد مس�ج�
 .به آنه� آم�زش داده ش�د ی�ل دمک�اسیمثل س�س یم�دم ی�ن� و تفک�اتیگ

 یاجتمــ�ع دمک�اســیک یــرشــ�  یعنــی، دمک�اســی�ل یس�ســ فکــ�یتــ�ان رشــ�  یمــ چگ�نــه ذ:
ک�د؟یت و تس�یرا تق� یک دولت رف�ه ملّ یهم�اه ب�   ع 
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 ی�یـچ ت�دین مبحـث پـ�داختم. بـ�ون هـیـبـه ا مختصـ�ی، یال قبلـ�سپ�سخ به در  ب:
احـ�اب نقـش  ،یپـس از ف�وپ�شـ یولـ .نـ�ارد یسـ�زگ�ر یاسـ�م ین امک�ن ب� س�خت�ر جمهـ�ریا

گـ�ه � جـ�انیـب�. عهـ�ه خ�اهنـ� داشـت � ت بیم�ر�ن میدر ا یب�رگ  یهـ� در ق�لـب سـپ�ه صـلح و آ
کل یگــ�هآدر  و ف�ســت�ده شــ�ن�ه�  بــه روســت�ه� و شــه� داشــته  ی�یــدادن بــه شــه�ون�ان نقــش 

ۀ و اجــ�ز یو اجتمــ�ع ی�ســیس یهــ� هپخــش من�ظ�بــ� ت�انــ�  مــیهــم �ن یــ�ی� و تل�یــرادب�شــن�. 
کنـ� و در ایـن راه را  ای ارزنـ�هنقــش بــه مـ�دم اظهـ�ر نظـ�  نهــ� آمـ�دم را بـ�� ببــ�د تـ� شــن�خت ایفــ� 

 آنه� چه به ارمغ�ن خ�اه� آورد. ی�ل دمک�ات ب�ایب�انن� که دولت س�س
کــه پ� گــ�دن م�ســت  یب�رگــ �فــیوظ ،شــه اسـتیاز همت�  نظـ�م سســت یه� هیــامـ�وز   ب�یــ�بـ� 

 و آزاد در یبـ� رف�انـ�م عمـ�ممگـ�  ،� ب�شـ�ییـ� ق�بـل تغی�، ک�ت�ه و غید که ف�اگش�ه یته یمنش�ر
 کش�رم�ن.

   :یعنی یت�ان اس�س دمک�اس ین منش�ر میدر ا
 ؛�نیب یآزاد -
 ؛شهیان� یآزاد -
 ؛یل ارتب�ط جمعیس�و مطب�ع�ت و یآزاد -
 ؛اح�اب یآزاد -
 ؛یو م�هب یق�م یه� تین حق�ق اقلیم�ت -
 ؛ن از حک�متید ییج�ا -
 ؛یدولت پ�رلم�ن -
 ؛می� اقلی ،م�دم ب�ون در نظ� گ�فتن م�هب یب�اب� -
 ؛یزن�گ یب�اه�  شت م�دم و داشتن ح�اقلین معیم�ت -
 ،همه یگ�ن ب�ایل و به�اشت رایتحص -

 .ک ق�لب گ�اشتی را در
کـه آ � ویرسـ یتـ�ان بـه اتحـ�د مّلـ یمـ ،ن ش�دیت�و ین منش�ریچنکه  ص�رتی  در نج�سـت 

گـ�د هـم  یو ف�هنگ م یشن�س �ست، ج�معهیس نخبگ�ن حق�ق؛  یو قـ�ن�ن اس�سـ آمـ�هت�انن� 
گ یمت�ق  .  کنن� مین ییق�ن�ن م�دم ن�ع حک�مت را تع اینو ب�اس�س  نم�ین�ن ی� را ت�ویو ف�ا

س یخـ�اه پ�دشـ�ه و خـ�اه رئـ_ ن مملکتمـ�ن ین مق�م نمـ�دییتع ،ق انتخ�ب�تیاز ط� سپس
ئـت دولـت ی� و هیـوز نخسـت ،یحک�مت پ�رلمـ�ن ت�سط از آن بع�و  انج�م خ�اه� ش� _ جمه�ر

گـ�فتن کـه بـ�  اسـتو ب�قـ�رت  یم�دمـ ،دمک�ات یدولت ،ن دولتیا .�ش�ن انتخ�ب می در نظـ� 
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 یعم�انـ یهـ� ت�انـ� ط�� یمـ یت ک�مل قـ�ن�ن اس�سـیرع� ن ش�ه و ب�یکه از قبل ت�و یمنش�ر
 .خ�درا اج�ا کن� یو رف�ه

گ یک در ح� ح�بیدمک�ات �لی�ن س�سیک ج�ی ی�یگ ام�وز شکل  ذ: از  ی�ریبسـ �� دغ�غـیف�ا
هنمـــ�ن یم یو فلســـف یو ف�هنگـــ ی�ســـی، و روشـــنفک�ان سیو ف�هنگـــ ی�ســـیک�شـــن�گ�ن س

گجنـبش و ک یـل آن بـه یو تبـ� ی�نیـن ج�یچنـ ی�یـگ شـکل یاست. بـ�ا �، بـه یـحـ�ب ف�ا
ک�د؟ینظ� شم� چه ب�  � 

�ل یجـ�د حـ�ب س�سـیا ،گ� گفته شـ�ه اسـتید یه� ال در دل ج�اب�ن سیپ�سخ به ا ب:
 ین تشـک�تیجـ�د چنـیا ،�انیـامـ�وز ا �در ج�معـ .ه آن ض�ورت داردک بیدمک�ات و اح�اب ن�د

گـ� کشـته نشـ ،ن بـ� نظـ�میاز روشـنفک�ان و مبـ�رز ی�ریم بسینیب یم ممکن است چ�اکه�یغ �ه ا
کـه بــ� بن تــ�ب تحمـل اصــ�ح ین حک�مــت حتــیـا .� در زنــ�ان هســتن�ب�شـن �د نظــ�م یــطلبــ�ن را 

کـه یسـیاپ�ز ۀعهـ� �بـفـه ین وظیـ�ن ایـم نیـهم�اه هسـتن� نـ�ارد. در ا �ن خـ�ر� از کشـ�ر اسـت 
کـ�دمآکـه از  یمنشـ�ر ،�کننـ ری�ی یرا پ ین اح�ابیچن �و م�امن�م یبن� استخ�ان  ن صـحبت 

تـ�ان مبـ�رزات  یگ�نـه مـ نیبـ� .ب�سـن� یک اتحـ�د مّلـیـن بـه آو حـ�ل  نمـ�ده� ییـ�ن و تیت�و را
کــ�دیــداخــل کشــ�ر را حم�  یه� هیــپ� ،راه انــ�اخت هبــ یمــ�ن یهــ� یاعتصــ�ب�ت و ن�ف�م�ن ،ت 

ک یــن یت�انــ� آغــ�ز شــ�د و ســ�انج�م یگ�نــه مــ نیــجنــبش ا .از جــ� کنــ� سســت نظــ�م را ل�زانــ� و
 .داشته ب�ش�

کــه شــ�ا ذ: ــ�ا ط ظــ�ه�اً یچــ�ا در خــ�ر� از کشــ�ر  ــگ شــکل یب �ل یس�ســ ی�ن و جنبشــیــج� ی�ی
 کیدمک�ات�ل ی�گ�ار س�سیث��ن متشکل و تیک ج�یم یم� هن�ز نت�انست ،�ت� استیک مهیدمک�ات

بـه  ی�ن و جنبشـیـن ج�یچنـ شـ�ِن   متشـکلعـ�م  یو ذهنـ ینـیم؟ ع�امـل عیشکل ب�هرا 
ک�امنــ�؟ و چــه راه ــ ی�هــ نظــ� شــم�  ــ�ا یا یعمل ــ ی�یــگ ع شــکلیتســ� یب  را ی�نیــن ج�یچن

 �؟یکن یم شنه�دیپ
ک�ف ،م استآنچه مسلّ  ب: و اهـ�اف آن  یدمک�اسـ �لیس�س ی�ی�دگی یب�ا یهن�ز آم�زش 

 .نظ� دارنـ� اخت�ف گ�اری آنب� س� ن�م ی�ن حتیسیاز اف�اد اپ�ز ی�ریبس .ص�رت نگ�فته است
 .ست م�رد بحث استی�لیدمک�ات س�س ودمک�ات  �لیب س�ساح�ان یبه�  تم�ی�هن�ز 

 یان� مشکل �هیل گ�دیسم تشکیکه ح�ل مح�ر سک��ر ییه� هاح�اب و گ�وی� آ نظ� نمی به
کـه هسـتن�  یم�جـ�د کسـ�ن ی�سـیس یه� ه�ن گ�ویم ام� در .داشته ب�شن� یدمک�اس �لیب� س�س

 .داننـ� یرا ت�فتـه جـ�ا ب�فتـه مـ خـ�د ینـ�ع هگ�ا هستن� و بـهن�ز اقت�ار یرغم قب�ل دمک�اس یعل
 .ان� دمک�ات ب�ده �لیک ح�ب س�سی ی�یگ شکل جهتاز م�انع ب�رگ  یکی ه� هن گ�ویا
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ــه ــن نظ� ب ــ�د یا ،م ــج ــ�ی ــ�ب واح ــ�ا ک ح ــ یب ــ �لیس�س ــا یدمک�اس ــ ۀ�ی گ یعمل ــو ف�ا  ی�ی
گ� اح�اب ک�چک داشته ب�ش .ستین همفک�ان گ�د هم جمـع شـ�ن� و بعـ� حـ�ل  یعنی ،میم� ا
 از تفکـ�ات و ب�ورهـ� یکمـ�ن نیت�انـ� رنگـ ی� مـی�یوج�د ب هن اح�اب بیاتح�د ب ،ک منش�ر واح�ی

بـه عقیـ�ۀ  .آورد پ�یـ�ب�شـ�  داشـتهرا ج�د جنـبش یکه ق�رت ا یق� ی�ویک نیرا متح� کن� و 
گیج�د یا ی�ج هب تلفه�ل اح�اب میتشک من، مـ�  ،�یـآ یم نظـ� هبـ یشـت� عملـیب ،�یـک حـ�ب ف�ا

کــ�ر را در گ�شـته بـ� یـا �تج�بـ مختلـف بــ�  یه� کــه تشـکل "�انیـ�ن ای�ن دانشـج�یکنف�راســ"ن 
آن در  گــ�ینم�نـه د ،میـا را داشــته ب�دنـ� یقـ�رتدارای تفکـ�ات گ�نـ�گ�ن دور هـم جمــع شـ�ه و 

مـ�داد شـکل  ۲۸ ین نهضت در واقع بعـ� از ک�دتـ�یا. ب�د "ینهضت مق�ومت ملّ "داخل کش�ر 
ازجملـه  یو افـ�اد مّلـ از احـ�اب یبـ� ائت�فـ "ینهضت مق�ومت ملّ "خفق�ن بع� از ک�دت�  در .گ�فت
بـ�  "ینهضـت مق�ومـت مّلـ"�د یـو ن�بن یدر سـ�زم�ن مخفـ "یمّلـ �جبهـ"از فع��ن ج�ان  یتع�اد

نـ�گ�ن احـ�اب ینم� ،ی�ان شـکل گ�فـت و پـس از انـ�ک مـ�تیـا "ح�ب م�دم" یاعض� یهمگ�م
و  "�انیـحـ�ب ملـت ا"، "سـتی�انیا حـ�ب پـ�ن" ،"�انیـحـ�ب مـ�دم ا"، "�انیـح�ب ا" یعنی یملّ 
ــ� ،"ســتی�لیحــ�ب س�س" ــ�زار و دانشــگ�ه تهــ�ان متحــ� شــ�ن� و ینم� همــ�اه ب نهضــت "نــ�گ�ن ب

ــت مّلــ ــا. ل شــ�یتشــک "یمق�وم گــ�وه اعضــ�ی ــ�یکم ین  کــ�ده و ســپس  یتــه م�ک را انتخــ�ب 
کــه در ب�ن�مــهیــا .�یب رســ�نینهضــت را بــه تصــ� ی�تیســ�خت�ر تشــک  یغــ�تیتبل یه� ن نهضــت 

مــ�دم در  یاتحــ�د و همبسـتگ ۀکننـ� نییاو را ع�مــل تع یهـ� از راه مصــ�ق و آرم�ن ی�ویـخـ�د پ
 یک�دتـ� اقـ�ام�ت آور خفق�ن یر فض�ت�انست د ،دانست یم ک�دت� میه رژیجهت ادامه مب�رزه عل

گ�ن و مهنـ�س یدکتـ� مصـ�ق، دکتـ� شـ� �در اعتـ�اض بـه مح�کمـ :از جمله، ارزن�ه انج�م ده�
کـه پ�شـش جهـ�نیـرا ت�ت یتظ�ه�ات ب�رگـ ،مه� ۱۶در  یرض� شـک در  داشـت و بـ�ون یب داد 

کـ�د  ۲۱�ه�ات ظـتـ�ان بـه ت ینط�ر مـیهم .�گ�ار ب�دیث�دکت� مص�ق ت یرون� دادگ�ه آبـ�ن اشـ�ره 
 .آذر داشته است ۱۶در تظ�ه�ات ث�ی �نقش من نهضت یا چنینو هم

ســ�عت  � احــ�اب بــهیــخط�نــ�ک ب� �ن ب�هــیــاســت و در ا یاتحــ�د و ائــت�ف شــ�ن نیبنــ� بــ�ا
 مشت�ک ب�شن�. �� جبهی و یدنب�ل اتح�د ملّ  �ن� و بهیشکل بگ

کــه اخت�فــ�ت یــت�د ،کــه وجــ�د دارنــ� ی�ریبســ �ختــیمــن بــ� شــن�خت از افــ�اد ف�ه � نــ�ارم 
کنــ�ر گ�اشــته   یبـــ�ا یل خ�اهــ� شــ� و اتحــ�د مّلــیو احــ�اب مختلــف تشــک شــ�د میک�چــک 

�د نظـ�م را از یـن بنیسـهمگ ین اتحـ�د همچـ�ن ت�فـ�نیـنظ�م ص�رت خ�اه� گ�فت و ا یب�ان�از
 �ن خ�اه� گ�فت.یهنم�ن وزیدر م یم خ�ش آزادیخ�اه� کن� و نسب�ج� 

 



 
 
 
 
 
 



   یذوالفق�ر یمه� -۱-۲
ــ�: ــ دمک�اســی �لیس�ســ رادیــ� پ�ی ــه ف�رســی ــه ب ک ــه  ــ�ه، "مــ�دم ی� آنگ�ن ــ�ه ش ــ��ر ب�گ�دان  یس

گفــتیاجتمــ�ع خــ�دم را مطــ��  ســ�الن ینکــه نخســتیم�ســت. قبــل از ا یگ�و "، م�ضــ�ع 
ک�تـ�ه و بـه  یهمـ�اه بـ� نگـ�ه دمک�اسـی �لی� ب�داشـت شـم� را از س�سـیـف یـم تع�یلیکنم، م�
 م.ی�ان داشته ب�شیدر جه�ن و ا دمک�اسی �لیس�س �خچیت�ر ازاختص�ر 

و  یمهـم و اس�سـ �بهتـ� اسـت بـه دو نکتـ، شـم� سـ�البـه  پ�سخقبل از  :یذوالفق�ر یمه�
قـــ�ن  اواخـــ�در  یدمک�اســـ �لینکـــه س�ســـیانکتــ� اول  :ن م�ضـــ�ع بپـــ�دازمیـــنگـــ�ه بـــه ا ۀنحــ�

در طـ�ل جـ�اب کـه  اسـتکـم متفـ�وت ی و سـتیسـتم و بیقـ�ن ب یدمک�اسـ �لین�زدهم ب� س�سـ
 یدمک�اســ �لینکــه س�ســیو دوم ا ؛�همبــت�ضــیح �ات را یــین تغیــاکــنم  �ت ســعی مــی�ابــه ســ

را دارا  گ�نـــ�گ�نی یو راهک�رهـــ� متفـــ�وتگ� یکـــ�یمختلـــف بـــ�  یدر کشـــ�ره� یم�جـــ�د حتـــ
 مط�� خ�اهم ک�د. گ� و گفتن را هم در ط�ل یکه اب�شن�  یم

 خ آن:یو ت�ر یدمک�اس �لیبه ن�م س�س یا ه�یم به پ�یح�ل ب�گ�د
ش از کشــ�ر ف�انســه یســ�ل پــ ۱۵۰م�بــ�ط بــه آن حــ�ود  یهــ� و بحث یدمک�اســ �لیس�ســ

داشـتن� م�ننـ� نـ�م آن بـ� دو  یدمک�اسـ �لیاز س�سـ یف�انسـ� یهـ� کـه چپ یفی�. تع�یآغ�ز گ�د
 ب�د.  بخش

 ؛یدمک�اس و یآزاد ب� �یک�ت_ ۱
 .یشه� یب�رژواز خ�ده و �ستیته شه�ون�ان یب�ا ع�الت و رف�ه ب� �یک�ت_ ۲
خـ�اه یجمه�ر �ً کـه عمـ�ت یف�انسـ� یهـ� ن دو نکته هم�نط�ر که گفته ش� از ط�ف چپیا

 ش�. یآن روز مط�� م �هم ب�دن� در ج�مع
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هجــ�هم "و  "فســتیدر دو اثــ� "م�ن )٢("انگلــس "و )١("مــ�رکس"، �ن�ل اولیدر دوران انت�ن�ســ
در همـ�ن ، نم�دنـ� یمـ ی�بیـارز یبـ�رژواز �ن خـ�دهیـک ج�یـرا  یدمک�اس �لیس�س ۀ�یب�وم�" پ�

تحـــت نـــ�م  یا هینشـــ� )٣(�ســـ�ل" نـــ�ن�یف�داز ط�فـــ�اران " یگ�وهـــ) �ن�ل اولیانت�ن�ســـ( دوران
� نظـ�ات خـ�د یـیانگلس" هـم بـ� تغ"و  "م�رکس"ه�  دن� که بع�ک� یم �ل دمک�ات" منتش�ی"س�س

 نم�دن�.  ی�س�ل" همک�ر ن�ن�یف�د"ه ب� ین نش�یدر ا
طلـب  خـ�اه و عـ�التیآزاد یهـ� هکن�ن در اح�اب و گ�و از آغ�ز ت� یدمک�اس �لیجنبش س�س

�ات مهـم و بـ�رگ در ج�امـع یـیرغـم تغ ین اص�ل آن علیت� یاز اس�س ،یو خ�اه�ن رف�ه اجتم�ع
روز  �فتـه و بـهی� یـغیت همگـ�م بـ� آن یژدر ج�امع و رش� تکن�لـ� دگ�گ�نیمختلف ب�ده است و ب� 

 �:یگ� یم "انگلس" ش�ه است.
 شی�ا احــ�اب پــیــز، �یــآ ینمــ چگــ�ه بــ� نــ�م آن جــ�ر دریه یو واقعــ ی�ســیعنــ�ان احــ�اب س

 .م�نن� یم یب� ج�آنه� ن�م  یول، کنن� ی� مییرون� و تغ یم

کــ�د "انگلــس"کــه  یا هنکتــ یاثبــ�ت و ب�رســ یبــ�ا �ات ییــســت بــه تغیبــ� ن ه،بــه آن اشــ�ره 
را  یسـین دگ�دیـم و اینـ�ازیب ینظـ� ییاروپـ� یدر کشـ�ره� سـتمیدر قـ�ن ب یدمک�اسـ �لیس�س

ــبهتــ� ارز ــ�ه بــه ت�ر ینمــ�ده و نگــ�ه ی�بی تــ�ش  وی�ه بــه گــ� منــ�طقین رونــ� در دیــا �خچــیک�ت
 .  میفکنی�ان بیدر کش�ر خ�دم�ن ا ی�سیروشنفک�ان و ک�شن�گ�ن س

ـــ�ژ همـــ�اه بـــ� رشـــ�  ،کننـــ�ه �یت�ل �طبقـــ ت�قـــی� انبـــ�ه و یـــت�ل، �یـــابـــ�ار ت�ل ،یرشـــ� تکن�ل
را هـ�  دمک�ات �لیکـ�ل س�سـیراد یمجم�عـه افکـ�ر و راهک�رهـ�، در سـط�ح مختلـف یتکن�ل�ژ

ت یــؤق�بــل ر یهــ� تی�ن واقعیــدرک د و اعتــ�الک یــبــه  یو اقتصــ�د ی�ســینــه سیچــه در زم
جــ�د اعتــ�ال در نظــ�م یو اهــ�  تین واقعیــرا بــه قبــ�ل ا یمنطقــ یهــ� دمک�ات �لیبــ�ده و س�ســ

ـــ. ســـ�ق داده اســـت یدار هیســـ�م� ـــه راهک�رهـــ�یـــ�ر مهـــم ایبســـ �نکت ک �ل یس�ســـ ین اســـت 
شـــ�فت یش آنهـــ� بـــ� آهنـــگ رشـــ� و پیســـ�ل پـــ ۱۵۰و نگـــ�ش  ه� ه�یه، شـــیـــاول یهـــ� دمک�ات
ن یـــگـــ�ا را بـــه قبـــ�ل ا واقـــع یهـــ� دمک�ات �لین�اشـــته و س�ســـ یهمخـــ�ان ییاروپـــ� یکشـــ�ره�

 یبـ� دمک�اسـ یرا بـه اعتـ�ال و پ�فشـ�ر یگـ� یک�ل و انق�بـیراد یمش � خطییتغ نی� وه�  تیواقع
�ل یجـــه س�ســـیدر نت .ســـ�ق داد یصـــنعت یدار هیو رفـــ�ه ج�معـــه در چـــ�رچ�ب نظـــ�م ســـ�م�

ــ� دمک�ات ــید .م ۱۹۷۰ یه ــ�ل یهــ� دمک�ات �لیگــ� آن س�س ــ�  ۱۸۶۴ یهــ� س  یعنــی ؛۱۸۷۶ت
ه در آلمـ�ن و یـاول یانق�بـ هـ�ی دمک�ات �لیطـ�ر س�سـ نی�ن�ل اول نب�دن� و همیدوران انت�ن�س

                                                        
1. Karl Marx.  2. Friedrich Engels. 3. Ferdinand Lassalle.   
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ک�ئ�تســـک" یعنــــیرهبـــ�ان آنهــــ�  �ل یپکنشــــت" س�ســــیروزا ل�ک�امبــــ�رگ" و "کــــ�رل ل" ،"یکــــ�رل 
ن در یهمچنـ. گـ�ان نب�دنـ�یو د )٢(و "ورنـ�" )١("تب�انـ یلی"و یعنی م. ۱۹۷۰دهه  یه� دمک�ات

کــه رهبــ� آنهــ� ، یی�یآســ یهــ� دمک�ات �لیاز آغــ�ز س�ســ یعنــیمختلــف  یی�یــط جغ�افیدو محــ
بـ�  یچ شـب�هتی�ان ب�دنـ� هـیـدر ا "نیلن" یرو دنب�له اوغلی" خ�ن عم��ریه و "حین" در روسی"لن

 هم ن�اشتن�. 
�ان یـدر ا یدمک�اسـ �لیش س�سـی�ایـرابطـه بـ� پدر  یست اش�ره ک�ت�هیب� ن ،ن مق�مهیب� ا

   :میکن ی� ب�رسیس�ل اخ ۱۱۰هم داشته ب�شم و رون� آن را در 
ت�سـط افـ�اد  ،هیروسـ یدمک�اسـ �لی� جنـبش س�سـیثتـ� �ان تحتیـدر ا یدمک�اسـ �لیس�س
کـ�ده ب�دنـ� نشـ زم�ن که در قفق�ز آغـ�ز بـه فع�ل آن و چـپ هـ�  دمک�ات �لیس�سـ .ت گ�فـتئکـ�ر 

 ی"هـ� کیم�ننـ� "بلشـ� �ً قـی"ع�الت" و "همـت" دق یه� ن�م هب ی�سیر غ�لب دو تشکل س�ان دیا
کـه تمـ�میا. ک�دن� یم فک� و عمل یروس بنـ� نب�دنـ� و یپ� ه� �هیآنهـ� بـه آن شـ ین روشـن اسـت 

و  ستن�ینگ� یم یآلم�ن یه� دمک�ات �لیم�نن� س�س بهدر آن جنبش رون� و رش� آن را  یعن�ص�
 ب�دن�. یستینیلن یه� هنحلگ� یدر تق�بل ب� د

زاده  " و ســـلط�نیکیلشـــ�ب"ۀ�یار شـــ�گـــ نـــ�ه و خـــطیعنـــ�ان نم� بـــه یخ�ن عمـــ�اوغل�ریـــح
ــ ۀنــ�ینم� ــ�ل س�س ــ �لیمعق ــ� یدمک�اس ــ�یب و ب�دن ــمت و س ــ یشــت� س ــ� دمک�ات �لیس�س  یه

ــ�ن ــک یآلم ک�ئ�تس ــ�رل  ــیو "ک ــ�ل م ــ� ی" را دنب ــ�ر ا. ک�دن ــتبل ــ�ی ــه فک ــ�م دوران  ین دو نحل در تم
و  "یکی� "بلشـ�یـ" یوسـر" یسـف�نه خـط فکـ��کـه مت � بـ�دیـ�ان روشن و گ�ی� آن در ایث�مب�رزه و ت

ه�  بعـ� یت و حتـی�ان و جنـبش مشـ�وطیـسـت ایدر سـ�ختم�ن حـ�ب کم�ن ،دوران " آنینیلن"
ک�رسـ�ز بـ�د و تمـ�م��ان" مـیـج�د "ح�ب ت�ده ایدر س�ختم�ن و ا از �ان" یـ"چـپ ا ی�وهـ�ین یث� و 

 یه� �سـتی�ه و سیکـه بعـ�ه� شـ یکسـ�ن یحتـ .ک�دن� یم ی" الگ� ب�داری� ش�روی"اتح�د جم�ه
" اســتف�ده ینیو اســت�ل ینــی"لن یه� ه�گ�یــاز همــ�ن راه و روش و د ک�دنــ� یســ�بق را نفــ یشــ�رو

ک یــرا  ین دمک�اســیهمچنــ ." ن�اشــتن�یدمک�اســ" �از مســئل یچ�جــه درکــیه ک�دنــ� و بــه یمــ
 ی�تیت� درون و بـ�ون تشـکیت�تـ�ل یه� ه�یشـ و یکتـ�ت�ریدانستن� و بـه د یم" یب�رژواز" ۀ�یپ�

 نم�دن�. یب�ور داشته و عمل م
نیــ� ســ� گ�اشــته اســت. امــ�وز  ترا پشـ یف�اوانــ یه� هتج�بــ ی�ســت و کشــ�رداریجهـ�ن س پ:

و  یاجتمــ�ع یه� خ�اســتن یتــ�م �نــیدر زم یت هنــ�ز بــ� مشــک�ت ف�اوانــیســف�نه بشــ��مت
 یمـ�د یه� به مجم�عـه خ�اسـت ییدر پ�سخگ� و اش م�اجه است یو ف�هنگ یاقتص�د

                                                        
1. Willy Brandt. 2. Werner.  
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کـه "س�س و نشـ�ن داده اسـت ینـ�ت�ان یدار هیجه�ن س�م� ،انس�ن یو معن� سـم ی�لیآنچـه 
کــ�د. از م یدار هیتــ� از ســ�م� � نــ�ت�انیــشــ� ن یمــ م�جــ�د" خ�انــ�ه واقعــ�ً   یهــ� ه�ن رایــعمــل 
مطـ�� شـ�ه و در عمـل  یمعضـ�ت ج�معـه بشـ�رفـت از مشـک�ت و  ب�ون یکه ب�ا یس�م

ش از یبـ ،�یک آلت�نـ�تیـعنـ�ان  بـه دمک�اسـی �لیتفکـ� و عملکـ�د س�سـ ،انـ� شـ�ه� تج�به ین
نظـ� شـم� چـ�ا  هانسـ�ن بـ�ده اسـت. بـ یو معنـ� یمـ�د ی�زهـ�ین یگـ� پ�سـخگ�ید یه� هرا

گســــت�ده � چشــــمیــــش آمــــ�ه اســــت؟ آیپــــ ین رونــــ�یچنــــ تحقــــق  یبــــ�ا یتــــ� انــــ�از 
 یدار هیبــ� ت�جــه بــه قــ�رت ســ�م� دمک�اســی�ل ی� س�ســیــ�؟ آیــنیب یمــ دمک�اســی �لیس�ســ

کن�؟یو کمب�ده�ه�  ت�ان� ب� ضعف یم و مشک�تش)ه�  رغم بح�ان یعل(  ش غلبه 
ــا ذ: ــ ی�یــچ آن .ســف�نه درســت اســت�ن م�ضــ�ع متی ــه ب ک ــ�م "س�س هرا   مطــ��ســم" ی�لین

و روابـــط  ینت�انســـت مســـئله آزادچ�جـــه یه ک�دنــ� بـــه یمـــ غ�لـــب مـــ�دم جهـــ�نبـــه  نمــ�ده و
و  یخـــ�ل تـــ� یجـــ� شـــع�ره� یو از رفـــ�ه و عـــ�الت اجتمـــ�ع زدرا ب�قـــ�ار ســـ� یاجتمـــ�ع کیــدمک�ات

 نش�.انج�م  یگ�یک�ر د ،م فق� در سطح ج�معهیتقس
سـ�ک�ب  ی�ویـن نبـ�د کـ�ر هاعمـ�ل زور و بـ ،یدمک�اسـ یسم و عـ�م تم�کـ� بـ� رویب�الیل ینف

و  یاقتصــ�د �نــیزم خ�ه درش و بــ��یو عــ�م حــق وجــ�د دگ�انــ� ی�ســیاختنــ�ق س، �ییــتغ یبــ�ا
ســم عمــل یمــ�ن بــ� ف�هنــگ بلش�أت� یســم مــ�ل روســی�لیکــه س�س همــ�نط�ر یعــ�الت اجتمــ�ع

 �ورد.یبه وج�د ب را نکه م�ج�د استیبهت� از ا یت�انست جه�ن ینم، ک�د یم
 ی� دمک�اسـییـ�بـ� ته�   کشـ�ر �خـیسـم و در بیب�الیبـ� قبـ�ل ل یدار هیجه�ن سـ�م� ،در مق�بل

ـــزدلیل  محـــ�ود هـــم هنـــ�ز بـــه م�جـــ�د اســـت  یدار هیکـــه در بطـــن ســـ�م� ییهـــ� یخ�اه �دهی
 را در جه�ن به وج�د آورد. یخ�ب �ً ان� رف�ه نسبت نت�انسته

کــه امــ�وزه بــه ــ یعنــ�ان رونــ� خ�شــبخت�نه آنچــه  مــ�ل و ، میــخــ�د دار یرو همعقــ�ل روب
کــه ب�خــ یراهکــ�ر ک" معــ�وف یــن�رد" یکــه بــه کشــ�ره� ین�ویاســک�ن� یاز کشــ�ره�  یاســت 

کـه  .انـ� اج�ا بـ�ل شـ�ه و ق�بل پسن�ی�هک م�ل یان� و به  وج�د آورده هستن� به ن�گفتـه نم�نـ� 
گـ� کشـ�ر یسـتم، ولـین یرو و دنب�لـه یسـ�ز من دنبـ�ل مـ�ل �ن یـرا بـه جه�ن یراهکـ�ر درسـت یا

 یم و بـه قـ�ل معـ�وف بـ�اینـ�ت و راه و روش آنهـ� اسـتف�ده نکیـکنـ�، چـ�ا مـ� از تج�ب یع�ضه مـ
 .  م"یم "چ�� را دوب�ره اخت�اع کنین ب�ر بخ�اهیچن�م

گ�ویو م را در سطح ج�معه ن رون�ی�ان ایدر ا پ:  �؟ینیب یم چگ�نه یو اقش�ر اجتم�ع ه� ه�ن 
ــ�ز ا ذ: ــدر آغ ــرا ن ی ــه ایت�ض ک ــ�هم  ــح ب ــ� ب�ی ــن رون ــهی ــتب�اد و ب ــ�ار از اس گ ــدور از ذهن �  ت ی

 ک ب�ش�.یل�ژئ��یا
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 ؛کننـ� یمـ یزنـ�گ یاسـتب�اد یه� � سلطه حک�متیم�دم کش�ر م� ه�اران س�ل است که ز
و   ه�یاسـتب�اد بـ� شـ. نـه شـ�ه اسـتیدر ج�معه مـ� نه�د یاستب�اد یو فش�ره�، روابط، ف�هنگ

کن�ن ب� پشت مـ�دم ا یه� هگ�ن�گ�ن در س� یه� ف�م کـ�ده و آنـ�ن را  ینی�ان سـنگیـگ�شته و ا
ــ� ــ� یاز پ ــ�ع ابتکــ�ر و ن ــ�ن  یآور درآورده و هــ� ن ــ. اســت نمــ�ده ســلبرا از آن  یروشــنفک� �ج�مع

ضـمن سـ�ک�ب شـ�ن دائـم در گ�شـته و حـ�ل، بـ� ب�داشـت ن�درسـت از  ی�سین سی�ان و فع�لیا
� و تحــ�ل معتــ�ل را یــیگ�نــه تغ راه هــ�، ی�دیســت مــینــ�زده و ب یهــ� ق�ن ییمتفکــ�ان اروپــ�

 ل خشـ�نت بـه ج�معـهیـح�کم�ن م�جـ�د در کشـ�رم�ن هـم بـ� تحمع�وه ب� این، . بسته ب�دن�
 .مس�ود س�ختن�را این راه  بیش از پیش

 :�یگ� یمآمست�دام" " ۱۸۷۲در س�ل مع�وف خ�د  یدر سخن�ان "م�رکس"
بــه تــ�  نئو مطمت�  عی� ســ�یــآم له جــ�ش و خــ�وش مســ�لمتیوســ کــه بتــ�ان بــه ییدر جــ�

 .است یا هبخ�دانک�ر ن� ،�نهلحس�م میق، ه�ف ن�ئل آم�

کپـــ م.۷۰ یهـــ� ســـف�نه در ســـ�ل�مت کـــه روشـــنفک�ان مـــ� دنبـــ�ل و  ک�دنـــ�  یبـــ�دار یآنچـــه 
ک�مــل تئــ�ریســم روســی�لی"س�س کــه نقــض  ــ�د  و نقــض آشــک�ر  "مــ�رکس" یه� هشــیو ان� ی" ب

ک�ر خ�د ق�ار داده ب�دن�. یا هیاز اص�ل پ� یبعض  او را در دست�ر 
 �فتهیرشـ� یدار هیو سـ�م� یصـنعت یض�ورت و وج�د کشـ�ره� ،هیاول یه� دمک�ات �لیس�س

هـم در بسـت�  یامـ�وز یهـ� دمک�ات �لیپن�اشتن� و س�سـ یم گست�ده یک دمک�اسیرا در بست� 
کیهمـــ ـــن راه و روش و ت� ـــ� دمک�اســـی ـــ�ه و امن، ی� ب ـــ�ن رف ـــخ�اه ـــ�ای ـــ�د  یت ب شـــه�ون�ان خ

 هستن�.
 ،کشـ�راز خـ�ر� چـه در داخـل و چـه  ،یمخ�لف�ن حک�مـت اسـ�م یاردواز طیف وسیعی  پ:

ـــ ـــی �لیس�س ـــه را راه بـــ�ون دمک�اس ـــ�ت م�جـــ�د در ج�مع ـــت از مشـــک�ت و معض  مـــ�ن رف
�ه یـش�د، ام� هم�ن مفهـ�م و پ� ینم ب�ده ین�م دمک�اسی �لیاز س�س ه�چن� که دانن�. یم

 یهـ� حل عنـ�ان راه و آنچـه بـه را در خ�د دارد دمک�اسی �لیس�س یه� و نظ�ات و خ�است
همـ�ن  ،شـ�د یمـ طلـب طـ�� دمک�اسـیخـ�اه و  یت�ق ی�وه�یاف�اد و ن یاز س� یو عمل ینظ�

 ؟ب�داشت من درست استآی� �؟ یشیان� یم است. شم� چگ�نه دمک�اسی�ل یس�س
 ایجـ�د رعـب و وحشـت، �انیـدر ا یدمک�اسـ �لیع�م رش� س�س مهم یاز ف�کت�ره� یکی ذ:

گـ�  .اسـت یروشـنفک�" و عن�صـ� خـ�د" ی�وه�یاختن�ق ن یگ�یو د ب�ش�؛ می یو س�ک�ب دولت ا
طـ�ر اخـص  هب�خـ�رد حـ�ب تـ�ده در مق�بـل منتقـ�ان آن و بـ، میچن�ان دور بنگ� نه �به گ�شت

 ین در فضـ�یچـه در زنـ�ان و همچنـ "یل ملکـیـخل"�د یـ زن�ه یه� ب�خ�رد ح�ب ت�ده به روش
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کـه  یهـ� فکـ� ،یح�بـ ب�د که ب� اختن�ق درون یخ�د یب�رز ب�خ�رده� یه� هاز نم�ن یکی ،آزاد
ــ ی� نمــییــت�را  )١(ن"ی"اســت�ل یه� �ســتیس ــ�د ب ــ یک ــ� ســ�ک�ب م ــنمــ�د، البتــه ا یمح�ب �ه ین شــی

 � ب�دن� هم رواج ک�مل داشت.یکه منتق� ح�ب ت�ده ن ییه� بع�ه� در س�زم�ن
طلـب"،  "انحـ�ل یه� ک�دنـ� و بـ� ب�چسـب یمـ ی�یک جلـ�گیـآنه� از هـ� گ�نـه تفکـ� دمک�ات

هــ� را بــه  تدمکــ�ا �لیهــ� و س�سـ تســی�لین س�سیهمچنــو گـ�ان ی" دی"ضــ� انق�بــ و "ی"انشـع�ب
 کش�ن�ن�. یم ان�وا

کـــه یـــدر ا یدمک�اســـ �لیاز س�ســـدرســـت ل عـــ�م رشـــ� و درک یـــاز د� یکـــین یـــا �ان بـــ�د 
را مس�ود ه�  دمک�ات �لیرش� س�س راهت یهم�اه و همگ�م ب� دولت و ح�کم ،چپ یه� س�زم�ن
 ک�دن�.

�ن روشــنفک�ان یــدر م یش از انقــ�ب بهمــن حتــیپــ دمک�اســی �لینظــ� شــم� چــ�ا س�ســ بــه پ:
 ی�سـیو س ی�ن فکـ�یـج� ،یو ف�هنگ ی�سی� ک�شن�گ�ن سیو ن یو فلسف یو ف�هنگ ی�سیس

 بـ� سـهیمق� در__  ی�ن ق�رتمنـ�یـ� بـه ج�یاخ �دو ده یم طینیب یم ،در ج�معه م� ب�د یفیضع
 یدگ�گـ�ن نیـا لیـدل. اسـت شـ�ه بـ�ل م� �ج�مع در__  ی�ن حک�متیسیاپ�ز یه� �نیج� �یس�

 ؟است �فتهی شیاف�ا �نی�انیا �نیم در دمک�اسی �لیس�س به لیتم� چ�ا ست؟یچ تح�ل و
رفـت از  ن خـ�ر� از کشـ�ر راه بـ�ونیدر داخـل و همچنـ یا هن درست است که عـ�یبله ا ذ:

ن" خ�اهـ�ن تحـ�ل یه "ب�نشـتیـنظ� �یـپ�دانن� و بـ�  یک میدمک�ات �لیراهک�ر س�س، مشک�ت را
طلبـ�ن"  بـ� "اصـ�ح یطلبـ ن اصـ�حیم که ایت�جه کن یول .طلب�نه هستن� � و اص�حیآم مس�لمت

ــ�ر ــ�م یجمه ــ یاس ــ�ق اس�س ــ�ح یف ــ�مت دارد. اص ــ�ن حک ــ�ر یطلب ــ�م یجمه ــ�ن  یاس خ�اه
کـه اس�سـین سیـاصـ�ح�ت در ا خ�است�رو  یت استب�ادیحفظ ح�کم بـه تج�بـه  �ً سـتم هسـتن� 
کـــه اصـــ�ح نشـــ�ن داده نبـــ�ده و مجم�عـــه نه�دهـــ� و  ی�اســـکاز دم ییســـتن� و بـــ�ی� نیپـــ� انـــ� 

اسـ�م را  ی�ل�ژئ�یـطـ�ر عمـ�ه ا هبـ .اسـت ی�انتخـ�بیک و غیـدمک�ات�یم غین رژیا یه�  س�خت�ر
ن اســ�م همــه ضــ� حقــ�ق یــد یه� ن و ســنتیداد، چــ�ن قــ�ان یآشــت یشــ�د بــ� دمک�اســ ینمــ

 ب�شن�. یک میدمک�ات یه� هشیض� افک�ر و ان�، یض� آزاد، بش�
پ�وســه  ، ســپسشــ�د ویـ�ان ین ســ�خت�ر فعلــیــ� ایـقــ�م گ�اشــتن در راه اصــ�ح�ت ب� یبـ�ا

گـ�دد و در  یدمک�اس ک کشـ�ن� و یـدمک�ات یج�معـه را بـه رونـ� ،یسـیک دگ�دیـدر ج�معه آغ�ز 
ــاطــی در  ــهی ــ ،ن پ�وس ــ�د و ب ــ�ح�ت را آغــ�ز نم ــ�ر نســب هاص ــه  یط ــب ــی ــدمک�ات �ک ج�مع ک و ی

 �.یرس یرف�ه
                                                        
1. Joseph Stalin. 
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بـه ت داشـتن�، یـ�ان امکـ�ن فع�لیـا ی�سـین سیکـه فعـ�ل یدر دوران ک�تـ�ه م چ�اینیح�ل بب
   .در نظ� نگ�فتن�حل معق�ل  عن�ان راه به آن را و نک�ده یت�جه دمک�اسی س�سی�ل ۀای�

اصـط�ح  بـه ی�وهـ�یت و سـ�ک�ب نیـح�کم س�نسـ�ر، یع�مـل اصـل، کـه اشـ�ره شـ� هم�نط�ر
 ب�د. "چپ"

کــ�ده بـ�دیـح�کم  یــی�ویچ نیچ کـس و هـیهـ کـه ت چنـ�ن راه تحـ�ل را در ج�معـه مسـ�ود 
ق یـــت را از ط�یـــمخـــ�لف ح�کم ی�وهـــ�ی�ات را ن�اشـــت و نیـــیجـــ�أت و امکـــ�ن صـــحبت از تغ

ــ ؛مســلح�نه کشــ�ن�حملــ�  بســت تــ�ور و بــه بــن یتــیامن یه� و ســ�زم�نهــ�  نه�د ن یالبتــه در چن
ــ�ا ــل مســ�لمت صــحبت از راه یطیش ــآم ح ــ�نت ج�ی ــه ن�اشــت و  یگــ�هی� و عــ�م خش در ج�مع

 متهم ش�ن�. یع�التخ�اه به س�زشک�ر ی�وه�یم نیکه تج�به ک�د هم�نط�ر
�ل یاز روشــنفک�ان بــه ســمت س�ســ یا هنکــه عــ�یرغــم ا یهــم علــ ۵۷بعــ� از شــ�رش ســ�ل 

 ی�وهـ� ت�سـط ارازل و اوبـ�ش جمهـ�رین ی�ا ک�ده ب�دنـ�، بـ� سـ�ک�ب تمـ�میل پیتم� یدمک�اس
�وهـ� ین مجم�عـه .�ان م�جـ�د نبـ�دیـدر ا یچ تحـ�لیگ� امک�ن هید، تیو کشت�ر ح�کم یاس�م
هــم ت�انســتن� جــ�ن خــ�د را ب�داشــته و از  یا هعــ�م شــ�ن� و عــ� نظــ�م قتــل یهــ� �هچ�لیدر ســ

 دهن�.ح یت�ج �ان ف�ار را ب� ق�اریا
بـ�ور درســت  نیـبـه گ�شـته بـه ا یو نگـ�ه یبـ� جمعبنـ� ی�سـین سیاز فعـ�ل یا هامـ�وزه عـ�

ن یـبـ�ون رفـت از ا بـ�د و راه یگ�شته م� را به ن�کجـ� آبـ�د هـم نمـ یه� ه�یان� که ش ل ش�هیمتم�
ت و قــ�ن�ن در یــامن، و در پ�تــ� آن رفــ�ه یو دمک�اســ یآزاد، یاســ�م ی�ق و لجنــ�ار جمهــ�رتبــ�

 .استج�معه 
رسـ�ن� و از  یضـ�ر مـ ی�ل دمک�اسـیبه رون� و رشـ� س�سـ ی� ت�جه ک�د که چه ع�املیح�ل ب�

   :کن� یم ی�یرش� آن را در ج�معه جل�گ �پ�وس
 در کیــدمک�ات یراهک�رهــ� و درســت فهــم از را مــ� یدمک�اســ از نــ�قص و نــ�زل درک -۱

 �تج�بــ ن�اشــتن خــ�ط� بـه �انیــا مــ�دم مـ�. کشــ�ن� یمــ �اهـهیب بــه یدمک�اســ �لیس�سـ
ـــ�م و یدمک�اســـ ـــط ع ـــدمک�ات رواب ـــهی ـــت، ک در ج�مع ـــ ی�جـــ�م درک ن�درس  �از مق�ل
کث� نه یدمک�اس .مداری یو آزاد یدمک�اس حـق و حقـ�ق ن یتـ�م ت بلکـهیـفقط حق ا

 ت است.یاقل
نـه  یچ زمـ�نیهـ ی�انـیه� و شـه�ون�ان ا که حق و حق�ق انس�ن ییدر ج�معه م� از آنج�

ــ�ا ــ�یــح�کم یب ــ�دم مــ�رد قبــ�ل و پ ــیت و م درک و زبــ�ن ، ســبب نی��ش نبــ�ده، ب
 ت ن�ارد.یم� م�ض�ع �ج�مع ن مق�له دری� از این یمشت�ک
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ــ�ه از -۲  مــ� ذهــن در ین�درســت درک یدمک�اســ �مق�لــ همچــ�ن یاجتمــ�ع عــ�الت و رف
. سـتین هـم یـیدارا میتقسـ نیهمچنـ و سـتین فقـ� میتقسـ رف�ه، است بسته نقش

� در یـ�نگ� ت�لیـشـغل ب �د و داشـتنجـیا، ب�شـ� یم یشغل تیامن و شغل ب�دن دارا رف�ه
نیـ� دارا بـ�دن شـغل و داشـتن اشـتغ�ل  یمعنـ� ج�معـه بـه� در یـرش� ت�ل .ج�معه است

کـ�ر و شـغل تـ�ان خ� .� استیدارا ب�دن رش� و ت�ل یمعن� به � مـ�دم در یـبـ� دارا بـ�دن 
در ج�معـــه م�ننــ� انـــ�اع  یارائـــه خــ�م�ت شــه�ون�، ارد�گــ یمــ یج�معــه رو بــه ف�ونـــ

ن در تمــ�م گــ�یل رایمــ�ن و تحصــیزا، یســ�مت، یب�زنشســتگ، یکــ�ریب  همــیب :ه� همــیب
 یشـــت�یکشـــ�ر را از ارتفـــ�ع ب یعو اجتمـــ� یرشـــ� فکـــ�شـــ�د تـــ�  م�جـــب می، ســـط�ح

 د.گ�دب�خ�ردار 
داری و بـ�� بـ�دن کیفیـت ت�لیـ�ات و  هـ�ی سـ�م�یه خ�اهی جل�گی�ی قـ�ن�نی از زیـ�ده

کـ�ده، نحـ� رق�بت در ج�معه به رش� فک�ی و کیفیت ت�لی� زنـ�گی  ۀکننـ�گ�ن کمـک 
 ده�. می ارتق�ءو نگ�ش آن�ن به ج�معه را 

 کننـ�گ�ن �یاز ت�ل آناخـ�  ۀو نحـ� ی�تیـن م�لیقـ�ان ،ک ج�معـهیگ� از ع�امل رف�ه در ید یکی
محـ�ود  یهـ� �ت در زمـ�نیـت از م�لیـمع�ف .ک کشـ�ر اسـتیـن در یه و مسئ�لیو ص�حب�ن س�م�

جلـب  یغ بـ�ایـتلـف کشـ�ر و تبلدر منـ�طق مخ یگ�ار هیس�م� یه ب�ایق ص�حب�ن س�م�یو تش�
در منـ�طق  وی�ه بـه کشـ�ر و �ج�نبـ رشـ� همـه یاز مبـ�ن  یکـیمشـخص  �بـه آن منطقـ ه� هیس�م�

کـ�ر و ت�لیا یگـ� بـ�اید �نم�نـه�  �صـالبتـه  .ب�شـ� یمشخص م شـت� و رفـ�ه گسـت�ده و ی� بیـجـ�د 
 .وج�د داردت�  ج�نبه همه
� یـ�ا ب�یـب�شـن�، ز ی� مـیپـ� تیمسئ�ل ن است که چق�ر اف�اد در آن ج�معهیگ� ایک اصل دی

ک�ر و ک�شـش متـ�اوم افـ�ادیقب�ل کن بـه رشـ� و ت�سـعه نخ�اهـ�  یا هچ ج�معـیهـ، م که ب�ون 
کــه نکتــه ن یــاز همــه اتــ�  مهم �.یرســ و رفــ�ه  یآزاد، یدمک�اســ، مــ� یبــ�ا یکســ بــ�انیماســت 

ک�ر و ت�ش پ�یم که ب�یم� م�دم هست .نخ�اه� آورد و رشـ�  یرا بـه دمک�اسـکشـ�ر خـ�د ، �اریـ� ب� 
 � از خ�دمـ�نیـغ بـه در قبـ�ل مـ� نـ�ارد، یا هفـیتعهـ� و وظ یچ کشـ�ریه یط�ر جّ�  هم. بیب�س�ن
کنــی� ه�یــکــه ب� کــ�ر مــ�اوم دمک�اســیم و بــ� جــّ� ینــه  و  نمــ�دهجــ�د یخــ�د ا یو رفــ�ه را بــ�ا یت و 

و از آن  هـ�دهبنیـ�ن نک را در ج�معـه یـن�گ�ن و ف�زن�ان خ�د راه و روش ف�هنـگ دمک�اتیآ یب�ا
 م.یینم� یپ�س�ار

حتـی بخت�نه نت�انسـته شـ�ر، و عـ�م رشـ� یاسـتب�اد یه� هسـلطهـ�  دلیل ق�ن کش�ر م� بـه
م�دم را  ،مختلف در ج�معه یاستب�اد و فش�ره� داشته ب�ش�. یرش� نسب گ� کش�ره�ید یهمپ�
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ح�کت ع�م ، س�ق داده است و ف�هنگ رخ�ت ی�یپ� تیسم و ع�م مسئ�لیاپ�رت�ن یبه س�
کـه چـ�ا در یـا سـ�الان�. حـ�ل  در مس�ئل خ�د را غ�لب س�خته یو ن�ت�ان ک قـ�ن یـطـی ن اسـت 
 یک و رفـ�هیـک حک�مـت دمک�اتیـبـه  ،یجهـ�ن یه� � ب� دست�وردیک�م ب� تینت�انست م� گ�شته
 ؟میط�ر فع�ل ش�کت داشته ب�ش هب یرش� و تح�ل مثبت جه�ن �م و در پ�وسی�بیدست 

کـه اشـ�ره شـ�ن است کش�ر یت ایواقع و  یفـ�د یهـ� در چـ�لش بـ� حک�مـت ،مـ� همـ�نط�ر 
 جه قبـ�ل اسـتب�ادیدر نت .�م�ی�ون نی�وز بیچگ�ه از آن پیب�ن ب�ده و هیگ� بهدست  یاستب�اد

مـ�دم  ،ن اصـل و پ�وسـهیخ�ط� همـ نه ش�ه است و درست بهیم� نه�د �و س�زش ب� آن در ج�مع
کن�ر آمـ�ه و بـ�ا ۀ�ین شیط�ر عم�ه ب� ا هب  یا هنـ�ین و آیـخـ�د بـه د یه� ین�بسـ�م�ن ین�درست 

گـ� در این بـ�ور رسـیـبـه ا ن�. آنهـ�� بسـتیـمتن�سب ب� ح�ل و روز خ�د ام کـه ا � بـه رفـ�ه یـن دنیـ�ن� 
آنـــ�ن  .�یم رســـیراحـــت و بـــ� صـــلح و صـــف� خـــ�اه یبـــه زنـــ�گ ،م�هـــ�م ی�یـــم در آن دنی�ین�ســ

 یخـ�د را بـه ف�ام�شـ یحقـ�ق انسـ�نهمچنـین و  یب�اب�نـ�ه ک�ده و ه� یخ�د را ت�ج یب�ور نید
ب بــ� یــت�ت نیــا هانــ�. بــ � بســتهیــمعل�م امنــ� یا نــ�هیبــه اوضــ�ع م�جــ�د تــن داده و بــه آ و  ســپ�ده

 ان�. م زدهقن رینچنیخ�اه مق�بله نک�ده و س�ن�شت خ�د را ا �دهیح�کم�ن مستب� و ز
ــدر ا ــئ�لی ــه مس ــین دین رابط ــ�ن ین ــ�اریو روح ــگ ۀ�ن در ه ــته ب ــل در خــ�مت  ه�ش ک�م ــ�ر  ط

مـ�دم کـه ن هـم یمسـتب� انـ�. � بـ�دهیـن پ�وسه نیه و این رویغ اآم�ه و مبلّ رح�کم�ن استب�اد د
 ن ف�هنگ را پ�ورش و ت�سعه دادن�.یهم ن�،خ�است یم دروغگ� و رام، ستیرا اپ�رت�ن

، ی�ســی�ن روشــنفک�ان سیــدر م یحتــ ۵۷ پــس از انقــ�ب بهمــن یدمک�اســ �لیچــ�ا س�ســ پ:
م ینـیب یمـ یولـ ،ف بـ�دیمـ� ضـع �در ج�مع ی�سین ک�شن�گ�ن سی� بیو ن یو فلسف یف�هنگ

ــ ــ یط ــه ج�یــاخ �دو ده ــ� ب ــ� ســ�یدر مق� ی�ن ق�رتمنــ�ی ــه ب ــ� ج�یس ــ� �نی �ن یســیاپ�ز یه
خ�ه چـ�ا ��سـت؟ و بـیو تحـ�ل چ ین دگ�گـ�نیل ایدل ؟در ج�معه ب�ل ش�ه است یحک�مت

 ؟�فته استیش ی�ن اف�ای�انی�ن ایدر م یدمک�اس �لیل به س�سیتم�
ـــ ۵۷دوران انقـــ�ب ِپ چـــ یهـــ� هنکـــه آم�زیاول ا ذ: ـــ�دین" و "اســـت�لیهمـــه از "لن در  ،ن" ب

و  یدمک�اسـ . آنهـ�همگـ�ن قبـ�ل ن�اشـتن� یرا بـ�ا ی�سـیس یو آزاد یچگ�ه دمک�اسـیجه هینت
مخ�لفـت و تضـ�د آنهـ� بـ� حک�مـت محم�رضـ� ، دانسـتن� یم یب�رژواز ۀ�یک پ�یحق�ق بش� را 

ــ ،یشــ�ه پهلــ� ــ�د و لی�لیس�س ینیگ�یجــ� �ایفقــط ب کــه در هــ� ج�معــه یب�الیســم خــ�د ب ســم را 
عنـ�ان ن�سـ�ا و  بـ�ال را بـهیل کلمـ� ک�دنـ� و یم ی�بیارز یب�د ارتج�ع یم یو آزاد یآغ�زگ� دمک�اس

چ�جـه یه ک و حقـ�ق بشـ� بـهیـط�ر عمـ�ه گفتمـ�ن دمک�ات هب .ب�دن� یک�ر م به ی�سیفحش س
 عن�ان گفتم�ن غ�لب در ج�معه درآم�. روز مط�� ش� و نه به آن �نه در ج�مع
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 ،خــ�د یتــ�هم یه� ه�یــ�ن بــه ایرســبــ�ای  یم گ�شــته حتــیــرژدر �ن یســینکــه اپ�زیدوم ا
شـب�د امـ� ج�معـه ن�اشـتن� یپ یبـ�ا _ یو چه از نظ� اقتص�د ی�سیچه از نظ� س _ یا هچ ب�ن�میه

ک یـآنهـ� خ�اهـ�ن  . اغلـب �ن�شـ" ینـیما� خ تیـ"آ وی�ه بـه ت ویـروح�ن یو مج�وب شع�ره�
 �.ب�دن یستیطبقه کم�ن یب �ک ج�معیو  یاس�م، ی�یطبقه ت�ح یب �ج�مع

کــ�دار س�ســـ پ: ک�امنــ�؟ چگ�نـــه �ک در ج�معــیــدمک�ات �لیم�انــع م�جــ�د رشـــ� فکــ� و   مـــ� 
، دمک�اسـی�ل یت�ان رش� تفک� س�سـ یم ن م�انع را از س� راه ب�داشت؟ و چگ�نهیت�ان ا یم
ک�د؟یت و تس�یرا تق� یک دولت رف�ه ملیهم�اه ب�  یاجتم�ع دمک�اسیک یرش�  یعنی  ع 

عــ�م  ،مــ� �ن مشــک�ت ج�معــیتــ� ین و اصــلیاز اولــ یکــی اســت:�د یــم�انــع در کشــ�ر مــ� ز ذ:
 ن مق�له است.یک و درک درست و ج�مع از ایف�هنگ دمک�ات

 آن ۀنـ�یدور انـ�ازد و آ ت بـهیـح�کم� ع�امل و اب�ار استب�اد را از ج�معـه و یم� ب� �ج�مع ،دوم
 �.یک مب�ل نم�یان�از دمک�ات را به چشم
ه و یـفق �مطلقـِی ولـدارد: �ر یـف�اوان اعمـ�ل اسـتب�اد را در اخت ینه�ده� ،یاس�م یجمه�ر

کـــ�دن حقـــ�ق یو پ� یکتـــ�ت�رین نـــ�ع دیتـــ� یاز اصـــل یکـــیاش  یاســـتب�اد ۀتمـــ�م گســـت� مـــ�ل 
ــ ــس خب�گــ�ن یشــه�ون�ان م ــ�را، ب�شــ�. مجل ــپ�ه، نگهبــ�ن یش ــ�م ی�وهــ�ین، س ــو غ ینظ �ه ی

کــه هــ یمــ کیــ� دمک�اتیــو غ یاســتب�اد یابــ�ار �ً تم�مــ ن یکــه کمتــ� ی�ســی�ن سیــج� چیب�شــن� 
ب�داشـته  ین قـ�مین قـ�انیـت�انـ� بـ� ا ینم ک در ج�معه داشته ب�ش�یبه س�خت�ر دمک�ات یت�جه

 � ده�. ییت� را تغیو س�خت�ر ت�ت�ل
دمکــ�ات  �لیمنجملـه احــ�اب س�سـ ،ار در ج�معـه�گــ�یو ت�ث ی� دولتـیـعـ�م وجـ�د احــ�اب غ

 یج�معـه بـ�ده و قـ�م ی�نیـزحمتکشـ�ن و اقشـ�ر م، �انیـن م�دبگیبـ در ه رایـن نظ�یابت�انن� که 
 .  ب�ش� یاز معض�ت در کش�ر م� مدیگ�  یکی �دارن� نی�ج�معه ب یدر راه بهب�د

� در چـ�رچ�ب یـش ب�ا �ت و فـ�م دولـتیرغـم خص�صـ یک علـیـک کشـ�ر دمک�اتیـن یق�ان
 .و شه�ون�ان آن کش�ر ب�ش� ی�سیس یحق�ق نه�ده� ۀکنن� نیک و تضمیدمک�ات یمب�ن

کـنم، م�ضـ�ع بـ�م یکه م یگ�ید �نکت  یدمک�اسـ �لیس�سـ یسـ�ز یخ�اهم بـه آن اشـ�ره 
و در حـ�ل  ی�امـ�نیک کشـ�ر پیـ ،نـ�ارانید �کش�ر م� قبل از سلطاست: �ان یا یط کن�نیدر ش�ا

، �فتـهین م�نـ�ه و ت�سـعه عقـب یبه کشـ�ر اکن�ن یت اس�میس�ل ح�کم ۴۰بع� از  که ،ب�د رش�
 .تب�یل ش�ه است یم�ل�ه و ت�سعه صنعت ی�وه�یب� پس�فت ن
م شـ�ن در یم�لـ�ه و سـه ی�وهـ�یخ�ط� رشـ� ن گ�شته به �در چن� ده ی�ام�نیپ یکش�ره�

کــ�ده یصــنعت یت�انســتن� خــ�د را بــ� کشــ�ره� یاقتصــ�د جهــ�ن از رشــ� و ، مطــ�� جهــ�ن همــ�اه 
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طــ�ر  هب رشــ� کشــ�ر خــ�د را بــیآنــ�ن بــه نفــع خــ�د اســتف�ده نمــ�ده و ضــ� یه� شــ�فتیگــ� پید
 ب رش� در جه�ن ب�س�نن�.ین ض�یت� به ب�رگ ینسب

کــ�ده و  یحک�مــت اســ�م �قصــ� نــ�ارم بــ ،ن مطلــب ک�تــ�هیــبـ� ا � ضــ�ب یــزآن را � یــب�خــ�رد 
کتـ�ب °خ�د اینبکشم که  گ�نـه  یدفتـ� و  کـه بـه عـ�م یـقصـ� مـن ا یولـ طلبـ�. میج�ا ن اسـت 

کـ�دن کشـ�ر مـ� یـو و یب�نـ�مگ یب. داشته ب�شم یا هاش�ر یت جه�نیرش� و استف�ده از م�قع �ان 
هـ� آن از دولتمـ�دان یداعـ�ت یالشـمس" اسـت و همگـ�ن حتـ من "اظه� یت�سط حک�مت اس�م

 ان�. مختلف اش�ره داشته ین نکته در ج�ه�یهم به ا
کـه یـا ینکـه قصـ� مـن از الگـ�ب�داریدوم ا �نکت بعـ� از حک�مـت اسـ�می  ۀدر آینـ�ن اسـت 

� و یث� رســ�مــ یع کشــ�ر بــه راهک�رهــ�یرشــ� ســ� یبــ�ا یدمک�اســ �لیس�ســ �یــچگ�نــه از نظ�
کـ�دیتبـ� یعمل یه� هبه ب�ن�مت�  عیگ�شته را ه� چه س� یکمب�ده� راه رشـ� سـ�زی  آمـ�دهو  هل 

 رقم زد.م�ل�ه را  ی�وه�ین
 :ب�ش� یم زی� تیخص�ص سه یدارا یدمک�اس �لیس�س

 ؛)دارد خیت�ر س�ل ۲۰۰ ب�لغ ب� یدمک�اس �لیس�س( است خیت�ر و یتئ�ر، هینظ� یدارا -۱
 گ�نــ�گ�ن ف�هنــگ و اشــک�ل بــ� یا هج�معــ هــ� بــ� و بــ�ده جهــ�ن در اجــ�ا ق�بــل و یعملــ -۲

کـ�ر و ت�ل یستیط زیمح، یخیت�ر  ییاز آنجـ� گـ�ید یعبـ�رت بـه، دارد یهمخـ�ان ی�یـو 
جـه یدرنت را در خـ�د دارد، یشـ�فت صـنعتیخصلت ت�سـعه و پ یدمک�اس �لیکه س�س

 ؛ب�ش� یهم ق�بل اج�ا م ی�صنعتیغ �در ه� ج�مع
 .ن�ارد ش�ط شیپ به �جیاحت یدمک�اس �لیس�س -۳

ــ شیپــ ــ� بــه معنــ�  �ینشــ�ط ب ســم ی�لیجــ�د س�سیا« :شــ� یحــ�ل عنــ�ان مــ کــه آنچــه ت
کـ�رگ�ان بـ� ا دارد یصنعت �ش�فتیپ، م�ل�ه ی�وه�ی�ج به نیاحت و ه�  ک�یجـ�د سـن�یکـه 

کــ�رگ�یتشــک نکــه در ی� بــ� ایــک�و ت» را آغــ�ز کننــ� یانقــ�ب پ�ولتــ� یســتیب� یمــ ی�ت 
 ی�وه�ین چ�ن ،»نم�د یستی�لیانق�ب س�س« ت�ان ینم ی� کش�ورزیک کش�ر ب� ت�لی

بـــ�ون  �ت�انـــ مـــی دمک�اســـی . امـــ� س�سی�لگـــ� مســـ�ئلیســـتن� و دیم�لـــ�ه متشـــکل ن
ن پ�وسـه یـو ا هک ج�معـه قـ�م گ�اشـتیگ�، در ید یه� ش�ط شیپی حتو پیش�مینه 

 .نم�ی�را آغ�ز 
از  در سی�ستن ن�م مط�� ش�ه و یشه به همیهم ،خیس�ل ت�ر ۲۰۰در ع�ض  ،نیب� ا اف�ون 

آن  بـ� عـ�وه .همـ�اه داشـته اسـت به نی� یا هگست�د ینظ� �و وج ب�خ�ردار ب�ده یگ�ه جّ� یج�
 یو انت�اعــ ی�ن فکــ�یــک ج�یـهــم هســت و صــ�ف�  یحکـ�مت نشــ�نگ� تــ�اِن  یدمک�اســ �لیس�سـ
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 یه� ستمیدر س ام� .ان� ش�ه�ه یهم تنآن در یو عمل ینظ� �وج که ط�ری رود به شم�ر نمی به
کـه بـیـگـ� ایج�لـب د �ست. نکتین نینچنیگ� اید حـ�ب "در کشـ�ر سـ�ئ�  ،طـ�ر مثـ�ل هن اسـت 

منتشــ�  یدمک�اســ �لیشــت� و بهتــ� از س�ســیدرک ب یرا بــ�ا یشــه مقــ��تیهم "دمکــ�ات �لیس�ســ
کـه س�سـ یم � یـت�ل بـ�ای در واقـع، پی�سـته� ب�شـ�. یـسـت و امـ�وز چـه ب�یچ یدمک�اسـ �لیکنـ� 

پـ�دازد.  یمـ ی�ل دمک�اسـیبـه آمـ�زش از س�سـنی� ط�ر دائم  هب هم�م�ن و ن�ک یمت�ش شه یان�
 آن است. �شیخ ان�یاز ت�ر یبخش یدمک�اس �لیخ ق�رت س�سیت�ر ِد خ� خ�صه اینکه

ـــا یاس�ســـ ســـ�ال ـــه آی ک ـــن اســـت  ـــی و   یکـــین�د یدمک�اســـ �لیســـم و س�ســـی�لین س�سی� ب
 .  ستیم�ج�د ن یا یو همخ�ان یهنگ�چ همیکه به نظ� من ه ؟وج�د دارد ییه� یهنگ�هم

بعـــ� از تج�بـــه و شکســـت "کمـــ�ن  یعنـــی ،۱۸۷۱ت آن در ســـ�ل یســـم و م�ضـــ�عی�لیس�س
ن�کــ�م �ن�ل اول" یشــکل دادن بــه "انت�ن�ســ �ایدر تــ�ش بــ هــمه�  بعــ� س" شــکل گ�فــت ویپــ�ر

کشــ�ن�ن� و  یلـیرا بـه تعط هـم آن یسـتی�لیجنـبش س�س یهـ� ک�لیگـ� رادیو د "مـ�رکس" م�نـ�،
ــ� رشــ� بلشــ�. نشــ� یاز آن صــحبت دیگــ� ســم ی�ن�لیانت�ن�س) ســ�بق یشــ�رو( هیدر روســه�  کیب

ـــ�رو �ل ی�لـــب س�ســـقدر  یروســـ یه� ســـتیکـــه کم�ن ییاز آنجـــ�، شـــکل گ�فـــت یدوم در ش
کـه  یدر صـ�رت ،ختنـ�یک ق�لـب ریـآنهـ� را در  یب�خـ ،جهـت نیـک�دنـ� از ا یت مـیفع�ل یدمک�اس

س�ن�شــت و نــه همــ�اه  نــه هــم یســم روســیبــ� بلش� ییاروپــ� یهــ� دمک�ات �لیوقــت س�ســ چیهــ
کـ�رگ� ییاروپـ� یدمک�اسـ �لیت�ان س�س ینم یحت .ب�دن�  یـ�کسـ�ن انگ�شـت و ی یرا بـ� جنـبش 

ک�رگ�ان صنعت  یهـ� شـه از جنـبشیهم ییاروپـ� یدمک�اسـ �لیس�س .خ�ان� یهمس� ب� جنبش 
کـ�دهیم�دبگ" خ�صـه  یکـ�رگ�ان صـنعت یهـ� تـ�ان آن را بـه جنـبش اسـت، امـ� نمـی �ان" دف�ع 

 ؛یععـ�الت اجتمـ� -۲ ؛یدمک�اسـ -۱:ب� دو م�ض�ع استش�ن  تم�ک�ه�  دمک�ات �لیک�د. س�س
ســم ی�لیبــه "س�س یکــه کســ�ن یســم نــ�ارد، در حــ�لی�لیدو م�ضــ�ع قــ�ار بــه س�س  نیــکــه خ�تمــه ا

" یپ�ولتـ� ین ح�لـت بـه "دمک�اسـیو در بهتـ� یعبـه عـ�الت اجتمـ�کـه ک" نظـ� دارنـ� یدمک�ات
 بـ�ور یعاجتمـ� یطبقـ�ت یه� هگـ� مع�دلـیو د یبـ�دن دمک�اسـ ی. آنه� بـه طبقـ�تهستن�ب�ورمن� 

چ عنـ�ان نقـش و منـ�فع یهـ ک" بـهیـ�اتکسـم دمی�لی"س�س سـم" وی�لی"س�س ان بـهمعتق�. ن�دار
�ل یکـه س�سـ یدر صـ�رت ،ننـ�یب یمـ �"یـ"کلکت ط�ر � را بهیچ ن�اشته و همه را قب�ل ف�د در ج�معه

خ�صــه ط�ر  بــه .ه ب�ورمنــ� هســتن�یت ســ�م�یــو منــ�فع آنهــ� و امن یبــه حقــ�ق فــ�دهــ�  دمک�ات
 .کنن� یاستف�ده م یک�ام م�ل و از ک�ام دمک�اساز ، طبقه یب �ک ج�معینکه در یا

گــ� بخــ�اهم ا کــنم یــن مســئله تکیـا ی� رویــب� ،کــنم ین بخـش را جمعبنــ�یــدر خ�تمـه ا ه 
 یعنــی ؛نــ�ینم� یشــه را بــ�مین ان�یــانــ� ا �ان نت�انســتهیــدر ا ی�ل دمک�اســیکــه ط�فــ�اران س�ســ
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کـه در اروپـ� شـکل یـشـکل بگ یهمـ�ن مط�لبـ�ت �یت�ان� ب� پ� ی�ان نمیدر ا ی�ل دمک�اسیس�س �د 
کـه دولت یدسـت از مط�لبـ�ت � آنیـگ�فت. ب� رغـم قـ�رت و پـ�ل  یعلـهـ�  را مـ�رد ت�جـه قـ�ار داد 

 ن�.یان� به آنه� پ�سخ بگ� ت�انن� و نت�انسته ینم
 هشـه نپ�داختـین ان�یا یس�ز یم� به ب�م ی�سین است که روشنفک�ان سیا یمشکل اس�س

 ان�. م� نک�ده �ش�ن آن در ج�مع یدر عمل یو سع
ــه ب� ــدر خ�تم ــ ی� روی ــ�نی ــه خ�دم ــ�ع در ج�مع ــ�ر ا( ک م�ض ــکش ــ�ر) �انی ــ�ره و پ�فش  یاش

ــا ک ن�اشــتهیــگ� و گفتمــ�ن دمک�اتو چ زمــ�ن گفــتیهــ م�نکــه مــ� در کشــ�راین، کــنم ن یــو ا می
 جل�.به رو �ات مثبت و ح�کت ییه� ن�ع تغ یاست ب�ا یش�ط شیاصل و پ

ــ�دم ا ــ� م ــم ــ�ر ،�انی ــ�حب کش ــت یص ــه یهس ک ــ�ه�م  ــ�ل پ� ص ــس ــتب�اد و یه� هی ــ� اس ش را ب
کنـــیـــن م�ضــ�ع را ب�یـــو ا، انـــ� متخ�صـــم گ�اشـــته یهـــ� قــ�رت کـــه بـــ�ون ی� درک و قبـــ�ل  م 

گـــ� یمســـئله د. مـــ� اتفـــ�ق نخ�اهـــ� افتـــ�د �در ج�معـــ ی� مثبتـــییـــچ تغیک هـــیـــف�هنـــگ دمک�ات
 .ب�شـ� ی� مـییـو م�ضـ�ع تغ یاس�سـ �مسـئل یعبـ�رت کـه بـه اسـتخـ�د  ی�ویـبـه ن ءم�ض�ع اتک�

کـه مـ� این را به خ�د بـه قبـ��نی� ایب� کـه ب�یهسـت هـ� ی�انیم   یشـّک ، می� کشـ�ر خـ�د را بسـ�زیـم 
 ی�ویـبـه ن ءبـ� اتکـ� میتـ�ان یشـ�فته مـیپ یصـنعت یکش�ره� ی�ریست که ب� کمک گ�فتن و ین

 م.یبه آنه� ب�سطی کنیم و  یت� آن�ن را در زم�ن ک�ت�ه �رفت راِه ، خ�د
 یه� در راه صــلح و ت�ســعه کشــ�ر قــ�مب�یســت  میبــ�رگ  ک کشــ�ر نســبت�ً یــعنــ�ان  بــه مــ�

ــ ــه ف�هنــگ اپ�رت�ن یمثبت ــ�ک� صــفت یســتیب�داشــته و ب ــ� یو ن ــ� چنــ، مآیــیق یف گ ، ن نشــ�دیو ا
 یخــ�د ادامــه داده و منتظــ� راه نجــ�ت یانگلــ یبــه زنــ�گ یاســ�م یهمچنــ�ن در لجنــ�ار جمهــ�ر

 م.یبم�ن یگ�ید یزم�ن و ن�ج � ام�میو  یم که ت�سط کش�ریب�ش
 



 
 
 
 



   یعتم�اریحسن ش� -۱-۳

 ۱۳۹۷آذر  ۶ب�اب� ۲۰۱۸ن�امب� ۲۷سه شنبه 

ــــ دمک�اســــی �لیس�ســــ :یذوالفقــــ�ر یمهــــ� ــــه ف�رســــی ــــه ب ک ــــه  ــــ�ه شــــ�ه،  ی� آنگ�ن ب�گ�دان
گفــتیاجتمــ�ع یســ��ر "مــ�دم  ســ�الن ینکــه نخســتیم�ســت. قبــل از ا یگ�و "، م�ضــ�ع 

کــنم، مــ� همــ�اه بــ�  دمک�اســی �لی� ب�داشــت شــم� را از س�ســیــف یــم تع�یلیخــ�دم را مطــ�� 
 .می�ان داشته ب�شیدر ا دمک�اسی �لیس�س �خچیبه ت�ر مختص�ک�ت�ه و  ینگ�ه

بــ� عنــ�ان  ،بــ�دهمــ�اد �ان یــت ایبــ� مشــ�وط دمک�اســی �لیس�ســ :یعتم�اریحســن شــ�
 یجـ� بـه "�نیعـ�م"و  دمک�اسـی یجـ� بـه "�نیاعت�ال"قت یکه درحق، "�نیع�م" " و�نیاعت�ال"

ت�فتنـ� و  یرا ب�نمـ دمک�اسـیقـت یروزهـ� در حق ل که آنین دلیبه ا .سم ق�ار گ�فته ب�دی�لیس�س
ن یــن حــ�ب بــ� ایــشــ�ن�. ا ی�ســیب�دنــ� تــ� کمتــ� دچــ�ر مــ�نع س یمــ کــ�ر هاعتــ�ال را  آن بــجــ�ی  بــه

کـه یـبـه ا ،�فـتین ی�ان ش�نس چنـ�انی�ست گ�اشت ام� در ایس �به ع�ص یعن�ان پ� ن علـت 
را  دمک�اســی �لی�ا ک�دنــ� و س�سـیـدســت غ�لـب را پ ،در صــحنه چـپه�  سـتیم�رکس یبـه زود

کــه عــ� یمــ ینظــ� منحطــ َعلــم ه�  ســتیدر مق�بــل م�رکس ییاز روشــنفک�ان اروپــ� یا هدانســتن� 
کـه در  یمـ یا هشـ�من� یه� سـتیرا م�رکس هـ� دمک�ات �لیس�س ،قتیدر حق .ن�ا هک�د دانسـتن� 

و  "ینـیلن"، سـمی�شـ�ن از م�رکسیانـ�، چـ�ن تعب سـت شـ�هین نظ�م هم�یب� ا یدار هینظ�م س�م�
ــت�ل" ــ�د،  "ینیاس ــه ب ــدرنتیج ــی �لیس�س ــه ان� دمک�اس ک ــ� را  ــیدر اروپ ــ�م� �ش ــ�ار از س  و یدار هیگ

غ�لــب  "ینــیلن"�گ�ه یــ�نــ�. دیت�ب ینمــدانســت، ب� یمــ ن�پــ�ی� ســم را اجتن�بی�لی�ن بــه س�سیرسـ
آن را شـک�فت ، ن دوران شـن�ختیـ� در ایـسـم را ب�ی�لیامپ� �ن حلقـیت� نکه سستیا ب� یب�د مبن
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ــ� ســ�م�هــ�  آن نظ�م و کــه ب کــ�د بــه اقمــ�ر  یکــی یکــیهســتن�  یدار هیرا  نجــ�ت داد و وادارشــ�ن 
ــ�.یبپ یشــ�رو ــ� آنهــ �ن�ن ــه  ین تــ�یچن گــ�ار از نظــ�م ک ــ�ای  ــ یدار هیســ�م�ب ــب� یم ق یــ� از ط�ی
دانسـتن�  یمـ یم را انح�افـیش بـ�ویپـ یدار هیسـ�م� �گ�م در ج�معـ به گ�م یه� �ن و رف�میاوولس

ــ� آن و  ــ هســ� ســ�زش ن�اشــتب ــ�. در ایت�ب یرا ب�نمــ یا هشــین ان�یو چن  یروزهــ� کســ�ن �ان آنیــ�ن
ــ �ب�دنــ� در جبهــ  ییهــ� هگ�و ؛بــ�ور داشــتن� دمک�اســی �لینــ�، بــه س�ســینکــه بگ�یبــ�ون ا یمّل

بـ�  .را قبـ�ل داشـتن�آن  دمک�اسـی �لیس�سـ ینـ�ع از ی� مـ�هبیتفس ین�عب� که  "نخشب"مثل 
 وج�د ن�ارد. دمک�اسی �لیاز س�س یدرخش�ن ��ان س�بقیا ی�سیس �ن اح�ال در صحنیا

ســف�نه �را پشــت ســ� گ�اشــته اســت. مت یف�اوانــ یه� هتج�بــ ی�ســت و کشــ�رداریجهــ�ن س ذ:
و  یاجتمـــ�ع یه� خ�اســـتن یتـــ�م �نـــیدر زم یمشـــک�ت ف�اوانـــت هنـــ�ز بـــ� یبشـــ� هامـــ�وز

و  یمــ�د یه� خ�اســت بــه مجم�عــه ییم�اجــه اســت. در پ�ســخگ� یو ف�هنگــ یاقتصــ�د
کــه "س�س ینــ�ت�ان یدار هیجهــ�ن ســ�م� ،انســ�ن یمعنـ� ســم ی�لینشـ�ن داده اســت و آنچــه 
کــ�د.  یدار هیتــ� از ســ�م� � نـ�ت�انیــد ن�شــ یمــ م�جــ�د" خ�انــ�ه واقعـ�ً   یهــ� ه�ن رایــاز معمــل 
مطـ�� شـ�ه و در عمـل  یرفـت از مشـک�ت و معضـ�ت ج�معـه بشـ� ب�ون یکه ب�ا یس�م

ش از ی� بــیک آلت�نــ�تیــعنــ�ان  بــه دمک�اســی �لیانــ� تفکــ� و عملکــ�د س�ســ � تج�بــه شــ�هیــن
نظـ� شـم� چـ�ا  هانسـ�ن بـ�ده اسـت. بـ یو معنـ� یمـ�د ی�زهـ�ین یگـ� پ�سـخگ�ید یه� هرا

گســــت�ده � چشــــمیــــاســــت؟ آش آمــــ�ه یپــــ ین رونــــ�یچنــــ تحقــــق  یبــــ�ا یتــــ� انــــ�از 
 یدار هیبــ� ت�جــه بــه قــ�رت ســ�م� دمک�اســی�ل ی� س�ســیــ�؟ آیــنیب یمــ دمک�اســی �لیس�ســ

کن�؟یو کمب�ده�ه�  ت�ان� ب� ضعف یم و مشک�تش)ه�  رغم بح�ان یعل(  ش غلبه 

کـه روش اقتصـ�د یمـ یزنـ�گ دمکـ�ات �لیک کشـ�ر س�سـیـ درن ا�من  :ش  اش از یکـنم 
 یاجتمـ�ع �ل وی�د س�سـیـبن اقتصـ�د بـ�زار و ،دوم یش بعـ� از جنـگ جهـ�نشـ�ن  لیتشک یابت�ا
�ل یس�سـ .یه داشـته و هـم بـه دولـت رفـ�ه اجتمـ�عیـهـم بـه اقتصـ�د آزاد تک یعنـی اسـت؛ ب�ده

ـــ� شـــ�ه و مـــ�ت دمک�اســـی کـــه از چـــپ مت�ل �ن بـــه ج�معـــه یآرمـــ�نش رســـه�  درســـت اســـت 
هــم  دمک�اســی �لیس�ســ ،یجهــ�ن ��ات مهــم در پهنــییــبــ�د، امــ� بــ� ت�جــه بــه تغ یســتی�لیس�س

شـت� بـه یسـت، و بیک نبـ�ده و نی�ئ�ل�ژیـکـه ا یا ه�یـل شـ� بـه ایج تبـ�یت�ر هو ب �ا ک�دیپ �ییتغ
ـــ یهـــ� هدنبـــ�ل را ـــ�ا رفـــت یعمل ل ب�هـــ�. نظـــ�م یتشـــک را ینکـــه دولـــت رفـــ�ه اجتمـــ�عیا یب

 "نینـ� یدار هیسـ�م�"وجـ�د آمـ�ن  ده اسـت، و بعـ� بـ� بـه� ث�وت م�فق بـ�یت�ل در یدار هیس�م�
امـ�  .دورانآن  هـ�اران ب�ابـ� ثـ�وت و شـ� یوسـط از قـ�ون �ر کمت�یجه�ن بس فق� مطلق در تق�یب�ً 

کـه م�تــب بـه نفــع  ؛�ر ن�کــ�م بـ�ده اسـتیبسـ یدار هیســ�م� ،ن ثـ�وتیــع ایـت�ز �صـحن در آم�رهــ� 
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ــ یمــ کنــ� نشــ�ن یمــ �ییــتغ یدار هینحبگــ�ن ســ�م� یب�خــ � یــدرصــ� ثــ�وت دن ۸۰ش از یدهنــ� ب
کـ�ی� سـ�کنیدرصـ� اسـت و سـ� ۱۲�ر فقط یدراخت منـ� و  ثـ�وت م�جـ�د بهـ�ه ی�یـن از م�ایزمـ ۀن 

ــیــســتن�. وضــع به�اشــت، آمــ�زش و امنین ب�خــ�ردار در  یدار هیســ�م� یهــ� خــ�ط� رق�بت هت ب
گــ� اقصــ�د آزاد نب�شـ� چــه دسـت نی�فتــه  یروشــبــه کنـ�ن  ت تــ�یامـ� بشــ� .خطـ� اســت  شــی�ۀکـه ا

ـــهدر قبـــ�ل آن  یگـــ�ید گیـــ�د ب کـــه ثـــ�وت ت�ل یروشـــ هـــ� ی. آلم�نک�ر  ـــ�  ـــ�رب�د  �شـــ�هیدارن ک ـــ�  ب
ــ یهــ� ســمیمک�ن ــ� ینی، و وضــع قــ�انی�تیــســم م�لیمثــل مک�ن یعمل ــ یکــه جل و  یخــ�ار نیزم

ــ�ز نیزمــ ــ�زِ  و بــ�رس یب ــ� �دیــرا بگ یب ــ�ه  درنتیجــه ت شــ�د وی� هــ�ایــثــ�وت بــه ســمت ت�ل ت رف
گـ�دد یاجتم�ع �ل ینظـ�م آزاد و س�سـ ی، بـ�زار آزاد بـ� مبنـ�یدولـت رفـ�ه اجتمـ�ع یمبنـ� .ب�ق�ار 

کن�ر آن کشـ�ر سـ�ئ� ن یم یزن�گ ین من در نظ�می. بن�ب�ااست م�فـق از  یا هنم�نـ �یـکنم که در 
کـه فقـ� در چنـ یمـ .ام �هیـرا دهـ� آنت یـم�فق عم�ً  ن نظ�م است ویا کـ�د   ین جـ�امعیشـ�د ادعـ� 

م�اهــب  �ک�چــک و دهــ�ت و قصــب�ت بــه همــ یشــه�ه� یدست�ســ .شــت�یکمتــ� اســت و رفــ�ه ب
ــ تق�یبــ�ً ، یزنــ�گ کــه بــه ف�انســه و انگلســت�ن و ام�یاز ا یمثــل شه�ه�ســت. ول ــ کــ�ینجــ�   یرو یم

کــ�م�ً  ک�چــک و  یوجــ�د دارد امــ� در شــه�ه� یب�رگــ یهــ� مت�وپل ؛شــ�د یمــ متفــ�وت وضــع 
. شـت� شـ�یدر آلمـ�ن ب یب� زنـ�گ دمک�اسی �لیمن به س�س لیست. تم�یده�ت و قصب�ت رف�ه ن

کـه بهتـ�و مـ بـه مـن نشـ�ن دادهـ� آن ینیع یه� تیم�فق کـ�د   دمک�اسـی �لین راه س�سـی�ا قـ�نع 
م ثــ�وت انب�شــته و ی�نــه همــ�اه بــ� تقســیعملگ�ا دمک�اســی �لیس�ســ .ک اســتی�ئ�ل�ژیــا �یــغ

کــه ا ین روشــیــا .ن اقشــ�ر محــ�ومیبــهــ� م آنیب�زتقســ �ا ک�دنــ� و ت�انســتن� آن یــپ هــ� یآلم�نســت 
 ج�معه را اداره کنن�.

گ�ویـن رونـ� را در سـطح ج�معـه و میـ�ان ایـدر ا ذ:  مختلـف چگ�نــه یو اقشـ�ر اجتمـ�ع هـ� ه�ن 
کشـ�ر از در داخـل و خـ�ر�  یعیف وسـیط ،یمخ�لف�ن حک�مت اس�م یدر اردو �؟ینیب یم

ـــ�ون ـــه راه ب ـــ�ت م�جـــ�د در ج�مع ـــت از مشـــک�ت و معض ـــی�ل را مـــ�ن رف دمک�اســـی  س�س
�ه و یـشـ�د، امـ� همـ�ن مفهـ�م و پ� ینم ب�ده ین�م دمک�اسی �لیاز س�س ب� اینکه دانن�. یم

 یهـ� حل عنـ�ان راه مـ� نظـ� اسـت و آنچـه بـه دمک�اسـی �لیس�سـ یهـ� نظ�ات و خ�اسـت
ــ ینظــ�  ،شــ�د یمــ طــ��مطلــب  دمک�اســیخــ�اه و یت�ق ی�وهــ�یافــ�اد و ن یاز ســ� یو عمل

  ب�داشت من درست است؟آی� �؟ یشیان� یم است. شم� چگ�نه دمک�اسی �لیهم�ن س�س
کـه بـ� نیـا ه دارد، بهین پ�ا�یدر ا دمک�اسی �لیکنم س�س یم فک�من  ش:  �اثـ� تج�بـ خـ�ط� 

ــ�ر ــ�م یجمه ــ�یاز  یاس ــ�ه� ،کس ــ یقش ــ�دم ا یعیوس ــاز م ــ�ه  �انی ــ�ای آین ــ�ِن ب و  یآزاد خ�اه
ق�بــل  �یــبــه حــ� غ یاســ�م یدر جمهــ�ر یطبقــ�ت �حــ�ل ف�صــل نیدر عــ یولــ هســتن�. دمک�اســی
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�ر یال بسـ �هیـک ایـ یاجتمـ�ع یع�الت نسـب یب�عث ش�ه حته�  تیمح�وم و است �هیب�ور رس
ل یو تعــ� یرفــ�ه اجتمــ�عن یتــ�م قــ�در بــه یدار هیبــ�ال ســ�م�یل یهــ� ن نظ�میمهــم شــ�د. بنــ�ب�ا

کـه  ی�یـچ ش بـه آنا جـهت� تم�م�ان چ�ن یسم هم در اینخ�اهن� ب�د و م�رکس یف�صله طبق�ت
 اش ین ک�ت�هیو همچن، ه استم فق� ب�دیمنظ�رش تقس عم�ً از ع�الت  خ�ان�ن� و یم ع�الت

ــ ی�دیــشــ�نس ز یت فعلــیبــ� وضــع، دمک�اســی یدر ب�قــ�ار ن عــ�الت و ینــ�ارد. همــ�ن جمــع ب
نکــه یداشــته ب�شــ�، بخصــ�ص ا یشــت�یت�انــ� شــ�نس ب یمــ دمک�اســی �لیس�ســ یعنــی، یآزاد
�سـت اسـت یهـم عـ�الت در س دمک�اسـی ؛سـتین ی�سـیس �در صـحن ج� ع�الت ی�یچ یآزاد

شــه�ون� مــ�رن  یعنــیســت، ه�کــه قــ�رت از آن ین کســ�نیبــ م ع�د�نــه و متــ�ازن قــ�رتیو تقســ
اش  بـ� ت�جـه دمک�اسـی �لین س�سـیسـت. بنـ�ب�ا ی�سـینـ�ع قـ�رت س ه� �ص�حب حق که منش

نکـه دچـ�ر افـ�اط و یشـ�ط ا هداشته ب�ش� ب یت�ان� ش�نس خ�ب یم �انیا در یبه ع�الت اجتم�ع
کنــ� یــمــ�رن پ یو خــ�م�ت ی�یــت�ل �گــ�ار بــه ج�معـ یبــ�ا یط نشــ�د و راهکــ�ر درســتیتفـ� از  تــ��ا 

 �.ی�ی�ون بیب، لش خ�اه� دادیتح� یاس�م یکه جمه�ر یا هن خ�ابیا
�ن روشــنفک�ان یــدر م یش از انقــ�ب بهمــن حتــیپــ دمک�اســی �لینظــ� شــم� چــ�ا س�ســ بــه ذ:

 ی�سـیو س ی�ن فکـ�یـج� ،یو ف�هنگ ی�سی� ک�شن�گ�ن سیو ن یو فلسف یو ف�هنگ ی�سیس
 در __ ی�ن ق�رتمنــ�یــ� بــه ج�یــاخ �دو دهــ یم طــینــیب یمــ در ج�معــه مــ� بــ�د. امــ� یفیضــع
 نیـا لیـدل. اسـت ش�ه ب�ل ج�معه در__  یحک�مت �نیسیاپ�ز یه� �نیج� �یس� ب� سهیمق�

 شیافــ�ا �نیـ�انیا �نیــم در دمک�اسـی �لیس�سـ بــه لیـتم� چـ�ا ســت؟یچ تحـ�ل و یدگ�گـ�ن
 است؟ �فتهی

کـه در یگیهمس� سم دری�لیکس� شکست اردوگ�ه س�سی از :ش بـ�  یقـت مـ�نع اصـلیحق مـ� 
 ی�ن خـ�ئنیرا انشـع�بهـ�  دمک�ات �لیب�د که س�سـ یو آن جن�ح چپ، ب�د دمک�اسی �لیس� س�س

�نـ�، از ید ینم خ�د ینظ�ات و است�ات���ت را م�افق ین خیپ�ورانن� و ا یم ی��تی� که خید یم
 "ینیلن"چپ  روز آن .ن�ارد، در ع�لم انت�اع وج�د دارد یگ�ه واقعی�ان پ�ین ب�د. چپ ام�وز در ایب

داشـتن�،  "ینیاسـت�ل"و  "ینـیلن"ت یکه روا ی�انیم�نع ب�دن�، ح�ب ت�ده و چپ پ�رت "ینیاست�ل"و 
ت�انن� م�نع  ینم گ�یام�وز ام� د ش�ن�. محس�ب می دمک�اسی �لیب� س� راه س�س یب�رگ ب�زدارن�ۀ
 ی، حتــقـ�ار دارنـ� تیــکـه در اقل اف�اطـی م راسـِت یاکســت� ءاسـتثن� �ان بـهیــا راسـِت وجـه ب�شـن�. 

� ّسـی�ان میـا حک�مت درتغیی�  ،یطبق�ت �ل ف�صلین� که ب�ون تع�ا ه�ین را فهمیا نی�ه�  ب�الیل
� یـو  یطبقـ�ت �ل ف�صـلیتعـ� یهـ� هدر راهـ� بـ� آنهـ�  دمک�ات �لیممکن است س�سـ .نخ�اه� ب�د

 ی�سـیس یهـ� جن�ح �هم ،اصلداشته ب�شن�. در  ییه� متف�وت اخت�ف یعمل یه� سمیمک�ن
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گ�ه ینب�شن� پ� یکه خ�اه�ن رف�ه اجتم�ع یاح�اب .ب�ق�ار ش�د یقب�ل دارن� که رف�ه عم�مای�ان 
گـ� یـحم�هـ� بگـ�ن از آنخناز  یا هفقـط ممکـن اسـت عـ� و نخ�اهن� داشت یاجتم�ع ت کننـ�. ا

کث� یح�ب یأب�ش� ر دمک�اسیو  یآزاد  ،�شـشـت� خ�اهـ� یکنـ� ب یمـ ینـ�گیت مـ�دم را نم�یـکه ا
هسـتن�، بـ� شـ�ت و ضـعف و  دمک�اسـی�ل یخ�اسـت�ر س�سـ ینـ�ع خ�ط� اغلب آنهـ� بـه نیهم به
گ�هی�د است. از ط�ف دین ش�نس زیدر ه�ح�ل ا .مختلف یه� هرا  کـه نسل ج�ان است یگ� آ

ع کننـ�، یـت�زدرسـت ت�انن�  ینم ش�ه را �یت�ل ث�وتبینن� که  را می یدار هینظ�م س�م� اشک��ت
کث� اف�اد ج�معه قـ�رت خ� دولت رف�ه ن�ارن�، کـه در  یی�هـ�یچ همـ�نخ�یـ�ن  ی� ن�ارنـ� حتـیـا

، شــ�د یمــ جــه اقتصــ�د دچــ�ر بحــ�ان مــ�اومیکننــ�. در نت یمــ �یــت�ل یدار هیســ�م� یه� هک�رخ�نــ
ک�پ یپ�ل تف�وت کـه در بـ�زار ا ی�انـیب�ابـ� م ۸۰ قتیش�د در حق یم �یت�ل م�رکت ت�لیکه در  سـت 

هـ�  ن بح�انیـکنـ� و ا یم �د م�اجهیز ه�ی را ب� بح�ان یدار هیس�م� ش�د و دائم�ً  یم �یت�ل یواقع
 ،سـتیآسـ� ن هک ف�مـ�ل معجـ�یـ دمک�اسـی�ل ین بب�ن�. البته س�سی� را از بیت�انن� اقش�ر فق یم
گل�ب�لیـدن .حـل شـ�ن�ه�  مشـکل دمک�اسـی �لیست که ب� س�سینط�ر نیا �ن و ی�اسـی� در آسـت�نه 

بـه جـ�ب  �زیـع نیصـن� .اقتص�د را ع�ض ک�ده است عِت یطب ،کیالکت�ون و ش�ن است یجه�ن
 نم�ی��ت� یپ� را تحمل یدار هین نظ�م س�م�یکه ا وج�د دارن� یعمل یه� هرا یول، ه دارن�یس�م�

ــ�ه ا یو ف�صــله طبقــ�ت ــت رف کنــ� و رفــ�ه و دول ــ�  ــ�یرا کمت کن ــ�نهــ� نیا .جــ�د  ــ�ن و ، را ج�ان نخبگ
 دانن�. یم شت�یم� ب یه� هلک�دیتحص

کـــ�دار س�ســـ ذ: ک�امنـــ�؟ چگ�نـــهیـــدمک�ات�ل یم�انـــع م�جـــ�د رشـــ� فکـــ� و   ک در ج�معـــه مـــ� 
، دمک�اسـی�ل یتـ�ان رشـ� تفکـ� س�سـ یم ن م�انع را از س� راه ب�داشت و چگ�نهیت�ان ا یم
ک�د؟یت و تس�یرا تق� یک دولت رف�ه ملّ یهم�اه ب�  یاجتم�ع دمک�اسیک یرش�  یعنی  ع 

کـ�د. یـ� و ب�یشـ�د رسـ ینم ن آم�ل اص�ً یبه ا یاس�م یب� حض�ر جمه�ر :ش � ف�ام�شـش 
کن�ن متک یاس�م یجمه�ر کـه هـ�فا یی�یچن� ب�ن� م�ف ب� یا ن�ارنـ�.  یجـ� چپـ�ول مّلـ یست 

 ب�ق�ار نخ�اهـ� شـ� و مـ� ه�چـه یاس�م یدر جمه�ر یو نه رف�ه اجتم�ع دمک�اسینه  ،نیبن�ب�ا
بــه  ینظـ�م ،وقـت رفـتن یاســ�م یسـت. جمهـ�را یاسـ�م یجمهــ�ر از بعـ� ۀبـ�رم درییگـ� یمـ
م و یـجـ�د اشـتغ�ل داری�ج بـه ایـطـ�ف احت کیـل م� خ�اه� داد. در آنم�قـع مـ� از یغم� رفته تح�ی

کـه ق�بـل اسـتف�ده نیخـ�اه یا هع ف�سـ�دیگـ� صـن�یاز ط�ف د دسـت مـ�  یسـتن� و رویم داشـت 
کـه چگ�نـه در درجـ یراه �نقش ستیب� یم نیخ�اهن� م�ن�. بن�ب�ا بـه  یاول ثـ�وت مّلـ �داشت 

، م�رسـت�نیآهن، ب ه� مثل ج�ده، ف�ودگ�ه، راه �س�ختیص�ف ز یاس�م یجمه�ر ت بع� ازیف�ر
جـــ�د اشـــتغ�ل ین ایـــ�، شـــ�د و انـــکن یمـــ جـــ�د اشـــتغ�لیقـــت ایکـــه در حق یلیو وســـ� آم�زشـــگ�ه
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کــه  یت�اپــ شــ�ک یهــ� ب�شــ�. مــن بــ� روش مــینــ�ه یآ یبــ�ا یگ�ار هیســ�م� در اقتصــ�د مخــ�لفم 
کــ�رگ�ان بیکنــ یخص�صــ ب�ف�صــله� یــم یف�ســ�ده را ببنــ� یه� هک�رخ�نــفــ�ری  ، شــ�ن�کــ�ر یم و 

کــ�ر ممکــن نیــا کــ�رگ�ان م�جــ�د را در م�سســ�ت بــه قــ�مب�یــ� ســت. ین  کــه  یقــ�م  در آمــ�زش داد 
کـــ�رخ�د را حفـــظ آ� یـــج� یبـــ� تکن�لـــ�ژحقیقـــت  را  یو تکن�لـــ�ژ نمـــ�دهشـــن� شـــ�ن� و بت�اننـــ� 

�، یـج� یفـ�اوان در تکن�لـ�ژ یگ�ار هینـ� و سـ�م� یبـ�ون تکن�لـ�ژ زی�اش بب�ن�، یپ گ�م به گ�م
ــ��ً  ــتغ� اص ــت و  ل بیاش ــ�ه اس ــ�لف�ی ــ�ای یمحص ــت ب ــ� داش ــت نخ�اه ــه رق�ب ــ�ه�، درنتیج  ش

 در یدولــت رفــ�ه اجتمــ�ع �لئن مســیتــ� م بــ�د. مهــمیخــ�اه یکــ�ریو ب ه� هک�رخ�نــ یورشکســتگ
آزاد و  یک�ه�یاجـ�زه دادن بـه سـن� سـپسکـ�ر،  یبعـ� قـ�ن�ن مت�قـ .ج�د اشتغ�ل استیا ،ن�هیآ

ک�رف�م�یداتح� ک�رگ�ان خ�اهـ� بـ�دیه  اجـ�زه  ،گ�شـته و حـ�ل یدر دو نظـ�م اسـتب�اد زیـ�ا .�ن و 
کـــ�رگ�ا ک�رف�م�ن�ادنـــ�  خ�اهنـــ� بـــه  یمـــ یو وقتـــب�شـــن� خـــ�د را داشـــته  یه� �ن تشـــکلیـــن و 

ک�رف�ام� ،ب�سن� بت�انن� اعتـ�اض و اعتصـ�ب کننـ�یش�ن ه� خ�است  �ن چ�نـه ب�ننـ�یـبت�اننـ� بـ� 
کـه ا یش�ط  بهه� نیا �همالبته . نم�ین�م یخ�دش�ن را ت�م ی�یو م�ا و حق�ق  یا دمک�اسـیست 

کـه در ج�امـع سـ�م� ن تـنشیـکـه تحمـل ا�د یـپ� ب�ج� و است�ار شکل بگ وجـ�د دارد،  یدار هیهـ� 
 یتـیرا امن ینکـه هـ� اعتصـ�ب و اعت�اضـیا یرا داشته ب�ش� و به ج�ه�  و اعت�اض  مثل اعتص�ب

کنـ� و  یعیآن را طب ،و در ص�د س�ک�ب آن ب�ش� جل�ه ده� یـ�ری بـه ب�ان� و بفهمـ� و اسـتقب�ل 
� خـ�دش را بـه یـهـم ب�  یتصـ�مج دولـت یتـ�ر ه. بـب�سـن�یش�ن ه� به خ�استبی�ی� ت�  ک�رگ�ان

ک�رگ�ان مخ�لف خص�صبَ�  یدولت ح�اقل گ� ام�وز  ن اسـت یـا یبـ�ا ،هسـتن� یسـ�ز یل کن�. ا
� یـــ، یم�سســـ�ت بـــ�رگ دولتـــ ی�دیخ�اهـــ� بـــ� خ�عـــه و شـــ یمـــ داننـــ� دولـــت م�جـــ�د یمـــ کــه

کـ ی�ی) را که ازم�ایخص�لت( یو دولت یخص�ص کـ�ر ب�خ�ردارنـ� و  ت�اننـ� حـق  یمـ �رگ�انق�ن�ن 
کـه بعـ� از را �ن�یبگ یک�ر و اض�فه یب�زنشستگ گـ�ار کننـ�  اعـ�م  یمـ�ت به چن� ف�د ن�شـن�خته وا

گــ� بــه بخــش خص�صــیا یکننــ� و در ب�ونــ�. بــ�ا یورشکســتگ گــ�ار شــ�د  یمصــن�ع ینکــه ا وا
کـ�ر کنـ� یمـ متعـ�د ب�قــ�ار یم�نکـ�ریپ یق�اردادهـ� کـ�رگ�ان عمـ�ً  ،کــ�دن نــه قـ�ارداد  صــ�حب  و 

کـ�رگ�ان هفـتیبن�ب�ا .ستن�ی� نیچ چیه کـه دولـت حتـ ن  را هـ� آن ۀافتـ�د حقـ�ق عقـب یتپـه هـم 
گـ�ار یستن� ک�رخ�نه به بخـش خص�صـین ح�ض�، ده� ینم  یسـت بـ�اا ین مـ�ن�ریـا. شـ�د وا

ک�رگ�ان. ولت�  چ�رهیب  �لیوسـ هجـ�د اشـتغ�ل بـیکـه نشـ�ن داده شـ�د شـ�نس ا یدر نظ�م یک�دن 
کـه ق�ن�نمنـ�  یکـ�رگ�ان بـ� بخـش خص�صـ مسـلم�ً  شـ�د، یمـ شـت�یب یبخـش خص�صـ دخ�لِت 

 نخ�اهن� داشت. یرا ب�ه� مشکله� آن ی�یب�ش� و م�ا
گ یک در حـ� ح�بـیدمک�ات �لی�ن س�سیک ج�ی ی�یگ ام�وز شکل  ذ:  ی�ریبسـ� دغ�غـ ،�یـف�ا
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هنمــ�ن یم یو فلســف یو ف�هنگــ ی�ســی، و روشــنفک�ان سیو ف�هنگــ ی�ســیاز ک�شــن�گ�ن س
گیـل آن بـه یو تبـ� ی�نیـن ج�یچنـ ی�یـگ شـکل یبـ�ااست.  � و جنـبش، بـه یـک حـ�ب ف�ا

ک�د؟ینظ� شم� چه ب�  � 
ـــن�شـــتن چنـــ� بنـــ� آ :ش ـــ نیئ ـــ�ر دشـــ�ار ،ب�ن�مـــه ین�مـــه و اس�ســـن�مه و حت  .ســـتین یک

ق یــ�ان تطبیــبــ� اوضــ�ع اآن را شــ�د  یمــ هســت و یم�فــق جهــ�ن یه� هنکــه نم�نــیبخصــ�ص ا
ان دار هیکـ�رگ�ان و زحمتکشـ�ن و سـ�م� نیبـ در یگـ�ه اجتمـ�عیآنچه مهـم اسـت داشـتن پ� .داد

کــه در دور یهــ� دمک�ات �لیمثــل س�ســ ؛ج�معــه اســت گــ�ه یپ�ت�انســته ب�دنــ�  هــ� ین�ز ۀآلمــ�ن 
کـ�رگ�ان ویـمـ� ب� ه�ا کننـ�. امـ�وزیخ�دش�ن را پ یاجتم�ع کنـ�ر  م و یآنهـ� ب�شـ یه� خ�اسـت � در 

کنــهــ� بــه آن ه آزاد داشــته ب�شــن� و اخــ�اج یــاتح�د کــه ب�شــن� شــهیان�ایــن دنبــ�ل  بــه تــ� میکمــک 
کـــ�رگ�کـــ�د یدنبـــ�ل قـــ� هبـــ،خـــ�د بخ�اهن� یه� هیـــرا از اتح�د یع�امـــل دولتـــ و  ین تشـــکل 

ک یـ یاجتمـ�ع �یـکـه پ� ی�یـهمـ�ن چ رهـ� شـ�ن�.� دولـت یق و از ب�دهمستقل خ�د  ییک�رف�م�
ــ یمــ را یاقتصــ�د مّلــ ه یــن پ�یــ� بــ� ایــمــ� ب� .کنــ� یمــ یگــ�ار هینــ�ه را پ�یآ یســ�زد و دولــت رفــ�ه مّل

 یگـ� و و بحـث و گفـته�  ک�غ� و جلس�ت سـ�لن یرو دمک�اسی �لیم. س�سیهم�اه ب�ش یاجتم�ع
ه�  � از سـ�لنیـب� .خ�اهـ� یمـ یاجتمـ�ع �یـپ� دمک�اسـی �لیشـ�د، س�سـ ینم روشنفک�ان س�خته

�بنـ�، یسـ�زم�ن  تـ� کـ�د ی�ریـرا هـ� �ست و در کن�ر م�دم بـ�د. آنیبه مب�رزات م�دم پ ،�ون رفتیب
کــه  .داشــته ب�شــ� یکــ�ف �یــپ� دمک�اســی �لیبــ�رور شــ�ن� تــ� س�ســ ،مســتقل شــ�ن� همــ�نط�ر 

�ا ک�دنــ� و حــ�ب بــ�رگ یــپ یاجتمــ�ع �یــپ� )١("تلــ�یه"آلمــ�ن بعــ� رفــتن  یهــ� دمک�ات �لیس�ســ
 یهـــ� دمک�اتکنـــ�ر زحمتکشـــ�ن و  در "تلـــ�یه"ه یـــمبـــ�رزات عل نکـــه دریا یبـــ�ا .ج�معـــه شـــ�ن�

گــ� ا .ب�دنــ�ج�معــه  کــ�ر را نکنــیــمــ� هــم ا گــ�ه یم داشــت، بــ�ون پ�ینخــ�اه یه اجتمــ�عیــپ� ،مین 
 ج�د ک�د.یت�ان ا ینم را ی�یدربسته چ یه� در س�لن یاجتم�ع

کــه  ذ: ــ�ایشــ�ا ظــ�ه�اً چــ�ا در خــ�ر� از کشــ�ر  ــگ شــکل یط ب �ل یس�ســ ی�ن و جنبشــیــج� ی�ی
�ل ی�گــ�ار س�ســیث�و ت �ن متشــکلیــک ج�یــم یمــ� هنــ�ز نت�انســت ،�ت� اســتیــک مهیــدمک�ات
�ن و جنـبش یـن ج�یچنـ تشـکلعـ�م  یو ذهنـ ینی؟ ع�امل عوج�د آوریم را به کیدمک�ات

ک�امنــ�؟ و چــه را  ی�نیــن ج�یچنــ ی�یــگ ع شــکلیتســ� یبــ�ا یا یعملــ یهــ� هبــه نظــ� شــم� 
 �؟یکن یم شنه�دیپ

محفـل  یولـ ،�یـ�یوجـ�د ب هت�انـ� بـ یمـ آسـ�ن یلـیخه�  ن جمعیکنم ا یمن فک�م ،بله :ش
 ،خ�دش�ن را گسـت�ش دهنـ�. حـ�ب یه� هشینکه ان�یا یخ�اهن� ش� ب�اه�  دمک�ات �لیس�س

                                                        
1. Hitler. 
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حـ�ب  از کشـ�ر در خـ�ر� .ش اسـتا زنـ�ه �ج�معـ ،حـ�ب ی�ان بـ�زیم، خ�اه� یم ی�ان ب�زیم
ن یبنـ�ب�ا �.یـکن یف�تبـ�ل بـ�ز، �ان ف�تبـ�لیـکه در خـ�ر� از م است نیمث�به ا درست ک�دن به

 .ب�شــ� دمکــ�ات �لیس�ســ یهــ� شــ�د محفل یمــ ،� شــ�یــخ�اه ی�دیــز یه� تیدچــ�ر محــ�ود
کــه ان�یــش از ی� امــ� بــیــبگ�ار " بــ�ایشحــ�ب"ه�چنــ� نــ�م   یه� هشــیک محفــل نخ�اهــ� بــ�د 

کـه بـه در یا هو ب�ن�م یرا در جهت علم دمک�اسی �لیس�س �ان بخـ�رد، یـا یفـ�دا ِد آم�ده کنن� 
ــ� داخــل م�بــ�ط شــ�ن� و  یمــ هــم یا هو عــ� ــ� ین مبــ�رزات را تشــ�یــات�اننــ� از خــ�ر� ب کننــ� ت ق 

ک�ر رایدر داخل داشته ب�شن�. ا یگ�هیپ�  فکـ� یولـ، انجـ�م دادتـ�ان  یمـ در خـ�ر� از کشـ�ر ن دو 
 کلمه درست ک�د. یواقع یبه معن� یکنم در خ�ر� کش�ر بش�د ح�ب ینم

گــ� جن�بعــ�ل یگــ�یمــن ســ�ال د ذ:  �فــیمســ�ئل روز کشــ�رم�ن و وظ ۀدربــ�ر یا هنکتــ ینــ�ارم، ا
 �انیــا یک راهکــ�ر بــ�ایــمنــ� هســتن� و آن را  هع�قــ دمک�اســی �لیکــه بــه س�ســ یکســ�ن

 .�ییبف�م� داری� دانن�، یم
کــه وقتــیــ�ان ایــدر ا دمک�اســی �لیامــ�وز ســطح س�ســ :ش کــ�رگ�ان ینم� ین اســت  نــ�گ�ن 
 یم از آزادَد  همچنـینخـ�د و  یرفـ�ه یه� م از حقـ�ق مع�قـه و خ�اسـتَد  ،کننـ� یم یسخن�ان

گـ� مـ� دو پ� یعنـیدارنـ�.  دمک�اسـیو اعمـ�ل  دمک�اسـیبـ�  یمبتنـ ییهـ� و خ�اسـت زننـ� یم  �یـا
 زحمتکشـ�ن یه� ام�وز ه� دو ازخ�اسـت ،میو ع�الت ب�ان یراخ�است آزاد دمک�اسی �لیس�س

ک�رگ�ان ا  واقعـ�ً کـنم  یمـ ن خ�است را دارد. مـن فکـ�یهم ن�ً یهم ع ی�نی�ان است، و بخش میو 
مــ�رن ب�شــ� و  دمک�اســی �لیک س�ســیــ ی�ایت�انــ� پــ� یمــ �انیــدر ا یتــ�جه ق�بــل یه مــ�دیــپ�

کـه یط زینطـ�ر محـیو هم، یت شـغلیـکه به�اشـت و آمـ�زش و امن یدولت رف�ه اجتم�ع سـت، 
 �مـ�رن در درجـ دمک�اسـی �لی. س�سـدهـ�همت خـ�د قـ�ار  �ک ف�جعه است را وجهی�ان یدر ا

کـه کسـیط زی� به محـیاول ب� ن یان نخ�اهـ� بـ�د. بنـ�ب�ادگـ�یآن رو�ان از یـدر ا یسـت بپـ�دازد 
کنـ�ر  در لیـ�. مـن هـم بـ� کمـ�ل میـهمت خ�د ق�ار داد �را وجه یمهم مبحثکنم  یم من فک�

�وارم یــام .هســتم دمکــ�ات �لیک س�ســیــچــ�ن خــ�دم  ،�ه خــ�اهم بــ�دیــن عقیــشــم� مــ�وج ا
 م. ی�ان منتقل کنیو به ا ک�دهج�د یدر خ�ر� از کش�ر ا یم مح�فلیبت�ان

 



   یمن�چه� ص�لح -۱-۴

 ۲۰۱۸/ م�رس ۱۳۹۷ه�مب�رگ: 

 یس��ر م�دم"ب�گ�دان�ه ش�ه،  ی� به آنگ�نه که به ف�رسی یدمک�اس �لیس�س :یذوالفق�ر یمه�
خــ�د را مطــ��  پ�ســشن ینکــه نخســتیم�ســت. قبــل از ا یگــ� و م�ضــ�ع گفــت "یاجتمــ�ع

ــ� ــنم، م ــف یــلم تع�یک ــت ی ــ� ب�داش ــ �لیشــم� را از س�س ــ�ه یدمک�اس ــ� نگ ک�تــ�ه و  یهمــ�اه ب
 �ان داشته ب�شم.یدر جه�ن و ا یدمک�اس �لیس�س �خچیبه ت�ر مختص�

سـت؟ یچ یدمک�اسـ �لیم س�سـی� بـ�انیـنخسـت ب� ،بن� به پ�سش شـم� من�چه� صـ�لحی:
 یعتصــن یاب�ارهــ� ۀ�کننــ�یســتن�، ت�لیز یکــه در شـه�ه� م یوران شــهیاروپــ� پ یفئــ�دال �در ج�معـ

گــ�م  یدار هیســ�م� �بــه ج�معــ یفئــ�دال �کــه ت�انســت از ج�معــ یین کشــ�ر اروپــ�یب�دنــ�. نخســت
ــ�، انگلســت�ن بــ�د. ا ــ� بــهیــنه ــ�ب�دیتــ�ر ن رون �ا یــن شــ�، زیوران شه�نشــ شــهیپ یج ســبب ن

کــه در آغــ�ز  یصــنعت یه� ک�رخ�نــه ینی�ات م�شــیــت�انســت بــ� ت�ل یســ�ز آنهــ� نم دست یک��هــ�
ــ�ن ا ــ�. در آلم کن ــت  ــ�، رق�ب ــ�د ب�دن ــ� خ ــ� رش ــرون ــ� ی ــ�ل د ۱۰۰ن رون ــق یس ــ� تحق ــ� ی�ت ــت و ب �ف

خـ�د را از دسـت  یاجتمـ�ع ین کشـ�ر هسـتیـوران ا شـهیپ شـت�یبآلمـ�ن،  �شـ�ن ج�معـ یصنعت
کــه  دادنــ� و آن �ه یــاشــ�ره ک�دنــ�، پ�ولت� "ســتیفســت کم�نیم�ن"در  "انگلــس"و  "مــ�رکس"گ�نــه 

   ج�معه سق�ط ک�دن�. ینییبه قش� پ� ی�نیاز قش� م یعنی ؛ش�ن�
اشک�ل گ�ن�گ�ن هم�مـ�ن در چنـ� کشـ�ر آغـ�ز بـه  به ۱۹ ۀدر س� یدمک�اس �لیجنبش س�س

ــه کهن ک ــت�ن  ــ�د. در انگلس ک ــ�  ــ� رش ــ�م�یت ــ�ر س ــبش  یدار  هین کش ــت جن ــت، نخس ــ�رن اس م
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چنــ� حــ�ب  ۱۹۰۰ســ�ل وج�د آمــ� و در  �نــ�، بــهین�م یم )١("�نیــ�نی� یــت�"کــه آن را  ییک�یســن�
ک�رگ� را بهیسن� یب� همک�ر یستی�لیک�چک س�س  وج�د آوردن�.  ک�ه� ح�ب 

 "پــ�وُدن"ن کشــ�ر بــ�د. یـگـ�ار احــ�اب چــپ در ا هیپ� )٢("ه� ســتیپ�وُدن"در ف�انسـه جنــبش 
انسـ�ن بـ� انسـ�ن بـ�د. نــ�د او  �ن سـلطیدر آثـ�ر خـ�د مخـ�لف اسـتثم�ر انسـ�ن از انسـ�ن و همچنــ

 یعنـی ؛سـم بـ�ون خشـ�نت بـ�دی�لیهـ�ادار تحقـق س�س "پـ�وُدن"بـ�د.  یدزد ینـ�ع ،تیـم�لک
کـــ�رگ�ان تحقــق مــ ۀ� بنــ� بــ� ارادیــســم ب�ی�لیس�س  )٣("نیبـــ�ک�ن"�فــت. او همچــ�ن ی یآزادانــه 

 و انحص�ر خش�نت در دست�ن دولت ب�د.  یمخ�لف ه� گ�نه قه� دولت
کتبــ� در روســ ی�وزیــپـس از پ جنــبش چــپ  یرهبـ� ســت ف�انســهیه، حـ�ب کم�نیانقـ�ب ا

کن�ر ایا � وجـ�د یـسـت نی�لیچنـ� حـ�ب ک�چـک س�س ،ن حـ�بین کش�ر را در دست داشت. در 
بــ� هــم  ۱۹۶۹نــ�، در ســ�ل یابیف� شیخــ� یآنکــه بــه وزن اجتمــ�ع ین احــ�اب بــ�ایــداشــتن�. ا

ـــ�د ک ـــهی�لیو حـــ�ب س�س هوحـــ�ت  ـــ�. در ســـ�ل  ســـت ف�انســـه را ب ـــ�انس " ۱۹۷۱وجـــ�د آوردن ف
ســت یحــ�ب کم�ن یب�نیاز پشــت ین حــ�ب بــ�د، ت�انســت بــ� ب�خــ�رداریــکــه عضــ� ا )٤("تــ�انیم

 �وز ش�د.یپ ی�ست جمه�ریف�انسه در انتخ�ب�ت ر
ــانقــ�ب دمک�ات ۱۸۴۸در ســ�ل  گ�فــت و انق�بی ــ� یــ�ن امیــک س�اســ� آلمــ�ن را ف�ا �وار ب�دن

کـه در د یبت�انن� من�سب�ت  ی� ب�زسـ�زیـن کشـ�ر نیـوجـ�د داشـت، در ا ییاروپـ� یگـ� کشـ�ره�یرا 
ـــ ـــ�. در بحب�ح ـــ�ب �کنن ـــ�ر  ،انق ـــه ابتک ـــ�رن"ب ـــتفن ب ـــ�وفچ )٥("اش ـــه ح ـــ�د، یک ـــه ب ن چ�پخ�ن

ن ســ�زم�ن ینخسـت ،ن کنگـ�هیـدر ا کنن�گ�ن ن ب�گـ�ار شـ�. شـ�کتیکـ�رگ�ان آلمـ�ن در بـ�ل ۀکنگـ�
ـــ�رگ� ـــ�ده وآلمـــ�ن را  یک ک ـــ�ادر"را  آن ایجـــ�د  ـــ�رگ� یب ـــ��ین�م )٦("یک  . امـــ� شکســـت انقـــ�ب ن

ـ ۴۹ ــ کـــ�رگ�آلمـــ� ۱۹۴۸ـ ـــ� آن ین ســـبب شـــ� تـــ� جنـــبش  کـــه ضـــ�ور نت�ان ـــ�د خـــ�د  یگ�نـــه   ب
ــــ�ا یت�انســــت افکــــ�ر عمــــ�م "ن�نــــ� �ســــ�لیف�د" ۱۸۶۳کنــــ�. در ســــ�ل  یرا ســــ�زم�ن�ه  یرا ب

کنــ�. بــه ابتکــ�ر یکــ�رگ�ان آلمــ�ن بســ ییک�یســن� یه� خ�اســت در  ۱۸۶۱مــه  ۲۳در  "�ســ�ل"ج 
کـــ�رگ�، "کیـــپ�ی�  شـــه� س شـــ�. حـــ�ب یاو ت�ســـ یبـــه رهبـــ� )٧("آلمـــ�ن یس�اســـ� یانجمـــن 
آغــ�ز  �ن انجمــن را نقطــیــا ،شیش خــ�ی�ایــپ �خچــیدمکــ�ات آلمــ�ن در رابطــه بــ� ت�ر �لیس�ســ

 تحقـــق  یمبـــ�رزه بـــ�ا ،ن انجمـــنیـــا  ��ه اســـت. در ب�ن�مـــیـــن�م یدمک�اســـ �لیجنـــبش س�ســـ
ــق رأ ــ�ن یح ــ�ا یهمگ ــ یب ــ�دان و همچن ــ�ویم ــ�رگ�ان ت ک ــتثم�ر  ــ� اس ــ�رزه ب ــ�د. ین مب ــ�ه ب  ن ش

                                                        
1. Trade Union.  2. Proudhonisten. 3.  Bakunin.   
4. François Mitterrand.  5. Stephan Born. 6. Arbeiterverbrüderung.   
7. Allgemeine Deutsche Arbeiterverein.  
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کـــه ب�اســـ�س آن  )١("ی�یـــت�ل یهـــ� انجمن"ل ین انجمـــن خ�اســـت�ر تشـــکیـــآنکـــه اگـــ� ید بـــ�د 
ــ�رگ�ان م ــ�ردار یک ــ� ب�خ ــتن� ب ــت یت�انس ــت یب�نیاز پش ــ�کت و  ،دول ــش ــهی ــت�ل یه� � ک�رخ�ن  ی�ی

 س کنن�. یت�س
از آنهـ� بــه  یجــه ب�خـی�وان او اخـت�ف افتـ�د و در نتیـ�ن پیــم "�سـ�ل"پـس از مـ�گ زودرس 

حــ�ب " �نــ�خیدر شــه� آ ۱۸۶۹�ســتن� و در ســ�ل یپ  )٣("بکنشــتیلهلــم لیو"و  )٢("آوگ�ســت ببــل"
ـــ� الهـــ�م از  ،ن حـــ�بیـــا �نـــ�. در ب�ن�مـــبنیـــ�ن نه�دآلمـــ�ن را  )٤("یدمک�اســـ �لیس�ســـ یکـــ�رگ� ب

ــهیان� ــ�رکس" یه� ش ــس"و  "م ــ "انگل ــ� ج�مع ــ�ت �لغ ــ یطبق ــ�. همچن ــ�ه ش ــیگنج�ن  �ن در ب�ن�م
ت درهـم خ�اهـ� شکسـت و بنـ� بـ� یـدر نه� یدار هیسـ�م� ی�یـستم ت�لیمط�� ش� که س یح�ب

 �فت.یتحقق خ�اه�  )٥("یدولت آزاد خلق" خیت�ر یق�ن�نمن�
تــ�"در کنگــ�ه 

ُ
ل شــ�، یتشــک ۱۸۷۱در ســ�ل  )٧("آلمــ�ن ی�اتــ�رپام"س یپــس از ت�ســ کــه )٦("گ

ـــدو ج� ـــی ـــ �لی�ن س�س ـــ�ا یدمک�اس ـــ� س یب ـــه ب ـــ�ک�ب یمق�بل ـــت س ـــم�رکیب"�س ـــم  )٨("س ـــ� ه ب
ــت�ف  ــ� و  ائ ــ�ب س�س"ک�دن ــتی�لیح ــ�رگ� یس ــک )٩("یک ــ�ن را تش ــ�. ل یآلم ــه  دادن ک ــ�  ــ� از آنج ام

ــ�ن  هیســ�م� ــهداران آلم ــن�تنه�  ن ــه س ــ� ب ــ� نب�دن ــ�رگ� یک�ه�یح�ض ــامت یک ــ�ب ی�زی ــه�هن  ، بلک
ـــ�رگ� یســـتی�لیخ�اهـــ�ن ســـ�ک�ب حـــ�ب س�س ـــ� یک ـــه  یاز ف�صـــت "ســـم�رکیب" و ب�دن ـــک ک ی

ــ�ار داد، بهــ�ه گ�فــت و حــ�ب یــســت در اختیت�ور ــه اتهــ�م دســت یس�ســ�رش ق �ل دمکــ�ات را ب
کـــ�د و بـــ� تصـــ� ی�قـــ�ن�نیغ )١٠("کـــمیلهلـــم یامپ�اتـــ�ر و"داشـــتن در تـــ�ور  قـــ�ن�ن "ب یاعـــ�ن 

ـــتی�لیس�س ـــ�ل "ه� س ـــ�ن س ـــ� هم کتب ـــ�ه ا ـــ ،در م ـــ�زم�ن و  دمک�ات �لیس�س ـــ�رگ�ان را س ک ـــ� و  ه
از  ی�ریممنـ�ع و بسـ ،بـ� آن قـ�ن�ن سـت بنـ�ی�لی� و احـ�اب چـپ و س�سین�م )وطن یب( یا ت�ده

ن یــدمکــ�ات در ا �لیشــ�ن�. البتــه حــ�ب س�ســ ی� و زنــ�انیه� دســتگ ن ســ�زم�نیــک�شــن�گ�ن ا
شـط�نج،  یهـ� ه�، کل�پ ک، ک�دکسـت�نیمن�سـتیورزش ژ یه� ج�د ب�شـگ�هی� ب� ایدوران ک�ش

کــ�ب�، ک�س �شــب�ن یهــ� ک�س و نمــ�ده بــ� وضــع م�جــ�د مق�بلــه ... و یقیآمــ�زش م�ســ یهــ� ا
 ش حفظ کن�.یک�رگ�ان و ه�اداران خ��ن� خ�د را ب� یپ

عنـ�ان فـ�د در  ت�انسـت بـه یم یهـ� کسـ ،آلمـ�ن یامپ�اتـ�ر ین ح�ل بن� ب� ق�ن�ن اس�سیب� ا
                                                        
1. Produktivassoziationen.  2. August Bebel.  
3. Wilhelm Liebknecht.  4. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP)  
5. Der freie Volksstaat.  6. Gotha.  
7. Das Deutsche Reich.  8. Otto von Bismarck.  
9. Die Sozialistische Arbeiterpartei (SAP).  
10. Wilhelm I.  
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کنــ�. بــه )١(شیــانتخ�بــ�ت مجلــس را �ل یحــ�ب س�ســ یاز اعضــ� یل ب�خــیــن دلیهمــ شــ�کت 
کــه از ســ� ر کــه د شیــشــن�خته ب�دنــ�، ت�انســتن� در انتخ�بــ�ت مجلــس ران�س یپلــ یدمکــ�ات 

کننـــ� و بــ� ب�گـــ�ار شـــ� ۱۸۹۰ســ�ل  �فتن بـــه یـــپـــس از راه  ،یرأ ٪ ۱۹٫۸آوردن  دســـت به شـــ�کت 
 ل دهن�. ی�ل دمک�ات را تشکی�ن ح�ب س�سیف�اکس ،شیمجلس را
کــ�رگ�ان را از پ یبــ�ا "ســم�رکیب"البتــه  کنــ�ه و  "دمکــ�ات �لیحــ�ب س�ســ"�امــ�ن یآنکــه  پ�ا

ن یقــ�ان یین دولــت اروپــ�یعن�ان نخســت بــهکنــ�، ن یتــ�م داران آلمــ�ن هیســ�م� یت را بــ�ایــامن
 ب ک�د.یرا تص� یب�زنشستگ �میو ب یم�ریب �میب

کتبـ� سـ�ل  "دمکـ�ات آلمـ�ن �لیح�ب س�س" کـه  )٢("ارفـ�رت" ۀکنگـ� ۱۸۹۱در ا کـ�د  را ب�گـ�ار 
مث�بـــه  ســـم بهیب�ر م�رکس نینخســـت ین ب�ن�مـــه بـــ�ایـــب شـــ�. در ایتصـــ� یا تـــ�زه �در آن ب�ن�مـــ

زنـ�ه ب�دنـ�، رهبـ�ان حـ�ب  "انگلـس"و  "مـ�رکس"کـه  ی�فتـه شـ�. تـ� زمـ�نیحـ�ب پ� ی�ئ�ل�ژیا
ـــ�ث دمکـــ�ات آلمـــ�ن تحـــت �لیس�ســـ  و "مـــ�رکس"دو قـــ�ار داشـــتن�. پـــس از مـــ�گ  � افکـــ�ر آنیت

گ�ا ،۲۰ ۀو در آغ�ز س� "انگلس" کـه یش متض�د در ایدو   یبـه رهبـ� یکـین ح�ب وج�د داشـت 
گــ� ی�ن دیــبــ�د. ج� ی�ل دمک�اســیحــ�ب س�ســ نظــ� در اصــ�ل �یــتج� یدر پــ "نیادوارد ب�نشــت�"

هــ� انقــ�ب  ج ت�دهیخ�اســت بــ� بســ یم )٣("بکنشــتیکــ�رل ل"و  "روزا ل�ک�امبــ�رگ" یبــه رهبــ�
کـه ج�ییـنپ� ی�یـرا در آلم�ن متحقق سـ�زد. د یاجتم�ع ه رانـ�ه شـ� و بـه ی�ن چـپ بـه ح�شـیـ� 

گـ�وه  �لیل از ح�ب س�سین دلیهم کـ�د و  وج�د آورد.  را بـه )٤("اسـپ�رت�ک�س"دمک�ات انشـع�ب 
گــ�وه ســپس بــ� پیــا یه� ب�زم�نــ�ه کتبــ� ت�انســتن�  ی�ویــن  ســت یحــ�ب کم�ن"از مــ�ل انقــ�ب ا

 ن�.ن نه�یرا بن "آلم�ن
دنبـــ�ل تحقـــق دولـــت  کســـ� بـــهیاز همـــ�ن آغـــ�ز از  یدمک�اســـ �لیآنکـــه س�ســـ ،�هیـــچک
بـ�د و ب� ه�ف بهبـ�د وضـعیت زنـ�گی تهی�سـت�ن  یب� ع�الت و رف�ه اجتم�ع یک متکیدمک�ات

گـ�ه یم  )٥("�نیت�سیآژ"پن�اشت ب�  یگ� مید یاز س� ش داد یکـ�رگ� را افـ�ا �طبقـ یت�ان سـطح آ
 ،ین در آغـ�ز، تحقـق انقـ�ب اجتمـ�عی�. بنـ�ب�انـ�بب یپ ی� به ض�ورت انق�ب اجتم�عنت� بت�ان

 در اروپ� ب�د. ی�ل دمک�اسیجنبش س�س یه�ف اصل
                                                        
1. Reichstag.  2. Erfurt.  
3. Karl Liebknecht.  4. Spartakus..   

5 .Agitation  : گ�وهـــی بـــ�ای شـــ�کت دادن مـــ�دم در اهـــ�اف سی�ســـی شـــخصبـــه ه�گ�نـــه تـــ�ش  ،یـــ� 
گ�وهــی اجتمــ�عی و اقتصــ�دی از راه تبلیغــ�ت و نطــق در رســ�نه آوری  یــ� پخــش اع�میــه یــ� جمــع ،ه�ی 

گ�ین  .  �امض�ء 
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ــــدر  ــــ�ز هم ــــ�اب س�س �آغ ــــتی�لیاح ــــ یس ــــ� دارا �لیو س�س ــــ�ات اروپ ــــ�  یدمک ــــع ض م�اض
سـم را ی�لیبـ�د تـ� بتـ�ان س�س یب�دن� و ه�ف آنهـ� دامـن زدن بـه انقـ�ب اجتمـ�ع یدار هیس�م�

ــ�ره� ــ�فتیپ یدر کش ــ� پ �ش ــاروپ ــ�اب س�سی ــه اح ــس از آنک ــ� پ ــ�د. ام ک ــتی�لی�ده  ــ یس �ل یو س�س
�بنـ�، یدسـت  ی�سـیج بـه قـ�رت سیتـ�ر �انسـتن� بـهت اولپـس از جنـگ جهـ�نی دمکـ�ات اروپـ� 

کث�یت�انن� از  ی�فتن� که نمیدر کننـ�  یدولـت را رهبـ� ،یپ�رلمـ�ن یه� یت ک�سـیکس� ب� کسب ا
ن تنـ�قض یـنـ�. ایمبـ�رزه نم� یتحقـق انقـ�ب اجتمـ�ع یه هم�ن دولت ب�ایگ� علید یو از س�

کنــ�ر  یانقــ�ب اجتمــ�ع ۀهــ� پــ�وژ دمک�ات �لیج س�ســیتــ�ر ســبب شــ� تــ� به  ۀو پــ�وژ گ�اشــتهرا 
ــ�ر ــ�م� یجیاصــ�ح ت ــ�  یدار هیج�معــه س ــه بع ــ�ار دهنــ�. از آن دوران ب ــ�ر خــ�د ق ک را در دســت�ر 
کـ�دن پ�وژهین و پی�ل دمک�ات اروپ� ب� ت�ویاح�اب س�س حقـ�ق "همچـ�ن  یمختلفـ یهـ� �ده 

 "یج�معـه مـ�ن یه�دهـ�ن"ت یـ، تق�"زن�ن و مـ�دان یحق�قی ب�اب�"، "حق�ق بش�"، "یشه�ون�
کـــ�رک�د تـــ� �ن�یک�شـــ... و من�ســـب�ت  ۀپـــ�وژ ک را گســـت�ش دهنـــ� ویـــدولـــت دمک�ات یســـپه� 

کــه خ�اهــ�ن ب�زت�ل یدار هیســ�م� انســ�ن مــ�رن منطبــق  ی�زهــ�یاســت، بــ� ن ی� ارزش اضــ�فیــرا 
 �هن�.بدوست�نه  انس�ن یا ن من�سب�ت چه�هیبه ا یعنی ؛س�زن�

و  ی، اقتصــ�دیاجتمـ�ع یه� خ�اسـتن یتـ�م �نـیدر زم یت هنـ�ز بـ� مشـک�ت ف�اوانــیبشـ� ذ:
 یو معنـ� یمـ�د یه� بـه مجم�عـه و خ�اسـت ییاش م�اجه اسـت. در پ�سـخگ� یف�هنگ

ــ�م� ــ�ن س ــ�ت�ان یدار هیانســ�ن، جه ــه  ین ک ــت و آنچــه  ــ�ن داده اس ــم ی�لیس�س" نش ــ�ً س  واقع
کــ�د. از م یدار هیت� از جهــ�ن ســ�م� نــ�ت�ان نیــ� شــ� یخ�انــ�ه م "م�جــ�د  یهــ� �ن راهیــعمــل 

مطـ�� شـ�ه و در عمـل  یرفـت از مشـک�ت و معضـ�ت ج�معـه بشـ� ب�ون یکه ب�ا یس�م
ش از ی� بـیک آلت�نـ�تیـعنـ�ان  بـه ی�ل دمک�اسـیان�، تفکـ� و عملکـ�د س�سـ شـ�ه  هم تج�به

انسـ�ن بـ�ده اسـت. بـه نظـ� شـم� چـ�ا  یو معنـ� یمـ�د ی�زهـ�ین یگ� پ�سخگ�ید یه� راه
ـــــ ـــــ�یچن ـــــ ین رون ـــــ�ه اســـــت؟یپ ـــــآ ش آم گســـــت�ده � چشـــــمی ـــــ�ا یت� ان�از  ـــــق  یب تحق

 یدار هیبــ� ت�جــه بــه قــ�رت ســ�م� یدمک�اســ �لی� س�ســیــ�؟ آبینیــ یمــ یدمک�اســ �لیس�ســ
کن�؟ یه� و کمب�ده� ت�ان� ب� ضعف یم  ش غلبه 
 پ�دازم: یبغ�نج نهفته است که به آنه� مم�ض�ع ن ین پ�سش چن�یدر اش: 

 یه� خ�اسـتن یتـ�م نـهیدر زم یف�اوانـت هنـ�ز بـ� مشـک�ت یبشـ�«ادع� ش�ه است که  -۱
گــ� بــه امک�نــ�ت»خــ�د م�اجــه اســت  یو ف�هنگــ یو اقتصــ�د یاجتمــ�ع کنــ�ن در جهــ�ن  ی. ا کــه ا

ــیوجــ�د دارد بنگــ� ــ یم، درم کــه هی�بی ــ�ریم  ــ�ه در ت ــ� ،یخ جهــ�نیچگ ــیبش ــ�ت یت از چن ن امک�ن
 ۲۰۱۷ل ط�ر مثــ�ل در ســ� ب�خــ�ردار نبــ�ده اســت. بــه یشــگ�ف یو ف�هنگــ ی، اقتصــ�دیاجتمــ�ع
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 ،ن ســـ�لی�ن همـــیـــ. در پ�بـــ�د �رد د�ریـــلیم ۷۹۲۸۱� شـــ�، ب�ابـــ� بـــ� یـــکـــه در جهـــ�ن ت�ل یث�وتـــ
گـ� ثـ�وت ت�لب�آورد ش� �رد تنیلیم ۷٫۶ت جه�ن یجمع م یت تقسـیـن جمعیـن ایشـ�ه را بـ �یـ. ا

گــ�، هــ� یعب�رت د . بــهشــ� می د�ر در ســ�ل ۱۰۴۳۱ب�ابــ� بــ�  یصــ�رت ســهم هــ� کســ م، در آنیکنــ
کـه در هـ� روز بـیـنه کن�. امـ� واقعید�ر ه� ۲۸ش از یت�انست در روز ب یم یکس ش یت آن اسـت 
ــ�دک در جهــ�ن از گ�ســنگ ۱۵۰۰۰از  ــ و �نــ�یم یم یک � بــ� یــ�رد انســ�ن در روز ب�یــلیم ۱٫۴ش از یب

�رد انسـ�ن کمتـ� از یـلیم ۲٫۵ش از یبـ �روزانـ یزنـ�گ �نـیکننـ�. ه� ید�ر زنـ�گ ۱٫۲۵کمتـ� از  یپـ�ل
ــت. د�ر د ۲٫۵ ــ�ی ر روز اس ــ� مبن ــاب ــی ــ�ر م ــینیب ین آم ــ� ث�وت گ ــ�ل  یم ا ــه در س ــ�ن  ۲۰۱۷ک در جه

ب�خـ�ردار  یخـ�ب هن� از رفـ�سـتت�ان یه� م انسـ�ن �، همـش� میم ی� ش�ه است، ع�د�نه تقسیت�ل
کــه  ی� خــط فقــ� زنــ�گیــ� گ�ســنه بم�نــ� و نــه زیــب� یگ�دنــ� و نــه کســ کنــ�. امــ� مشــکل آن اســت 

جـه هـ� یکننـ� و در نت ی� میـهـ� ثـ�وت ت�ل گـ� دولتیاز د شـت�یب�ر یجه�ن بسـ یاز کش�ره� یب�خ
ــ�ره� ــ�فتیپ یچنــ� در کش ــ�م� �ش ــ�و یدار هیس ــیت�لِت ث ــه تقس ــ�ه ع�د�ن ــ�  یم نمی�ش ــ�د، ام ش

 ب�خ�ردارن�. یشت�یب�ر یبس هن کش�ره� از رف�یم�دم ا
 ، چهــ�ربــ�ای تعیــین خــط فقــ� مطلــق در کشــ�ره�ی جهــ�ن )١("المللــی بین �انجمــن ت�ســع"

کـه ایـن چهـ�ر وی�گـی دولتدر  ،ایـن معی�رهـ� هبن� ب. ع�مل را ب�گ�ی�ه است ب�شـن�،  را دارا هـ�یی 
 کنن�:  م�دم زی� خط فق� زن�گی می

 د�ر در س�ل ب�ش�. ۱۵۰م�دم این کش�ره� کمت� از   �درآم� س��ن :الف
ــ� از  :ب ــه وضــعیت جغ�افیــ�ی جهــ�ن، در روز کمت ــ� ت�جــه ب مــ�دم ایــن کشــ�ره� ب

 ک�ل�ی مص�ف کنن�. ۲۱۶۰
 س�ل ب�ش�. ۵۵ه� می�نگین سن مت�سط کمت� از  در این دولت: پ
 از بیشــت� ننــ�زادا ت�لــ� و ٪ ۳٫۳ از بیشــت� ک�دکــ�ن میــ� و مــ�گ هــ� دولت ایــن در :ت

 .  نیست ٪ ۲٫۵
ــف ــ�ی مختل ــ� آم�ره ــ� ب ــ�وز بن ــک ،ام ــ�گی  ی ــ� زن ــی� و اف�یق ــه در آس ک ــ�ن  ــ�دم جه ــ�رم از م چه

 ب�ن�. س� می نسبی و مطلق بهکنن�، زی� خط فق�  می
کـه در  یسـه بـ� م�دمـی� در مق�ی�ست نیته یم�دم در کش�ره� یت زن�گیوضع ،ح�ل نیب� ا

 یدار هیش�س�م�ی�ر بهت� ش�ه است. اگ� در دوران پیک�دن�، بس یم یزن�گ یدار هیش�س�م�یدوران پ
� جهـ�ن یـفق ی�کشـ�ره شـت�یبل کننـ�، امـ�وز در یت�انستن� تحصـ یفقط ف�زن�ان ث�وتمن�ان م

ـــ�ن تحصـــیب�کمـــ ـــ�ایش امک ـــ�ان خ�ن�اده یل ب ـــ� ف�زن ـــدرآمـــ� ن کم یه ـــی ؛� وجـــ�د داردی  یعن
                                                        
1. International Development Association.  
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از بهتــ� گشــته اســت.  یدار هیش�ســ�م�یســه بــ� دوران پی� در مق�یــت طبقــ�ت محــ�وم و فقیوضــع
خــ�ط� فقــ�  ه� بــه از انســ�ن ی�ری�ا بســیــز .ســتی�ش نیت م�جــ�د ق�بــل پــ�یوضــع ،ایــن گ�شــته

کـه میرا ب یا خـ�د را پـ�ورش دهنـ� و ح�فـه یاسـتع�اده�ت�انن�  ینم ت�انـ� در تن�سـب  ی�م�زنـ� 
کنــ�نیته یت به�اشـت در کشـ�ره�ین وضـعیبـ� اسـتع�اد و هـ�ش آنهـ� ب�شـ�. همچنــ  ی�سـت 

 نییســـت. در آن دوران ســـن مت�ســـط افـــ�اد پـــ�ین یدار هیش�ســـ�م�یســـه بـــ� دوران پیمق� ق�بـــل
 ۵۰ ین ســن مت�ســط افــ�اد بــ��ی�نگیــجهــ�ن م ین کشــ�ره�ی�تــ�ینــک در فقیســ�ل بــ�د و ا ۳۰

 س�ل است.
بــه  ییدر پ�ســخگ� یدار هیســ�م�«کــه  ک�دیــ�ن پ�ســش اشــ�ره یــاز ا یگــ�یدر بخــش د -۲

هـ� نشـ�ن داده  ین�ت�ان یدار هیانسـ�ن، جهـ�ن سـ�م� یو معنـ� یم�د یه� مجم�عه و خ�است
   .»است
کـ ، آنیدار هیسـت. سـ�م�ین ادعـ� بـه بـ�ور مـن درسـت نیا در  "انگلـس"و  "مـ�رکس"ه گ�نـه 

کـ�� و گسـت�ش دانـش دارایـت�ل ۀفسـت ن�شـتن�، هنـ�ز در حـ�زیم�ن اسـت و  یانق�بـ ینقشـ ی� 
کــه در ت�لین یروز ــ یا گ�نــه مــ� را بــه ۀروزمــ� یکــه اســ�س زنــ�گ ییهــ� � ف�آوردهیــســت   یانق�ب

ب�ابـ� ت دو یسـ�ل دانـش بشـ� پـنجنـک هـ� ین�اشـته ب�شـ�. ا یانق�بـ یس�زن�، نقش یدگ�گ�ن م
� و رو شـ�ه اسـت. امـ�وز یـمـ� ز ۀروزمـ� یزنـ�گ ،نـ� یهـ� � ب� کشف ف�آوردهیت�ل ۀش�د. در ح�ز یم

دارد و  یت دست�ســیدانــش بشــ� یبــه تمــ�م ینت�نتــیتلفن همــ�اه و ارتبــ�ط اوســیل� هب یهــ� کســ
گ�ه یم  ش ده�. ی� اف�ایچشمگ ط�ر خ�د را به یو ف�هنگ یعلم یت�ان� آ

تـ� �ه اسـت یت قـ�ار گ�فتـه، ک�شـیکه بـ� سـ� راه بشـ� یبغ�نج� مسئله�  یب�ا یدار هیس�م�
�، یخ�رشــ ی�ویــاز ن یبــ�دار بــ� به�هنیــ�  در ایــن عصــ�. نم�یــ�ع�ضــه  ارزشــمن�ی را یهــ� حل راه

کــه  یاز منــ�بع ی�یــگ ت را بــ� به�هیبشــ� یانــ�ژ ۀنــ�یت�انســته اســت آ یدار هی.. ســ�م�.آب، بــ�د و
ن منـ�بع در یـمـ� وجـ�د دارد، ا ی�یکـه منظ�مـه خ�رشـ یزم�نکن� و ت�  ی� میعت آنه� را ب�زت�لیطب
ـــاخت ـــ�د،ی ـــ� ب ـــ� خ�اهن ـــ�م �ر م ـــ�ب�ان یت ـــ�. بن ـــ�م� ین نمیکن ـــه س ک ـــت  گف ـــ�ان  ـــ�ا یدار هیت  یب

ــت ــ�د یه� خ�اس ــخ یو معنــ� یم ــ�ن پ�س ــ یانس ــتن پ�ســخ ش ــکل ن�اش � یــت�ل ۀ�ینــ�ارد. مش
کـه سـ�م� ایـنسـت، بلکـه ین یدار هیس�م�  ی�زهـ�ین تمـ�مبـ�آورده سـ�ختن  یبـ�ا یدار هیاسـت 

انسـ�ن بـه  ِد کـ�ر خـ� ی�ویـن ی� و حتـیچ همه یعنی ؛کن� یک�� ع�ضه م یانس�ن یو معن� یم�د
کـــ��یانســـ�ن را گ�فتـــ�ر فتـــ یدار هیکـــ�� بـــ�ل گشـــته اســـت. ســـ�م�  ســـبب و ســـ�خته پـــ�ل _ ش 

اصــ�ح  و اســتم�ار بــ� ،شیفتــ نیــا یفــ�ارو. اســت گشــته خــ�د کــ�ر م�ضــ�ع از انســ�ن یگــ�نگیب
کـه زمین سیـا یسـت. فقـط بـ� نـ�ب�دیممکـن ن یدار هی� س�م�یت�ل ۀ�یش  ینـه بـ�ایسـتم اسـت 
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 یدار هین مبــ�رزه بــ� ســ�م�یشــ�د. بنــ�ب�ا یممکــن م یو نــه صــ�ر یواقعــ یو ب�ابــ� یتحقــق آزاد
 است. ن�پ�ی� اجتن�ب یض�ورت

کـه آن«ادع� ش�ه اسـت  همچنین ن پ�سشیدر ا خ�انـ�ه  "م�جـ�د واقعـ�ً سـم ی�لیس�س"چـه 
   .»عمل ک�د یدار هیت� از جه�ن س�م� ش�، ن�ت�ان یم

�ه شـ�ه اسـت، تنهــ� یـن�م "م�جـ�د واقعـ�ً سـم ی�لیس�س"�دآور شـ� آنچـه یـ� یـن رابطـه ب�یـدر ا
 ۱۹۱۶ت در ســ�ل یــ٪ از جمع ۸۵ه یبــ�د. در روســ یســتی�لیس�س یا �هیــ، پ��اشــتکــه ن ی�یــچ

کتبـ� یـپ�وهـ�ن بـ� ا خیاز ت�ر ی� ب�خـیـل نیـن دلیهمـ ن ب�دن�. بهیروست�نش کـه انقـ�ب ا ن ب�ورنـ� 
کـه در دوران جنـگ بـه سـ�ب�زیین�ن ب�د که ت�سـط آن بخـش از روسـت�یانق�ب روست�نش  ی�ن 

. شــ� یب�دنــ�، رهبــ� یســ� م و در شــه�ه� به نــ�جنــگ فــ�ار ک�د یه� ف�اخ�انــ�ه شــ�ه و از جبهــه
کث� "گـ�رد سـ��" یب�نیاز پشـت یه� ب� ب�خـ�ردار کیگ�، بلش�یعب�رت د به سـ�ب�زان  رات آن یـکـه ا

را  )١("یک�نســـک"ب�دنـــ�، ت�انســتن� حک�مــت  ییروســت� �منشــ یدارا ود دا مـــیل یتشــک یفــ�ار
 س�نگ�ن کنن�. 

ک صـ�رت به یکشـ�ورز یهـ� نیاز زم یبخش ب�رگـ ،ت�ار �در دوران سلط کـه  یاشـت�ا ب�دنـ� 
 یهـــ� نیزم"را  یکشـــ�ورز یهـــ� نیگ�نـــه زم نیپس�اســـ�م اِن �ایـــ�نـــ� و در این�م یم "�یـــم"آن را 

کــه م�لکین�م "مشــ�ع ن یــا ،ده کیــ�ن یی�ر دولــت بــ�د، امــ� روســت�یــت آن هــ� چنــ� در اختیــ�نــ� 
ک ه� را به نیزم  را نیبـه دولـت سـهم زمـ یجمع صـ�رت دسـته ک�دنـ� و به یکشت م یط�ر اشت�ا
کن�ر آن،  یم جـه ینت و در ت دولـت قـ�ار داشـتیـ� در م�لکین نیع سنگیصن� شت�یبپ�داختن�. در 
کـه انقـ�ب  یگـ�، هنگـ�میعب�رت د گ�فتنـ�. بـه یم�د خـ�د را از دولـت م ،یک�رگ�ان صنعت شت�یب

کتب� پ  ه در تص�حب و تملک دولت ق�ار داشت. یروس ی٪ اقتص�د ملّ  ۷۰ش از ی�وز ش�، بیا
ـــ ی�وزیـــبـــ� پ کتبـــ� و در دوران جنـــگ داخل کـــه در تصـــ�حب و  ییه� ، ک�رخ�نـــهیانقـــ�ب ا

هــ� از  ینییپ� �بـ� اط�عـت ک�رک�رانـ یمبنـ یسـتم انضــب�ط ارتشـیقـ�ار داشـتن�، ست دولـت یـم�لک
ه� و  ک�رخ�نــه ییت شــ�رای�یبــه مــ� ،�یــبــ�دن حجــم ت�ل بــ�� یبــ�ا یعنــی ؛هــ� ب�قــ�ار شــ� ییب��

کــ�رگ�ان در ادار مــ�اد خــ�م و مبــ�رزه بــ� ن یتــ�م ین بــ�ایچنــشــ�. هم �ن دادهیــ� پ�یــت�ل ۀدخ�لــت 
 "یسـتیکم�ن یه� کشـنبه"یسـتم یس یصـنعت یه� از ک�رخ�نـه ی�ریبس ، دریجنگ یکمب�د ک��ه�

کــه بــ�ین ؛ب�قــ�ار شــ� کــ�ر م یروزهــ� تمــ�م� در یــع ب�ین صــن�یــکــ�رگ�ان ا معن�  ک�دنــ� تــ�  یهفتــه 
   �س�نن�.ب ی�ریانق�ب!!  ی�وزیبت�انن� به پ
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کـه حجـم ت�لیش�ن جنگ داخل یپس از سپ�  �یدر روسـ یکشـ�ورز ی� ک��هـ�یـ، از آنجـ� 
گ�فتــه بــ�د، س یقحطــ ه وشــ�ت ک�ســته شــ� بــه یشــ�رو  یعنــی، )١("نــپ"�ســت یج�معــه را ف�ا

کــه ب�اســ�س آن روســت�یــپ "نــ� یاقتصــ�د �نقشــ"�ســت یس از  یت�انســتن� بخشــ ی�ن میی�ده شــ� 
 ییروســت� ییبــ�رژوا ت خ�دهیــب م�لکیـت�ت نی�محصــ�ل خــ�د را در ب�زارهـ� بف�وشــن� و بــ  اضـ�فه

مبــ�رزه بــ�  ۀپــ�وژ ،خــ�د یح�بــ یبــ� رقبــ�" نیاســت�ل" ی�وزیــپ �فــت. امــ� پــس ازیگســت�ش  یکمــ
ک" خـ�د را از دسـت  یکشـ�ورز یهـ� نین، زمیمـ�لک خـ�ده �آغ�ز ش� که در رونـ� آن همـ "ه� ک��

کــ�رگ�ان کشــ�ورز � بهیــدادنــ� و ب� گــ�، بــ� یک�دنــ�. بــه عبــ�رت د یکــ�ر م  )٢("ُکلخ�زهــ�"در  یمث�بــه 
 ل ش�ن�. �ان دولت بَ� ین به م�دبگیش�غل �هم ،یدر ش�رو "سمی�لیس�س"تحقق 

 ی�یگ دسـت � پـس از بهی�دآور ش�ه است که پ�ولت�ریخ�د  یه� از ن�شته یدر ب�خ "انگلس"
هسـتن� و ت�سـط  یت تعـ�ونیـبـ� م�لک یکه مبتنـ یعیج�د صن�یج ب� ایت�ر � بهی، ب�ی�سیق�رت س

کـــ�رگ�ان کـــه در ا یاداره م ینخبگـــ�ن و   ینـــه بـــ�ای�، زمب�شـــن می ه� شـــ�غل ن ک�رخ�نـــهیـــشـــ�ن� 
ت یـو در نه� ،داران اسـت فـ�اهم شـ�د هیت سـ�م�یـکـه در م�لک یعیب� صـن� یع تع�ونیرق�بت صن�

گـ�دد یع خص�صـیبـ� صـن� ی� تعـ�ونیت�ل یب�ت� بـ� ابـ�ار و  یت خص�صـیـم�لک . درنتیجـهآشـک�ر 
 ش�د.  تب�یل یو اجتم�ع یت اشت�اکیت به م�لکیو در نه� یت تع�ونی� به م�لکیل ت�لیوس�

کــه در آن  یآشــک�ر م یه شــ�رویاقتصــ�د روســ یب�رســ  شــ�  ی� دولتــیــچ همــه نظــ�مســ�زد 
کــ�رگ� یاس�ســ یبــ�ون آنکــه دچــ�ر دگ�گــ�ن یتــ�ار یدولتــ یو ب�روک�اســ  یگــ�دد، خــ�د را دولــت 

گــ�م بــه یت دولتــیــ� و م�لکیــن�م   یت اجتمــ�عیــدر جهــت تحقــق م�لک کننــ�ه نییتع یمث�بــه 
 غ ش�. یتبل

دوم، اردوگـ�ه  ی�ن جنـگ جهـ�نیـو پـس از پ� یه شـ�رویش روسی�ایاز پ گ� پسید یاز س�
گ�فــــت.  یجهــــ�ن یدار هیســــ�م� یاقتصــــ�د ۀدر مح�صــــ� "م�جــــ�د واقعــــ�ً ســــم ی�لیس�س" قــــ�ار 

کــه  یرا م ییفقــط ک��هــ� ین اردوگــ�ه در بــ�زار جهــ�نیــعضــ� ا یکشــ�ره� ت�انســتن� بف�وشــن� 
ــ�ره� ــ�فتیپ یکش ــ�م� �ش ــ�ان ن یدار هیس ــب ــتن� ی ــ�ز و د�ز داش گ ــت،  ــ�ن نف ــ�یهمچ ــ� ک��ه  یگ

کـــ�� ین کشـــ�ره� نمیـــن ای. همچنـــیو کشـــ�ورز یمعـــ�ن کـــه بـــ�ا ییت�انســـتن� هـــ�  رشـــ�  یرا 
 یهــــ� دولت"گــــ� آنکــــه یکننــــ�. د ی�اریــــخ� یبــــ�د از بــــ�زار جهــــ�ن یاقتص�دشــــ�ن ضــــ�ور

ت�لیــ�  ��نین بخــش از ثــ�وت ســ�لیشــت�یبغــ�ب،  ی� نظــ�میــمق�بلــه بــ� ته� یبــ�ا "یســتی�لیس�س
ی صــنعتدیگـ�  یه� ل شـ�خهیـن دلیهم ک�دنـ� و بـه ینـه میه� ی� در بخـش نظـ�میـب� راج�معـه 

 �ن�. ش میک�دن�، از ح�اقل رش� ب�خ�ردار  ی� میت�ل یمص�ف یک��ه�که 
                                                        
1. NEP. 2. Kolchoseb.  
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مـ�دم سـ�کن در دو بخـش آلمـ�ن  یدوم سـطح زنـ�گ یسه، پـس از جنـگ جهـ�نیمق� یب�ا
 هســ�ل ســطح رفــ� ۴۱پــس از  یعنــی�، یف�وپ�شــ یکــه آلمــ�ن شــ�ق یب�ابــ� بــ�د، امــ� هنگــ�م تق�یبــ�ً 

 یگـ� آنکـه در آلمـ�ن شـ�قیبـ�د. د یآلم�ن ش�ق در ب�اب� م�دم ۵ش از یب یم�دم آلم�ن غ�ب یزن�گ
 نیت� شـ�فتهیپ ینظ� اقتصـ�د از نقطـه" کـه م�جـ�د واقع�ً سم ی�لیس�س"اردوگ�ه  یش از ف�وپ�شیت� پ

 یمت�م�بــع فضــ� ۱۲ ســتنیز یبــ�ا۱۹۸۹بــ�د، ســهم هــ� کــس در ســ�ل  "یســتی�لیدولــت س�س"
مت�م�بـع  ۴۰سـت یز یم یکـه در آلمـ�ن غ�بـ یکه در هم�ن سـ�ل هـ� کسـ یب�د، در ح�ل یمسک�ن
کـه  یاتـ�مبیلت�انسـت هـ�  یخـ�د م یمـ�ل ییت�انـ� هبنـ� بـ ف�ده�  ی. در آلم�ن غ�بداشتسهم  را 

ک یـ� یـخ� یبـ�ا یحـ�ل آنکـه در آلمـ�ن شـ�ق .کنـ� ی�اریـشـ�، خ� یدر ب�زار آن کشـ�ر ع�ضـه م
ــ�درو ب� ــخ ــ�دم ن�می ــ یســین� � م ــ� یو بخش ــ�پیخــ�درو را پ یاز به ــت م ش یش و  نــ�ک�د یپ�داخ

ســـ�ل انتظـــ�ر قـــ�در بـــ�د  ۱۵تـــ�  ۱۲ت دولـــت بـــ�د، پـــس از یـــکـــه در م�لک یخ�دروســـ�ز �ک�رخ�نـــ
ـــه آشـــک�ر میـــدهـــ�. ا ل یـــتح� یرا بـــه متق�ضـــ ات�مبیـــل کـــه در  ین چنـــ� نم�ن ـــ�ه "ســـ�زد  اردوگ

 .  ه است�ر ان�ک ب�دیم�دم بس ۀش رف�ه ت�دیاف�ا "سمی�لیس�س
زن�ه بـ�د، فقـ�  )١("دونگ تسه م�ئ�"که  ین است. ت� زم�نیکش�ر چ ،گ�ید ��ر ب�جستینم�نه بس

گ�فتــه بــ�د. امــ� پــس از مــ�گ یــس�اســ� ا دنــگ " یرهبــ� ، بــه۱۹۷۶در ســ�ل  "مــ�ئ�"ن کشــ�ر را ف�ا
آزاد  مـــهیبـــ� بـــ�زار ن یبـــه اقتصـــ�د متکـــ یل اقتصـــ�د دولتـــیتبـــ� ینـــه بـــ�ایزم )٢("نگی�ئ�پیشـــ

گــ�م ب�رگیب چــیــت�ت نیــا شــ�ه ت�ســط دولــت همــ�ار شــ�. بــه تیهــ�ا ل یدر تبــ� یتــ� ن هــ� روز 
نظــ�  نــک از نقطــهیه و رق�بــت آزاد در بــ�زار ب�داشــت و ایبــ� ســ�م� یمتکــاقتصــ�د خــ�د بــه اقتصــ�د 

جهــ�ن  ین قــ�رت اقتصــ�دیکــ� دومــی��ت متحــ�ه آم�یــ، پــس از ا�نــیآف� یکــه م یحجــم ث�وتــ
 یسـتم اقتصـ�دیل خ�اهـ� شـ�. در سن اقتصـ�د جهـ�ن بـَ� ی�ومنـ�ت�یبه ن ۲۰۵۰ت و ت� س�ل اس
کـه بـ�ا یعیصـن� ۀدر حـ�ز یگ�ار هیک�شـ� سـ�م� ی� میدولت ب� پ�داخت س�بس ،نیچ ن یـا یرا 

کـــه در این سیـــا یدولـــت مهـــم هســـتن�، آســـ�ن ســـ�زد. خـــ�ب هـــ�  ن ح�زهیـــســـتم آن اســـت 
� یـجـه شـغل و ثـ�وت ت�لیکننـ� و در نت یگ�ار هیسـ�م� ت�انن� یم یو خ�رج یداران داخل هیس�م�

کنــ�.  یشــ�فت میپ یکــه در بــ�زار وجــ�د دارد، تکن�لــ�ژ یجــه رقــ�بتیکننــ� و هــم آنکــه در نت یم
ک جهـ�ن در یـدرجـه  یه� از شـ�کت ی�رین سبب شـ�ه اسـت تـ� بسـیچ ی�رد نف�یلیم ۱٫۴ب�زار 

ن از نظـ� یمت�سـط چـ �امـ�وز طبقـس کننـ�. یت�سـ یا ش�فتهی�ر پیبس ی�یع ت�لین کش�ر صن�یا
در سـ�ل گ�شـته بـ� کسـب  ینـیچ یه� سـتیمت�سط جهـ�ن اسـت و ت�ر �ن طبقیت� ب�رگ یکّم 

انـ�. هـ� چنـ�  گـ� پـ�ل خـ�� ک�دهید ی�رد د�ر در کشـ�ره�یـلیم ۶۰ش از یمق�م نخست جه�ن ب
                                                        
1. Mao Zedong. 2. Deng Xiaoping.  



گفت۱فصل     67  گ�ه�   و : 

 یسـ�خت�ر ین چنـ� نم�نـه خ�اسـتم دگ�گـ�نیـتـ�ان سـخن گفـت، امـ� بـ� ا ی�ر میبـ�ره بسـ نیدر ا
 ن را آشک�ر س�زم.یاقتص�د چ

کــه  یســ�م یهــ� �ن راهیــچــ�ا از م«از پ�ســش دوم شــم� ادعــ� شــ�ه اسـت  یگــ�یدر بخـش د
  مطــ�� شــ�ه و در عمــل هــم تج�بــه یرفــت از مشــک�ت و معضــ�ت ج�معــه بشــ� ب�ون یبــ�ا

� گــید یهــ� ش از راهی� بــیک آلت�نــ�تیــعنــ�ان  بــه یدمک�اســ �لیان�، تفکــ� و عملکــ�د س�ســ شــ�ه
 ؟»انس�ن ب�ده است یو معن� یم�د ی�زه�ین یپ�سخگ�
 ،در اثـ� خـ�د "انگلـس"و  "مـ�رکس"آنکـه  اول :چن� نکتـه مهـم اسـت یین رابطه ب�زگ�یدر ا

 یجهـ�ن ۀک پـ�وژیـمث�بـه  سـم فقـط بهیسـم/ کم�نی�لیس�س« :ان� �دآور شـ�هیـ یآلم�ن ی�ئ�ل�ژیا
 ۀ� در مح�ودیک منطقه یسم در یکم�ن سم/ی�لیتحقق س�س یب�ا یه� ت�ش �ب�.ی ت�ان� تحقق یم
 . »است ی� فق� در آن حتمیخ�اه� ش� که ب�زت�ل "سم خ�میکم�ن"� یک دولت سبب ب�زت�لی

ل شـ�ه اسـت. ی� تشـکیـه از دو بخـش ث�بـت و متغیسـ�م�"، م�رکس" یتئ�ر بن� ب� دوم آنکه
خـــ�م و ن، ســـ�ختم�ن ک�رخ�نـــه، مـــ�اد ی� زمـــیـــکـــه صـــ�ف خ� یث�وتـــ �همـــ ،ث�بـــت �یدر ســـ�م�

� فقــط یـه در رونـ� ت�لین بخــش از سـ�م�یـ�بنـ� و ای ینـه شـ�ه اسـت، ب�زتــ�ب مـیآ�ت ه� نیم�شـ
کـــ�� یقســـمتبـــت یدهـــ� و در ه ی� شـــکل مییــتغ �شـــ�ه نمـــ�دار یتـــ�زه ت�ل یاز ارزش نهفتـــه در 
کـ�ر  ی�ویـکـه ن ید. امـ� ارزشـشـ� یکـ�ر مـ ی�ویـ� نی� ص�ف خ�یمتغ �یگ�دد. در ع�ض س�م� یم

کـه سـ�م� ی�یـمتغ �یاز حجـم سـ�م� شـت�یبآورد  یوج�د م به� یدر رون� ت�ل عن�ان  دار بـه هیاسـت 
کــ�ده اســت، بــهیــکــ�ر ت�ل ی�ویــکــه ن یاز ارزشــ یجــه بخشــیدر نت پــ�دازد. میک�رگ�ان  مــ�د بــه  � 
�بنــ�، یدســت  یت�اننــ� بــه ارزش اضــ�ف یداران م هیکــه ســ�م� یگــ�دد. تــ� زمــ�ن یمه اضــ�ف  ســ�م�یه

ک�ر خ�اهن� ان�اخت ت� بت�انن� به ارزش س�م� �یس�م�    ن�.یابیف� خ�د �یخ�د را به 
کــه در م�حلـــیـــبــ� ا "هیســـ�م�"جلـــ� ســ�م در امــ�  "مــ�رکس" � یـــاز ت�ل ینــیمع �ن بــ�ور اســـت 
 شـ�هل یـتم�م� بـه صـف� یـکـ�ر در ت�ل ی�ویـ، سـهم نیش�فت تکن�ل�ژیخ�ط� پ ، بهیدار هیس�م�

 ۀ�یشــ ،ین رونــ�یچنــ �جـیخـ�د را از دســت خ�اهــ� داد. در نت یــیاف�ا ه اســتع�اد ارزشیو سـ�م�
کـه بنـ� بـب ینی� نـ�یت�ل ۀ�یخ�د را به ش ی� ج�یب� یدار هی� س�م�یت�ل و  "مـ�رکس" ه عقیـ�ۀ�هـ� 

 سم خ�اه� ب�د.یسم/ کم�نی�لیهم�ن س�س "انگلس"
 یدمک�اســ �لیاحــ�اب س�ســ شــت�یبزنــ�ه ب�دنــ�، هــ�ف  "انگلــس "و "مــ�رکس"کــه   یتــ� زمــ�ن

دمکــ�ات آلمــ�ن تحــت  �لیبــ�د و چــ�ن حــ�ب س�ســ یدار هی� ســ�م�یــت�ل ۀ�یاز شــ یفــ�ارو ،اروپــ�
گــ�م ب�داشــتن در  یقــ�ار داشــت، م "انگلــس"و  "مــ�رکس"� نظــ�ات ی� شــ�یتــ�ث پن�اشــت فقــط بــ� 

 ف�ات� رفت.  یدار هی� س�م�یت�ل ۀ�یت�ان از ش یم یجهت انق�ب اجتم�ع
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ادوارد " وی�ه بـــه ییاروپـــ� یهـــ� �ل دمک�اتی�ســـاز س یه� ب�خـــ شـــهین ان�یـــبـــ� ت�جـــه بـــه ا
کــه نظ�یجــه رســین نتیــبــه ا "نیب�نشــت� کــه ب�اســ�س  "مــ�رکس"ک یــ�لکتیســم دی�لیم�ت� �یــ�ن� 

�ت یـواقع ۀدهنـ� اسـت و ب�زتـ�ب یکی�یشـ�ه بـ�د، ن�درسـت و متـ�ف یط�احـ "هگـل"ک ی�لکتید
ــ�ر ــین یخیت ــ� د�یســت. او همچن کنــ�، نظ� یا کننــ�ه ل ق�نعیــن بــ�ون آنکــه بت�ان ــع�ضــه   �ی

کــ�� ســبب تع ی�ویــنکــه نیبــ� ا یمبنــ "مــ�رکس" کــ�� یــیکــ�ر نهفتــه در  ن مقــ�ار ارزش نهفتــه در 
ــت ن�م یم ــ�د را ن�درس ــش ــی�. نتی ــ �ج ــ یمنطق ــتیچن ــه  آن  ین ب�داش ک ــ�  ــت�"ش ــ "نیب�نش  �مق�ل

گـــ� آنکـــه یپن�اشـــت. د ی�ت اقتصـــ�دیـــرا ن�درســـت و در تضـــ�د بـــ� واقع "مـــ�رکس"ارزش  اضــ�فه
 مطـ��سـت یفست کم�نیدر م�ن "انگلس"و  "م�رکس"را که  یین�ایش بیاف�ا �ینظ� "نیب�نشت�"

ف یسـم و وظـ�ی�لیس�س یه� نهیشـ�میپکه بـ� عنـ�ان  یک�ده ب�دن�، ن�درست دانست و در کت�ب
کـه وضـع زنـ�گ ی�ل دمک�اسیس�س سـه بـ� یکـ�رگ�ان در مق� یانتشـ�ر داد، بـ� ارائـه آمـ�ر نشـ�ن داد 

کــ�رگ�ان در  یت زنــ�گیبهبــ�د وضــع ،بــ�ور او بــه�ر بهتــ� شــ�ه اســت. یگ�شــته بســ یه� ســ�ل
 عقیـــ�ۀ بهن یقــ�ار داشــت. همچنــ یدر تضــ�د بــ� تحقــق انقـــ�ب پ�ولتــ� یصــنعت یکشــ�ره�

�ان شـ�د، انقـ�ب یـم�دبگ یت زنـ�گیسبب بهب�د وضـع یکه رش� اقتص�د یت� زم�ن "نیب�نشت�"
گـــ�دد. بـــه یاجتمـــ�ع یت�انـــ� بـــه م�ضـــ�ع ینم یســـتی�لیس�س ن یگـــ�، در چنـــیعب�رت د بـــ�ل 

بـ�خ�ف  "نیب�نشـت�"اسـت.  یو ن�شـ�ن یک اتـ�پیـسم یسم و کم�نی�لیگ�ار به س�س ،یطیش�ا
کــه انکشــ�ف ج�معــیجــه رســین نتیــبــه ا "انگلــس"و  "مــ�رکس"بــ�ور  ســبب  یدار هیســ�م� �� 

 ه� داده شین پیابه  گشته است. بن� یصنعت یدر کش�ره� یطبق�ت ۀش مب�رزیک�هش و نه اف�ا
کـ�د و بـه ا یانقـ�ب اجتمـ�ع �ینظ� "نیب�نشت�" کـه س�سـیجـه رسـین نتیـرا رد   ی�ل دمک�اسـی� 

تحقـــق رفـــ�م در من�ســــب�ت  یرا بــــ�ا یاجتمـــ�ع یه� هنـــیت�انــــ� زم یم یبـــ� دفـــ�ع از دمک�اســـ
گیرا در پـ ی�سـتی� سیـب� ی�ل دمک�اسـیف�اهم آورد. س�سـ یدار هیس�م� کـه ب�اسـ�س آن یـش  �د 

 اقش�ر و طبق�ت ف�ودست را بهت� س�خت.  یزن�گت یبت�ان وضع
 یهـ� ی�گیو یاسـت بـ� ب�خـ یمـ�عس�سی�ل دمک�اسی  اول، یه� چن� پس از جنگ جه�ن

� مبـ�رزه یـشـ�ن�، ب� یم یاجتمـ�ع یهـ� یش ن�ب�اب�ی� فقـ� و افـ�ایـکـه سـبب ب�زت�ل یدار هیس�م�
� بــ� کســب قــ�رت یک�شــ نبــ�د و  یدار هی� ســ�م�یــت�ل ۀ�یشــ ینــ�ب�د یپــس در پــ کــ�د، امــ� از آن

 یامپ�اتــ�ر"� یــ "شیــرا"ش ی�ایــم پــس از پی�یــدولــت رفــ�ه را متحقــق ســ�زد. امــ� د ،ی�ســیس
 ی�ل دمک�اسیآنکه جنبش س�س ین ص�راعظم آن ب�د، ب�ایکه نخست "سم�رکیب"، )١("آلم�ن

 ش و تحقــق دولــت رفــ�هی�ایــگــ� کشــ�ره� نشــ�د، خــ�د در پیه از آلمــ�ن بــه دیســبب فــ�ار ســ�م�
                                                        
1. Das deutsche Reich. 
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آن سـبب  �نـیکـه ه� یا گ�نـه بـه یب�زنشستگ �میو ب یم�ریب �مین بیش� و ب� وضع ق�انشت�ز یپ
کنـ�. بــهیآلمــ�ن را تضــم ی� رشــ� اقتصـ�دیکــ�ر نگــ�دد، ک�شـ ی�ویـ� نیچشــمگ یگ�انـ عبــ�رت  ن 

ن یـا یتحقق دولـت رفـ�ه در آلمـ�ن، اجـ�ا یب�ا یدمک�اس �لیح�ب س�س ی�سیس ۀگ�، مب�رزید
   ل ک�د.یتحم "سم�رکیب" یی�ست را به دولت ب�رژوایس

نبـ�د،  یدار هیسـ�م� ی�یـمن�سـب�ت ت�ل ینـ�ب�د یگ� در پیاروپ� چ�ن د یدمک�اس �لیس�س
 ی�سـیبـه قـ�رت س ییاروپـ� یاز کشـ�ره� یج در ب�خـیت�ر به اول یت�انست پس از جنگ جه�ن

�ل دمکــ�ات در اروپــ� را یاحــ�اب س�ســ ین تحقــق دولــت رفــ�ه بــه رهبــ�ی�بــ�. بنــ�ب�ایدســت 
کــه  ینشــ�ن م یجهــ�ن یدار هیانکشــ�ف ســ�م� یبلکــه ب�رســ ،�یــن�م یتــ�ان راه ســ�م ینم دهــ� 

کـه دولت یراه گ�نهی ه،تحقق دولت رف� گـ�م میـب� یدار هیسـ�م� یهـ� اسـت  نه�دنـ�.  ی� در آن 
� یــن یع�بسـت�ن سـع�د یو پ�دشـ�ه یاسـ�م یجمهـ�ر یهـ�  دولت یهـ�، حتـ دولت �امـ�وز همـ

ب قـ�ن�ن ی�ده کننـ�. تصـ�یـخـ�د پ یدولـت رفـ�ه را در کشـ�ره� ۀکنن� نییک�شن� عن�ص� تع یم
کــه یــب یاســ�م یدر جمهــ�ر یب�زنشســتگ یه� و وجــ�د صــن�وق یمــ�ریب �مــیب  �نگ� آن اســت 

 خــ�د  یت�انــ� بــ�ون عن�صــ� دولــت رفــ�ه بــه زنــ�گ ینم یا چ ج�معــهیهــ ی�دیمــ ۲۱ ۀدر ســ�
 ادامه ده�. 

تحقـق  یبـ�ا یت� ان�از گسـت�ده � چشـمیآش آم�ه است؟ یپ ین رون�یبه نظ� شم� چ�ا چن ذ:
 یدار هیبــ� ت�جــه بــه قــ�رت ســ�م� یدمک�اســ �لی� س�ســیــآ وجــ�د دارد؟ یدمک�اســ �لیس�ســ

کن�؟یه� و کمب�ده� ت�ان� ب� ضعف یم  ش غلبه 

 یدارد کـه بت�اننـ� ک��هـ� یکنن�گ�ن �ز به مص�فین یدار هیم، س�م�یگ�نه که گفت هم�ن ش:
کننـــ�. تـــ� زمـــ�ن ی�اریـــ�شــ�ه را خ�یت�ل در آغـــ�ز رشـــ� خـــ�د قـــ�ار  یدار هیکـــه ســـ�م� یو مصـــ�ف 

کـه جـ�ب بـ�زار  ییشـ� تـ� مـ�زاد ک��هـ� یسـبب م یدار هیش�سـ�م�یپ یداشت، وج�د بـ�زار جهـ�ن
 یدار هیش�سـ�م�یپ یکـه بـ�زار جهـ�ن یهنگ�مگ� ص�در ش�ن�. ت� ید یش�ن�، به کش�ره� ینم یملّ 
ـــ�م یم ـــت تم ـــن�یـــت�ل یت�انس ـــ�ره�ی� ص ـــ�، ســـ�م� یدار هیســـ�م� یع کش کن ـــ�ب  داران  هیرا ج
ــ� ی�ن� دســتم�ده� را در کشــ�ره�یک�شــ یم ــ� بت�اننــ� بــه  ن ســطح نگهیت� نییخــ�د در پ دارنــ� ت

کث� اض�فه  �بن�.یارزش و س�د دست  ح�ا
 یهـــ� ش جنبشی�ایـــســـبب پ یصـــنعت یدر کشـــ�ره� یطبقـــ�ت ۀش مبـــ�رزیکســـ� افـــ�ایاز 

� یــت�لکــ�د،  شــ�فتیپ یگــ� هــ� چــه تکن�لــ�ژید ین کشــ�ره� گشــت و از ســ�یــدر ا ییک�یســن�
مـ�زاد  یت جـ�ب تمـ�میـظ�فدیگـ�  یدار هیش�سـ�م�یپ یبـ�زار جهـ�ن گ�دیـ� وانب�ه ک��ه� ممکـن 

� یــشــ�  ی� ک�ســته میــ� از حجــم ت�لیــ� ب�یــل یــن دلیهم را ن�اشــت. بــه یصــنعت ی� کشــ�ره�یــت�ل
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ســتن�، یز یم یدار هیســ�م� یکــه در کشــ�ره� ی� م�دمــیــش تــ�ان خ�یبــ� افــ�ا ب�یســت میآنکــه 
رفـتن سـطح دسـتم�ده� ممکـن بـ�د. از  ن هـ�ف فقـط بـ� بـ��یـ�فـت. ای ی� گسـت�ش مـیب�زار خ�

ــهیآن پــس ســن� ــ� ب ــ�ار اعتصــ�ب ی�یک�رگ ک�ه� ت�انســتن� ب ــه را یشــ�ه، زم ی�یر ب�ن�مــه یه� اب ن
ه بـ ،� مـ�دمیـتـ�ان خ� افـ�ایشب بـ� یـت�ت نی�کـ�ر همـ�ار سـ�زن�. بـ ی�ویـتـ� ن فـ�وش گ�ان یب�ا

 ییک��هـ� یکنن�گ�ن اصـل بـه مصـ�ف یصنعت یاف�وده ش� و م�دم کش�ره� یحجم ب�زار جه�ن
 ن کش�ره� ب�ل گشتن�.یدر ا ت�لی�ش�ه

ــپ ــی�ای ــ�اب س�س ــیش اح ــ�ات در دوران ــه زم ی�ل دمک ک ــهیر� داد  ــ�د یه� ن ــ�ا یاقتص  یب
مقطــع ن یــدولــت رفــ�ه فقــط در ا ۀ�یــن پ�یدولــت رفــ�ه آمــ�ده گشــته بــ�د. بنــ�ب�ا ۀتحقــق پــ�وژ

 یاز ثــ�وت مّلــ یم بخشــی� بــ� تقســیک�شــ یدمک�اســ �لی�بــ�. س�ســی ظهــ�رت�انســت  یم یخیتــ�ر
احـ�اب وابسـته  ،�. در آغـ�زیـف�ای� و رفـ�ه مـ�دم بیبه ق�رت خ� ،ج�معه ینییپ� یه� ن بخشیب

ک�دنـ�. امـ�  دمکـ�ات مق�ومـت  �لیک�ه� و احـ�اب س�سـیسـن� یه� در ب�ابـ� خ�اسـت ،هیبه س�م�
بـ�  یبـ�م یدار هیسـ�م� ،ن اح�اب آشک�ر س�خت که بـ� تحقـق دولـت رفـ�هیا یب�اروزم�ه  �تج�ب

کنـ�. همچنـ یبهتـ� م یخ�د در ب�زار داخل یف�وش ک��ه� بـ�زار صـ�مه  ۀانـ�از بـهن یت�انـ� رشـ� 
 �. یخ�اه� د

، ن�قــ�رت رســی�  بــه یســتی�لیامپ� یدمکــ�ات در کشــ�ره� �لیاحــ�اب س�ســ وقتــی گــ� آنکــهید
گــ�م هن را ادامــه دادیشــیپ یهــ� دولت یاســتعم�ر �ســتیس  یهـــ� ملت ییدر جهــت رهــ� یو 

کــ�رگ� انگلــ ینم�نــه، هنگــ�م یمســتعم�ه ب�ن�اشــتن�. بــ�ا در  بــ�ر نینخســت یس بــ�ایکــه حــ�ب 
کث� ۱۹۲۴ســ�ل  ک�بیدســت  یت پ�رلمــ�نیــبــه ا �ســت یل داد، در سیرا تشــک ینــه حکــ�متی�فــت و 

بلکــه اســتثم�ر و غــ�رت منــ�بع  ،ر� نــ�اد ین دگ�گــ�نیانگلســت�ن کمتــ� یامپ�اتــ�ر یاســتعم�ر
 یه� نیطلب�نه در سـ�زم اسـتق�ل یه� �فت و جنبشیمستعم�ه ب� ش�ت ادامه  یه� ملت یعیطب

� همچــ�ن یــاروپــ� ن  �ل دمکــ�اتیگــ�، احــ�اب س�ســیعب�رت د ســ�ک�ب شــ�ن�. بــهنیــ� مســتعم�ه 
 یه� ه انســ�نمث�بــ ســتن�، بهیز یکــه در مســتعم�ات م ییهــ� ک�ر بــه انســ�ن هظــاحــ�اب مح�ف

شــ�ه�  یدار هیســ�م� �شــ�فتیج�امــع پ شــت�یب� در یــکــه هنــ�ز ن ینگ�شــ .ســتن�ینگ� یدرجــه دو م
   م.یهست آن

کــه امــ�وزه دســت�ورده�از آن  یدر کشــ�ره� ی�ســیچ حــ�ب سیهــ یدولــت رفــ�ه از ســ� یجــ� 
ن یـاز پ�وهشـگ�ان بـ� ا ی�ریجـه بسـی�د، در نتیـگ یم�رد پ�سش قـ�ار نم یدار هیس�م� �ش�فتیپ

کــه همــ ان�. بــه  �ه شــ�هیــدمک�ات �لیس�ســ ینــ�ع ن کشــ�ره� بــهیــدر ا ی�ســیاحــ�اب س �ب�ورنــ� 
 ۀکننــ� نییعن�صــ� تع یدار هیســ�م� �شــ�فتیپ یاحــ�اب در کشــ�ره� شــت�یبل چــ�ن یــدل نیهمــ
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نـه از دسـت ین زمیـانحصـ�ر خـ�د را در ا یدمک�اسـ �لیس�سـرو  از ایـنانـ�،  �فتهیدولت رف�ه را پ�
کن�ر د  دولت رف�ه ب�ل گشته است. ی�سیگ�ان سیاز ب�ز یکیگ� اح�اب به یداده و در 

نظــ�  ن بــهیاســت، چنــ یدار هی� ســ�م�یــت�ل ۀ�یشــ�ن شــ یکــه دوران جه�ن ۲۱بــ� آغــ�ز ســ�ه 
ت سـبب ین وضـعیـسـت. ایش�فت و رف�ه نیگ�نه م�ت�ر پیگ� ید یدمک�اس �لیرس� که س�س یم

خـ�د را از دسـت  یاز کشـ�ره� هـ�اداران سـنت ی�ریدمک�ات در بسـ �لیش�ه است ت� اح�اب س�س
کشـ�ره� در حـ�ل ک�چـک  شـت�یبدمکـ�ات اروپـ� در  �لی� احـ�اب س�سـیـل نیـدل نیهم �هن�. بـهب

ــ�ا ــتن�. ب ــ�ن هس ــ�ل یش ــه در س ــ� ۷۰ یه� نم�ن ــ ۀس ــ ،شیپ ــ�ب س�س ــ�ن  �لیح ــ�ات آلم دمک
 دسـت به را اء٪ آر ۴۰ش از ی�ن عضـ� داشـت و در انتخ�بـ�ت مجلـس فـ�رال بـیـلیک میش از یب

ــ ــ� یم ــ�ن تعــ�اد اعض کن ــا یآورد. امــ� ا ــه ی ــ�ب ب ــ�هش  ۴۵۰ن ح ک ــ�ار تــن  ــ�یه ن ی�فتــه و در آخ
ن یت� دســــت آورد. ب�اســــ�س تــــ�زه را به اءآر % ۲۰ش از یبــــ یکمــــ ،انتخ�بــــ�ت مجلــــس فــــ�رال

گ ینظ�ســنج کنــ�ن در آلمــ�ن انتخ�بــ�ت مجلــس فــ�رال انجــ�م  گــ� ا  ین حــ�ب کمــیــ�د، ایــه� ا
 را کسب خ�اه� ک�د.  اء٪ آر ۱۸از  شت�یب

ــ�ره�یدر د ــ� کش ــ� یگ ــ� ییاروپ ــع نی ــیوض ــیب�ت کم ــیش چن ــت و در ب�خ ــ�ره�  ین اس از کش
جــه یتــ�ان نت ین می�ه اسـت. بنــ�ب�ای٪ رســ ۵�ل دمکـ�ات بــه کمتــ� از یاحــ�اب س�ســ یتعـ�اد آرا

کــه س�ســ ــدچــ�ر بحــ�ان ه� یدار هیســ�م� �شــ�فتیپ یدر کشــ�ره� ی�ل دمک�اســیگ�فــت  ت و ی
ن یتــ�و ینینــ� ی�ســیس �ت م�جــ�د ب�ن�مــیوضــع یکــه بــ�ا یت و تــ� زمــ�نت شــ�ه اســیــم�ج�د

بـ�ال یش همچـ�ن احـ�اب لیبـ و کـم یدمک�اسـ �لیت�ان پن�اشت که س�ن�شت س�س ی، من�نک
 �شــ�فتیپ یدر کشــ�ره� ی�ســین احــ�اب سیتــ� بــ�ال ب�رگیاحــ�اب ل ،۱۹ ۀخ�اهــ� شــ�. در ســ�

و شـ�ه ه رانـ�ه یبـه ح�شـ رفتـه رفته یدمک�اس �لیش س�سی�ایب�دن�، ام� پس از پ یدار هیس�م�
کـ�چکیبه اح�اب بسـتب�یل  �. یـن�م ی�ل دمک�اسـیس�سـ ۀتـ�ان سـ� یرا م ۲۰ ۀ. سـ�شـ�ن� ی�ر 

ن احـ�اب آغـ�ز شـ�ه اسـت، یـه رانـ�ه شـ�ن ایو بـه ح�شـ یدمک�اسـ �لیبـ� بحـ�ان س�سـ ۲۱ ق�ن
گل�ب�لی�ایـــ�ا بـــ� پیـــز نـــه  ،یدار هیســـ�م� یهـــ� یمق�بلـــه بـــ� ن�هنج�ر ی� بـــ�ایـــ�ن، ب�ی�اســـیش 

ـــ� حل راه ـــ یه ـــه پ�وژهیمّل ـــ� ، بلک ـــ�ن یه ـــه یجه ـــ�ره� ی�یر را ب�ن�م ـــ�ربخت�نه کش ـــ�د. ش  یک
 یجهـ�ن یهـ� مث�بـه پ�وژه ک�شن� فقـط منـ�فع مشـت�ک خـ�د را به یم یستی�لیامپ� یدار هیس�م�

� یـاز ثـ�وت جهـ�ن را ت�ل یکـه بخـش ب�رگـ یدار هیهفت کش�ر س�م� ،نم�نه یع�ضه کنن�. ب�ا
کنفــ�انس تشــککننــ�،  یم  یکــ�یگ�خــ�د را بــ�  یه� �ســتیدهنــ� و س یل میهــ� ســ�له بــ� هــم 

کننــ�. یــجهــ�ن تحم یهــ� گــ� دولتی�ســت را بــه دیک�شــن� آن س یســ�زن� و م یهم�هنــگ م ل 
شـ�ن�  یم یهـ� رهبـ� ن دولتیـت�سـط ا نیـ� ین صن�وق تج�رت جهـ�نیو همچن یب�نک جه�ن
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ــ� منــ�فع اقتصــ�د �دهیــرا پ ییه� �ســتیس کننــ� تــ�ش مین نه�دهــ� یــو ا کــه همســ� ب ، یکننــ� 
کـه درپـنج  تیـامن ین در شـ�راین کش�ره�ست. همچنیا ی�سیو س ینظ�م ح�ضـ�  حـ�ل کشـ�ر 

چ یو هــ دارنــ� "وتــ�"، حــق هســتن� یســتی�لیامپ� یاز کشــ�ره� یا کننــ�ه نییبخــش تعنم�یــ�نگ� 
 ب ش�د. ین ش�را تص�یت�ان� مخ�لف من�فع آنه� و متح�انش�ن در ا ینم یا مص�به

کلن ه� ،بیت�ت نی�ب کـه چگ�نـه دولـت ینیب ی�فته است، ام� مـی�ن یسم پ�ی�لیچن� دوران  م 
از  یب�خـ ی�سـیو س ی، اقتصـ�دی، نظـ�میمـ�ل یب�نیاز پشـت یل ب� ب�خـ�رداریاس�ائ یستی�نیصه

 یهــ� بخش یســ�ز مهیضم ی�ســت اســتعم�ریس یســ�ز �دهیپ یدر پــ یســتی�لیامپ� یهــ� دولت
ــ�ید  یســتی�لی�ســت امپ�ین سیش اســت. همچنــین خــ�یبــه ســ�زمن ین فلســطیاز ســ�زم یگ

نشــ�ن�ه همچنـــ�ن از  دست یهـــ� جــ�د دولتیگــ� بـــ� هــ�ف اید یه� نیســـ�زم یاشــغ�ل نظــ�م
، یبـیافغ�نسـت�ن، عـ�اق، ل یش�د. حمله بـه کشـ�ره� یدنب�ل م یستی�لیامپ� یه� دولت یس�

سـم هنـ�ز ی�لیکـه امپ� دهـ� یکـ� نشـ�ن می��ت متحـ�ه آم�یـا یرهب� .. بـه.من وی، یه، م�لیس�ر
 یکـ� بـ� جمهـ�ریسـم آم�ی�لیامپ� �س�ل ۴۰ یست. دشمنیمستقل ن یه� ح�ض� به تحمل دولت

سـت بـه یح�ضـ� ن ین حک�مت همچ�ن دوران سلطنت پهلـ�ی�ا این است، زی� همین یاس�م
 �نه ب�قص�. یخ�ورم �ک� در منطقیس�ز آم�

کنــ�ر آن کــه بســینیب یمــ ،در  هــ�  �ل دمک�اتیکــه ت�ســط س�ســ یغ�بــ یهــ� از دولت ی�ریم 
کلن ی� میــشــ�ن� و هنــ�ز ن یم یرهبــ� ن یچنــ یو اجــ�ا ی�یر ســم در ب�ن�مــهی�لیشــ�ن�، در دوران 

نم�نـــه  ی� هســـتن�. بـــ�ایـــم ب�دنـــ� و هنـــ�ز نیســـه یســـتی�لیامپ� ��نـــیج� ســـلطه یه� �ســـتیس
بــ�ده اســت. در  شــ�یکدر حملــه بــه عــ�اق  )١("بلــ� یتــ�ن" یس بــه رهبــ�یحک�مــت وقــت انگلــ
 یدمکـ�ات رهبـ� �لیکـه ت�سـط احـ�اب س�سـ ییاروپ� یه� از دولت ی�ریاشغ�ل افغ�نست�ن بس

 ی�وهـــ�یمث�بـــه ن � در آن کشـــ�ر بهیـــانـــ� و هنـــ�ز ن ب�ده هم�ســـت��ت متحـــ�ه یـــا بـــ� شـــ�ن� یم
 کنن�. یاشغ�لگ� عمل م

کــه س�ســینیب یمــ ســ�ن، �ینب جهــ�ن  ســم بــ�ی�لیامپ� �از ســلط یبــه بخشــ یدمک�اســ �لیم 
کـه س�سـیتـ�ان نت ین رخـ�اده� میـا یب�ل گشته است. بـ� ب�رسـ هـ�  یدمک�اسـ �لیجـه گ�فـت 

ت یـــ� از م�قعیـــهم�ن نســبت ن ، بـــهاســتجــ�ب شـــ�ه  یســـتی�لیدر من�ســب�ت امپ� شـــت�یبچــه 
عب�رت  خــ�د را از دســت داده اســت. بــه یا گــ�ه تــ�دهیب�خــ�ردار بــ�ده و پ� یمت�ل�لــ یاجتمــ�ع

ت و یـدچـ�ر بحـ�ان ه� یدار هیسـ�م� �شـ�فتیپ یدر کش�ره� یدمک�اس �لیگ�، جنبش س�سید
نـــ� در  ینشــیمث�بـــه گ� به یســتیپ�پ�ل یهــ� ح�ضـــ� جنبش ت گشــته اســـت. در حــ�لیــم�ج�د

                                                        
1. Toni Blear. 



گفت۱فصل     73  گ�ه�   و : 

گـ�ای��ت متحـ�ه آم�یـدر حـ�ل رشـ�ن�. در ا یدار هیس�م� �ش�فتیپ یکش�ره�  از یش بخشـیکـ� 
ــ� "و انتخــ�ب  یاف�اطــِت راســ خــ�اه بــه یحــ�ب جمه�ر  ،ی�ســت جمهــ�ریبــه ر )١("ت�امــپدون�ل

ن یتــ� اســت. بغ�نج یســتی�لیامپ� یگ�شــته در کشــ�ره� ۀســ� ی�ســیســ�خت�ر س ی�نگ� دگ�گــ�نیــب
 جه�ن چگ�نه خ�اه� ب�د؟ ۀن�یاست که آ اینپ�سش 
گ�وهیـن رونـ� را در سـطح ج�معـه و میـ�ان ایـدر ا ذ: مختلـف چگ�نــه  یهـ� و اقشـ�ر اجتمـ�ع �ن 

 �؟ینیب یم
مــ�رن دســت  یکــه بــه تکن�لــ�ژ ییاروپــ� یهــ� دســته از دولت بــ� آن �نیــ�انیا ییآشــن�ش: 

کـ� را کشـف کننـ� و بـ� عبـ�ر از یآم� ۀمـ�رن خـ�د ت�انسـته ب�دنـ� قـ�ر یه� ی�فته ب�دن� و ب� کشتی
 ۵۰۰ن و هن�وســت�ن ب�ســ�نن�، از یقــ� خــ�د را بــه بنــ�در چــیبت�اننــ� بــ� دور زدن اف� "�یــدم�غــه ام"

از  ی�ریهــ� بســ یپ�تغ�ل ۱۵۰۳ ســ�ل ه آغــ�ز شــ�. ازیصــف� در دوران حک�مــت یعنــیش، یســ�ل پــ
ــیا یهــ� �هیج� خــ�د را در قشــم ســ�ختن� و  یگــ�ه نظــ�مین پ�یتــ� ب�رگ ۱۵۰۷را اشــغ�ل و در  ی�ان
در چـ�ن را در کنتـ�ل خـ�د داشـتن�.  �ن�س هنـ�یـج فـ�رس بـ� اقیخلـ یآب یه� س�ل راه ۱۱۰ یب�ا
ت یدر ب�ابــ� وضــع بنــ�ب�ایننبــ�د،  یی�یــدر ی�ویــو ن یجنگــ یه� یکشــت ی�ان دارایــا زمــ�ن آن

ــ کنش ــ�د وا ــ�ن انگل یم�ج ــه ب�زرگ�ن ــس از آنک ــ� پ ــ�اد. ام ــ�ن ن ــ�د نش ــیاز خ ــ�ه�ن  یس ــ�ر ش ــه درب ب
ک یـج فـ�رس تح�یهـ� در خلـ یه حضـ�ر پ�تغ�لیـ�ان را علیـ�فتنـ�، ت�انسـتن� دولـت ایه راه یصـف�

ــت صــف� ۱۶۲۳ســ�ل  بــهجــه یکننــ� و درنت ــ� کمــک نیدول ــ یی�یــدر ی�ویــه ت�انســت ب س یانگل
ن منطقه مسلط ش�د. البته تسـلط دولـت ی�ان� و دوب�ره ب� اب�ون یج ف�رس بیه� را از خل یپ�تغ�ل

 یی�یدر ی�ویه همچن�ن ف�ق� نی�ا دولت صف�یب�د، ز یص�ر شت�یبج ف�رس ی� خلی�ان ب� ج�ایا
کــه بــ�خ�ف پ�تغ�ل ، ایــنبــ�د. تنهــ� تفــ�وت بــ� گ�شــته کــه ح�کم یبــ�د  � یــج�ا�ان بــ� یــت ایــهــ� 

کـه در ی� خلـیـاز ج�ا ی�ان بـ� ب�خـیت ایه� ح�کم یسی�فته ب�دن�، انگلیرا نپ� یاشغ�ل ج فـ�رس را 
ــتن�، پ� ــ�د داش ــ�ل خ ــ�. از آنیکنت ــت �فتن ــس کش ــ�ن یه� یپ ــیانگل یب�زرگ ــط چنــ�  یس ــه ت�س ک

 را گ�فتن�.  یپ�تغ�ل یب�زرگ�ن یه� یکشت یج�  ش�ن�، یحف�ظت مم یسیانگل یجنگ یکشت
آشــک�ر  ،�نــهیم یه� �ن در ســ�هییــ�ن بــ� اروپ�یــ�انیا یین آشــن�یرخــ�اده�، نخســتن یــا بــ� بنــ�

کـــه ا �ر ی�ن بســــییـــنســـبت بـــه اروپ� یجنگـــ یه� یه� و کشــــت � ســـ�حیـــ�ان در ت�لیـــســـ�خت 
ج ی�ان بـه بنـ�در خلـیـشـم�ل ا یهـ� � بـ� انتقـ�ل چـ�ب از جنگلیم�ن�ه ب�د. ن�درش�ه ک�شـ واپس

جـه م�نـ� و ینت یب  ن تـ�ش پـس از قتـل ن�درشـ�هیـابس�زد. امـ�  یم�رن جنگ یه� یف�رس کشت
 ن ن�اشت. زد یب�ا یح�ف یی�یدر ۀ�ان در ح�زیپس ا از آن

                                                        
1. Donald Trump. 
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کنــ�ن از آن ن یبنــ�ب�ا .میرو غــ�ب هســت دنب�لــه یدانــش و تکن�لــ�ژ ۀمــ� در حــ�ز ،دوران تــ� ا
کنـ یدار هیسـ�م� �شـ�فتیپ یرا از کشـ�ره� یم دانش و تکن�ل�ژیش�مجب�ر  پـس  م. از آنیوارد 

�بنــ�. یشــ�فت غــ�ب را بیو پ ی�نیــ�ن� راز ک�میک�شــ ییاروپــ� ینخبگــ�ن مــ� بــ� ســف� بــه کشــ�ره�
ــت متکــ یب�خــ ــ�ن پن�اشــتن� وجــ�د دول ــ� قــ�ن�ن ســبب پ یاز آن ــت و یب شــ�فت غــ�ب شــ�ه اس

ــِت  �شــیغ ان�یــبــه تبل ،ل در دوران ســلطنت شــ�ه�ن مســتب� ق�جــ�ریــن دلیهم بــه بــ�  یمتکــ دول
ش یوبــ کــم یغ�بــ یاروپــ� یهــ� دولت شــت�یبدوران ق�جــ�ر در  گــ� آنکــه دریقــ�ن�ن پ�داختنــ�. د

ــ� پ�رلمــ�ن وجــ�د داشــت و قــ�ان یحک�مــت متکــ شــ�.  یب میهــ� تصــ� � ت�ســط پ�رلم�نیــن نیب
کـه در  یبـ� قـ�ن�ن بـه دولـت پ�دشـ�ه یمتکـ ج شـع�ر دولـِت یت�ر ن بهیبن�ب�ا مشـ�وطه بـ�ل شـ� 
 �. ب�شک�ره  همهب�یست  نمیگ� ش�ه یآن د

و  یه تـ�اریروسـ یهـ� �ان در ب�ابـ� ارتشیـارتـش ا یدر پـ یپـ یه� شکست در دوران ق�ج�ر
کـه در آن ینیسـ�م سـ�زم کیـس سبب از دسـت رفـتن یانگل یپ�دش�ه از  یدوران بخشـ گشـت 

 یحیمســـ ی�ن�ه�یســـیورود م ی�ان، راه بـــ�ایـــ�ن بـــه اییـــ�ان بـــ�د. بـــ� آمـــ�ن اروپ�یـــن ایســـ�زم
کننـــ�. ســـ�انج�م بخشـــیـــرا تبل تیحی�ان همـــ�ار گشـــت تـــ� بت�اننـــ� مســـیـــبـــه ا ییاروپـــ� از  یغ 
ــروح�ن ــی ــ�ایعه از یت ش ــ� ب ــ�ت د یکس ــنج ــ�ی ــ�م و از س ــ�اید ین اس ــ� ب ــتثب یگ ــت م�قعی ت ی

 یهـــ� نفـــ�ذ دولت �تـــ�ان از دامنـــ یبـــ� تحقـــق دولـــت مشـــ�وطه م ن�پن�اشـــت ،خـــ�د یاجتمـــ�ع
ج�معــه  ی�ســیعه بــ� نخبگــ�ن سیت شــیــن بخــش از روح�نیــ�ان ک�ســت. اتحــ�د ایــدر ا ییاروپــ�

کـه بنـ� یـخ ایتـ�ر ین قـ�ن�ن اس�سـیب نخستیانق�ب مش�وطه و تص� ی�وزیپ سبب �ان گشـت 
کـه از سـ� یالهـ یا عـهیسـلطنت بـه ود ،از اصـ�ل آن یکیب�  مـ�دم بـه شـ�ه داده  یبـ�ل گشـت 
کـه بـ� اصـ�ل د ینیت�انسـت قـ�ان ینم یملّ  ین مجلس ش�رایش�. همچن یم �نـت اسـ�م در یرا 

� یـتـه گین سـنت و م�رنیام�وز بـ دوران ت� بـه م� از آن ،�ه آنکهی. چکنم�ی�ب یتض�د ب�دن�، تص�
ه را یـت فقیـبـ� اصـل و� یمبتنـ یاسـ�م یدو سـ�انج�م نظـ�م جمهـ�ر نیـ�ش ایـم و بـ� آمیا ک�ده

کــه خــ�د را حک�مــت م�دمیا ه�یتحقــق بخشــ ن یــکســ� رهبــ� ایاز  یعنــی ؛ن�مــ� یم ینــیســ��ر د م 
جمهـــ�ر آن ت�ســـط مـــ�دم  سیگـــ� رئید یســـ�اســـت و از  یف�ااســـتب�اد یحقـــ�ق ینظـــ�م دارا

 ش�د. ی�ه میب�گ�
کــه در دوران  یوارداتــ ی�ســیم سین مفــ�هیــاز ا یکــی� یــن یدمک�اســ �لیس�ســ �شــیان� اســت 

ــ�وطه،  ــ�ب مش ــ یعنــیانق ــه س�ســ یدر دوران ــ �لیک ــ� بــه ن یدمک�اس ــی�ویدر اروپ �بن�ه یرشــ� ی
گــــ�فت تبــــ�یل کــــه ف�قــــ�  �ج�معــــم در درون ی�یم و ک�شــــیگشــــته بــــ�د، آن را از غــــ�ب  خــــ�د 

 م.ی�ده کنیتحقق آن ب�د، پ یه� ش�ط شیپ
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کــــه س�ســــیدان یمــــ ــــت دمک�ات یچــــ�ن و چــــ�ا یهــــ� هــــ�ادار ب دمک�ات �لیم  ک و یــــدول
 -�نیاجتمـ�ع"معـ�دل  یدمک�اسـ �لیس�سـ ی�ن م� بـ�اینیشیب�دن�. ام� پ یاجتم�ع یه� یآزاد
 است.  یخ�ل یس��ر م�دم� ی یدمک�اس یب ج�ین ت�کی�ن� که در ایرا ب�گ� "�نیع�م

گـ�هی�ایـسـبب پ یاجتمـ�ع ین ب�ور ب�د که هستیب� ا "م�رکس" شـ�د.  یم یاجتمـ�ع یش آ
کــه هســت یمعنــ ن بــ�انیــا از  یعنــی، یمــ�د یزنــ�گ ی� از بطــن تضــ�ده�یــب� یاجتمــ�ع یاســت 

ــ�د ــن تض ــ�ب یبط ــه م ــ�ین نیک ــت�ل ی�وه ــ�ع ی�ی ــب�ت ت�ل یاجتم ــو من�س ــ�د ی�ی ــت،  م�ج اس
ــب�و ــ�ط شین پیبــ�ون چنــن ی�. بنــ�ب�ای �ه ییــزا یا در ج�معــه یا شــهیت�انــ� ان� ینم ییه� ش

گـ�دد. همچنـ شـه فقـط بـه یه� هم انسـ�ن« "مـ�رکس"بـ�ور  بـهن یش�د که بت�انـ� بـه مـ�ده بـ�ل 
ــل بغ�نج ــ�ل ح ــ� دنب ــ�، ز یم ییه ــل آن را دارن ــ�ان ح ــه ت ک ــ�  ــرون ــ�ه دقی گ ــ�  ــ�ا ه ــ� قی م، یت� بنگ

کــه بغــ�نج همیــم دیخــ�اه کــه شــ�ا یکفته مشــه فقــط آنجــ� شــی�  � یــحــل آن ن یط مــ�دیشــ�د 
 )١(.»ش آن ف�اهم گشته استی� آنکه ح�اقل رون� زایوج�د دارد و 
کـه بـ�ایآشن� ش� یم غ�بیاز مف�ه ی�ریب� بس یم� هنگ�م  �م در ج�معـیتحقـق آن مفـ�ه یم 

کــه در اروپــ� س�ســیدان یوجــ�د ن�اشــتن�. مــ یمــ�د یه� نهیشــ�میمــ� هنــ�ز پ از  یدمک�اســ �لیم 
کـ�د، امـ� در دوران انقـ�ب مشـ�وطه ییـرو یکـ�رگ� یک�ه�یسـن� ی�سیبطن جنبش س � و رشـ� 

کــ�رگ�ان صــنعت در آن دوران هنــ�ز  ی�انــیکــ�رگ�ان ا شــت�یبش از چنــ� هــ�ار تــن نبــ�د. یبــ یتعــ�اد 
� آمـ�ه یـکـه در غـ�ب پ� یمـ�رن ی�سـی�م�خته ب�دن� چه رسـ� بـ� افکـ�ر سیخ�ان�ن و ن�شتن را ن

 یدار هیش ســ�م�ی�ایــپ یبــ�ا یط مــ�دی، در غــ�ب نخســت شــ�ایعب�رت . بــه�شــ�نبــ�د آشــن� 
ـــه ـــ�ق و هم ب ـــ� و در انطب ـــ� آن وج�د آم ـــ�م ب ـــ�ایزم ،گ ـــه ب ـــپ ین ـــهیان� شی�ای ـــیس یه� ش  ی�س

ـــ ـــ�ه یمشخص گ ـــ�ن آ ـــ�ع یهمچ ـــ�ره� یاجتم ـــ� در کش ـــت. ام ـــ�ار گش ـــ�ه و از  واپس یهم م�ن
گــ�ه م�ننــِ�  یغ�بــ یه� شــهیان� ،�انیــآنجملــه در ا ع�ضــه شــ�ن� و چــ�ن  یوارداتــ یاجتمــ�ع یآ

 یچــ�ن هســت یعنــیمــ� وجــ�د ن�اشــت،  �ه� در ج�معــ شــهیتحقــق آن ان� یبــ�ا یط مــ�دیشــ�ا
و  یانق�بـ یهـ� ت�ش یجـه تمـ�میه� نبـ�د، در نت شـهیمـ� در انطبـ�ق بـ� آن ان� �ج�مع یاجتم�ع

 رو ش�.  بست و شکست روبه هن م� ب� بنیش�ن میان� روشن ��خ�اه�نیخ
 یدولتـ یاز نه�دهـ� ینـید ینه�دهـ� ییتحقق جـ�ا ینه را ب�ای� زمیک�ش انق�ب مش�وطه
 ینـه دولتـ ،�فـتی یمشـ�وطه تحقـق مـ یق�ن�ن اس�سـ ی�� ب� مبنیکه ب� یهم�ار س�زد، ام� دولت

بـــ�د و هـــم ســـک��ر.  ینـــید یســـک��ر، بلکـــه هم�مـــ�ن هـــم دولتـــ یبـــ�د و نـــه دولتـــ ینـــید
ــپ ــ ش ی�ای ــیچن ــ�ن دولت ــ�ن م ،ین معج ــ� ینش ــته کــه ده ــ�ع یس ــه در  یاجتم ــ� از آنچ ــ� ف�ات م

                                                        
1. Karl Marx: Kritik der politischen Ökonomie. 
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گـ�ه ۀدهنـ� ن شـ� و ب�زتـ�بیتـ�و مشـ�وطه یق�ن�ن اس�س �ان یـا �زمـ�ن ج�معـ آن یاجتمـ�ع یآ
ک�ریب�د، نب�ده است. د � اسـتب�اد یـنت�انسـت از ب�زت�ل یگ� آنکه انق�ب مش�وطه بـ� آنهمـه فـ�ا

را در  ینیاسـتب�اد نـ� ،یبـه تخـت شـ�ه ی�بیکنـ� و رض�شـ�ه ت�انسـت بـ� دسـت ی�یجل�گ یخیت�ر
 �ان متحقق س�زد.یا

مــ�رن  ی�انســ��ریخــ�د را بــه د یجــ� یســنت ی�انســ��ریرض�شــ�ه د یکتــ�ت�ریدر دوران د
خـ�د را  یشـکل گ�فتـه بـ�د، جـ� یعت اسـ�میه شـ�یکه ب� پ� یسنت ییستم قض�یداد. س یغ�ب

 یج جـ�یتـ�ر � بـهیـن ی�تـیب�د. ارتش ا آم�ه�س�خت آن از غ�ب یکه ز ی دادم�رن یبه دادگست�
 ییو هـ�ا یی�یـدر ی�وهـ�ی�ان صـ�حب نیـبـ�ر ا نینخسـت ی� و ب�ابخشیخ�د را به ارتش م�رن 

ه�  �سـت�نیو دب  ش دبسـت�نی�ایـسـتم آمـ�زش و پـ�ورش بـ� پیس ،ن دورانین در ایش�. همچن
گــــ�، یعب�رت د شــــ�. بــــه ینــــ�ع غ�بــــاز گشــــت و صــــ�حب دانشــــگ�ه  یاس�ســــ یدچــــ�ر تحــــ�ل

 یه� �ســـ�ختیز ی�فـــت. بـــ� ب�رســـی� از غـــ�ب تحقـــق یـــبـــ� تقل ،�انیـــر ا�ن دولـــت دی�اســـیم�رن
کـه هسـتی�بیـ ی�ان درمـیا یخیت�ر  یه� �سـ�ختیز تمـ�ِم ت�انـ�  ینم هـممـ� هنـ�ز  یاجتمـ�ع یم 

ــ ــ یاز نه�دهــ� ی�ریل بســیــن دلیهم بــه .را در خــ�د جــ�ب کنــ� یغ�ب مــ� در  یو اجتمــ�ع یدولت
 ف�اوانن�.  یه� یک�ست یمش�به در غ�ب دارا یسه ب� نه�ده�یمق�

ــــ�وطه ــــ�ب مش ــــه در دوران انق ک ــــ�  ــــ ،از آنج ــــت�ل ۀ�یش ــــی ــــت�ن �� ج�مع ــــ�ز ب�س ــــ� هن و  یم
بـ�  یمبنـ یدمک�اسـ �لیس�سـ ۀ�یـ� ایـکه ب� یجه طبق�ت و اقش�ریب�د، در نت یدار هیش�س�م�یپ

را متحقق س�زن�، هنـ�ز در ج�معـه مـ� وجـ�د  یب� رف�ه اجتم�ع یک و متکیتحقق دولت دمک�ات
ه� و  �هیــ�ه، بلکــه ایــن ایــل نــه ایــن دلیهم �ر انــ�ک بــ�د. بـهینکــه تع�ادشــ�ن بســی� ایــن�اشـت و 

مث�بــه  �بنــ� و بهیت ّیــ�فتنــ�، نت�انســتن� م�دیهن مــ� راه یکــه از غــ�ب بــه مــ یگــ�ید یه� شــهیان�
ــا  یگــ�نیشــ�ن همــ�ار نگشــته اســت، بــه ب� تحقق یاجتمــ�ع یه� شــ�ط شیکــه هنــ�ز پ یا �هی

   سپ�ده ش�ن�. یملّ  �ح�فظ
�ل یس�ســ ،در داخــل و خــ�ر� کشــ�ر یعیف وســیــط یمخ�لفــ�ن حک�مــت اســ�م یدر اردو ذ:

ه�چنـ� دانن�.  یم�ن م رفت از مشک�ت و معض�ت م�ج�د در ج�معه را راه ب�ون یدمک�اس
ـــ ـــ�م ی�ل دمک�اســـیاز س�س ـــ�ن مفهـــ�م و پ� یبـــ�ده نم ین ـــ�د، امـــ� هم ـــش �ه و نظـــ�ات و ی
و  ینظـ� یهـ� حل عن�ان راه اسـت و آنچـه بـه َمـ� نظـ� کیـدمک�ات �لیس�سـ یه� خ�است

شـــ�ن�، همـــ�ن  یطـــ�� ممطلب  یخـــ�اه و دمک�اســـیت�ق ی�وهـــ�یافـــ�اد و ن یاز ســـ� یعملـــ
 �؟یشیان� ین رابطه چگ�نه میاست. شم� در ا یدمک�اس �لیس�س

عــ�الت و رفــ�ه ن یتــ�م یبــ�ا یدار هیســ�م� �شــ�فتیپ یکشــ�ره� ،ی�دیمــ ۲۰ ۀدر ســ�ش: 
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کـه احـ�اب س�سـ ،ک راهی :�ن�یراه را ب�گ�ش دو یم�دم خ� ینسب دمکـ�ات  �لیدولـت رفـ�ه بـ�د 
نکـه یبـ� ا یمبنـ ،��ت متحـ�ه تج�بـه شـ�یگ� در ایراه د .اروپ� در جهت تحقق آن گ�م ب�داشتن�

گــ� در آلمــ�ن هــ� کســ یهــ� کســ از  ی� بخشــیــکــه شــ�غل اســت، ب� یمســئ�ل رفــ�ه خــ�د اســت. ا
م�اقبـت بپــ�دازد، در  �مــیو ب یب�زنشسـتگ �مــی، بیمـ�ریب �مــیب یه� درآمـ� خـ�د را بــه صـن�وق

کـ�ریچن ش بـهیت�ان� به دلخ�اه خـ� یم یک� ه� کسی��ت متح�ه آم�یا �نـ� و خـ�د بدسـت  ین 
ش یخـــ� یدوران ب�زنشســـتگ یبـــ�ا ،� ســـه�م بـــ�رسیـــ� آنکـــه بـــ� خ�یـــکنـــ� و  یمـــ�ریب �مـــیرا ب

کنـ�. در دوران  پس ای نهینق� آن  یاروپـ� بـ�ا یمـ�ریب �مـیک�شـش شـ� مـ�ل ب )١("اوب�مـ�"انـ�از 
کـه از درآمـ� انـ�ک ٪  ۳٫۸�ده شـ�د. ب�اسـ�س آن قـ�ن�ن دولـت یـپ نـ�ب�خ�ردار یبخش از ج�معـه 

 یکسـ�ن یمـ�ریب �مـیو س�د سه�م اف�ود ت� بت�انـ� ب�دجـه ب یب�نک یب� س�ده�  �تیبه سطح م�ل
 "ت�امـپ" یانتخ�بـ�ت یاز شـع�ره� یکـیکنـ�. ن یتـ�م سـتن�،یآن ن �نـیرا که قـ�در بـه پ�داخـت ه�

کث�یــخ�اهـ�ن در هــ� دو مجلـس این قـ�ن�ن بــ�د. بـ� آنکــه جمه�ریــحـ�ف ا  تیــ��ت متحـ�ه از ا
هنـ�ز  "اوب�مـ�ک�"را ع�ضـه کننـ�، قـ�ن�ن  یب�خ�ردارن�، ام� چ�ن هن�ز نت�انسـتن� مـ�ل بهتـ�آراء 

 همچن�ن ب�ق�ار است.
کث� واپس یدر کشـ�ره� کــه ا ســتن�، یب�خــ�ردار ن یظمــت مــ�دم از درآمــ� م�ه�نـه منیـم�نــ�ه 

ن یـکـه در ا یل اح�ابـیـدل نیهم تحقـق ن�ارنـ�. بـه �نـیزم ،ن دو م�ل دولت رفـ�هیک از ای چیه
 یروشـن �سـ�زن�، ب�ن�مـ عَملـیرا در ج�معـه  یخ�اهنـ� دولـت رفـ�ه و عـ�الت اجتمـ�ع یکش�ره� م

کـه  یا وعـ�ه ،آن �ک نم�نـیـدهنـ�.  یم ینشـ�ن یه� کننـ� و وعـ�ه یبه مـ�دم ع�ضـه نم بـ�د 
ـــ ،او ۀانقـــ�ب بـــه مـــ�دم داد. بنـــ� بـــ� وعـــ� ی�وزیـــدر شـــب پ ینـــیا� خم تیـــآ  یدولـــت انق�ب

کـــه از  ۳۹گـــ�ن ب�هـــ�. امـــ� پـــس از یخ�نـــه، آب و بـــ�ق را ،مـــ�دم �خ�اســـت بـــه همـــ یم ســـ�ل 
ســ�ل  ۴۰�ان همچنــ�ن در همــ�ن حــ�ود یــمــ�دم ا یگــ�رد، ســطح زنــ�گ یم یاســ�م یجمهــ�ر

 ۱۹نــک یان�، ا از ســکنه شــ�هخــ�لی �ان یــا یاز روســت�ه� یمــیو چــ�ن ن ش درجــ� زده اســتیپــ
�ن یــلیم ۱۶خ�نم�ننــ�،  ی� بیــ�ن نیــلیم ۳هســتن� و   بــ�رگ ین شــه�ه�ینشــ هیح�ش تــن�ن یــلیم

 کنن�.  یم یو مطلق زن�گ ی� خط فق� نسبی� زیتن ن
وج�د  �ان بـهیـسـت در ایکـه حـ�ب کم�ن ی�ان است. در دورانیجنبش چپ ا ،گ�ید �نم�ن

کــ�رگ� ک�رخ�نــهآمــ�، تــ�زه  کــه هنــ�ز بــه طبقــیــدر ا یصــنعت یه� چنــ� هــ�ار   ��ان وجــ�د داشــتن� 
گـ�ه ی�ان هنـ�ز بـ�ایـاِن زمـ� آن یاجتمـ�ع ی�ا هسـتیـ� بـ�ل نگشـته ب�دنـ�، زیپ�ولت�ر  یتحقـق آ

کـه اینیب یحـ�ل مـ نیـاز رش� �زم ب�خ�ردار نب�د. ب� ا یپ�ولت� یاجتم�ع � از یـن حـ�ب بـه تقلیـم 
                                                        
1. Obama. 
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خ�اهــ�ن حــ�ف  یتحقــق عــ�الت اجتمــ�ع یبــ�ا یه شــ�رویروســ ســتیحــ�ب کم�ن  �ب�ن�مــ
 پن�اشـت  ی�ا میـک�د، ز یه�ادار ی� ح�ب ت�ده از اقتص�د دولتیب�د. بع�ه� ن یت خص�صیم�لک
سـم اسـت. ی�لیدر جهـت س�س یگـ�م یخـ�م�ت اجتمـ�ع یهـ� ع و بنگ�هیت دولت ب� صن�یم�لک

 یدار هیت بــ� تحقــق ســ�م�ن دولــیــو هــم احــ�اب هــ�ادار ا ی� شــ�رویهــم دولــت اتحــ�د جمــ�ه
 یجــه نــه در صــنعت از رشــ� چنــ�انی�ه گ�فتنــ� و در نتیــفــ�کت�ر رق�بــت در اقتصــ�د را ن�د ،یدولتــ

� ســ�انج�م یــن یب�خــ�ردار گشــتن� و نــه ت�انســتن� دولــت رفــ�ه را تحقــق بخشــن�. اقتصــ�د دولتــ
 گشت. "م�ج�د واقع�ً سم ی�لیس�س"اردوگ�ه  یسبب ف�وپ�ش

کــه مــ از  یهســتن�. ب�خــ یغ�بــ یدمک�اســ �لیهــ�ادار س�ســ ی�ان کســ�نیــادانم در  یتــ� آنجــ� 
کـه یـش بـ� مـن تمـ�س گ�فتنـ� و دریپـ  که دانشج� ب�دن�، چن� سـ�ل آنه�  یه� �سـتیساز �فتم 

�ن یـــخ�اســـتن� ب�اننـــ� م یهـــ� مآن. کننـــ� ی میارط�فـــ� "بلـــ� یتـــ�ن" یســـتیب�الینئ�ل یاقتصـــ�د
ـــ�فیـــســـم دمک�اتی�لیو س�س یدمک�اســـ �لیس�ســـ شـــ�ن روشـــن یوجـــ�د دارد. ب�ا ی�یک چـــه ت

کـه  یاسـت، در حـ�ل یدار هی� سـ�م�یـاص�ح من�سب�ت ت�ل یم�ع یدمک�اس �لیس�ختم که س�س
ـــم دمک�اتی�لیس�س کث� خ�اهـــ� بـــ� به یک میـــس  یمـــ�دم در انتخ�بـــ�ت یت رأیـــدســـت آوردن ا

کنـ�. هـ�اداران س�سیسـم هـ�ای�لیس�س یسـ� ج�معـه را به ،کیدمک�ات ک یـسـم دمک�اتی�لیت 
ــ یم ــ� ع�ض ــ� ب ــ� نشیگ� �خ�اهن ــ� یه ــن ت�لین ــ ،�ی ــ� اَ  یمبن ــک�ل م�لکب ــش ــیت غی و  ی�خص�ص
ــیغ ــ�ن م�لکی�دولت ــ، همچ ــ�ونی ــو م�لک  یت تع ــ�عی ــ�ردار.و یت اجتم ــ� ب�خ ــت ی.. ب  یب�نیاز پش

کث�  یک�سـته شـ�د، در جهـت فـ�ارو یو رفـ�ه اجتمـ�ع یت م�دم، ب�ون آنکه از سطح دمک�اسیا
 گ�م ب�دارن�. یدار هیس�م� یاز من�سب�ت استثم�ر

گفتــ �ان یــدر ا یمحــ�فل یزمــ�ن بــ� مــن تمــ�س گ�فتنــ�، آنهــ� دارا کــه در آن یافــ�اد �بنــ� بــه 
 یانــ�از �ان را راهیــدر ا یدمک�اســ �لیت هــ�اداران س�ســین ت�انســته ب�دنــ� ســ�یب�دنــ� و همچنــ
ــکننــ�. البتــه در ا ســنگ  �یــن "ن�صــ� زرافشــ�ن"ا و "دان سیبــ�ز رئــیف�"چــ�ن  یگــ�ی�ان افــ�اد دی

کــه در ینه میســم را بــه ســی�لیس�س  یه� شــهی�و ان�یــپ شــت�یبن افــ�اد یــام، ا �فتــهیزننــ�. تــ� آنجــ� 
م و یدان ی. امـ� مـیب�ن مـ�ل اقتصـ�د دولتـی� پشتیل نیدل نیهم و به "؛م�رکس"هستن� ت�  "نیلن"

 یخـ�م�ت یهـ� و بنگ�ه ی�یـت�ل یت بـ� نه�دهـ�ی�ان نش�ن داده است که انحص�ر م�لکیخ ایت�ر
کـه از قـ�رت  یشـ�د و دولتـ یدر دسـت�ن دولـت م یت�سط دولت سبب انحص�ر ق�رت اقتص�د

در  یاسـتب�اد یعنـی، یاز قـ�رت انحصـ�ر یعـیط�ر طب در اقتص�د ب�خ�ردار ب�ش�، به یانحص�ر
 �ست ب�خ�ردار خ�اه� گشت. یس ۀح�ز

کـه در آن شـ ینیانـ�، سـ�زم ک�ده یب�رسـ "انگلـس "و "مـ�رکس"گ�نه که  �ان، آنیا  ۀ�یبـ�ده 
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کـه در دوران یت بـ� زمـیـ� سـبب تم�کـ� م�لکیت�ل ۀ�ین شیوج�د داشته است. ا یی�ی� آسیت�ل ن 
 ین تم�کـ� قـ�رت اقتصـ�دی� بـ�د، در دسـت دولـت گشـت و همـیـت�ل �لین وسیت� ب�ست�ن مهم

کـــه در آن ی�ســـیش انحصـــ�ر قـــ�رت سی�ایـــســـبب پ ـــت شـــ�  دوران خـــ�د را در حک�مـــت  دول
کـه میـ� ایـن ی�دیمـ ۲۰و  ۱۹ ۀداد. در سـ� ینش�ن م یاستب�اد ف�د ت�انسـت بـ�  ین دولـت بـ�د 

 ی�اریـرا خ� یع مـ�رن غ�بـیصـن� ،یاز ثـ�وت اجتمـ�ع یا کننـ�ه نیی�ر داشتن بخش تعیدر اخت
 یدولتـ یدار هیمن�سـب�ت سـ�م� ،�ان از همـ�ن آغـ�زیب در ایت�ت نیا کن�. به یان�از �ان راهیو در ا

ــق  ــت، زیتحق ــ�ف ــن��ا ی ــ�حب ص ــت ص ــنگیدول ــ� ن و بنگ�هیع س ــ�م�ت یه ــ�د. از آن  یخ ــ�رگ ب ب
اقتصـ�د افـ�وده شـ�  ۀدولـت در حـ�ز یع م�رن به نقش انحص�ریس صن�یدوران به بع� ب� ت�س

م�نــ�. ب یبــ�ق یچنــ�ن اســتب�اد م�جــب گ�دیــ� تــ� � همســ� بــ� آنیــن ی�ســیجــه قــ�رت سیو در نت
 ۀدهنـ� ب�زتـ�ب ،هیت مطلقه فقیدولت است. و��ر ی�ان در اختیا ی٪ از اقتص�د ملّ  ۷۰نک هم یا

کنـ�نیـدولـت در ا یت اسـتب�ادیـدر دسـت�ن دولـت و م�ه یتم�ک� ق�رت اقتصـ�د اسـت.  ی�ان 
در دسـت�ن دولـت  یکـه تم�کـ� قـ�رت اقتصـ�د وقتـیت�  یعنی ؛ن استیکه چن ین ت� زم�نیبن�ب�ا

�ان یــدر ا ی�ســیدر دولــت خ�اهــ� گشــت، اســتب�اد س ی�ســیش انحصــ�ر قــ�رت سی�ایــســبب پ
 � خ�اه� ب�د.ین�پ� اجتن�ب
�ان یـکـه در ا  یتـ� زمـ�ن یعنـیاسـت،  هدولـت رفـ� �نیشـ�میپ ،کیم دولت دمک�اتیدان یام� م

کــه س�ســ ی�بــ�، نمیک تحقــق نیــدولــت دمک�ات ت�انســت در  یدمک�اســ �لیتــ�ان دولــت رفــ�ه را 
� یک سـ�یـتحقـق دولـت دمک�ات ین مبـ�رزه بـ�ای�ده ک�د. بنـ�ب�ای�ان پیاروپ� متحقق س�زد، در ا

کـه س�سـ یفیگـ� وظـ�یخ�د را ب� د گـ�م یـهـ� ب� دمک�ات �لیان�اختـه اسـت  � در جهـت تحقـق آن 
ام�وز  �ان از دوران جنـبش مشـ�وطه تـ� بـهیـ� سـطح مبـ�رزات مـ�دم ایـل نیـن دلیهم ب�دارن�. به

ت دولـ ین رابطـه بـه نقـش انحصـ�ریـک بـ�ده اسـت و در ایـتحقق دولـت دمک�ات یت�ش ب�ا
 ش�د.  یاست، ب�خ�رد نم یگ�نه که ض�ور آن

خـ�د را بـه  یشـ�ن� و جـ� یم ی�ان دچـ�ر دگ�گـ�نیا یسنت یچ�ن نه�ده� یدر دوران پهل�
کث� �دادنــ�، دغ�غــ یم یمــ�رن غ�بــ ینه�دهــ� کــه ت�ســط  یو دمک�اســ یت مــ�دم آزادیــا بــ�د 

�ن ی�اسـیکـه از م�رن یمـ�دم بـ� اصـ�ح�ت اغلـبدوران  . در آنگشـت میمـ�ل یپ� یش�ه�ن پهلـ�
مـ�دم در  یت زنـ�گی� چـ�ن وضـعیـل نیـن دلیهم ن�اشـتن� و بـه یگ�فـت مخـ�لفت یس�چشمه م

 یتحقـق دولـت رفـ�ه از ضـ�ورت ین مبـ�رزه بـ�ایدوران در رون� بهت� ش�ن قـ�ار داشـت، بنـ�ب�ا آن
 ب�واسطه ب�خ�ردار نب�د.

گـ� ید یته شـ� و از سـ�خی�ن گسـی�اسـیکسـ� رونـ� م�رنیاز  یاس�م یام� در دوران جمه�ر
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مــ�دم غ�لــب ســ�زد. در  یرا بــ� زنــ�گ ینــید �کهنـ یه� ســنت تــ� �یک�شــ ییهــ� م در ح�زهیــن رژیـا
طبقــ�ت و اقشــ�ر  یبهتــ� ســ�ختن زنــ�گ �نــیه� ،یاز ثــ�وت اجتمــ�ع یآنکــه بخشــ یج� �ان بــهیــا

ــه ــت ج�مع ــی ف�ودس ــعف یعن ــ�دد، بهیمستض گ ــه  ن  ــه یمث�ب ــه ب ــ�م�ران ــ�دم ا تم ــم ــت ی �ان پ�داخ
ل طبقـ�ت و یتحصـ ینـه بـ�ایزم ،گـ�ن سـ�ختن آمـ�زش و پـ�ورشیآنکه بـ� را یج� ش�د. به یم

گــ�دد، بخــش عمــ� اقشــ�ر کم ســپ�ده   یآمــ�زش و پــ�ورش بــه بخــش خص�صــ ۀدرآمــ� همــ�ار 
�بنـ�. یه بـه مـ�ارس راه یت�انن� بـ�ون پ�داخـت شـه� یاز ک�دک�ن نم ی�ریبس یعنیش�ه است، 

�ان در یــا یه� ت دانشــگ�هیــاســت، ظ�ف یخص�صــ یگ�هکــه دانشــ "دانشــگ�ه آزاد"ش ی�ایــبــ� پ
�ان یــت جـ�ب متخصصــ�ن ت�ســط اقتصــ�د رنجــ�ر ایــاز ظ�ف شــت�یب�ر یت متخصصــ�ن بســیـت�ب

 نیدردسـ�آف� یحک�مت اس�م یک�ر ب�ایاز متخصص�ن ب یل حض�ر انب�هیدل نیهم است و به
جهـ�ن را از آن خـ�د لک�ده در یتحصـ ین نـ�� فـ�ار مغ�هـ�ی�ان بـ��ت�یـگـ� آنکـه ایاسـت. د  ش�ه

ســـت. ی�ن نیالتحصـــ از ف�ر� مقـــ�ارن یـــ�ان قـــ�در بـــه جـــ�ب ایـــ�ا اقتصـــ�د ایـــســـ�خته اســـت، ز
ـــ� آنکـــه در دوران ریهمچنـــ  یهمگـــ�ن یمـــ�ریب �مـــیســـتم بیس یروحـــ�ن ی�ســـت جمهـــ�رین ب

ــ� ــیب و اج�ایتص ــ�ن ی کن ــت  ــ� حک�م ــ�، ام ــه یش ــ� ب ــ�د یخ�ط� تنگن�ه ــ�ل یاقتص ــ�ر  یو م مجب
مـ�ران را م�ظـف یپ�شـک و دارو را از دوش دولـت بـ�دارد و ب �نـیه� از یبخش ب�رگـ ه استگشت

   ه� کن�. نهیبه پ�داخت آن ه�
کــه دفــ�ع از مستضــعفیــن نکتــه نیــا ی�دآوریــ تحقــق  ین ب�ابــ� بــ� تــ�ش بــ�ای� مهــم اســت 

کـه  یج�معـه را بـه نـ�ع یه� �سـ�ختیک�شـ� ز یست. دولت رف�ه میدولت رف�ه ن کنـ�  دگ�گـ�ن 
� پــ�ل دولــت بــه حســ�ب یــب�خــ�ردار گ�دنــ�. امــ� وار یکســ�نطبقــ�ت و اقشــ�ر از امک�نــ�ت  �همــ

از دوش طبقـ�ت و اقشـ�ر  یکنـ� و درد یمـ�رن نم یه� �سـ�ختیز ایجـ�دبه  یکمک اف�اد، تم�م
 دارد. ی�ست ب�نمیمح�وم و ته

 "یاقتصــ�د اســ�م"ن�روشــن  یاقتصــ�د یه� �ســتیســ�له و س هشــتجنــگ  بــ� ایــن، ع�وه
کـه  شـ�ت ک�سـته شـ�د و هم�ن ت� از سطح رفـ�ه مـ�دم بـه �شسبب  امـ�وزه م، ی�دآور شـ�یـگ�نـه 

. ب�خ�ردارنـ� یت� نیی�ر پـ�یاز سطح رف�ه بس یپهل� �سلسل ی�نیپ� یه� سه ب� س�لیم�دم در مق�
 یو مطلـــق بـــه ف�کت�رهـــ� یو مبـــ�رزه بـــ� فقـــ� نســـب یکـــ�رین مســـئله رفـــ�ه، اشـــتغ�ل، بیبنـــ�ب�ا

ــ�ه نییتع ــ�نیدر س یا کنن کن ــتهیــا ی�ســت  کــه یان�. اصــ�لگ�ا �ان بــ�ل گش ــت�ن  ســ�ل بــ�  هش
 ی�ان نقشــیــا یب اقتصــ�د مّلــیــدر تخ� "ن�اد یاحمــ�"ن یآفــ� بح�ان یه� �ســتیاز س یب�نیپشــت

 یکـ�ری، بیاقتصـ�د یو ب�عـث کمب�دهـ� یرا بـ�ن "یروح�ن"نک دولت یکنن�ه داشتن�، ا نییتع
طلب  دهنـ�. جنـ�ح اصـ�ح یدولـت رفـ�ه را م یعنـیسـ� خـ�من،  ۀن�من� و به م�دم وعـ� یو فق� م
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جـه ی�ون رانـ�ه شـ�د، در نتیـ�سـت بی�ان سیه از میفق یگ� ت�سط ولیخ�اه� ب�ر د ی� چ�ن نمین
 را  "ن�اد یاحمــــ�"کنـــ� و  یم یخـــ�ددار ینظـــ�م اســـ�م یهـــ� یاز ن�هنج�ر ی�ریاز طـــ�� بســـ

ش وضــع م�جــ�د ی�ایــه را در پیــفق ین�مــ� و نقــش ولــ یم یکنــ�ن یهــ� ین�بســ�م�ن �همــ مســئ�ل
   �د.یگ ی�ه مین�د

و  یم اســ�میــ�ن هــ�اداران رژیــن، بــ�خ�ف ب�داشــت شــم�، در حــ�ل ح�ضــ� چــه در میبنــ�ب�ا
کــه طـــ�� ی یی�وهــ�یتـــ�ان ن ینم ،میــن رژیـــا ی�ونــیو ب ین درونـــی�ن مخــ�لفیـــچــه در م �فـــت 
 ی�سـیس�نـ�ت یاز ج� ینکـه ب�خـی�ان داشـته ب�شـن�. ایـدر ا را تحقق دولت رف�ه یب�ا یمنسجم

کـه این یمعن نین�من�، ب� یم "�ل دمک�اتیس�س"�ان خ�د را یا جـ�مع و  ��وهـ� ب�ن�مـین نیـست 
و   هیـــ�نیکننـــ�. آنچـــه در ب�ن�مـــه، ب یدولـــت رفـــ�ه ع�ضـــه م ۀتحقـــق پـــ�وژ یبـــ�ا یا �هیســـنج
 .  دهن� ارائه میاست که  یو ن�شف�ف یکلّ  یه� �فت، ط��یت�ان  یآن�ن م یه� هیاع�م

 ی�سـی�ن روشـنفک�ان سیدر م یش از انق�ب بهمن حتیپ یدمک�اس �لیچ�ا س�سنظ� شم�  به  ذ:
 یفیضـع ی�سـیو س ی�ن فکـ�یـج� ،یو ف�هنگـ ی�سـی� ک�شـن�گ�ن سیـو ن یو فلسـف یو ف�هنگ
 �یسـ� بـ� سـهیمق� در__  ی�ن ق�رتمنـ�یـج�  � بهیاخ �دو ده یم طینیب یام� م ؟م� ب�د �در ج�مع

 و یدگ�گــ�ن نیــا لیــدل. اســت شــ�ه بــ�ل مــ� �ج�معــ در __ یحکــ�مت �نیســیاپ�ز یهــ� �نیج�
 ؟است �فتهی شیاف�ا �نی�انیا �نیم در یدمک�اس �لیس�س به لیتم� چ�ا ست؟یچ تح�ل

ــو ام  ه�ی قبــل داده را در میــ�ن پ�ســخ پ�ســشایــن بخــش نخســت  ش: کــه ی �دآور شــ�م 
کـه ج�معـ ت را بـهیـن ذهنیـ�ان ای�ن در ای�اسیرون� م�رن دارد خـ�د را از  �انیـا �وج�د آورده بـ�د 

 رود.  یش میدولت رف�ه پ یس� س�زد و به یسنت ره� م ۀچنب�
ــت ،در هــ� حــ�ل ــ�اینخس ــل یتشــک ین تــ�ش ب ــی ــ�ل  یدمک�اســ �لیک ســ�زم�ن س�س در س

 �ل ف�قــی�فــت، منجــ� بــه تشــکیدســت  ی�وزیــکــه جنــبش مشــ�وطه بــه پ یســ�ل یعنــی، ۱۹۰۶
ــ" یبــه رهبــ� "�نیعــ�م -�نیاجتمــ�ع" حــ�ب از  یا ن ف�قــه شــعبهیــالبتــه ا ؛گشــت "�یمســ یعل
کـه ا "�نیع�م -�نیاجتم�ع" ، وج�د آورده ب�دنـ� سـ�زم�ن را در بـ�ک� بـه ایـن�ن مهـ�ج� یـ�انیب�د 

کـه در آنی�ل دمکـ�ات روسـی� وابسته به حـ�ب س�سـیناین گ�وه  کسـ ه بـ�د  �ن یدوران از دو ف�ا
بـ�  "�نیعـ�م -�نیمـ�عاجت" �ف�قـیعنـی ب�ک�  �� ش�خیش� و گ� یل میک تشکیک و منش�یبلش�

کســ م�کــ� "�ان هم�مــ�ن خــ�د را یــدر ا گــ�وهن یــا یه� رابطــه داشــت. اعضــ� کی�ن بلشــ�یف�ا
پنهــ�ن  یخــ�د را از افکــ�ر عمــ�م یح�بــ یهــ� تیاز فع�ل ی�ا بخشــیــ�نــ�، زین�م ی� میــن "یبــیغ

م�ت ف�قــه را بــ�ون یک�دنــ� و حــق ن�اشــتن� تصــم یم یکــ�ر مخفــ عب�رتی ، بــهداشــتن� یم  نگــ�ه
 "�نیعـ�م -�نیاجتمـ�ع" �از اعض�ء و رهبـ�ان ف�قـ یگ�ان اط�ع دهن�. بع�ه� بخشیاج�زه به د
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کـه ی�ان را تشـکیست ایح�ب کم�ن "ی�ر عم�اغلیح" یرهب� به ک�مـل ا بـهل دادنـ�  ز حـ�ب ط�ر 
 ین حـ�ب در دوران پ�دشـ�هیـکـ�د. ا یم ی�ویـپ "نیلنـ" یرهبـ� بـه یه شـ�رویست روسـیکم�ن

همچـــ�ن مهـــ�ج�ت ک�دنـــ�  یه شـــ�رویرهبـــ�ان آن بـــه روســـ شـــت�یبرض�شـــ�ه ســـ�ک�ب شـــ� و 
�ان یــدوم بــه ا ی�ن جنــگ جهــ�نیــ� پــس از پ�یــن یب�خــ .ســت شــ�ن�ین و س�به "زاده ســلط�ن"

�ن� یجـ�ن ک�شـیدمکـ�ات آذرب� �آوردن ف�قـپ�یـ� بـ�  "یور شـهیپ" م�ننِ�   همای  و ع�ه ب�گشتن�
�ان یـجـ�ن را از ایاسـت�ن آذرب� ،یرو� شـ�یدولت اتحـ�د جمـ�ه یه� در رابطه ب� من�فع و خ�است

 ج�ا س�زن�. 
کـه در دوران رض�شـ�ه در رابطـه بـ� نشـ� ۵۳ یدوم و آزاد ی�ن جنگ جهـ�نیپس از پ� ه یتـن 

شـ�ه ب�دنـ�، حـ�ب تـ�ده  ی� و زنـ�انی�فـت، دسـتگی یانتشـ�ر مـ "یارانـ یتقـ" ی�یبه س�دب "�یدن"
ب�تـ� جنـبش چـپ در  �شـیرا بـه ان� یه ش�رویسم روسی�لیس�س �شیوج�د آم� و ت�انست ان� به

ل یرا تشـک "سـ�م ی�ویـحـ�ب ن"پس از انشع�ب از ح�ب تـ�ده،  "یل ملکیخل"�ان ب�ل س�زد. یا
کــه در آغــ�ز تحــت زمــ�ن  قــ�ار داشــت. در آن )١("تــ�یت" یبــه رهبــ� ی�گســ�وی� جنــبش یتــ�ث داد 

مـ�ل  یشـ�رو سـمی�لیو س�س یغ�بـ یدار هیسـ�م� یه� �ن م�لیت�ان� م یپن�اشت م یم "ت�یت"
بـ�د.  یدار هیم�اضـع ضـ� سـ�م� یهنـ�ز دارا "سـ�م ی�وین"ل یدل نیهم �ن نه�. بهیرا بن یس�م

و  �ستیپ "ییمظف� بق�"به دکت�  "یل ملکیخل"نفت عت ش�ن صن یام� در کش�کش جنبش ملّ 
ی و مبـ�رزه بـ� حـ�ب تـ�ده و نفـ�ذ ب� ه�ف پشتیب�نی از نهضـت مّلـرا  "ح�ب زحمتکش�ن"دو  نیا

 یعلــ"مــ�داد و در دوران حک�مـت  ۲۸ یل دادنــ�. بعـ� از ک�دتـ�یتشـکاتحـ�د شـ�روی در ایــ�ان 
ــیام کمــ "ین ــ� یکــه  ــ�یــا ی�ســیس یفض ــیــخل"�فــت، یش ی�ان گش  �ج�معــ"ت�انســت  "یل ملک

ــا یه� ســتی�لیس�س ــک "�انی ــه در حقیرا تش ک ــ�  ــیل ده ــت از س�س ــ �لیق ــ یدمک�اس ــ�ع غ�ب  ین
کـــه بـــه یســـ�زم�ن یعنـــی ؛کـــ�د یم ی�ویـــپ ـــ� ســـ�م� یج� بـــ�د   دولـــت رفـــ�ه را  ،یدار هیمبـــ�رزه ب

 ک�د. یغ میتبل
� دانشـگ�ه و یاز اسـ�ت ی� بـه ک�شـش ب�خـیـ�ان نیـش حـ�ب تـ�ده، حـ�ب ای�ایـهم�م�ن ب� پ

 یهــ� شیگ�ا یش دارایش خـ�ی�ایــآغـ�ز پ  ن حــ�ب ازیـل شــ�. ای�ان تشـکیــکـ�ن�ن مهن�سـ�ن ا
�ل یبـه احـ�اب س�سـ یشـت�یبشـب�هت  ،�انیـحـ�ب ا واقـعبـ�د. در  یستیل�ی�نه و س�سیگ�ا یملّ 

کـه در آن ش ی�ایـهنـ�ز در آسـت�نه پ ییک�یدوران جنـبش سـن� دمک�ات اروپ� داشت. ام� از آنج� 
کـه  ی�سیس ی�ان به س�زم�نیجه ح�ب ایخ�د ب�د، در نت اعضـ�ء و هـ�اداران  شـت�یبب�ل گشـت 

ل ی�ان بــ� تشــکیــ�ن ب�دنــ�. حــ�ب ایک�رمنــ�ان و دانشــج� وی�ه ی بــهر مت�ســط شــه�اقشــ�آن از 
                                                        
1. Tito. 
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ــ �جبهــ ــی�ســت و رهبــ�ان آن در پیپ ی�ســین ســ�زم�ن سیــبــه ا یمّل کــ�دن  یشــب�د مبــ�رزات مّل
 دکت� مص�ق ب�دن�. ی�ران ب� وف�یع نفت از یصن�

ایــن نه�دهــ� بــه  بــ� هــ�ف وابســته ســ�ختن یکــ�رگ� یک�ه�یش ســن�ی�ایــحــ�ب تــ�ده در پ
 یه� �سـتیشـب�د سیپ جهـتمث�به اب�ار فشـ�ر  ک�ه� بهیت� بت�ان� از سن�ک�د  ی�دیت�ش ز ،ح�ب

 �د. یگبخ�د به�ه 
 یفضــ� یتمــ�م یاســتب�اد حکــ�مت "،انقــ�ب شــ�ه و ملــت"و  یامــ� پــس از اصــ�ح�ت ارضــ

گ�فــتیــا ی�ســیس ت یــســ�ک�ب شــ�ن� و قــ�در بــه فع�ل ی�ســیاحــ�اب س �جــه همــیدر نت .�ان را ف�ا
 وج�د بـهشـ�ه  یرهبـ� بـه یح�ب ستم تکیس ،�یل ح�ب رست�خیس�انج�م ب� تشک .نب�دن� یعلن

کـــ�د و نـــه  یســـلطنت مب�یســـت  میمشـــ�وطه فقـــط  یکـــه بنـــ� بـــ� قـــ�ن�ن اس�ســـ یشـــ�ه آمـــ�.
�ان وجـ�د یـدر ا یدمک�اسـ �لیجنـبش س�سـ ۱۳۵۷ل در آست�نه انق�ب ین دلیهم حک�مت. به

دمکــ�ات  �لیاحــ�اب س�ســ یجهــ�ن ۀدر همــ�ن ســ�ل در کنگــ� "یســنج�ب"امــ� دکتــ�  .ن�اشــت
 جه�ن ش�کت ک�د. 

و دولــت رفــ�ه در اشــک�ل مختلــف وجــ�د  یعــ�الت اجتمــ�ع �شــیان�در ایــ�ان  ،حــ�ل نیــبــ� ا
ش ی، چـ�ن درآمـ� نفـت افـ�ایانقـ�ب اسـ�م ی�وزیـش از پیچنـ� سـ�ل پـ مثـ�ل: یداشت. بـ�ا

شـ�. در  یگـ�ن داده میرایـ� تغ�یـ� � ی�ان شـیک لی یآم�زان روز �فته ب�د، در م�ارس به دانشی
کــه بــ� اســتم�ار دیــکــ�ل بــ� ایراد ی�ســیس ی�وهــ�یاز ن ی�ریزمــ�ن بســ آن  یکتــ�ت�رین بــ�ور ب�دنــ� 

�ر انـ�ک خ�اهـ� بـ�د و ه�گـ�ه بتـ�ان ی�ان بسـیـا یرش� دولت رف�ه ب� ت�جه بـه ثـ�وت مّلـ ،یپهل�
کــ�د، می�لیم وابســته بــه امپ�یــرژ ولــت رفــ�ه را د یشــت�یبتــ�ان بــ� شــت�ب  یســم شــ�ه را ســ�نگ�ن 

تـ�ان  یانقـ�ب م ی�وزیـپن�اشـت پـس از پ و می داشت ین ب�وری� چنین ینیانکش�ف داد. خم
 گ�ن داد.یخ�نه، آب و ب�ق را یه ب� درآم� نفت به ه� کسیب� تک

 یسـتی�لیتحقـق دولـت س�س ،چـپ یهـ� گ�وه یاصل �دغ�غ ،یگ� آنکه در دوران پهل�ید
�ل یســم قــ�ار داشــت، احــ�اب س�ســیســم و م�ئ�ئینی� لنیتــ�ث �ان تحــتیــا چــ�ن چــِپ  یعنــی ؛بــ�د

کـ�ده ب�دنـ�. یخ یسـتی�لیس�س یپن�اشت که به انق�ب جهـ�ن یم یاروپ� را اح�اب  دمک�ات �نـت 
گ�فـت یط انق�بـیشـ�ا اول، ین ب�ور ب�د که پـس از جنـگ جهـ�نیب� ا "نیلن" ، س�اسـ� اروپـ� را ف�ا

کــ�رگ�ان را  �لیامــ� احــ�اب س�ســ  یجهــ�ن یســتی�لیتــ� بــه انقــ�ب س�سدادنــ� » بیــف�«دمکــ�ات 
ــینپ ــ�. ل ــهی�ن�ن ــس از آنک ــ�ب س�س"کن پ ــتی�لیانق ــیلن یس ــ� "ین ــ یاز م�زه ــ�اریروس ــ�  یه ت ف�ات

کث�یتــ�ر بــه یغ�بــ یدمکــ�ات اروپــ� �لین�فــت و احــ�اب س�ســ  یه� یت ک�ســیــج بــ� کســب ا
گـــ�م ب�داشـــتن�، بنـــ� بـــیـــدولـــت دمک�ات یدر جهـــت ژرفـــ� یپ�رلمـــ�ن  هک و تحقـــق دولـــت رفـــ�ه 
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ــل کم�ن نیشــنه�د بیپ ــ یســتیالمل ــه مــ� خ دمک�ات �لیس�ســ«شــع�ر   )١("نتــ�نیکم"� ی ــت یهــ� ب �ن
بـ� هـ�ف جلـ�گی�ی از همکـ�ری ایـن احـ�اب و ست یاح�اب کم�ن یجیمث�به شع�ر ته به» ک�دن�

کــ�رگ� ،�ه شــ�. در آلمــ�ن بــ� آنکــه آشــک�ر بــ�د در انتخ�بــ�ت مجلــس آلمــ�نیــب�گ�هــم  بــ�  یحــ�ب 
بــ�ل  ی�ســین حــ�ب سیت� �ومنــ�یبــه ن "تلــ�یه" یبــه رهبــ� )٢("آلمــ�نســت ی�لی�ن�ل س�سین�ســ"

ــ�ا ــ�گ یخ�اهــ� شــ� و ب ــه حک�مــت رســ ی�یجل ــب� ی�ن آن حــ�ب راســت اف�اطــیاز ب � احــ�اب ی
گـ�فتن خطـ� یـست آلم�ن بـ� ن�دیح�ب کم�نام� ش�ن�،  یب� هم متح� م یکت�ت�ریمخ�لف د �ه 

  دمکــ�ات �لیه حـ�ب س�سـیـخــ�د را عل یغـ�تیدسـتگ�ه تبل یتمـ�م ،بـ� آلمــ�ن )٣("سـمین�ز" �سـلط
، یش از انحـ�ل مجلـس مّلـیو پـ "تلـ�یه"�ن یقـ�رت رسـ جـه آنکـه پـس از بهیک�ر گ�فت. نت به

�ل ی� حـ�ب س�سـیـست ممن�ع و س�ک�ب شـ� و پـس از انحـ�ل مجلـس نینخست ح�ب کم�ن
� و بــــه یآن دســــتگ یرهبــــ�ان و اعضــــ� شــــت�یبو  گ�دیــــ�اعــــ�ن  ی�قــــ�ن�نیدمکــــ�ات آلمــــ�ن غ

 ف�ست�ده ش�ن�. یک�ر اجب�ر یه� اردوگ�ه
، دمکــ�ات و ی، مــ�هبی�ســیس ی�وهــ�ین یســلطنت پهلــ� یه� ن ســ�لیامــ� آنچــه در آخــ�

عب�رت  در ج�معـه بــ�د. بــه ی�ســیم شــ�ه متحـ� ســ�خته بـ�د، وجــ�د اسـتب�اد سیـه رژیــچـپ را عل
دولـت رفـ�ه  بـ�د و یرنـج م یو اجتمـ�ع ی�سـیس یهـ� ی�ان از کمبـ�د آزادیـروز ا آن �گ�، ج�معید

 ،ل و ع�امـل مختلـفیـد� هدوران بن� ب ق�ار ن�اشت. در آن یو اجتم�ع ی�سیس ۀدر ک�ن�ن مب�رز
 ب�خ�ردار ب�د.  یدر ج�معه م� از رش� ان�ک یدمک�اس �لیدولت رف�ه و س�س �شیان�

کــه مــ� تــ� چــه انــ�ازه از ق�فلــه یامــ� بخــش دوم پ�ســش شــم� آشــک�ر م تــه واپــس یم�رن ســ�زد 
ن یــب�خـ�ردار بـ�د، ا یف�اوانـ ییدر اروپـ� از شـک�ف� یدمک�اسـ �لیکـه س�سـ یدر دورانـم. یا م�نـ�ه

رشــ�  یبــ�ا یا نــهیزم ،یاجتمــ�ع – یاقتصــ�د یهــ�  �ســ�ختیزِد خ�ط� نبــ� بــهدر ایــ�ان شـه یان�
گ�فتـه و احـ�اب یـت و م�ج�دیـاروپـ� را بحـ�ان ه� یدمک�اسـ �لینک که س�سین�اشت و ا ت ف�ا

ــ ــ�ات در م �لیس�س ــدمک ــی�ان سی ــه ح�ش ــت ب ــ�هی�س ــ�ه ش ــ� ه ران ــه ادع ــ� ب ــم� گ� یان�، بن � یــش
ل دارد یـن دلیهم بـهگ�یـ� و اسـت �ان در حـ�ل رشـ� و انکشـ�ف یدر ا یدمک�اس �لیس�س �شیان�

گــ� ا یبـــ�ل م "ی�ومنــ�ی�ن نیـــج�"بــه  م، در آن صـــ�رت یرا درســت بـــ�انم�ضـــ�ع ن یـــشـــ�د. ا
�ان تــ�زه یــقــ�ار گ�فتــه اســت، در ا یکــه در اروپــ� در رونــ� ف�وپ�شــ یدمک�اســ �لیم س�ســینیب یمــ

مـ�  �کـه ج�معـ گ�فـتجـه یتـ�ان نت یب میـت�ت نی�کـ�ده اسـت. بـ خ�د را آغـ�ز  ییدوران شک�ف�
 واپس م�ن�ه است.  یدار هیس�م� �ش�فتیپ یس�ل از کش�ره� ۱۰۰ح�اقل 

                                                        
1. Komintern. 
2. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). 
3. Nazismus. 
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گـ�ا پ�وهش یب�خـ هبن� ب ،گ�ید یاز س� �ل یبـه س�سـ ی�انـیا ی�سـیس یه� ش سـ�زم�نیهـ� 
 ،�نیســیاپ�ز ی�ســیس یه� ســ�زم�ن یاصــل ��ر انــ�ک اســت. هنــ�ز دغ�غــیهنــ�ز بســ یدمک�اســ

کـه اسـتب�اد د یاسـ�م یم جمه�ریرژ یس�نگ�ن یمب�رزه ب�ا  یگ�رشـیو حک�مـت اول ینـیاسـت 
 یهـ� �ان جنبشیـکـه در ا یگـ�، تـ� زمـ�نید طـ�فل ک�ده اسـت. از ی�ان تحمیرا ب� م�دم ا ینید

ت�انـ�  ینم یدمک�اسـ �لیس�سـ �شـیب�خـ�ردار نگ�دنـ�، ان� یا از رش� ق�بـل م�حظـه ییک�یسن�
�ل یس�ســ �شــی�ومنــ�، ان�ین ییک�یگــ�، بــ�ون جنــبش ســن�ی. بــه عبــ�رت دشــ�دل بــه مــ�ده بــَ� 

ــ� در ا یو دولــت رفــ�ه نم یدمک�اســ ــیــ�ده شــ�د. امــ�وز در ایــ�ان پیــت�ان  ۱۰ش از ی�ان هــ� چنــ� ب
کــ�رگ� وجــ�د داردیــلیم ــ� ا ،�ن  کــ�چکیحــ�ل بخــش بســ نیــب  ییک�ه�ین تــ�ده در ســن�یــاز ا ی�ر 

�ان یـوابسـته بـه دولـت مسـتقل ب�شـن�. در ا یک�ه�یک�شن� از سن� یکه م ان� ش�ه ی�هس�زم�ن
گـ� بــه ید یوابسـته بــه دولـت وجــ�د دارنـ� و از ســ� یس�اســ� یکـ�رگ� یک�یکسـ� چنـ� ســن�یاز 

 "تهـ�ان و ح�مـه یکـ�رگ�ان شـ�کت واحـ� ات�ب�سـ�ان یک�یسن�"همچ�ن  یک�چک یک�ه�یسن�
کــه در رابطــه بــ� مشــک�ت یخــ�ر یب�م "تپــه شــک� هفــت �کــ�رگ�ان ک�رخ�نــ یک�یســن�"� یــو  م 

کــه حــ�ز یک�ه�ین رده از ســن�یــانــ�. هــ�ف ا وج�د آم�ه خــ�د بــه یشــغل �ب�واســط  ۀک�چــک 
 یه نه�دهـ�یشـب یتیک ک�رخ�نـه محـ�ود شـ�ه اسـت، وضـعی� یک بنگ�ه یتش�ن فقط به یفع�ل

کنـ�نیعبـ�رت د  بـه کنـ�. را تـ�اعی میدر اروپـ�  ۱۹نخست سـ�ه  �مین ییک�یسن�  یگـ�، ج�معـه 
کــ�رگ� ی�بیــ نظ� اشـک�ل ســ�زم�ن از نقطــه یمـ� حتــ ش اروپــ� یسـ�ل پــ ۱۵۰ت یدر وضــع یجنـبش 

ــ یســ� م به گــ�هیــن ایبــ�د. همچن ــه خ�دآ ــ�فتــه اســت، زیدســت ن یکــ�رگ� ین تــ�ده هنــ�ز ب �ا ی
گـ�هیـنخسـت ب� ،یکـ�رگ� یه� جنبش �بنـ� تـ� یدسـت  یصـنف یمبـ�رزات مط�لبـ�ت ی� بـه خ�دآ

گــ�م د گــ�ه یگــ�یبت�اننــ� در  کــه  ب�ســن� یدمک�اســ �لیس�ســ ی�ســیس یاز آن ف�اتــ� رفتــه و بــه آ
 ک و دولت رف�ه است. یج�د دولت دمک�اتیه�ف آن ا

کنـــ�نیـــدر ا کـــه ســـ�خته و پ�داختـــه  یاســـ�م یک�ه�یکســـ� ســـن�یاز  ،ی�ان  ـــ�  وجـــ�د دارن
کـ�رگ�ان  یک�ه� مین سـن�یـخ�مت آن حک�مـت قـ�ار دارنـ�. او در  ان� یحک�مت اس�م خ�اهنـ� 

کـه د گ�، هم�نید ط�فب�ل س�زن�. از  میلشک� رژ  ی�هیرا به س  یک�ه�یم، چـ�ن سـن�ی�یـگ�نه 
مسـتقل در حـ�ل رشـ�  یک�ه�یسـتن�، سـن�یکـ�رگ�ان ن ی�زهـ�ین یپ�سـخگ� ،وابسته به دولـت

ــ� چنــ� رژ ییو شــک�ف� ــان�. ه ــ� دســتگ یم می ــنگی�یک�شــ� ب ــ�م س ــکنجه، و صــ�ور احک ن ی، ش
ــ ،مســتقل یک�ه�یرهبــ�ان و ک�شــن�گ�ن ســن� یزنــ�ان بــ�ا  ی�یجلــ�گ �ناز رشــ� و گســت�ش آن
ک�شـن�  یه� م اعتصـ�ب ییمستقل در ح�ل رشـ�ن� و بـ� ب�پـ� یک�ه�یم که سن�ینیب یکن�، ام� م

ــ�ا ــت اف ــعیدر جه ــ�د وض ــتم�ده� و بهب ــ�گیش دس ــه  یت زن ــ�ازه ب ــ� ان ــ�. ه ــ�م ب�دارن گ ــ�رگ�ان  ک
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گــ�دد، بــه همــ�ن یک�ه�یرشــ� ســن� �دامنــ ت�انــ� بــه  یمــ� م �� ج�معــیــنســبت ن مســتقل افــ�وده 
 ییچنـ� صـ�ا یا تحقـق ج�معـه ،کیـدمک�ات یه� ی�ا ب�ون آزادیت� ش�د، ز کین�د یدمک�اس
   ست.یممکن ن
کـــ�دار س�ســـ ذ: ک�امنـــ�؟ چگ�نـــه  �ک در ج�معـــیـــ�ل دمک�اتیم�انـــع م�جـــ�د رشـــ� فکـــ� و  مـــ� 

 ن م�انع را از س� راه ب�داشت؟یت�ان ا یم
 یه� شـهیل ان�یدل نیهم به ،ان� ییص�ا تک یا کت�ت�ر خ�اه�ن ج�معهید یه� دولت ش:

داشـتن و  یحتـ یکننـ�. در دوران سـلطنت پهلـ� یمخ�لف خ�د را ممن�ع و سـ�ک�ب م ی�سیس
ــ� کســ ُرم�ن یخ�انــ�ن ب�خــ گ ــ� آن کت�ب یهــ� ممنــ�ع بــ�د و ا ــ ب افتــ�د،  یس میهــ� بــه چنــگ پل

و  "مــ�رکس"ک از آثــ�ر یــ  چیهــ یف�رســ �زمــ�ن ت�جمــ در آنهمچنــین شــ�.  یم ی� و زنــ�انیدســتگ
ضـ�  یمضـم�ن یکـه دارا ی�فتنـ�، مگـ� آثـ�ری�ان انتشـ�ر نیست در ای�لیشمن�ان س�سیگ� ان�ید

چ ی�وان هــیــپ یدر دوران ســلطنت پهلــ� روی، از ایــنب�دنــ�.  یســتیو ضــ� م�رکس یســتیکم�ن
� شـ�ه خـ�د یـن "�یانقـ�ب سـف"ل دهن�. بعـ� از یتشک یعلن یت�انستن� ح�ب ینم ی�سیس �شیان�

ـــ�د و م یاجتمـــ�ع یهـــ� یرا در محـــ�ر دگ�گ�ن ـــ�ار داده ب ـــســـ�ل ا ۲۰ یخ�اســـت طـــ یق �ان را از ی
 نظ� رف�ه، دانش و ف�هنگ به سطح س�ئ� ب�س�ن�.  نقطه

 یبـــ�ا یخ�اســـتن� علنـــ یکـــه م یدمک�اســـ �لیهـــ�اداران س�ســـ یبـــ�ا یطین شـــ�ایدر چنـــ
 یبـ�ا ییغ کننـ�، فضـ�یـو دولـت رفـ�ه تبل ی، عـ�الت اجتمـ�عی، ج�معـه مـ�نی، دمک�اسـیآزاد

ــ�د. در آنیز ــت نم�نــ�ه ب ــ یه� دوران فقــط ســ�زم�ن س ــه مســلح ب�دنــ�،  ینــی�زمیو ز یمخف ک
ت�انسـت  یم یتـ� حـ�نیـ�  یم پهلـ�یرژت مخ�لف یروح�نو  م مب�رزه کنن�یه رژیت�انستن� عل یم

� و یـ�یه یـن علی�م امـ�م حسـیـق ۀخـ�د در پـس اسـط�ر ی�سـیس یه� ب� پنه�ن سـ�ختن خ�اسـت
 خ�د جلب کن�.  یم�اسم ت�س�ع� و ع�ش�را م�دم را به س�

کنـ�، امـ� ت�جمـ ی� ب�ایام�وز ه� چن� وزارت ارش�د ب� از  ی�ریبسـ �انتش�ر کت�ب مجـ�ز صـ�در 
 "هیسـ�م�کتـ�ب " ۀ�ان دربـ�ریـا یه� در دانشـگ�ه یحتـ ،ان� �فتهی�ان انتش�ر یدر ا یستیآث�ر م�رکس

�ل یس�ســ مــ�رد کــه در یآثــ�ر عضــی ازب �ن ت�جمــیشــ�د. همچنــ ین�ر ب�گــ�ار میســم "مــ�رکساثــ� "
ــ ــ�ه یدمک�اس ــ�پ ش ــ�ب چ ــ� ان� در غ ــدر ا نی ــ�ر ی ــ�ر آن، ا �فتهی�ان انتش کن ــ�. در  ــ�یان ــک فض  ین

 تمـــ�مت�انــ� بــه  یک تلفــن همــ�اه میــبـــ� داشــتن  یو هــ� کســ �ر همــه اســتیــدر اخت یمجــ�ز
ــ�ب�ایجهــ�ن دســت  یهــ� دانش ــ�. بن ــ�ی�ب گــ� ق�بــل تکــ�ار ید ین س�نســ�ر دوران ســلطنت پهل

ن اسـ�م را بـه یـ�ه دیو ن و بـهیـد یکـه بـه نـ�ع ی� فقط در رابطه ب� آثـ�رین یم اس�میست. رژین
کـــنش ســـخت نشـــ�ن میگ یچـــ�لش م ، ی�ســـیآثـــ�ر س �رابطـــه بـــ� ت�جمـــدهـــ�، امـــ� در  ی�نـــ�، وا
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 خیلـی�ان یـ�اژ کتـ�ب در ایـ، ه� چن� تلین دلیهم ن�ارد. به یمشکل چن�ان یو فلسف یاجتم�ع
�ر ب��سـت. ی�بنـ�، بسـی ی�ان انتشـ�ر مـیـکـه هـ� سـ�له در ا ییهـ� ن کت�بیان�ک اسـت، امـ� عنـ�و

 ۱۰از  یکـیکـه  �ان چـ�پ شـ�یـهـ�ار عنـ�ان کتـ�ب در ا ۶۵ک به ین�د ۲۰۱۲نم�نه در س�ل  یب�ا
 یب کمبـ�د اسـن�د و مـ�ارک بـ�ایـت�ت نی�. بمحس�ب ش�ن کت�ب یکش�ر جه�ن در انتش�ر عن�و

گ�ه  یهـ� م�ضـ�ع ۀت�انـ� دربـ�ر یم ی�ان وجـ�د نـ�ارد و هـ� کسـیـدر ا ی�سـیس یب�� ب�دن خ�دآ
 و پ�وهش کن�. یب�رس

کـه  ییهـ� یخ�د بـه  یفقـط بـه مخ�لفـ�ن خـ�د، بلکـه حتـ ه نـهیـت فقیم و�یح�ل رژ نیب� ا
دهـ� و  ینم ی�سـیت سیـفع�ل ۀاجـ�ز هـمستن� یه نیفق یول �م�ت خ�دس�انی� تصمییح�ض� به ت�

گ�شـته کنـ�.  ی� میالتصـ�  را ممن�ع یرا محص�ر و محمـ� خـ�تم یو ک�وب یچ�ن م�س� یکس�ن
ــن، ــ�زم�ن از ای ــه س ــت آزاد ییهــ� ب ــ�ن نهض ــ یچ ــن یمّلــ �و جبه ــ�زی ــه فعــ�ل چیه ۀ� اج  یتیگ�ن

کنــ�ندهــ�.  ینم ــ ا ــ "ب ب�ومنــ�یــاد" یســ�ل از درگ�شــت آقــ� کی و  یم�کــ� یس شــ�رایکــه رئ
نش یگـ� ۀاجـ�ز یمّلـ �جبهـ یبـه اعضـ� یم اسـ�میگ�رد و رژ یب�د، م یملّ  �جبه یئت رهب�یه

کـه از نشسـت شـ�رایـته� ،میرژ یتیامن یه� ده� و مق�م ین او را نمیگ�یج�  یم�کـ� ی� ک�دنـ� 
ــ �جبهــ کــ�د. یرا دســتگ کنن�گ�ن شــ�کت �ر صــ�رت لــ�وم همــو دکــ�ده  ی�یجلــ�گ یمّل � خ�اهنــ� 

از حــق  ینکــه مــ�دم بنــ� بــ� قــ�ن�ن اس�ســیا یمــ�ه و ادعــ� ید ین پــس از رخــ�اده�یهمچنــ
در  یتظـ�ه�ات یتق�ضـ� ،اسـفن� ۱۴در رابطـه بـ� روز  یمّلـ �ب�خ�ردارنـ�، جبهـ ی�سیاجتم�ع�ت س

کــ�د، امــ� وزارت وفــ�ت ب�رگ�اشــت ســ�ل�وز  پــس از  ین تق�ضــ� حتــیــکشــ�ر بــه ادکتــ� مصــ�ق را 
کـه در چنـ یاسفن� پ�سخ ۱۴ش�ن روز  یسپ� تـ�ان  ینم یتـیامن ین فضـ�ین�اد. روشـن اسـت 
کــ�د. یــج و تبلیتــ�و ی�ســیس یه� �هیــا یداشــت و بــ�ا یعلنــ ی�ســیت سیــفع�ل  روی، از ایــنغ 

ان�، امـ�  ت�جمـه و چـ�پ شـ�ه یبـه ف�رسـ یدمک�اسـ �لیکت�ب در رابطه بـ� س�سـتع�ادی ه�چن� 
کــه رژ �ان از یــدر ا یدمک�اســ �لی، س�ســدهــ� نمیاحــ�اب  بــه ی�ســیت سیــفع�لمجــ�ز م یــاز آنجــ� 
 ست. یب�خ�ردار ن ی�یرش� چشمگ

ـــ�ن ـــه  ط�رهم ـــک ـــ�ی ـــ�می�دآور ش ـــ�ب اس ـــ�ز پ یم، انق ـــ�ن آغ ـــاز هم ـــ�ی�ای  یش دارایش خ
م یدان یامـــ�وز مـــ ،وانفـــ�ا یهـــ� اســـ�س پ�وهشخ�اه�نـــه بـــ�ده اســـت. ب� ع�الت یهـــ� آرم�ن
کــ�ر بــه شــه�ه� یــ یاز روســت� رانــ�ه شــ�ه و بــ�ا یاصــ�ح�ت ارضــ �جــیکــه در نت ی�نییروســت� �فتن 

 ینقشــ ۱۳۵۷انقــ�ب  ی�وزیــدر پ ،ســتن�یز یه� م آب�دهــ� و زاغــه یدر حلبه ب�دنــ� و هجــ�م آورد
ن یخـ�د را حک�مـت هـ�ادار مستضـعف یداشـتن�. از همـ�ن دوران حک�مـت اسـ�م کنن�ه نییتع

 "امـ�م �وان خـطیـپ"کـه خـ�د را  ید و جنـ�حاد یل مـی�ست ج�معـه را تشـکیکه بخش تهن�می� 
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بـ� عـ�الت  یعـ�الت اسـ�م� بـ�د. منتهـ ینـیخ�م د �طلب�ن ع�الت یه� شهیان� ی�، داراین�م یم
�ر یملـت اسـت، بسـ -ک دولـت یـشـه�ون�ان  یبـ�ا یجـ�د شـ�نس مسـ�ویبـ� ا یُم�رن که مبتن

کـه عـ�لیـبـ� ا ،هیـاز سـ�ره ج�ث ۲۲ه یـبنـ� بـ� آ � دارد. مسلم�ن�نیت�ف اسـ�س خلقـت و  ،ن ب�ورنـ� 
و  یمث�بــه صــفت و ملکــه انســ�ن عــ�ل به ،ن بنــ� بــ� قــ�آنینــ اســت. هم ینش جهــ�ن هســتیآفــ�

گـ�ا یعنی ؛ه� دارد شه در فط�ت انس�نیر ،یاجتم�ع ش بـه یدر نهـ�د و در اسـ�س خلقـت انسـ�ن 
ه� بــ�  ب�ابــ� ســ�ختن انســ�ن یل اســ�م در پــیــن دلیهم وجــ�د دارد. بــه یخ�اه عــ�الت و عــ�الت

ــیــســت، زیهــم ن ــ� عــ�الت الهــ ین ت�شــی�ا چن ــ�ار دارد. در آ یدر تضــ�د ب ــق ســ�ره  ۸و  ۷ یه� هی
». �، عــ�الت را در وجــ�د تـ� محقــق ســ�ختیـکـه تــ� را آف� یپ�وردگــ�ر«انفطـ�ر قــ�آن آمـ�ه اســت 

بنــ�گ�ن  یکــه خــ�ا بــ�ا اســت یب�واســطه س�ن�شــت �جــینت ،� ث�وتمنــ� بــ�دنیــ�ســت یپــس ته
 ی�ه اسـت. عــ�الت اســ�میــسـت، ب�گ�یکــه انسـ�ن قــ�در بـه فهــم آن ن یخـ�د بنــ� بـ� عــ�الت الهـ

ــ ــه همنــ�ع اســت یمبتن ــ� کمــک ب ــی ؛ب ــ� کســ یعن گ ــدارد، ب� یمشــکل یا ــه او ی ــ� ب ــ�ن�.  ی�ری رس
کـ�دن پـ�وژیـنـ�اد بـ� پ ی� در دوران احمـ�ین یحک�مت اس�م �ن یـم "م درآمـ� نفـتیتقسـۀ "�ده 

کـه هـ�ف اصـل را  �رانـهیسـتم یس ،مـ�دم وابسـته ســ�ختن  یسـتی�لین اقـ�ام پ�یــا یراه انــ�اخت 
کــ�هش ابعــ�د فقــ� بـ�ده اســت. بــ� ایتـ�ده محــ�وم و ته چنــ� بــه  کـ�ر هــ� نیــ�ســت بــه حک�مـت و 

ت�  کیــن�د یگــ�م یافــ�وده شــ�، امــ� ج�معــه بــه عــ�الت اجتمــ�ع ی�ســت�ن کمــی� تهیــقــ�رت خ�
 یه� نــهیمــ�رن زم یه� �ســ�ختیجــ�د زیک�شــن� بــ� ا یک میــدمک�ات ی�ا کشــ�ره�یــنگشــت. ز

ــ�ع ــ را آن یاجتم ــ�ن�. در ع ــکل نش ــ�ر مش ــ�ز دچ ــ�ن آغ ــ�دم از هم ــه م ک ــ�زن�  ــه بس ــ�ل در  نیگ�ن ح
 به شه�ون�ان را داشته ب�ش�. یرس�ن ت کمکی� مسئ�لیحک�مت ب� ،م�رن یه� دولت

ط یتـــ�ان شـــ�ا یم یاجتمـــ�ع یه� �ســـ�ختیز یق گســـت�ش و ژرفـــ�یـــن فقـــط از ط�یبنـــ�ب�ا
اب�ارهـ� در جهـت تحقـق  از ی�یـگ بت�اننـ� بـ� به�ه آنه�داد ت�  �ر شه�ون�ان ق�ار یرا در اخت یهمس�ن

کـه ب�ین یمعنـ نیـا بـه ینـیگ� آنکه ع�الت دیخ�د گ�م ب�دارن�. د ی�زه�یه� و ن خ�است � یـسـت 
کـه خ�اوی�ن ب�داشته ش�ن� بلکه ب�عکس، اس�م ب� ایه� از م تف�وت نـ� س�ن�شـت ن بـ�ور اسـت 
کـه همـه ین ک�ده است و ع�الت هنگ�مییش تعیرا از پ یه� کس  ی� بـ� سـ� جـ�یـچ ب�ق�ار اسـت 

کــ�ده اســت، یحیت و مســیحیشــه را از مســین ان�یــخــ�د ب�شــ�. اســ�م ا ت از اف�طــ�ن اقتبــ�س 
کــه عــ�الت هنگــ�میــ�ا اف�طــ�ن بــ� ایــز کــه هــ� کســ ین بــ�ور بــ�د  کــ�ر یب�قــ�ار خ�اهــ� بــ�د   یبــه 

ه یـعل یا ه�گـ�ه بـ�ده ،یبپ�دازد که در انطب�ق ب� استع�اد و ه�ش او است. بنـ� بـ� درک اف�طـ�ن
کنــ�، علیــق ینظــم ب�دگــ کــه بــ�ده شــ�ه اســت، بنــ� بــ�  ی�ا فــ�دیــ�ه اســت، زیه عــ�الت شــ�ریــ�م 

عــت یه قــ�ن�ن طبیــ� علیــن نب�یت افتــ�ده اســت و بنــ�ب�این وضــعیــاســتع�اد و هــ�ش خــ�د بــه ا
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ن آبـ�د، بـه  ییکـه روسـت� یکسـ یعنـیست� بـ�د، یا یان اف�ط�ن ج�معه طبق�ت�م کن�. در دوریق
ــ یبخــش از ج�معــه تعلــق داشــت و نم عــ�الت  ،� دهــ�. در عــ�ضییــخــ�د را تغ �ت�انســت طبق

 یه� �سـ�ختیج�د زیخ�اه� ب� ا یم ،تحقق آن ب�ده است یدر پ یدمک�اس �لیم�رن که س�س
کـ�ر یوج�د آورد که ه� کس را به یتیوضع ،م�رن کـه  یبت�ان� بن� بـ� اسـتع�اد و هـ�ش خـ�د بـه 

ــته میخــ�د ش� ــ�دازد. بــه یس ــ� بپ کنــ�نیعب�رت د دان ــ�، در دوران  ــ�الت حکــم م یگ ــ� در  یع کن
کـه در طـ�ل  ی�زهـ�یبنـ� بـ� اسـتع�اده� و ن ی�ل ب�قـ�ار شـ�د تـ� هـ� کسـیسـ یتیج�معه وضع خـ�د 

 یو اجتمـ�ع یفـ�د یط زنـ�گی�ان شـیت� شـ�ن�، بت�انـ� از مطلـ�ب یم یعم� انس�ن دچ�ر دگ�گـ�ن
 ب�خ�ردار گ�دد.

ــ�ان رشــ� تفکــ� س�ســ یچگ�نــه م ذ: ــی، ی�ل دمک�اســیت ــرشــ�  یعن  یاجتمــ�ع یک دمک�اســی
ک�د؟یت و تس�یرا تق� یک دولت رف�هیهم�اه ب�   ع 

کــه بتــ�ان آن را پ یا ن رابطــه نســخهیــدر ا ش: �ا یــد، زنمــ�� یش تجــ�یشــ�پیوجــ�د نــ�ارد 
 یکشـ�ره� یو اجتمـ�ع ی، اقتصـ�دی�سـی، سیف�هنگـ یکـه در سـ�خت�ره� ییه�  �یخ�ط� ت�ف به

 یدر کشـ�ره� یدمک�اسـ �لیش س�سـیـش و روی�ایپ یه� ب�ا ش�ط شیمختلف وج�د دارن�، پ
 یت� شـــ�فتهیپ یاز ســـ�خت�ر اقتصـــ�د یســـتن�. هـــ� انـــ�ازه کشـــ�ریمختلـــف جهـــ�ن همســـ�ن ن

از شــت�ب  ین کشــ�ریدر چنــ ی�ســیس یه� شــهی� رشــ� ان�یــب�خــ�ردار ب�شــ�، بــه همــ�ن نســبت ن
دانـــش  یکـــه دارا یکـــ�ر ی�ویـــن یا ن ج�معـــهی�ا در چنـــیـــب�خـــ�ردار خ�اهـــ� بـــ�د، ز یشـــت�یب

کــه در هــ�  یپــ یمثبتــ ی�ویــت�انــ� بــه امک�نــ�ت و ن یاســت، بهتــ� م یو اجتمــ�ع یتخصصــ بــ�د 
ف�سـ�ده  یسـ�خت�ره� یدگ�گـ�ن یبـ�ا یو اقتصـ�د یانکش�ف ف�هنگ �همس� ب� درج یا ج�معه
 وج�د دارن�.  یاجتم�ع

کـ�رگ� ییک�ه�یش سن�ی�ایم که ب�ون پی�دآور ش�ی همچنین � یـپ� یکه از بطن جنـبش 
�فـت. یتـ�ان  ینم یدمک�اسـ �لیس�سـ یه� شـهیکشـت ان� یبـ�ا ین مسـ�ع�یآم�ه ب�شن�، زمـ

کـ�رگ�ان بـ� ین یدار هیخصـلت ضـ� سـ�م� یدارا  یصنف یه� مث�به س�زم�ن ک�ه� بهیسن� سـتن�. 
ک�ر خ�د ت�ل یاز ث�وت یشت�یبخ�اهن� سهم  یک�ه� میت در سن�یعض� ِن کنن�، از آ ی� میرا که ب� 

کــه م�لــک ک�رخ�نــه هیخــ�د ســ�زن� بــ�ون آنکــه بخ�اهنــ� ســ�م� ه� هســتن�، ورشکســت  داران را 
کـــه بـــ� ورشکســـتگ یم یخ�ب ه� بـــه ک�یکننـــ�. رهبـــ�ان ســـن�  یلـــیداران و تعط ک�رخ�نـــه یداننـــ� 

ک�رگ�ان ب ک�رخ�نه  ه� ب� ص�حب�ن ک�رخ�نـه یک�ه� در همک�ریسن� رو، از این�اهن� ش�. ک�ر خیه�، 
خ�اهنـ� بـ� اختصـ�ص  یگـ� مید ینـ� و از سـ�یابیف� ه� ک�رخ�نه یک�شن� به س�دده یکس� میاز 

ک�رگ�ان، سطح دستم�ده� را اف�ا یبخش ک�ه� یش دهن�. ام�وز سن�یاز آن س�د به صن�وق م�د 
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ک�ه� ی�ا رهبـ�ان سـن�ین�، ز  دار یصنعت یدر ن�آور یا کنن�ه نیینقش تع ،ع ب�رگ غ�بیدر صن�
گیت�ل ین تکن�ل�ژیت� ش�فتهیکه نت�انن� از پ یعیدانن� صن� یم � زود نخ�اهنـ� ی� ی�ن�، دی� به�ه 

جـه ورشکسـت خ�اهنـ� یاز ق�رت رق�بـت ب�خـ�ردار شـ�ن� و در نت یو جه�ن یت�انست در ب�زار ملّ 
ــ�.  ــ�د )١("�یــن�ک" �ک�رخ�نــ ،ک نم�نــهیــش حــ�ف اول را در بــ�زار فــ�وش  یزمــ�ن کــه در فن�نــ� ب
 یکــــ�ف ۀانــــ�از بــــه ینــــ�آور یهــــ� زد. امــــ� چــــ�ن در بخــــش پ�وهش یهمــــ�اه مــــ یهــــ� تلفن
تـ� طـی چنـ� سـ�ل از دسـت داد و  یدر ب�زار جهـ�ن را نقش ب�ت� خ�دن�گه�ن نک�د،  یگ�ار هیس�م�

گ�شـته  یکه در آنه� ن�ست�ل� یهم�اه یه� تلفن �نک ب� ع�ضیش رفت و ایپ یم�ز ورشکستگ
را  یهم�اه سهم انـ�ک یه� تلفن یک�ش� در ب�زار جه�ن یان�، م ختهیآم  م�رن درهم یو تکن�ل�ژ

 ی�، در کشـ�ره�یـرونـ� ت�ل یو نـ�آور یک�ه� در ن�س�زینقش مهم سن� خ�ط� بهخ�د کن�. ِن از آ
عضـ�  یو خـ�م�ت ی�یـبـ�رگ ت�ل یه� ک�ه� در شـ�کتینـ�گ�ن سـن�ینم� ،یدار هیس�م� �ش�فتیپ
 بیـ�ن م هسـتن�. بـهیه� سـه ن شـ�کتیـکـ�ن ا یه� ی�یگ می� و در تصـمنب�شـ ی�ه میم� ئتیه
�ه را یمـ� تیـهئ یاز اعضـ� یمـیشـ�غل دارنـ�، ن ۲۰۰۰ش از یکـه بـ ییه� گ�، در آلم�ن شـ�کتید

 یه� �ن خ�اسـتیه� م ن ش�کتیدر ا یعنی ؛کنن� ین مییک�ه� تعیگ� را سن�یم دی�ن و نیک�رف�م�
ک�ریس�م� ک�ه� یس�زد که سـن� یت آشک�ر مین وضعیت�ازن ق�رت ب�ق�ار ش�ه است. ا ین�ع ،ه و 

� یـت�ل ۀ�ین شـیـا ن�پـ�ی� ج�اییو بـه بخـش  شـ�ه یدار هی� سـ�م�یت�ل ۀ�یت� چه ان�ازه ج�ب ش
 .ان� گشتهب�ل 

کـ�رگ� ،�انیم که در ای�یام� د  ،�نـ�یین�و ییک�یسـن� یهـ� از بطـن جنبش یاحـ�اب چـپ 
کــ�رگ�ان در صــف�ف ح�بــیبــ� بســ ،ییاروپــ� یکشــ�ره� یخیرونــ� تــ�ر �بلکــه بــه وارونــ خــ�د  یج 

گ ی�سـیاهـ�اف س یوج�د آوردن� ت� بت�انن� از آنهـ� بـ�ا ک�ه� را بهیسن� �ان یـ�نـ�. در ایخـ�د بهـ�ه 
ــ�، دارا ییک�ه�یســن� ــ�ده ب�دن و هــ�ادار  یدار هیم�اضــع ضــ� ســ�م� یکــه وابســته بــه حــ�ب ت
� از خ�اسـت یک�ه� ک�شـین سـن�یـج ایب�دن�. ح�ب ت�ده بـ� بسـ یع خص�صیک�دن صن� یدولت

�ان، یـــاســـتخ�اج نفـــت شـــم�ل از دولـــت ا ی�ز انحصـــ�ریـــبـــ� کســـب امت یمبنـــ یدولـــت شـــ�رو
در دوران حک�مــــت دکتــــ� مصــــ�ق، چــــ�ن حــــ�ب تــــ�ده مصــــ�ق را  یکنــــ�. حتــــ یب�نیپشــــت

ــتم�اریس ــه امپ� ی�س ــته ب ــم آم�ی�لیوابس ــ� میس ــ� ر یک ــ� ب ــت، ب�ره ــ�ب�ت پن�اش ــ�اختن اعتص اه ان
ــ�رگ� ــیشــ�فت سیچــ�� پ ی� چــ�ب �یک�شــ یک ــع نفــت بگــ�ارد، زیکــ�دن صــن� ی�ســت مّل �ا ی

 یه� �ان، بلکــه در خــ�مت منــ�فع شــ�کتیــنــه بــه ســ�د مــ�دم ا ،پن�اشــت تحقــق آن پــ�وژه یم
 ک� ق�ار دارد. یآم� ینفت

                                                        
1. Nokia. 
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کــه جنــبش س�ســیدان یمــ افــ�ون بــ� آن، کــ�رک�د یدارا یدمک�اســ �لیم   :اســت یدو ســپه� 
بــ� هــ�ف گســت�ش  یدار هیش�ســ�م�یپ �ب�زم�نــ�ه از ج�معــ یمبــ�رزه بــ� نه�دهــ� ،ن ســپه�ینخســت

گـــ� یســـ��ر اســـت. ســـپه� د ک م�دمیـــو تحقـــق دولـــت دمک�ات یو اجتمـــ�ع یفـــ�د یهـــ� یآزاد
ش سـطح یبـ� هـ�ف افـ�ا یو اقتصـ�د یتحقـق عـ�الت اجتمـ�ع یش�د به مب�رزه ب�ا یم�ب�ط م

   دولت رف�ه است. ،آنم�دم که اب�ار تحقق  یزن�گ
کــه ینیب یســ�ل گ�شــته اســت، مــ ۱۱۲انقــ�ب مشــ�وطه  ی�وزیــشــ�ربخت�نه بــ� آنکــه از پ م 

ک یـتحقـق دولـت دمک�ات یعنـی، یدمک�اسـ �لیش جنـبش س�سـی�ایـشـ�ط پ شین پیت� مهم
اسـت.  یاسـتب�اد یمـ� همچنـ�ن گ�فتـ�ر دولتـ ��فته و ج�معـی�ان تحقق نیس��ر هن�ز در ا م�دم

ک همچنـ�ن در دسـت�ر روز قـ�ار دارد و هـ�اداران جنـبش یـتحقق دولـت دمک�ات لیدل نیهم به
کـه خ�اهـ�ن دولـت  یاجتمـ�ع ی�وهـ�یگـ� نی� در اتحـ�د بـ� دیـ� ب�ی�ان نیدر ا یدمک�اس �لیس�س

کث� ان�ژیدمک�ات گ ک بهیدمک�ات یا تحقق ج�معه یخ�د را ب�ا یک هستن�، ح�ا ن یـ�ن�. ایک�ر 
احـ�اب  یه� ه� و خ�اسـت �ن ب�ن�مـهیـکـه م ی�ینت�انن� تـ�فت سبب ش�ه است ت� م�دم یوضع

 یهـ� یخ�ط� تحقـق آزاد بـه یت کن�نیاح�اب در وضع ��ا همینن�، زیگ�ن�گ�ن وج�د دارد را بب
 ۀوعـ� یتین وضـعیکننـ�. در چنـ یسـ��ر مبـ�رزه م ک م�دمیـو دولـت دمک�ات یو اجتمـ�ع یف�د

ت�انـ� در  ینم یکـیچ سـ�زم�ن دمک�اتیهـ�ا یـز .ه اسـتینسـ یا �ر خ�ب، وعـ�هیبس ۀن�یتحقق آ
 ن�. ی�ف�یان�، ب یتحقق دولت رف�ه ض�ور یرا که ب�ا ییاب�اره� ،کیفق�ان دولت دمک�ات
ت دولــت یــت�اننــ� اهم یم یســخت به یطین شــ�ای� در چنــیــن یدمک�اســ �لیهــ�اداران س�ســ

تحقــق دولــت  یبــ�ا یا نــهیزم ،کیــ�ا بــ�ون دولــت دمک�اتیــکننــ�، ز غیــن مــ�دم تبلیرفــ�ه را بــ
کــه  یب تـ� زمــ�نیــت�ت نیبــ�را تحقـق بخشــ�، وجــ�د نـ�ارد.  یکــه بت�انـ� عــ�الت اجتمــ�ع یرفـ�ه

، بلکــه هــ�اداران یدمک�اســ �لیفقــط هــ�اداران س�ســ اســتب�اد هنــ�ز بــ� ج�معــه ســلطه دارد، نــه
غ کننـ�، یـن مـ�دم تبلیخـ�د را بـ یاجتمـ�ع -ی�سیس یه� خ�اهن� پ�وژه ی� که میگ� نیاح�اب د

ــ�ر ــل م گ�فت ــ�ن� یدور ب�ط ــز .ش ــ�رزه بــ�ای ــق آزاد ی�ا مب ــ� یتحق ــ�د یه ــ�ع یف ســبب  یو اجتم
ه رانـ�ه شـ�ن� و در یاحـ�اب بـه ح�شـ یو اجتمـ�ع یاقتصـ�د -ی�سـیس یه� ش�د تـ� خ�اسـت یم
کــه در چنــ �ر دشــ�ار یگ� بســیکــ�یاحــ�اب بــ�  یجــه م�زبنــ�ینت  یتین وضــعیگــ�دد. روشــن اســت 

کـه مـ�بب یپـ ییهـ� ت�انن� به تف�وت ی� نمیم�دم ن  یعنـی__  ی�سـیمختلـف س ین الگ�هـ�یب�نـ� 
 یسـتی�لی� دولـت س�سیـو  یدمک�اتـ �لی، دولـت رفـ�ه س�سـیب� ع�الت اسـ�م یمبتن یه� دولت

 یعـ�الت اجتمـ�ع ،�یـل ت�لیب� اب�ار و وسـ� یت خص�صی�ن ب�داشتن م�لکیخ�اه� ب� از م یکه م
 وج�د دارد. __ را متحقق س�زد
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گ یک در ح� ح�بـیدمک�ات �لی�ن س�سیج�ک ی ی�یگ ام�وز شکل  ذ:  ی�ریبسـ �دغ�غـ ،�یـف�ا
ــیاز ک�شــن�گ�ن س ــی�س ــنفک�ان س ی، ف�هنگ ــیو روش ــ ی�س ــف یو ف�هنگ ــ�ن  هنیم یو فلس م

گیــل آن بــه یو تبــ� ی�نیــن ج�یچنــ ی�یگ شــکل یاسـت. بــ�ا بــه  ی� و جنبشــیــک حــ�ب ف�ا
ک�د؟ینظ� شم� چه ب�  � 

کـه در اروپـ� یدمک�اسـ �لیکه ه�ادار م�ل دولت رفـ�ه س�سـ ی�نی�انیا ش:  ۀسـ� یهسـتن� 
کــــه در آن خ�اســــت ی� در جهــــت تحقــــق ســــ�زم�نیــــ�فــــت، ب�یتحقــــق  ۲۰ ه� و  گــــ�م ب�دارنــــ� 

 یهمگـ�ن ی�سـیس �بـه ب�ن�مـ یدمک�اسـ �لیمختلـف جنـبش س�سـ یهـ� جن�ح یه�  ان�از چشم
�نــه و راســِت یچــپ، م یهــ� گــ�، تنهــ� بــ� متحــ� ســ�ختن جن�حیعب�رت د ل شــ�ه ب�شــ�. بــهیتبــ�

ــ ــبِش س�س ــ �لیجن ــ�ان زم یم یدمک�اس ــ�ایت ــه را ب ــک ین ــیتش گ یل ح�ب ــف�ا ــ�خت. ی ــ�ار س � هم
کـه چنـ خـ�د را بـه ی�سـی� سـ�زم�ن سیخ�اهـ� ک�شـ ی�نیوگ�نه هـ� ف�اکسـ  ین ت�شـیوج�د آورد 

گ� یکــ�ی� ضــ� یــکســ� ب�یاز کــه  � حــ�ب ک�چــک خ�اهــ� شــ�یــس چنــ� ســ�زم�ن یمنجــ� بــه ت�ســ
کننــ� تــ� بت�اننــ� بــه هــ�ادارا کــه س�ســمبــ�رزه   نــ�ب را فقــط یهــ� دمک�ات �لین خــ�د بب�وراننــ� 

� یـدمکـ�ات ب� �لیس�سـ یه� گـ� آنکـه سـ�زم�نی�فـت. دی� آن حـ�ب ین و یت�ان در صف�ف ا یم
کــه بــ� ا یکتــ�ت�ریبــ� حک�مــت د کننــ�  ســت احــ�اب یز یک�شــ� فضــ� یجــ�د اختنــ�ق میمبــ�رزه 

 ن�ممکن س�زد. ت�ان� میمخ�لف خ�د را ت� آنج� که 
مـ�دم در درون کـه تـ�ان گفـت  یم ینت�نتـیه� و ارتب�طـ�ت ا ب� وج�د رس�نه یکن�ندر دوران 

ت�اننــ� بــه  ی� میــن یدمک�اســ �لین هــ�اداران س�ســیبنــ�ب�ا .ان� �ســتهی�ان بــه هــم پیــ�ون ایــو ب
�ر افکـ�ر یـبحـث در اخت یخـ�د را بـ�ا ی�سـیس یهـ� کننـ� و ط�� شـهیگ� تب�دل ان�ی�کیب�  یآس�ن

ــ�ار دهنــ�.  یعمــ�م ــهق ــف هــ�ادار س�ســ یهــ� جن�ح �وه،ع ب ــ�  یم یدمک�اســ �لیمختل ت�اننــ� ب
کــه در عـ یمشـت�ک یجـ�د ت�رنمــ�یا خ�اهنــ�  یک میــتئ�ر یهـ� ن داشــتن اخت�فینشــ�ن دهنـ� 

کــ�ر مشــت�ک ــ�ا یبــ�هم  ــا یدمک�اســ �لیل حــ�ب س�ســیتشــک یرا ب ن ی. در چنــنم�ینــ��ان آغــ�ز ی
ــب� ییفضــ� ــ یدمک�اســ �لیس�ســ یهــ� جن�ح� � همــی ــ یدر پ کــه  ی�فتن نکــ�ت مشــت�کی ب�شــن� 

� در یـگ� ب�یکـ�یگسـل از  یگـ�، بـه جـ�یگنج�ن�ه ش�ن�. به عبـ�رت د یح�ب �ت�انن� در ب�ن�م یم
ــ یهــ� شــ�ن جن�ح یکــی�ســتن و یجهــت پ کننــ�. بــ� چن تــ�ان  یم ین نگ�شــیمختلــف تــ�ش 

کـ�دیدرون حـ�ب تقسـ یهـ� جن�ح یرا ب�اس�س ق�رت واقعـ یق�رت ح�ب  یهـ� جنـ�ح یعنـی ؛م 
ــب� ــ� رســ�ن�ن پ ینــ�گ�نینم� ،حــ�ب یدر رهبــ� �ی ــ� بت�اننــ� ب ــه یــداشــته ب�شــ� ت �م جنــ�ح خــ�د ب

 ح�ب ت�ش کنن�.  یگ�ه اجتم�عیش در گست�ش پ�یه�اداران خ�
ن یـدمکـ�ات آلمـ�ن وجـ�د دارد. جنـ�ح راسـت ا �لین م�ل در درون ح�ب س�سـیه همیشب
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کنـ�.یاز من�فع س�م� شت�یبک�ش�  یح�ب م کـ�ر دفـ�ع  �فتن یـ یجنـ�ح چـپ حـ�ب در پـ ه در ب�اب� 
کـه  ��نـیف�ات� رفـت. جنـ�ح م یدار هیج از من�سب�ت س�م�یت�ر است که بت�ان به ییه� راه حـ�ب 

کــه مبتنــ یا �نــهیراه م کنــ� تــ�ش میآلمــ�ن ب�خــ�ردار اســت،  یک�ه�یســن� یب�نیاز پشــت بــ�  یرا 
گم�ت ج یجهـت بسـهـ� سـه جنـ�ح حـ�ب بت�اننـ� در  ،سم است، ع�ضه کن� که ب� اسـ�س آنیپ�ا

 گ�م ب�دارن�. ی�سیم�دم و کسب ق�رت س
کـه دارایهمچن � یـاسـت ن یدار هیشـف�ف ضـ� سـ�م� تق�یبـ�ً م�اضـع  ین ح�ب چـپ آلمـ�ن 

ک یـاز من�سـب�ت دمک�ات ی�یـگ خ�اهـ� بـ� به�ه ین حـ�ب میـمختلف است. ا یه� جن�ح یدارا
گــ�م بــ�دارد. یــل ت�لیبــ� ابــ�ار و وســ� یت خص�صــیــاز م�لک یدر جهــت فــ�ارو ن حــ�ب یــدر ا� 

متحـ�  یسـتی�لیعضـ� حـ�ب س�س ین� که در آلمـ�ن شـ�قهست عض� ییه� ستیاز کم�ن یبخش
ــ�ر یپن�ارنــ� م یآلمــ�ن ب�دنــ� و م کــه در  یخ را بــه گ�شــته ب�زگ�دانــ� و من�ســب�تیتــ�ان چــ�� ت را 

� یـداشـت را دوبـ�ره ب�زت�ل کـ�رآیی "م�جـ�د واقعـ�ً سـم ی�لیاردوگـ�ه س�س"و  ی� ش�رویاتح�د جم�ه
کـه دارایـاز ا یگ�ی. بخش دک�د از  یخـ�د را بخشـ اسـت، یدار هیم�اضـع ض�سـ�م� ین حـ�ب 

ن حـ�ب وجـ�د یـ� در ایـن یجنـ�ح راسـت یدانـ�. حتـ یک جهـ�ن میـسم دمک�اتی�لیجنبش س�س
کــه بــ� جنــبش ســن� بــ� احــ�اب  یل دولــت ائت�فــیدر ارتبــ�ط اســت و خ�اهــ�ن تشــک ییک�یدارد 

 ب�ش�.  یدمک�ات و سب� آلم�ن م �لیس�س
کـه  کـ�رگ�، آن �ت آن است که طبقـیواقع فسـت مطـ�� یدر م�ن "انگلـس"و  "مـ�رکس"گ�نـه 

 یدارا یخیتـــ�ر یه� از لحظـــه ی�ریب�شـــ�، امـــ� در بســـ یانق�بـــ یا � ذاتـــ� طبقـــهیانـــ�، شـــ� ک�ده
کـ�رگ�ان آلمـ�ن  یش بخشـیگـ�ا ،ک نم�نـهیـت. هسـ� ین یم�ن�ه و ارتج�ع عقب یه� شیگ�ا از 

کــه ســبب پ "تلــ�یه" یبــه رهبــ� یبــه حــ�ب نــ�ز آن حــ�ب در انتخ�بــ�ت  ینســب ی�وزیــبــ�د 
ن یـــن انتخ�بــ�ت مجلــس فــ�رال آلمــ�ن اســت. در ایآخـــ� ،گــ�ید �شــ�. نم�نــ یمّلــ ،مجلــس

 ،)٪ ۲۵( دادنـ� یرأ "یحیمسـ یهـ� دمک�ات"ش از همه به ح�ب یک�رگ�ان آلم�ن ب ،نتخ�ب�تا
٪  ۱۷رد. آَو  دسـت به �انسـتکـ�رگ�ان را ت ی٪ از آرا ۲۴دمکـ�ات فقـط  �لیکه ح�ب س�س یدر ح�ل

کــ�رگ�ان ن �نــه ی� حــ�ب میــ٪ ن ۶دادنــ�.  یرأ "آلمــ�ن ی� بــ�ایآلت�نــ�ت" یراســت � بــه حــ�ب دســتیــاز 
کث� انتخــ�ب ک�دنــ�را  "حــ�ب ســب�ه�"� یــ٪ ن ۸�نــ�، یرا ب�گ� "آزاد آلمــ�ن یهــ� دمک�ات" ت یــکــه ا
گـ� نیم از راسِت  ینک بخشین ح�ب ایا  "حـ�ب سـب�ه�"کـه بـه  یکـ�رگ�انآراء  از یمـی�نه اسـت. ا

کـ�رگ�ان ۵۲ش از یصـ�رت بــ م، در آنیحســ�ب احـ�اب راســت بگـ�ار دادنـ�، بـه  یرأ کــه در  ی٪ از 
 م گ�فتن�.یش تصمیه من�فع خ�یانتخ�ب�ت مجلس ف�رال آلم�ن ش�کت ک�دن�، عل

 ؛انـ� بـ�ده  طلب�نـه و ف�صـت یم�اضـع التقـ�ط یبـ�ره دارا نیـشـه در ایه� هم ستیالبته کم�ن
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کـ�رگ�ان و د یعنی ننـ�، یرا ب�گ� یارتجـ�ع �نـه تـ� راسـِت یم گـ� اقشـ�ر ج�معـه احـ�اب راسـِت یه�گ�ه 
گــ�ه ین رخــ�اد را ن�شــیــا ســت یداننــ�. در عــ�ض ه�گــ�ه احــ�اب کم�ن یکــ�رگ�ان م یاز کمبــ�د آ

ــ� رأ ــ�رگ�ان را یبت�انن ــ�، ا دســت به ک ــآورن ــین واقعــه را نتی گــ�ه �ج ــ� آ ــ�ت یرش کــ�رگ�ان  یطبق
آورد و  یمــ دسـت به مـ�دم را ی٪ آرا ۳۰ش از یبــ یســت ف�انسـه روزگـ�ریکم�ن پن�ارنـ�. حـ�ب یم

ن م�ضـع یه بـه چنـیـن بـ� تکیبـ�ل گشـته اسـت. بنـ�ب�ا یچنـ� درصـ� یح�ض� به ح�بـ در ح�ل
گـ�هیجـه رسـین نتی� به ایب� یا طلب�نه ف�صت کـه سـطح آ کـ�رگ�ان ف�انسـه روز بـه  یطبقـ�ت ی� 

گ�نــه گشــته یش از خــ�د بینســبت بــه س�ن�شــت خــ�ن طبقــه یــا یعنــین رفتــه اســت، ییروز پــ�
کنـ�نیـن�درسـت اسـت، ز ین ب�داشـتیاست. روشن است که چنـ سـطح دانـش و  ی�ا در جهـ�ن 

گ�ه کـه هـ� ین�درسـت رسـ �جـین نتیـتـ�ان بـه ا ین نمیشـ�د. بنـ�ب�ا یس�ل دوب�اب� م ۵ه�  ،یآ  �
گ�ه گ�ه یب�� م یچن� سطح دانش و آ  �. ببی�ک�هش  یطبق�ت یرود، ام� سطح آ

انــ� و بــه  ینیق دیــعم یب�ورهــ� ی�ان دارایــکــ�رگ�ان ا شــت�یبســت. ین نیــ� جــ� ایــ�ان نیــدر ا
 ی�سـت جمهـ�رین انتخ�بـ�ت ریآخـ� یحـ�ل بـ� ب�رسـ نیـ. بـ� ایم اسـ�میـل هـ�ادار رژیـدل نیهم

ــ�ان در یم کــه یت ــت�یب�فــت  ــه جنــ�ح اصــ�حیــکــ�رگ�ان ا ش ــطلب رژ �ان ب  یعنــیدادنــ�،  یم رأی
ــ�.  ــع م�ج�دن ــ�ح وض ــ�ن اص ــنخ�اه ــ�ایزم رو، از ای ــه ب ــ� ین ــ�ت نظ ــ� اخت�ف ــ� جن�ح ینق  یه

�ل یخ�اهنــ� بــه جنــبش س�ســ یکــه م یشــ�د و کســ�ن یفــ�اهم م یدمک�اســ �لیمختلــف س�ســ
�ه یـآشـن� شـ�ن�. چک یدمک�اسـ �لیت�انن� ب� افک�ر متض�د س�سـ یت� م �ن�ن�، آس�نیبپ یدمک�اس

کــ�ر از ج�انــ�ن  ی�ی�ان تعــ�اد چشــمگیــ�ون ایــبتــ�ان در درون و ب آنکــه ه�گــ�ه از همــ�ن آغــ�ز 
ــ ــ� ان�یتحص ــهیلک�ده را ب ــ� و تئ�ر ش ــ� یه�، ب�وره ــ یه ــ �لیس�س ــ� یدمک�اس ــ�خت، ش ــن� س � یآش

ــ یکــه بت�انــ� پــس از چنــ� یجــ�د ســ�زم�نیبتــ�ان در جهــت ا گ یبــه ح�ب بــ�ل  یا � و تــ�دهیــف�ا
 ب�داشت.  یم�فق یه� گ�دد، گ�م

کشــ ذ: ــ�ا در خــ�ر� از  ــه چ ک ــکل یبــ�اط یشــ�ا اً ظــ�ه��ر  �ل ی�ن و جنــبش س�ســیــج� ی�یگ ش
�ل ی�گـ�ار س�سـی�ن متشـکل و ت�ثیـک ج�یـم یا �ت� است، مـ� هنـ�ز نت�انسـتهیک مهیدمک�ات
�ن و یــن ج�یچنــ ی�یگ عــ�م شــکل یو ذهنــ ینــی؟ ع�امــل عوج�د آوریــم بــهک را یــدمک�ات
ک�امنــ�؟ و چــه راه بــه یجنبشــ ــ یهــ� نظ� شــم�  ن یچنــ ی�یگ شــکل عیتســ� یبــ�ا یا یعمل

 �؟یکن یشنه�د میپ ی�نیج�
کــه در ایدان یمــ ش: ب�خــ�ردار اســت و بــه  یاز قــ�رت ســ�ک�ب ب�رگــ یم اســ�میــرژ ،�انیــم 

کنـ�، یـت مطلقـه فقیـبـ� اصـل و� یکـه بخ�اهـ� نظـ�م متکـ ی�سـیچ س�زم�ن سیه ه را دگ�گـ�ن 
ــفع�ل ۀاجــ�ز ــی ــ ینم یت علن ــ�. همچن ــیامن یه� ن ســ�زم�نیده ــا یت ــن رژی ــ�رت زم از ی ــق  ی�دی
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کننــ�.  یمخــ�لف خــ�د را ســ�ک�ب م یهــ� گ�وه ینــی�زمیز یهــ� تیب�خ�ردارنــ� و بــ� شــت�ب فع�ل
کــه از مـ�گ نمیا ســم یت�ور ،�انیـ�ن�، نت�انســت در ایه�اسـ ینکـه داعـش بــ� آنهمـه هـ�ادارانش 

 م است. یرژ یتیامن یه� دستگ�ه یه� یی�ده کن�، نش�نگ� ت�ان�یک�ر خ�د را پ
ــ�ب�ا ــن در ایبن ــیان� ،�انی ــ �ش ــ �لیس�س ــ� از ط� یفقــط م یدمک�اس ــت�ان ــ�ب و ی کت ــ�ر  ق انتش

کـه در خـ�ر� از کشـ�ر  ییه� حـ�ل سـ�زم�ن نیغ ش�د. در عـیروشنفک�انه تبل یه� بحث در ح�زه
کـه در ا ییه� ن�ع س�زم�ن کی :ان� ش�ن�، دو گ�نه یل میتشک  ی� پنهـ�نیـ�ان آشـک�را و یـهسـتن� 
�ت خـ�د را در خـ�ر� یتشـک ،�نیـ�انیجـ�ب ا یت�اننـ� بـ�ا یه� م ن س�زم�نیکنن�. ا یت میفع�ل

 یه� � از ب�ن�مــهیــن ب�ینشــ �انینا یه� ســ�زم�ن یتین وضــعیوج�د آورنــ�. در چنــ � بــهیــاز کشــ�ر ن
کننـ�.  ی�ویـکنـ�، پ یت میـ�ان فع�لیس�زم�ن م�در خ�د که در ا یو اجتم�ع ی، اقتص�دی�سیس

�ان آغـ�ز گشـت. در آن یـ�ون از ایـدر ب ۱۳۸۸پـس از اوج جنـبش سـب� در سـ�ل  ین رخـ�ادیچنـ
کنــ�ه ب�دنــ�، بــه ی�ریدوران بســ کــه در جهــ�ن پ�ا �ســتن� و در یهم پ از هــ�اداران جنــبش ســب� 

�ان، یـــب�دنـــ�. شـــ�ربخت�نه پـــس از ســـ�ک�ب آن جنـــبش در ا یس�اســـ� ی�تیجـــ�د تشـــکیا یپـــ
کنـ�ه شـ�ن� ج یتـ�ر ش بـهیاز رهب�ان محص�ر خـ� ی�یخ�ط� ن�م � بهیه�اداران آن جنبش ن پ�ا

کــه عــ�ه ،گــ�یوج�د آورنــ�. نــ�ع د را بــه یو نت�انســتن� ســ�زم�ن مســتقل �ن یــ�انیاز ا یا آن اســت 
غ یــل دهنــ�، بــ� هــ�ف تبلیرا تشــک یخــ�د بــ� هــم ســ�زم�ن ی�ســیس ین بنــ� بــ� ب�ورهــ�ینشــ �انیان

 یه� گ�نـــه ســـ�زم�ن نیـــش. از ایخـــ� یو اقتصـــ�د ی، اجتمـــ�عی، ف�هنگـــی�ســـیس یه� ب�ن�مـــه
ن رفتنـ� یاز بـ یپـس از چنـ� یان� و ب�خـ ل شـ�هی�ر تشـکیچک در خ�ر� از کش�ر بسـک� ی�سیس

ـــ ـــن یو ب�خ ـــ�رک�دی ک ـــ�ت  ـــ� از امک�ن ـــتن�، ام ـــ�ز هس ـــز ی� هن ـــ�ردار ن ی�دی ـــیب�خ ـــتن�. ب�خ از  یس
ـــ�زم�ن ـــیس یه� س ـــه در ب ی�س ـــک ـــ�ون از ای ـــ�ان نی ـــکی ـــ�هی� تش ـــ� کمک ل ش ـــ� ان�، ب ـــ�ل یه  یم

کـه بـه هـ�  وجـ�د آم�ه به ییه� دولت مخـ�لف و خ�اهـ�ن  یاسـ�م یم جمهـ�ریـبـ� رژ یلـیدلانـ� 
ـــ�ب�د ـــه ا ین ـــ� آنک ـــتن�. ب ـــاش هس ـــ�زم�نی ـــ�ل ن رده از س ـــ�ت م ـــ�� یا و رســـ�نه یه� از امک�ن  ییب

کننـــ�یـــ�انیا ان� اعتمـــ�د ب�خ�ردارنـــ�، امـــ� نت�انســـته �ا یـــز .�ن خـــ�ر� از کشـــ�ر را بـــه خـــ�د جلـــب 
کث� گ�نـــه یب یه� ت�ن پـــنجم قـــ�رتمث�بـــه ســـ ه� را بـــه گ�نـــه ســـ�زم�ن نیـــ�ان ایـــت مـــ�دم ایـــا

ــ� یم ــلطنت پهل ــ�. در دوران س ــ یپن�ارن ــج� یبخش ــی�ن ایاز دانش ــ�ر� از کشــ�ر  ی�ان ــه در خ ک
�ن یب�دنـــ�، ت�انســـتن� کنف�راســـ ی�ســیمختلـــف س یهـــ� شیگ�ا یک�دنـــ� و دارا یل میتحصــ

 وج�د آورن�. م بهیمب�رزه ب� استب�اد آن رژ یرا ب�ا یجه�ن
را از  ی�خـ�دیغ ی�وهـ�یگـ� نیبـ� د یاستع�اد همک�ر یک�چک ی�سیس ی�ویه� ن ،نک ام�یا

کــ�چکیعب�رت د ه�ســت. بــه یدســت داده و خ�اهــ�ن اتحــ�د فقــط بــ� خ�د  یگــ�، هــ� ســ�زم�ن 
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کــه در چنــیخــ� ی�ســیس ۀه� از اراد گــ� ســ�زم�نید ی�ویــخ�اســت�ر پ ن یش اســت. روشــن اســت 
مختلـف هســتن�، بــه  یهــ� نشیهـ� و ب شیگ�ا یکــه دارا ی�ســیس ی�وهـ�ین یهمکــ�ر ییفضـ�

اردوگـــ�ه  یگـــ�م پـــس از ف�وپ�شـــیاز دوســـت�ن د ی�فـــت. مـــن و ب�خـــیکـــ�هش خ�اهـــ�  یحـــ�اقل
م بـ� یـوج�د آورد �ان را بـهیـچـپ ا یه� ستی�لیم�قت س�س یش�را "م�ج�د واقع�ً سم ی�لیس�س"

بت�اننــ� عضــ� شــ�ن� و بــ�  یســتی�لیس�س یهــ� شیگ�ا �کــه در آن همــ یل ســ�زم�نیهــ�ف تشــک
مـ� عقیـ�ه گـ�، در آن زمـ�ن ید بیـ�ن  �نن�. بهبمشت�ک دست  یا ت�ک به مب�رزه�فتن نک�ت مشی

کـه  وج�د  را بـه ی� ب� هم سـ�زم�ن مشـت�کیسم ب�ی�لیه�ادار س�س یه� که س�زم�ن داشتیم آورنـ� 
 �یـن روحیکننـ�. امـ� همـ ی�نه و راست بت�اننـ� بـ� هـم همکـ�ریچپ و م یه� جن�ح �در آن هم

�ان یــچـپ ا یه� سـتی�لیم�قـت س�س ی�نگـ�اران شـ�رایبن شـت�یبسـبب شـ� تـ�  ینیخـ�دم�ک�ب
کن�ه ش�ن�، ز ۱۵پس از  سـ�زن�.  یت م�قـت خـ�د را ابـ�یخ�اسـتن� وضـع ی�ا نمیس�ل از هم پ�ا

�ت یهســتن�، نت�اننــ� بــ� هــم تشــک یســتی�لیس�س یهــ� شیگ�ا یکــه دارا ییه� ســ�زم�ن یوقتــ
گ�اهـــ� و  یهـــ�، ملّ  ب�الیبـــ� ل یتســـی�لیس�س یهـــ� شیگ�ا یوج�د آورنـــ�، همکـــ�ر را بـــه یمشـــت�ک

 �ر دش�ارت� خ�اه� ش�. ی�ن بسیگ�ا نید
گــ� هــ�اداران س�ســ نیــبــ� ا ک خ�اهــ�ن یــدمک�ات یه� ســتی�لیو س�س یدمک�اســ �لیحــ�ل ا

نن� تــ� بــ� یگ� بنشــو � بــ� هــم بــه گفــتیــدر خــ�ر� از کشــ�ر هســتن�، ب� ی�ت مشــت�کیجــ�د تشــکیا
گ�ایــمشــت�ک ا ی�زهــ�یکــه بت�انــ� ن یمن�ســب ی�فتن شــکل ســ�زم�نیــ هــ� را بــ�آورده ســ�زد،  شین 

�ان جنـبش یـکـه در ا یش را ف�اهم آورن�. بن� بـه بـ�ور مـن، تـ� زمـ�نیمشت�ک خ� یهمک�ر �نیزم
ــ� د ــ�ردار نگــ�دد، زم یکتــ�ت�ریض ــ�ایاز رشــ� �زم ب�خ  ی�ســیس یه� ش ســ�زم�نی�ایــپ ینــه ب

کـه چگ�نـه قشـ� ی�یـسـب� د �. در رابطـه بـ� جنـبششـدر خ�ر� از کش�ر ف�اهم نخ�اه�  ی�انیا م 
گــ� آن جنــبشیــل خ�وشــ�ن بــه می�ان همچــ�ن ســیــا ��نــه ج�معــیم �نه یوحشــ ،�ان آمــ� و ا

� جنـــبش یـــنـــک نیم. ایرو بـــ�د �ان روبـــهیـــدر ا یگـــ�یت دیشـــ�، امـــ�وز بـــ� وضـــع یســـ�ک�ب نم
کــه بحــ�ان چنــ� � ۱۳۹۶مــ�ه  یخ�دجــ�ش د ــآشــک�ر ســ�خت  ــرژ ،یا هی �ان را یــم و ج�معــه ای

گ�فتــه اســـت و گـــ� رژ ف�ا  یاجتمـــ�ع یه� یتیگ ن�رضـــ�یـــنــ�ن را بـــ�ز نکنـــ�، دیاطم �پم ســـ�پیـــا
 یطیاز شـ�ا ی�یجلـ�گ ین بـ�ایمنفج� خ�اه� ش� و ت� و خشک را بـ� هـم خ�اهـ� سـ�زان�. بنـ�ب�ا

 یی�وهـ�ین �همـ ب�یسـت میگـ�دد،  یت�انـ� م�جـب انفجـ�ر اجتمـ�ع یکه م ینیب شی�ق�بل پیغ
گــ�م پــک هســتیــدمک�ات یا کــه خ�اهــ�ن تحقــق ج�معــه  ی�ســیس �ش نهنــ� و بــ� هــم جبهــین�، 

گ یا ن جبهــهیوج�د آورنــ�. تــ� چنــ را بــه یمشــت�ک جنــبش  یرهبــ� ،�یــبت�انــ� بــ� آغــ�ز بحــ�ان ف�ا
گ خ�دجــــ�ش را به کنــــ�. وگ�نــــه جنــــبش یهــــ�ا یدمک�اســــ ی�د و آن را بــــه ســــ�یــــدســــت  ت 
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کــه بــ�ا یی�وهــ�ین ینــه را بــ�ایت�انــ� زم یخ�دجــ�ش م  ی�ســیس �حفــظ ســلط یفــ�اهم آورد 
� همچـ�ن یـ�ان ب�یـدمکـ�ات ا �لیهـ�ادار س�سـ ی�وه�ی� کنن�. نی� استب�اد را ب�زت�لیش ب�یخ�

 یرا بــه ســـ� یاعت�اضــ یهـــ� بک�شــن� جنبش ۲۰ ۀســ� یدمکــ�ات اروپـــ� �لیس�ســ ی�وهــ�ین
تحقــق دولــت  یرا بــ�ا یو اقتصــ�د یاجتمــ�ع یه� نــهیتــ� بت�اننــ� زم نم�ینــ�ت یهــ�ا یدمک�اســ

 رف�ه هم�ار س�زن�.
 ب�ن�؟ یس� م به یبح�ان یتیدمک�ات اروپ� در وضع �لیچ�ا در ح�ل ح�ض� اح�اب س�س ذ:

جهـ�ن "کـه خـ�د را  یدار هیجهـ�ن بـه دو اردوگـ�ه سـ�م� ،دوم یپس از جنگ جهـ�ن ش:
ــن�م یم "آزاد ــ�ه ی ــ�ً ســم ی�لیس�س"� و اردوگ ــ� ســ�ل یتقســ "م�جــ�د واقع ــ�. ت ــ ۱۹۹۰م ش از  یب�خ

اردوگــــ�ه "و  ،ب�نهـــ�ده � یـــ  تـــ� "،یهگلـــ"را در مفهـــ�م  یدار هیاردوگـــ�ه ســـ�م� ،پ�وهشـــگ�ان
 دون یـا ۀنهـ�د هـم � یـخ را سنت� یو ت�ر ،آن ۀ� ب�اب�نه�دیو   ت� یآنت را  "م�ج�د واقع�ً سم ی�لیس�س

در  ی� شـ�رویاتحـ�د جمـ�ه و ۱۹۸۹در سـ�ل  یآلمـ�ن شـ�ق یپن�اشتن�. ب� ف�وپ�شـ یاردوگ�ه م
کـه دارا "م�جـ�د واقع�ً سم ی�لیس�س"اردوگ�ه  یکه سبب ف�وپ�ش ۱۹۹۰س�ل  م�اضـع  یگشـت 

 �فلسـف �ه بـیـبـ� تک )١("�مـ�یس ف�ک�یف�انسـ"چ�ن هم یب�د، ب�خ یدار هیش ض� س�م�یب و کم
گـــ� یمتخ�صـــم، چــ�ن د یهــ� �ن دولتیــ�فتن تضـــ�ده� میــ�ن یــپن�اشــت بـــ� پ� یم "هگــل"

ش سـ�انج�م یانکشـ�ف خـ�خ در رونـ� یجه ت�ری�، در نتیوج�د آ ت�ان� به ینم ینین� ۀنه�د هم
کـه تـ�رین یخ�اه� داشت. ب�خ ی�نیپ�  �نقط گفتن�  کـه . �فتـه اسـتی�ن یـخ پ�ی�  روشـن اسـت 
سـم ی�لیاردوگـ�ه س�س"از  یکـه ج�ئـ ییهـ� و مح� دولت ین�ب�د یمعن به "خی�ن ت�ریپ�"ن یچن

کمـــ ن دولتیـــب�دنـــ�، نبـــ�د. ا "م�جـــ�د واقعـــ�ً   یدار هیســـ�م� یش جـــ�ب بـــ�زار جهـــ�نیب�هـــ� 
ـــ� تضـــ�ده�گشـــتن ـــ ی�، هـــ� چن ـــ�فع مّل ـــاز ا یب�خـــ یمن ـــ�  ،هیهـــ� همچـــ�ن روســـ ن دولتی ب
انـ�  گـ�د هـم آم�ه "نـ�ت�" یه نظـ�میک� در اتح�دی��ت متح�ه آم�یا یکه به رهب� ییه� دولت

ن یـــ� بــه ایــن ب�یشــ�د. بنــ�ب�ا یم تــ� ت� و ژرف � شــف�فیــروز ن همچنــ�ن وجــ�د دارد و روز بــه
� یـروزمـ�ه ن یت زنـ�گیـش نبـ�د. واقعیب یتی�ه ش�، رواین�م "خی�ن ت�ریپ�"� آنچه یجه رسینت

که تض�د من�فع م ینش�ن م �ن یـخ هنـ�ز بـه پ�یهـ� همچنـ�ن وجـ�د دارد و تـ�ر �ن دولتیـده� 
 �ه است. یخ�د ن�س "یهگل"

ــ ــ� پ ــیت ــ�ه  یش از ف�وپ�ش ــم ی�لیس�س"اردوگ ــ�ً س ــ�د واقع ــتع� "م�ج ــ�د. در ی ــ�ده ب ــ�ن س ف جه
کـه ن یدار هیکس� جه�ن س�م�ی و  یفـ�د یهـ� ی�ا از آزادیـخـ�ب جهـ�ن بـ�د، ز �مـیق�ار داشت 

هـ� در  ، حقـ�ق بشـ�، حـق ملتیک، ج�معـه مـ�نیـدولـت دمک�ات ی�سـی، من�سب�ت سیاجتم�ع
                                                        
1. Francis Fukuyama. 
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کـــه بـــه اردوگـــ�ه ید �مـــیو ن؛ کـــ�د یم ی.. هـــ�ادار.ش وین س�ن�شـــت خـــ�یـــیتع گـــ� جهـــ�ن 
کسـ� ی�ا هـ� چنـ� از یـشـ�، ز یم �هیب� جه�ن ن�م �میتعلق داشت، ن "م�ج�د واقع�ً سم ی�لیس�س"

ــ ــ�د، امــ� از ســ� یتحقــق عــ�الت اجتمــ�ع یدر پ ــ�فید یب و  ی، حقــ�ق فــ�دیدمک�اســ یگــ� ن
 درنتیجـهرا در اردوگ�ه خ�د متحقق س�خته ب�د.  "�یپ�ولت�ر یکت�ت�رید"ب�د و  یم�ن یه� یآزاد

ــ� ف�وپ�شــیــا ــه ب ک ــ�ه  ین پنــ�ار وجــ�د داشــت  ــب� "م�جــ�د واقعــ�ً ســم ی�لیس�س"اردوگ و  ی� خــ�بی
ــ یعــ�الت جهــ�ن را ف�ام کــه واقعینیب یگ�فــت. امــ� م ــ�گیــم  اســت. امــ�وز  یگــ�ی� دیــچ یت زن

 جهــ�ن ی�رد نفــ�یــلیم ۷٫۶ت یــدرصــ� از جمع کیــ هکنــ�. امــ�وز یدر جهــ�ن غ�غــ� م یعــ�الت یب
ــلیم ۷۶ یعنــی( ــ�وت جهــ�ن را در اخت یاز تمــ�م یمــی�ن تــن) نی ــث  ۲۰۱۵�ر خــ�د دارد. در ســ�ل ی

درصـ� مـ�دم  ۹۰در عـ�ض  ،�رد انسـ�ن بـ�دیلیم ۳٫۵جه�ن ب�اب� ب� ث�وت ِر  �ردیلیمنف�  ۹۲ث�وت 
ک یـش از ی� و بـنـ�ر ن�اریـسـتن در اختیز یپ�ل بـ�ا یک�ف ۀان�از و به ن�ب� یس� م جه�ن در فق� به

ش یافـ�ا یب�خـ �.نـکنن یتـ�م خـ�د را �روزانـ یزنـ�گ� نـی� ه�یـد�ر ب� ۱٫۲۵�رد انس�ن فقط بـ� یلیم
ـــمگ ـــ�الت ی� بیچش ـــ یع ـــ�ن را ن�ش ـــ یدر جه ـــ�ه س�س" یاز ف�وپ�ش ـــم ی�لیاردوگ ـــ�ً س ـــ�د واقع  "م�ج

داران  هیســ�م� کــ�د، کــ�ن ی� میــرا ته�» غــ�ب«کــه آن اردوگــ�ه منــ�فع  ی�ا تــ� زمــ�نیــداننــ�، ز یم
ت یدر جهـت جلـب رضـ� یو بـ�زار جهـ�ن یدار هیحفظ من�سب�ت سـ�م� یمجب�ر ب�دن� ب�ا یغ�ب

ــ� و ســهیمــ�دم خــ� ــ�م ب�دارن گ کــ�چکش  ــ�وت ب یم  ــ�ایاز ث ــ�ار یکــ�ان خــ�د را ب عــ�الت  یب�ق
 نه کنن�. یه� یاجتم�ع

�ســت یس �گ�شــته پــ� بــه ع�صــ ۀســ� ۷۰دهــه  ی�نیــپ� یه� ســم در ســ�لیب�الیهــ� چنــ� نئ�ل
 )١("لـتنیم"چـ�ن  یاقتصـ�ددان�ن "م�جـ�د واقعـ�ً سـم ی�لیس�س" اردوگـ�ه ینه�د، ام� پس از ف�وپ�ش

� یتـــ�ث یدار هیســـ�م� �شـــ�فتیپ یاقتصـــ�د کشـــ�ره� پ�یـــ�ار شـــ�ِن ت�انســـتن� بـــ�  )٢("�منیـــف�"و 
ــ� ــ�ا بگ�ارن ــ�ا یو ب ــ� یش ســ�دآوریاف ــ�م� شــت�یبچــه  ه ــت�ل �یس کــ�هش ه�ی�ی ــ�ر و  ــی، مه  ه،ن

 ه کنن�. یرا ت�ص هرف� یه� دولت
 یک�ه�یســـن� یآلمـــ�ن ت�انســـت رهبـــ� یدمک�اســـ �لیس�ســـ ،دوم یپـــس از جنـــگ جهـــ�ن

در  یاسـت�ار یهـ� گ�م ییک�یو بـ� گسـت�ش مبـ�رزات سـن� �دیـگ دسـت به را یآلم�ن غ�ب یک�رگ�
ع ی�ا صـن�یـ�د دشـ�ار نبـ�د، زیـن امـ� زیـدوران تحقـق ا بـ�دارد. در آن هجهت گست�ش دولـت رفـ�

سـه بـ� یدر مق�را � یـت�ل �نـیه� ،ع مـ�رنیس صن�ین�ب�د ش�ه ب�دن� و ت�س جنگ ک�م�ً  یآلم�ن ط
کـ�هش یگچشـم یا گ�نه به ییاروپ� یگ� کش�ره�ید در  یآلمـ�ن یجـه ک��هـ�یدر نت .ه بـ�دداد� 

 یآلمـ�ن ت�انسـت بـ�ا یدمک�اسـ �لی. س�سـگ�دیـ�ب�خـ�ردار  ییاز ق�رت رق�بت بـ�� یب�زار جه�ن
                                                        
1. Milton. 2. Friedman.  
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�بـ� و تـ� سـ�ل یدسـت  ی�سـیبـه قـ�رت س "ب�انـت یلـیو" یرهبـ� بـه ۱۹۶۹بـ�ر در سـ�ل  نینخست
کنــ�. پــس از ک�دتــ�یــدر ا ۱۹۸۲ کــه بــ� حــ�ب  "آزاد یهــ� حــ�ب دمکــ�ات" ین کشــ�ر حک�مــت 

ک�بیتشک یائت�ف دمک�ات آلم�ن دولِت  �لیس�س سـق�ط  )١("تیهلمـ�ت اشـم" �نـیل داده بـ�د، 
 ت�انست به ق�رت ب�زگ�دد.  "آلم�ن یحیمس  دمک�ات"ک�ر  ک�د و ح�ب مح�فظه

�فــت و دولــت یاتحــ�د دو آلمــ�ن تحقــق  ،۱۹۹۰، در ســ�ل یآلمــ�ن شــ�ق یف�وپ�شــ دنب�ل بــه
ــ�ا مح�فظــه ــ�م یک�ر ب  �نــیجــه ه�یدر نت .هــ� را بــ�� بــ�د �تیســقف م�ل» ،وحــ�ت«مخــ�ر� ن یت

ــ�زار جهــ�ن افــ�ایش ی�فــت یصــنعت ی� ک��هــ�یــت�ل ــ�ان رق�بــت خــ�د در ب  را  یو اقتصــ�د آلمــ�ن ت
ــ ــ� پــنج اف�ونهــ� بــه قــ�رت ب�زگ�دنــ�،  دمک�ات �لیش از آنکــه س�ســیاز دســت داد. پ �ن یــلیم ب

سـخن  "مـ�ر آلمـ�نیاقتصـ�د ب"از اقتصـ�ددان�ن جهـ�ن از  ی�ریک�ر در آلم�ن وجـ�د داشـت و بسـیب
 گفتن�. یم

سـ�ل  بـهکـه  )٢("گ�ه�رد ش�ودر"و  ،در انگلست�ن ۱۹۹۷س�ل  به "بل� یت�ن"ب� آغ�ز حک�مت 
در  "بلـ�"اروپـ� دگ�گـ�ن گشـت.  یدمک�اس �لیدر آلم�ن ص�راعظم ش�، س�ن�شت س�س ۱۹۹۸

کمـ )٣("رت تـ�چ��م�رگـ" یب�الی�سـت نئــ�لیانگلسـت�ن س امــ�  "شـ�ودر"ل ادامــه داد. یتعـ� یرا بــ� 
ک��هـ�یت�ل �نیآنکه بت�ان� ه� یب�ا کـ�هش دهـ�، مجبـ�ر بـه  یصـنعت ی�  در » اصـ�ح�ت«را 

ک�ه� و حـ�ب یسـن� یدسـت�ورده� شـت�یب ،»اصـ�ح�ت«ن یـا در اث�. ش�ن کش�ر یا هدولت رف�
» شـ�نس ب�ابـ�«تحقـق �ه یو بـه ،از عـ�الت یج�د ح�اقلیآلم�ن در جهت ا یدمک�اس �لیس�س

گ�فتــه شــ�.  "ســب�ه�"و  "دمکــ�ات �لیس�ســ"دو حــ�ب  یدر ج�معــه ت�ســط دولــت ائت�فــ پــس 
کـه دارا یاقتص�د یه� ب�ن�مه "ش�ودر"و  "بل�" بـ�د،  یسـتیب�الینئ�ل کـ�م�ً  یمضـم�ن یخ�د را 

ــ "�ن اقتصــ�دی�اســیم�رن"رونــ�   یدار هی� ســ�م�یــت�ل ۀ�یشــ ،)٤(»ییگ�ا یجهــ�ن«در بطــن  یمّل
ــین�م ــ� بــه ح�شــ یو ب�خــ�ردار یعــ�الت اجتمــ�ع �ب مســئلیــت�ت نی��نــ�. ب  �یاز شــ�نس ب�اب
ــ� و افــ�ایس ــ�ه ش ــ�دآوری�ســت ران ــ�یســ�م� یش س ــه به ــت یه ب ــه  �نیلیم یروز �هی ــ� تــن، ب ه
کشــ�ر بــ�ل گشــت. در آلمــ�نیــا ی�ســت اقتصــ�دیس ــه تنه�  نــه ،ن دو  از ســطح دســتم�ده� ب

ک�ســـته شـــ�، بلکـــه شـــ�غل ن اضـــ�فه یتـــ� ســـ�ل کم ۱۰ک بـــه یـــتگ�ن ن�دن و ب�زنشســـیشـــ�ت 
ــ�. در ایدر یدســتم�د ــت نک�دن ــ�ف ــ ،ن دورانی ــ�رم ب ــ�ا ۲۵ش از یت ــ� اف ــت و در یش یدرص �ف

ــ�رت خ�ینت ــه از ق ــج ــی ــ�ن ط ــ�دم آلم ــ ی� م ــ�ل ب ــ�  ۲۵ش از یده س ــ� ب ــ�. بن ــته ش ک�س ــ�  درص
ـــقـــ�رت خ� ،یاقتصـــ�د یه� یب�رســـ کنـــ�نی ـــ� ســـ�ل  ی�  ـــ� ب  ؛اســـت ۱۹۹۹مـــ�دم آلمـــ�ن ب�اب

                                                        
1. Helmut Schmidt. 2. Gerhard Schröder.  
3. Margaret Thatcher. 4. Globalisierung.  
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ن یـ. اه اسـتافـ�وده نشـ� آلمـ�ن� مـ�دم یـسـ�ل گ�شـته بـه قـ�رت خ� ۱۸ معن� که طی ب�ین
ـــ� یاقتصـــ�د» اصـــ�ح�ت« ـــ� اقشـــ�ر پ ـــیج�معـــه،  ینییســـبب شـــ� ت ـــه دارا یکســـ�ن یعن  یک

ک یـنـک ن�دیا رانـ�ه شـ�ن�. هـم ی� خط فق� نسبیش�ت به ز ن�، بهب�د ی�ت مق�م�تیتحص
کسـ�ن یم سـ� � خـط فقـ� بهیـدر ز ی�ن آلمـ�نیـلیم ۱۶به   یکـه دارا یب�نـ� و بـ� آنکـه دولـت بـه 

کمـــک مـــ�ل یدرآمـــ�ه�  ۱۶�ن از آن یـــلیم ســـهه�  یب�رســـ هکنـــ�، بنـــ� بـــ یم یانـــ�ک هســـتن� 
 � خط فق� مطلق ق�ار دارن�. ی�ن زیلیم

 یدمک�اسـ �لیدرآم� از حـ�ب س�سـ اقش�ر کم ییسبب ج�ا» اص�ح�ت«ن یا از س�ی دیگ�،
� یپ� بیاقشـ�ر آسـ یت زنـ�گیسـ�ل گ�شـته در جهـت بهبـ�د وضـع ۱۵۵که در  یآلم�ن ش�. ح�ب

 پ� ِت آن�ن گشته بـ�د، بـ� پشـ ی� زن�گیسبب بهب�د چشمگ ی�سیمب�رزه ک�ده و ب� کسب ق�رت س
ــ�م ــه تم ــت�ورده� یزدن ب ــت ،آن دس ــ�د را از پش ــ یب�نیخ ــش ب�رگ ــ�دم ته یبخ ــ�ن یاز م ــت آلم �س

درآمـ�  درصـ� از اقشـ�ر کم ۲۰سـبب شـ� تـ� فقـط نیـ� نـ�ه یبه بهت� شـ�ن آ ی�یمح�وم ک�د. ن�م
 یدر پـ ییاروپـ� یدر کشـ�ره� ی�سـیاحـ�اب س �امـ�وز همـ رو، از ایـندر انتخ�ب�ت ش�کت کنن�. 

ــ"ت یجلــب رضــ� ــرا ا ی�ا س�ن�شــت انتخ�بــ�ت پ�رلمــ�نیــهســتن�، ز" مت�ســط �طبق » طبقــه«ن ی
ـــیتع ـــ�آورده ســـ�ختن ن ین می ـــه ب ک ـــ�. از آنجـــ�  ـــا ی�زهـــ�یکن ـــل »طبقـــه«ن ی ـــه م�ضـــ�ع اص  یب

کــه در گ�شــته از هــم  یجــه اح�ابــیآلمــ�ن بــ�ل شــ�ه اســت، در نت ی�ســیاحــ�اب س یه� ب�ن�مــه
 "�ه شـ�نیـ�ل دمک�اتیس�سـ"� از یـن دلیل همین و بـه ان� ه هـم شـ�هینک شبی�ر دور ب�دن�، ایبس

کـه ن یسـخن گفتـه م ییاح�اب بـ�رژوا گـ� آن ید �مـین را در خـ�د دارد.قـت یاز حق یا مـهیشـ�د 
کـه هـ�ادار ب اروپ� به م�اضـع احـ�اب مح�فظـه یدمک�اس �لیاست که اح�اب س�س چـ�ن و  یک�ر 

ــ�ر ن�دیان�، بســ هیســ�م� یچــ�ا ــ� یکشــ�ره� �ســ�ل گ�شــته همــ ۲۰ یان� و طــ ک شــ�هی  ییاروپ
�ه آنکـه یـانـ�. چک م ک�دهیه تنظـیسـ�م� یـیاف�ا خ�د را در جهـت ارزش یاقتص�د یه� �ستیس

ن احــ�اب یــا یتیهــ� یســبب ب» مت�ســط �طبقــ« یبــه ســ� یســدمک�ا �لیش احــ�اب س�ســیگــ�ا
 است.  گ�دی�ه

ــ�ن ــ �لیاحــ�اب س�ســ یعــ�م حضــ�ر و ه�م ــ� در م یدمک�اس ــاروپ ــ�ی ــ�ر پ ــه  ینیی�ن اقش ج�مع
گـ�ا کـه بـ� دامـن زدن بــه گشــت یارتجـ�ع احـ�اب راسـِت  ین اقشـ�ر بــه سـ�یـش ایسـبب  ه اسـت 

ــ�رج ــ�ر کم یم یاحس�ســ�ت ضــ� خ ــه اقش ــ� یدرآمــ� و ته ک�شــن� ب کــه ب ــه بب�وراننــ�  �ســت ج�مع
انــ�،  ن کشــ�ره� مهــ�ج�ت ک�دهیــعن�ان پن�هنــ�ه بــه ا کــه بــه ی�ن و کســ�نیــ�ون رانــ�ن خ�رجیــب

ک�ر و درآم� آنه� بهت� خ�اهـ� شـ�. احـ�اب راسـِت یوضع �سـت یان� بـه مـ�دم ته اروپـ� ت�انسـته ت 
کـه از یبداران، بلکـه  هینـه سـ�م� �نآنـ بـِ�  یخ�د بقب��نن� که مسئ�ل زنـ�گ یکش�ره� گ�نگ�ننـ� 
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 یهـ� بـه ملت نیـ� ن و ف�هنـگ خـ�د رایـد ک�شـن� یکسـ� میدور به اروپ� آمـ�ه و از  یه� نیس�زم
ن یـا یاز ثـ�وت مّلـ یمجب�رنـ� بخشـ ییاروپـ� یه� گ� دولتید یل کنن� و از س�یتحم ییاروپ�

س مجلــ ۲۰۱۶� در انتخ�بــ�ت یــن در همــین راســت�نــ�. نم�یآنــ�ن  یزنــ�گ �نــیه�صــ�ف کشــ�ره� را 
کــ�رگ�ان ۱۷کــ�ران و یدرصــ� از ب ۲۳ش از یفــ�رال آلمــ�ن بــ کــه در انتخ�بــ�ت شــ�کت  یدرصــ� از 

کــه ح�بــیرا ب�گ� "آلمــ�ن ی� بــ�ایآلت�نــ�ت"نــ�، حــ�ب ه ب�دکــ�د و  یراســت ، دســتیســتیپ�پ�ل ی�نــ� 
کـه در آغـ�ز پ �لیح�ب س�س ،ست. در ع�ضان�ادپ�ست  ش خـ�د یش خـ�ی�ایـدمک�ات آلم�ن 

ـــ�رگ�ان  ک درصـــ� از  ۲۴کـــ�ران و یبآراء  درصـــ� از ۱۷�، ت�انســـت فقـــط یـــن�م یآلمـــ�ن مرا حـــ�ب 
 آورد.  دست به ک�رگ�ان را
 یدمک�اســ �لیس�ســ یه� ن مشخصــهیــیدمکــ�ات اروپـ� تع �لیاحــ�اب س�ســ ین بــ�ایبنـ�ب�ا

 یدمک�اسـ �لیس�سـ یه� نیسـیاز تئ�ر یس�ز ب�ل گشته است. ب�خـ س�ن�شت یبه پ�سش ۲۱ ۀس�
ــ� ا ــب کــه ی ــ�  ــدمکــ�ات ب� �لیاحــ�اب س�ســن ب�ورن ــ�ای ــ� جنبش ی� ب ــه ب ــتیپ�پ�ل یهــ� مق�بل  یس
کثــ� یــهــ� تطب ن جنبشیــا یه� �ســت خــ�د را بــ� خ�اســتیس یا گ�نــه بــه کــه ا ق دهنــ�. از آنجــ� 

ــ�اب پ�پ�ل ــتیاح ــت ،یس ــت راس ــ�اب دس ــ یاح ــ� ب ــت ا هان�، بن ــب�داش ــگ�ان، ی ــته از پ�وهش ن دس
ش بــه راســت ین خــ�یشــیپِن دهنــ�گ� یرأ دوبــ�ره جلــب ی� بــ�ایــدمکــ�ات ب� �لیاحــ�اب س�ســ
ــ ــ�. ب�خ ــ� ید یبگ�ون ــ�گ ــپ  معتق�ن ــ�اب چ ــه اح ــت میک ــه ت�ش ب�یس ــ� ب ــت  یه ــ�د در جه خ

کـه قشـ� یته ۀتـ�د ینـ� و بـ�ایابیف� یو اجتمـ�ع ی�سـیس یمـ�دم در زنـ�گ شت�یبمش�رکت  �سـت 
ــان�از دســت  دهــ�، چشــم یل میج�معــه را تشــک ینییپــ� ننــ�. ی�ف�یرا ب» بهتــ� یزنــ�گ«�فتن بــه ی
کـه بـ� تک یراست مِی ستیگ�، از آنج� که اح�اب پ�پ�لیعب�رت د به ه یـک�شن� به مـ�دم بب�وراننـ� 
 یهمـه زنـ�گ ی�وز شـ� و بـ�ایـه� پ یتـ�ان بـ� دشـ�ار یم یمّلـ یب� نگـ�ه یعنی، یخ�د ی�ویب� ن

کــه  تــ�ش کننـ� تـ�� یـدمکـ�ات ب� �لیوج�د آورد، احـ�اب س�ســ را بـه یبهتـ� بــه مـ�دم بقب��ننـ� 
ــ ــ�زار مّل ــ�ث تحــت یب ــ�نی� قــ�انیت ــ�زار جه ــ� درون ین ب ــ�ار داد و ب ــه م یاف�اطــ یــیگ�ا ق ــ�  ین ــ�ان ب ت

غلبــه بــ� مشــک�ت  ییت�انـ�شــ�د  می یاز بـ�زار جهــ�ن ی�یگ ه� غ�لــب شــ� و نـه بــ� گ�شــه یدشـ�ار
ت یوضـع یفـ�ر یبهبـ�د یکـه در پـ ی�سـتیته ۀتـ�د ی� بـ�ایـن ب�ی. بن�ب�ادست آورد را به یملّ 

گ�ای، از ان� شیخ� یو اجتم�ع یم م�لیوخ کـه  �نـه یگ�ا و ق�م یمّلـ یهـ� شیکس� روشن س�خت 
 یو اجـ�ا � بـ� طـ��یـگـ� ب�ید یب�شـن� و از سـ� یکنـ�ن تیاز وضـع یفـ�ارو یت�انن� راهگش� ینم

اقشـ�ر و طبقــ�ت  بـه ســ�د یت� ثـ�وت اجتمــ�ع م ع�د�نــهیت�اننـ� ســبب تقسـ یکــه م ییه� ب�ن�مـه
 ت�ش ک�د. یبهت� ۀن�یتحقق آ یب�ا ج�معه ش�ن�، ینییپ�

 یعـ�الت اجتمـ�ع ۀبـ� شـ�ل�د یمبتنـ یه� �سـتی� سی�ل دمک�ات ب�ین اح�اب س�سیبن�ب�ا
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احـ�اب  یسـتیپ�پ�ل یاب�ارهـ� ی�یکـ�رگ نـه از بـهیزم نیـغ و در ایـ�ن م�دم تبلیرا م یو حق�ق م�ن
سـم راسـت قـ�ار دهنـ�، یدر ب�ابـ� پ�پ�ل سـم چـپ رای� پ�پ�لسعی نکنن�ن� و یبپ�ه یاف�اط راسِت 

 ۀگـ� آنکـه شـ�ل�دیج�معـه خ�اهـ� شـ�. د شـت�یبش�ن هـ� چـه  یسبب قطب یتین وضعی�ا چنیز
 یب�خـ�ردار یک ج�معه اسـت کـه بـ�ایدر  ی�سیمختلف س یه� وج�د پ�وژه  ب� یمبتن یدمک�اس

کث� یب�نیاز پشت دمکـ�ات اروپـ�  �لیاحـ�اب س�سـ رو، از ایـنکنن�.  یگ� رق�بت میک�یت م�دم ب� یا
گ� نخ�اهن� به ح�ش  ی�سـیس �ب�ن�مـ ی�هـ�ی� ت�فیـب�ل شـ�ن�، ب� یه ران�ه و به اح�اب ک�چکیا

 ی�سـیک حـ�ب سیـگـ�، یعبـ�رت د ه� روشن س�زن�. به ت�ده یرا ب�ا ی�سیگ� اح�اب سیخ�د از د
کـ�رک�د یا ب�ن�مـه یهـ� ت�ان� بـ�ون مشـخص سـ�ختن تف�وت ینم احـ�اب از گـ� یخـ�د بـ� د یو 

 م�دم ب�خ�ردار گ�دد.  یب�نیپشت
کـه  یدمک�اس �لیس�س یام� مشکل کن�ن  ی�ریاحـ�اب اروپـ� بسـ �همـ تق�یبـ�ً اروپـ� آن اسـت 

�ل یبــ� س�ســرا جــه ف�صــله و تفــ�وت خــ�د ی�فتــه و در نتیرا پ� یدمک�اســ �لیس�ســ یه� از ب�ن�مــه
 هـ� دمک�ات �لی� بـه س�سـیچ�ا ب�دانن�  یل م�دم نمیدل نیهم ان� و به �ر کم ک�دهیبس یدمک�اس

 ان� هیکه در خ�مت س�م� ین اح�اب ب� اح�ابیا یه� �ن ب�ن�مهینن� مدا یکه نم یح�ل در .داد یرأ
 وج�د دارن�.  یی�ه�یچه ت�ف

گ یدمک�اس �لیس�س ی� ب�ایآ  ذ: ک�ده است، راه نج�تیکه در مخمصه   وج�د دارد؟  ی� 
کـه  ی�سـیسـتم سیاز س یبخشـدمکـ�ات  �لیکـه احـ�اب س�سـ یت� زم�نش:  م�جـ�د ب�شـن� 

ــ یه� و ب�ن�مــه قــ�ار دارد یدار هیســ�م� یچــ�ن و چــ�ا یدر خــ�مت ب خــ�د را در رابطــه بــ�  یح�ب
ـــ�م� ـــ�فع س ـــ هیمن ـــ�ن تنظ ک ـــ�، در یداران  کنن ـــ روی م  ـــ� چ�خیهم ـــنه خ�اه ـــن پ�ش ـــ� ی � و رون

آنکـه  یبـ�ا یدمک�اسـ �لیر� خ�اهـ� داد. پـس س�سـ یشـت�یبن احـ�اب بـ� شـت�ب یـا یف�وپ�ش
خــ�د در  یه� � بــ� ب�ن�مــهیــه مســتقل ســ�زد، ب�یگــ� احــ�اب وابســته بــه ســ�م�یبت�انــ� خــ�د را از د

ت نـــ�م�زون یاز وضـــع ی، رفـــ�ه و فـــ�اروی، همبســـتگیعـــ�الت اجتمـــ�ع شـــت�یبجهـــت تحقـــق 
گــ�م بــ�دارد. همچنــ ــ� س یدمک�اســ �لیروشــن س�ســ ین بــ�ون م�زبنــ�یم�جــ�د   یه� �ســتیب

دمکـ�ات  �لیت احـ�اب س�سـیبـه بهتـ� شـ�ن وضـع ی�یـت�ان ام ینم یستیب�الینئ�ل یاقتص�د
 اروپ� داشت. 

دمکـ�ات جـ�ب من�سـب�ت  �لین ب�ورن�، از آنج� که احـ�اب س�سـیاز پ�وهشگ�ان ب� ا یب�خ
دنب�ل تحقـق  داران را از خـ�د ن�نج�ننـ�، بـه هیآنکـه سـ�م� یان�، بـ�ا شـ�ه یدار هیس�م� ی�یت�ل

کـ�هش هـ�یی از جملـه:  ط��رونـ�.  یان�، نم یاستم�ار دولـت رفـ�ه ضـ�ور یکه ب�ا ییه� پ�وژه
کــ�ر روزانــه از   یکــه بــه ســن ب�زنشســتگ فــ�دیهــ�  یســ�عت در روز، ب�خــ�ردار ۶بــه  ۸ســ�ع�ت 
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کنــ�، ن یتــ�م را یعــ�د یک زنــ�گیــکــه بت�انــ� حــ�اقل  یا هیــپ� یرســ� از حقــ�ق ب�زنشســتگ یم
بـ�دن درصـ�  کننـ�، بـ�� یم یک دولت زنـ�گی ۀکه در مح�ود یکس�ن تم�م یب�ا یم�ریب �میب

ــ ی�ت کســ�نیــم�ل ــ �رو یــ�ن یــلیک میــش از یکــه ب ش درصــ� ی� د�ر در ســ�ل درآمــ� دارنــ�، افــ�ای
و نـه  یواقعـ یب�نـ�، ب�ابـ� ی� د�ر ارث میـ  �رو یـ�ن یـلیک میـش از یکه ب یکس�ن �ت ب� ارِث یم�ل

 اسـت ییهـ� .. چنـ� نم�نـه از پ�وژه.همـه و یگـ�ن بـ�ایزن�ن و م�دان ب� هم، آمـ�زش را یص�ر
کث� مطـ��خـ�د  ی�سیس �ت�ان� در ب�ن�م یم یدمک�اس �لیکه س�س آراء  تیـو در صـ�رت کسـب ا

 در جهت تحقق آن گ�م ب�دارد.  ،در انتخ�ب�ت
 



 
 
 
 



 م یب�ز ف�شیف� -۵ -۱
 نکـــهیا از تشـــک� و ســـ�م بــ� :یاجتمـــ�ع عـــ�الت و یآزاد تیســ� و �یـــپ� �یــراد از یذوالفقـــ�ر یمهــ�

 .�ی�فتیپ� گ� و گفت یب�ا را م� دع�ت
ــ دمک�اســی �لیس�ســ کــه بــه ف�رســ � آنی " یاجتمــ�ع یســ��ر مــ�دم" ب�گ�دانــ�ه شــ�ه یگ�نــه 

کـنم، مـ�ینکه نخستیم�ست. قبل از ا یگ� و م�ض�ع گفت � یـف یـلم تع�ین س�ال را مط�� 
ک�تـــ�ه بـــه ت�ر ی، همـــ�اه بـــ� نگـــ�هدمک�اســـی �لیرا از س�ســـ ب�داشـــت شـــم� خچـــ� یاحتمـــ�ً� 

 .�ان ب�انمیدر جه�ن و ا دمک�اسی�ل یس�س
صـ�رت پ�سـخ بـه  نیـا �یـخ مع�صـ� اسـت، در غیت�ر شم� مقص�د شّک  ب�ون م:یب�ز ف�شیف�

ســم ی�لیو س�س دمک�اســی یه� شــهی� بــه ریــچــ�ن ب� .خ�اهــ� شــ� ی�ر طــ��نین پ�ســش بســیــا
کــ�ریخ بپــ�دازی�ر دور تــ�ریدر ادوار بســ یســم آرم�نشــه�ی�لیو س�س یلــیتخ کــه   شــ�د کشــی�ه می م 
ک جملــه یــ�ه. امـ� در یــو غ "یفــ�راب" بـه �انیــو بعـ� در ا "تــ�مس مــ�ر"، "ارسـط�"و  "�نطــاف�"بـه 

کــنم  یســم، در حــ� افــق فکــ�ی�لیو هــم س�س دمک�اســیهــم  ،در طــ�ل تــ�ریخ بشــ� کــه عــ�ض 
، یفکـ� ب�ابـ�. اسـت انسـ�ن بـ�ده ین آروزهـ�ی�تـ�ین و ع�یت� یاس�سـ ، ازآن و ق�بـل فهـم یزم�ن

نشـ�ن » بهشـت«�ا ک�ده و بـه صـ�رت یهم انعک�س پ ی�اث م�هبیع�الت و رف�ه در ب�وره� و م
 ش�د. داده می

کـه ف�انسـه و آلمـ�ن مهـ�  یاز ق�ن ن�زدهم به بعـ�، م یعنی�، یام� در دوران ج� شـ�د گفـت 
شــه یاس�ســً� ر دمک�اســی �لیو س�ســ انــ� ب�ده دمک�اســی �لیس�ســســم و ی�لیشــ� س�سیتحــ�ل ان�

ـــهیدر ان� ـــ�زدهم یه� ش ـــ�هم و ن ـــ�ن هج ـــ�ان ق ـــ�  ،متفک ـــ"م�نن ـــن س ـــ�ا و  )١("م�نیس "ف�انس
                                                        
1. Henri de Saint-Simon. 
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، "مــــ�رکس"، )٣("پــــ�ودن"�)، یــــت�نیلــــ�، ب�یاهــــل و( )٢("رابــــ�ت اوون")، یف�انســــ�( )١("هیــــف�ر
گـــ� از متفکـــ�ان ید ی�ریو بســـ شـــت"بکنیل"، "ل�ک�امبـــ�رگ "،"نیب�نشـــت"، "�ســـ�ل"، "انگلـــس"

   شم�ان داشته است.ین ان�یهم�م�ن ب� ا
کــهیشــ�د پـ� یم ،دمک�اسـی �لیکـ� از س�ســیت�نیف خ�صــ� ب�یـ� تع�یــبـ� پ�  دمک�اســی: �فت 
کــه اصــ�لتً� از  ی�ســیس ی�ئ�ل�ژیــا ینــ�ع دمک�اســی �لی/ س�ســیســتی�لیس�س /یاجتمــ�ع اســت 

ــ ــ�ل انق�ب ــلح یانتق ک�پیآم ص ــ�رت  ــه از ص ــتیت�لی� ج�مع ــ� س�س یس ــه م�حل ــتی�لیب ــاز ط� یس ق ی
کـــ�ر و  یشـــ�ه [دولـــت، آمـــ�زش و پـــ�ورش، پ�رلمـــ�ن، شـــ�راه� نـــهینه�د ی�ســـیس ینـــ�ه�یف�ا

ن یـاز ا یت� سـتم اشـک�ل متعـ�دلیمـ� دوم سـ�ۀ بیکنـ�. در ن یت میـک�ه�] حم�یاصن�ف و سـن�
کــه عم�مــً� ایــروش] پ� اصــ�ل/ �ه/یــن [عقیدکتــ� � و یــل ت�لیوســ�ی" ت دولتــی�یمــ�ز "�ار شــ� 

ن امــ�ر یــا یت دولتــیــم�لک ی) بــه جــ�ین اجتمــ�عیتــ�م(ی "ولفیــ�" ع نظــ�م اجتمــ�عیب�ن�مــ� وســ
ــحم� ــکــ�د. بــ� پ� یت می ــ�ل تفکــ� ی�لی� س�سی ، "انگلــس"و  "مــ�رکس"ســم ســ�ۀ نــ�زدهم و اص

 /یخ�اه تیــامـ� مبــ�ا از خشـ�نت و تم�م بــ�ده، شـهیســم هم�یبـ� کم�ن یســتی�لیس�س دمک�اسـی
) یی�نظ�گ�ایــــتج�( ســــمی�نی�یرا بــــ�وًا رو یســــتی�لیس�س دمک�اســــیت. ســــم اســــینیت�ریت�ت�ل

کـه نم� یم  ینـ�ف ،و در وهلـ� نخسـت یسـتیم�رکس ی� در اصـ�ل اس�سـییـشـگ� تغیدانستن�، چـ�ا 
 متعلــق بــهه�  ن ک�شــشیبــ�د. نخســت یســتی�لیس ج�معــ� س�سیت�ســ یاســتف�ده از انقــ�ب بــ�ا

   .گ�دی� دمک�اسی �لیب�د که منج� به ظه�ر جنبش س�س )٤("اگ�ست ببل"
کـه مـث�ً  ییه� یسم ام�، از قـ�ن نـ�زدهم تـ� امـ�وز آلـ�ده بـه ن�خ�لصـی�لیس�س م یمفـ�ه شـ�ه 

ــ�ت�رید" ــپ�ولت�ر یکت ــو  "�ی ــ�م ولف"� ی ــنظ ــت ( "�ی ــدول ــ�ری ــت� ت ــ�ط ب�جس ــ�ه) از نق ــ�م رف و  یخی� نظ
ن مــ�رد نــ�ارم. ضــمنً� از نظــ�ات یــدر ا ی� مثبتــیــ یچ م�ضــع منفــیســت. مــن فعــً� هــا � آنینــ�گ�

ک�پ "نیب�نشــت" گــ� حتــ، میگــ�ر یم یســتی�لیســم س�سیت�لیمعــ�وف هــم در مــ�رد   یزمــ�ن یکــه ا
کــ�دن داشــت، امــ�وز بــ�  یبــ�ا ییمــ�رد و مبنــ� گــ� یکــه د یشــ�ن ف�صــل� طبقــ�ت شــت�یبمطــ�� 

 طبق� مت�سط نگ�اشته، رنگ ب�خته است. یب�ا ییج�
   م:یم اش�ره کنی� مف�هین مفه�م ی� به چ�خش ایاج�زه ب�ه

کسف�رد، در دو م�ضع  ی�سیدر ف�هنگ س  � م�خل مختلف، به یآ
 و ؛)Democratic Socialism( کیدمک�اتسم ی�لیس�س الف:
 .ت�جه داده ش�ه است، (Social Democracy)ی دمک�اس�ل یس�سب: 

                                                        
1. François Marie Charles Fourier. 2. Robert Owen.  
3. Pierre-Joseph Proudhon. 4. August Bebel.  
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  (Democratic Socialism)کیدمک�اتسم ی�لیس�سالف: 
کـه ُمَبّلـِغ پ ی� گ�وهـیه� ف�د  ی�سیعن�ان ط�ز تفک� ساین  هـ�  از راه "سـمی�لی�س"س ی�یـگیاسـت 

ــــ ــــاســــت. ا "کیــــدمک�ات" یهــــ� �می� مک�نی ــــن مفهــــ�م ی ــــکل«� ی ــــ�گ�ن ینم� شــــت�یبرا » �واژهی ن
 هـ�) ی�یگ میاص�لت روش و عمل پ�رلم�ن در تصم( سمیب�ن� و پ�رلم�نت�ر یک�ر م ست بهی�لیس�س

 یجـه، مخـ�لف عمـل انق�بـیدر نت .دهنـ� یسـم قـ�ار می�لیب�ن�مـ�] س�سو ه� [ تیرا در ص�ر اول�
 یابهــ�م کمتــ� "دمک�اســی �لیس�ســ"ن مفهــ�م از یــهســتن�. ا یدر ب�ابــ� دولــت منتخــب پ�رلمــ�ن

) �ً یـــث�ن( ســـم ویمختلـــف م�رکس یه� اوً�)، شـــ�خه( ، در تق�بـــل اســـت بـــ�یخیدارد و از نظـــ� تـــ�ر
 یه� ســـتی�لین س�سی. بنـــ�ب�ایســـتی�لیمعتقـــ� بـــه حقـــ�ق [و تفـــ�ق] احـــ�اب س�س یهـــ� گ�وه

 ستن�.یست نیکم در ظ�ه�، م�رکس ، دستدمک�ات

 (Democratic Socialism) دمک�اسی ب: س�سی�ل
کـه شـم�  � آنیـ "هـ� دمک�ات �لیس�س" �ی، "دمک�اسی �لیس�س" گ�، هم�ن منبع،ید یاز س� گ�نـه 

� فـ�ز، معنـ� یـ قیـط� ؟] را بـه دویسـ��ر اجتمـ�ع � مـ�دمیـ[ ی" اجتم�ع یس��ر م�دمی� "مط�� ک�د
 است: نم�ده یخیت�ر ی�بی شهیح�ل، ر نیدر ع ک�ده و

، بـه ١٩١٤ تـ� ١٨٨٨ یسـت در ف�صـل� زمـ�نیکه اغلب اح�اب م�رکس یکم): عن�انیف�ز ( کی
� یـکـه در مـ�رد اخ، �یـت�نیه، ب�یآلم�ن، روسـ دمک�ات �لیدادن�، مخص�صً� اح�اب س�س یخ�د م
ــن�ان ،حـــ�ب �ن در اواخـــ� قـــ�ن ین ف�راســـیـــداشـــت. ا "کیـــدمک�ات �لی�ن س�ســـیف�راســـ" عــ

 �ست.یست پین�ن�زدهم شکل گ�فت و س�انج�م به ح�ب کم
بــه دو  هیروســ دمکــ�ات �لیحــ�ب س�ســ میتقســ ،ن مفهــ�میــش ای�ایــفــ�ز دوم): آغــ�ز پ( دو

 یهـ� � جن�حیـرا  "دمکـ�ات �لیس�سـ"ن فـ�ز عنـ�ان یـه� بـ�د. در ا کیه� و منشـ� کیش�خ� بلشـ�
ــ�ب و  راســت ــت� منشــعب از ح ــ�ا شــ�ه از آن اخت یهــ� � گ�وهی ــ�؛ و  ی�ر میــج ــک�دن ــنکــه ای� ای ن ی

، ییفــ�ز دوم معنــ� یعنــین مــ�رد، یــزدنــ�. [ظــ�ه�ًا] ا یبــه آنهــ� م یصــ�رت ب�چســب عنــ�ان را بــه
   ک�ربست اصط�ح است. یشکل رسم
کـ�م� آشـک�ر س�سـیک ف�اکسیستم، یده� شصت ق�ن ب یه� ت� س�ل � یـن دمکـ�ات�ل ی�ن 

ک�رگ� ب� /یبه معن� گـ�وه ایـ� وجـ�د داشـت. مشخصـ� ایت�نیف�ز دوم در ح�ب  کـه بـه یـن  ن بـ�د 
 یاعتقـ�د و اعتنـ� بـ�د یبـ ،صـ�ف یسـتی�لیک اقتص�د مختلط بـ�ور داشـت و بـه اقتصـ�د س�سی

ــ  یســتی�لیبــ�ال س�سی�ســت لیمــ�افع س  هــم یاقتصــ�د ن�اشــت و تــ� حــ� شــت�یبکــ�دن  یبــه مّل
از آنهـــ� از  ین حـــ�ب، ب�خـــیـــا ی�ن اعضـــ�یـــم یتـــنش درونـــ یمتمـــ�د یه� �لبـــ�د. بعـــ� از ســـ

کسـ کـ�رگ� خــ�وج ک�دنــ� تــ� بـ�ا یهــ� دمک�ات �لی�ن] س�ســی[ف�ا ک حــ�ب یــخ�دشــ�ن  یحــ�ب 
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�سـت یخ�اسـت ق�لـب س ین حـ�ب میـا (SDP)�. شـکل دهنـ ١٩٨١ در س�ل دمک�ات �لیس�س
کـه ملغمـهی� را در هم شکن�. پیت�نیب� همـ�اه  یقـ� یسـتی�لیسـم س�سیب�الیاز ل یا شنه�د ک�دنـ� 

جـ�د شــ�د. یا» یســتی�لیاقتصــ�د بـ�زار س�س«�ومنــ�، تحـت شـع�ر ین یســم اقتصـ�دیب�الیک لیـبـ� 
ک حـ�ب چـپ بـ�د و در مـ�رد یـدر معن�ی رایـج،  یدر م�رد مس�ئل اجتم�ع این ح�ب نتیجه  در

 ش�. تلقی می ک ح�ب راستیل� اقتص�د، ئمس
 دمکـ�ات �لیس�سـ یدر بـ��، ح�بـۀ "یـک" آلم�ن: به مفهـ�م شـم�ر دمک�ات�ل یح�ب س�س

کنـ�ر گ�اشـت و بـه  خـ�د یسـتیب�ن�مـ� م�رکس ١٩٥٩ ن ح�ب در س�لیش�د. ا یخ�ان�ه م ک یـرا 
 .ل ش�یتب�"دو"  به مفه�م شم�رۀ دمک�ات �لیح�ب س�س

اروپــ� در کشــ�ر ســ�ئ�  دمکــ�ات �لین حــ�ب س�ســیت� ن و راســخی، اســت�ارت�١٩٣٢از ســ�ل 
(SAP)  ن حـ�ب یـا یه� �سـتیس ،�می�لیـ� ن�امپ�یـرس� که تحـ��ت ج� ینظ� م است. به�ده ب

کــ�ده اســت ی� بــ� بحــ�ان نســبیــرا ن حــ�ب صــ�رت  یت�ســط رهبــ� ییه� اســتف�ده �ءســ( م�اجــه 
�. یدر صــ� رســ ۲۵ش بــه یکــم شــ� و تــ� چنــ� ســ�ل پــ یلــیگ�ن آن خ�دهنــ یگ�فــت و از تعــ�اد رأ

 .)کنن� یت نمیحم� "�یولف"�ست یظ�ه�ًا اقش�ر مت�سط از س
کــه امــ�اج یدان یهمــه مــ تق�یبــ�ً ، �ان مع�صــ�یــدر ا دمک�اســی �لیخچــ� س�ســیدر مــ�رد ت�ر م 

ــ�، از م�زهــ� یه� شــهیاز ان� ی�ری، م�ننــ� بســدمک�اســی �لیس�ســ یفکــ� ــا یشــم�ل ین �ان و از ی
کـ�ر بـه  ی�قـت در پـیل یبـ ی�ن که در ط�ل دورۀ ق�ج�رهـ�ی�انیاز ا ی�ری�ان ش�. بسیغ�ب وارد ا

آشــن� شــ�ن�، از  یســتیو م�رکس یســتی�لیرفتنــ�، بــ� افکــ�ر س�س یس و گ�جســت�ن میه و تفلــیروســ
کـه بـ� "ی�رخ�ن عم�اوغلیح"جمله   "نیلنـ"، مهن�س ب�ق، و از رهبـ�ان جنـبش مشـ�وطه بـ�د 

ه یــکلمــه را پ� یکیبــه مفهـ�م بلشــ� "�انیــســت ایحـ�ب) کم�ن( ف�قــه"م بــ�د و یدر ارتبـ�ط مســتق
گــیحــ�ب در بنــ�ر ان�لــ نیــگ�اشــت. ا ت گســت�ده یــفع�ل یشمســ ١٢٩٩ �ن از حــ�ودی، و اســت�ن 

� افکــ�ر نــ� قــ�ار گ�فتــه یتــ�ث تحــت یو آذر ی�انــیاز روشــنفک�ان ا ی�ریزمــ�ن بســ داشــت. در آن
کـه  گـ�اران حـ�ب تـ�ده  هیـو بعـ�ه� از پ� ی� و زنـ�انینفـ� از آنهـ� در دورۀ رض�شـ�ه دسـتگ ٥٣ب�دن� 

ــ یتقــ"ن آنهــ� یتــ� شــ�ن�. مع�وف ، "یبــ�رگ علــ�"، "یا انــ�ر خ�مــه"، "ی�� اســکن�ریــا"، "یاران
 .، ب�دن�"یل ملکیخل" گ�ان، از جملهیو د "یاحس�ن طب�"

ل یبـه تشـک دانم مـی�زم  ،ت� بـه زمـ�ن م�سـت کیـبپ�دازم که ن�د یبه جنبش آنکهش از یپ
کــنم. " �نیعــ�م -�نیاجتمــ�ع" ــ�ره  ــ�ع"اش ــ "�نی�ن عــ�میاجتم ــ�ب س�ســی ــ�ات �لیک ح  دمک

ــ ــ�ال یانق�ب ــه در ح ک ــ�د  ــ�ل یب ــک یه� س ــ�ب مشــ�وطه تش ــ�یانق ــت رهب ــ� و تح ــ" یل ش  یعل
ق یـن ط�یـو از ا "ی�رخ�ن عمـ�اوغلیـح"ک بـ� یـدر ارتب�ط ن�د "�یم�س یعل"ق�ار داشت.  "�یم�س
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کـ� یدارا ،� حـ�بیـن ف�قـه یه ق�ار داشتن�. ایروس دمک�اسی �لیدر ارتب�ط ب� س�س � یـ یمخفـ م�ا
کــه تــ�  ی�ان و تهــ�ان بــ�د. م�امن�مــ� آن نشــ�ن میــ� و در شــم�ل ایــمخص�صــً� در تب� یبــیغ دهــ� 

 .ب�ده است دمک�ات �لیس�س ی، ح�بف�قهن یچه ح� ا
کـه در سـ�ل  ٥٣ ،�انیش�ه از ارض� تبعی�دنب�ل  به � شـ�ه ب�دنـ� از یدسـتگ ١٣١٦نف� معـ�وف 

 یهــ� ن چه�هی. مشــه�رت��دنــ�نه�ن یــپــس حــ�ب تــ�ده را بن آن�ا ک�دنــ� و از یــپ ییزنــ�ان رهــ�
 ،"ی، بـ�رگ علـ�"ی�� اسـکن�ریـا"، "ی�زا اسـکن�ریـم م�نیسـل" :، از جمله�نیم نیح�ب ت�ده در ا

ــ�ر خ�مــه"  همچنــینو  "�ون کشــ�ورزیــف�"، "نین ن�شــیعب�الحســ"، "یاحســ�ن طبــ�"، "یا ان
 یه� �سـتینکـه حـ�ب تـ�ده از سیل ایدل دوم، به ی. ام� بع� از جنگ جه�ن" ب�دن�یل ملکیخل"
�ون آم�نـ�؛ یـج از حـ�ب بیتـ�ر آن بـه یاز اعضـ� یکـ�د، بخشـ یت ک�رک�رانه میحم� "ینیاست�ل"

  ت ک�د.ی�ان را تق�یمستقل ا دمک�اسی �لیکه بع�ًا خط س�س یل ملکیخل"جمله آناز 
کنـ�یتـ� تحصـ ه ب�ددر زم�ن رض�ش�ه به آلم�ن رفت " کهیل ملکیخل"  "مـ�ریوا یجمهـ�ر" ،ل 
 میکـ�" "،ب�زرگ�ن یمه�"ب� و �ه ین کش�ر دیه� را در ا ستیو کم�ن  ستی�ن�لین�اع ن�سجه ینت و در

ــ "و "یســنج�ب ــ یتق ــم ارتبــ�ط گ�فتــه  "یاران ــ�ده ــ� اینکــه ب ــ. ب ــه پ�یتحص ــ�تش در آلمــ�ن ب �ن ی
کـه همـ�اه یهمـدر  و گشـت�ز�ان بیـ�ه ب�د بـه این�س � و سـپس یگـ� دسـتگینفـ� د ٥٢ن اوان بـ�د 
ک�رک�رانــ� حــ�ب  ی�ویــ�ســت پیکــه از س "یل ملکــیــخل". ن�شــ�ه آزاد شــ� �رضــ تبعیــ�بــ�  ١٩٢٠در 

ف�قــ�  یبــ�د، از مــ�ج�ا یو اســتق�ل فکــ� دمک�اســینفــ�ت داشــت و مــ�افع  "نیاســت�ل"تــ�ده از 
کـه گفتـه شـ� حـ�ب تــ�ده را  ،بـ�د یهـم عصـب�ن "یور شـهیپ"جـ�ن و یآذرب� دمکـ�ات همچنـ�ن 

کــ�د و تــ� مــ�ت کنــ�ریاز س یتــ�ک   ی، و مبــ�رزه بــ�ا"مصــ�ق" ۀنکــه در دوریتــ� ا نمــ�د ی�یگ ه�ســت 
 "ییمظفـ� بقـ�"و  "احمـ� آل "و "یملکـ" ی، پـس از دوسـتیقـیط� بـه کـ�دن صـنعت نفـت، و یملّ 

ــ�ر سدو ک ــ�ره  ــ�د و عــ�وهرا  ی�ســیب ک ــ� نشــ� مقــ��ت، همگــ شــ�وع  ــه تشــک یب حــ�ب "ل یاقــ�ام ب
 "یملکــ"و  "ییبقــ�"ن یپ�داختنــ�. بعــ�ًا بــ "مصــ�ق"ک�دنــ� و بــه دفــ�ع از  "�انیــزحمتکشــ�ن ا

ل داد و از یتشـک" سـ�م ی�ویـزحمتکشـ�ن ن"به نـ�م  یح�ب ۱۳۳۱ س�ل در یملکد و  اخت�ف افت�
از رهبـ�ان  ی�ریمـ�داد بسـ ٢٨ یط�ر قطع ج�ا ش�. پـس از ک�دتـ� به ای�ان" ح�ب زحمتکش�ن"

کن�ن � ش�ن�. یدستگ "یل ملکیخل"، از جمله یح�ب  .ان� م�ن�ه یب�قهن�ز از آن  یعن�ص�ا
  ت خ�د گفته ب�د:ی�ن م�هیدر ب "س�م ی�ویح�ب زحمتکش�ن ن"

 یکّلـــ ح�کمــه بــه ئـــتیکــه از ه ییهــ��د، آنیـــگ یبــ�رگ الهــ�م نم یه� �و از قـــ�رتیــن نیــا
 ی�ویــن�ارنــ�، بــه ن یانتظــ�ر ی�ســن� و از رهبــ�ان حــ�ب تــ�ده بــه عنــ�ان ُعمــ�ل اجنبــیم�

کــه م�لــک دسـت�نج خــ�د گ�دنــ� یــا یکــه آرزو یتعلــق دارنــ�. زحمتکشـ�ن  سـ�م ن را دارنـ� 
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حــل  انــ� و راه کــه خــ�د را در خــ�مت طبقــه� ســ�م قــ�ار داده یان�. روشــنفک�ان ســ�م ی�ویــن
داننـ�  ی، تنهـ� راه چـ�ره میسـتی�لیس�س یه� هیرا مط�بق ف�ض یو داخل یمشک�ت خ�رج

ـــ� ن ـــو ب ـــت ا ی�وی ـــمل ـــداننـــ�، ن یم یســـم را ضـــ�وری�لی�ان، رشـــ� و تک�مـــل س�سی  ی�وی
 .  ان� س�م

 "ینهضـت مّلـ یه� سـتی�لیج�معـ� س�س" ۱۳۳٨-۹از زن�ان در س�ل  یبع� از آزاد "یملک"
کــ�د. او بــ� شــ�ه هــم دیرا ت�ســ کثــ� روشــنفک�ان و سیــس  کــ�ده و بــ�خ�ف ا �ســتم�اران عضــ� ی�ار 
ــ ــ �جبه ــهیمّل ــ�ح یه� ، از ب�ن�م ــ�ه، تمج اص ــت ش ــ� حک�م ــطلب�ن ــ�ده� ی ــ�گ  نم ــ� از م ــ�د. بع ب

ج�معــ� "ه� محــ�ود شــ�.  ســتی�لیت ج�معــ� س�سیــفع�ل ،۱۳۴۸در ســ�ل  "احمــ� آل"و  "یملکــ"
از  ه�بعــ� ی�سـت، ولـیچهـ�رم پ یبعـ� از انقـ�ب بــه جبهـ� مّلـ ی نهضـت مّلـی"ه� سـتی�لیس�س

   .روی آورد "ین دفت�یمت" یرهب� به یک ملّ یدمک�ات �خ�ر� ش� و به جبه یجبه� ملّ 
 در ب�خـ�رد ینـیب ، واقـعی�انیسم مستقل ای�لیاز: ارائ� س�س ن�ح�ب عب�رت ب�د یه� ب�ن�مه

ک ؛سمیب� م�رکس مثبـت  یط�فـ ی، بیو منـ�فع کشـ�ر در ب�ابـ� دشـمن�ن خـ�رج یت مّلـی� ب� ه�یت�
ـــ یجهـــ�ن یه� �ســـتیدر س ـــدر رو یط�فـــ یو ب ـــ� اردوگ�ه یی�روی و  ینگـــ� نـــ�هیقـــ�رت؛ آ یهـــ� ب
ل نقــ�ط یــدر ب�خـ�رد بــ� مــ�هب؛ طـ�� و تحل ینــیب ج�نبـه، واقــع نــ�؛ اســتق�ل همه یهـ� لیتحل

کـ�ر بـ�دیل صـحیـ�ن� دادن آنه� ب� ج�معـه و مـ�دم؛ تحلیضعف روشنفک�ان و پ گ�ا  و واقـع یح، 
 گ�. ید یه� ی�گیاز مب�رزه و و یخیل ت�ریو تحل

گ�نـ�گ�ن یه� تج�بـه ی�ست و کشـ�رداریجه�ن س ذ: سـ� گ�اشـته اسـت.  پشـترا  یفـ�اوان و 
 یاجتمـ�ع یه� خ�اسـتن یتـ�م نـهیدر زم یت هن�ز ب� مشک�ت ف�اوانـیمت�سف�نه ام�وز بش�

 یه� مجم�عـــ� خ�اســـت بـــه ییاش م�اجـــه اســـت، در پ�ســـخگ� یو ف�هنگـــ یو اقتصـــ�د
ــ�د ــ�ن ســ�م� یو معنــ� یم کــه ین�ت�ان یدار هیانســ�ن، جه ــ�ن داده اســت و آنچــه   هــ� نش

کـ�د. از  یدار هیم�ت� از جه�ن س� � ن�ت�انیش� ن یم خ�ان�هد" م�ج� واقع�ً �لسم یس�س" عمـل 
مطـ��  یرفـت از مشـک�ت و معضـ�ت ج�معـ� بشـ� بـ�ون یکـه بـ�ا یسـ�م یهـ� �ن راهیم

ک یــعنــ�ان  بــه دمک�اســی �لیتفکــ� و عملکــ�د س�ســ ،ان� � تج�بــه شــ�هیــشــ�ه و در عمــل ن
انس�ن ب�ده است. بـه  یو معن� یم�د ی�زه�ین یگ� پ�سخگ�ید یه� ش از راهی� بیآلت�ن�ت

تحقـق  یبـ�ا یت� ان�از گسـت�ده � چشـمیـش آمـ�ه اسـت؟ آیپـ ین رونـ�ینظـ� شـم� چـ�ا چنـ
__  یدار هی، بـ� ت�جـه بـه قـ�رت سـ�م�دمک�اسـی�ل یس�سـ �ی�؟ آینیب یم دمک�اسی �لیس�س

کن�؟ یه� و کمب�ده� ت�ان� ب� ضعف یم __ ه� و مشک�تش رغم بح�ان یعل  ش غلبه 

نمـــ�د. مســـلمً�  یت� م ه� ســـ�ده ن پ�ســـشیـــبـــه ادادن پ�ســـخ  ،شیپـــ ی� تـــ� چنـــ�یشـــ� ف:
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کـ�رش بـه بـ�ن�میاتح�د شـ�رو یستی�لیتج�ب� س�س یعنی، "سم م�ج�دی�لیس�س" � یـ� یکشـ ی، 
 یکـــه صـــ�دق�نه بـــه بنـــ� یکســـ�ن یهـــ� را در دل ی�س ف�اوانـــیـــ کشـــ�ن�ه شـــ� و همـــ�اه بـــ� خـــ�د

کــ�د. �زم نی� داشــتن� ایــاعتقــ�د و ام یســتی�لیس�س کــه در ا یمــجــ�د  نجــ� بــه چنــ� و چــ�ن یدانم 
� یـبپـ�دازم. صـ�ف شکسـت ، ش� ییش�ت ب�رگنم� به که "س�سی�لیسم م�ج�د"م�ب�ط به  اخب�ر

 هش� منه�م یستی�لیس�س یه� یب�ر جمه�ر و اوض�ع نسبتً� ف�کت یستی�لیعقبگ�د جبه� س�س
کــّل یطــ�ر کشــ نیو همــ یشــ�ق یاروپــ� در  یدار هیک ســ�م�یــ ین بــه ســ�یاقتصــ�د چــ �ه شــ�ن 

کــه ب�یــ�ه و غیــخط�نــ�ک و ددمــنش و غ کنــ�، یه� مــ� را خــ�ن و چشــم یهــ� � دلیــ�ه  م�ن را بــ�ز 
ک�ف به ک بـه مفهـ�م یـدمک�ات �لیاصـط�ح س�سـ بـه یه� �ن تج�بـهیـ�ست. ام� در میگ� یان�ازۀ 

کــ�دم کــه عــ�ض  تــ�ان اعتمــ�د  یگــ� نمیه� د ن تج�بــهیــمت�ســف�نه بــه ا ،ســ�ئ�) مــث�ً ( نخســت 
کـه نسـل ینـ� سـ�ز  تـ�ل و بـ�دهیجید -ی�م م�لی�لی!) امپ�(�م ن�ی�لیامپ� ی�یگ ب� اوجک�د. هم�اه  ن 

کــ�ر و ت�لی� ایب�پ�ولت�ریاز ســ� یانبــ�ه کــ�ده و ع�صــ�  هــ�  رب�ت دســت به � را انــ�ک انــ�کیــجــ�د 
 یهـ�  زمینـهن یت� یدر خص�صـ یمـ�دم حتـ یزنـ�گ ی�یرا در تم�م زواخ�د  ثیسپ�ده و نگ�ه خب

 ،قــ�ار گ�فتــه یک و وحشــیــ�م رب�تی�لیــدر آســت�ن� ورود بــه عصــ� امپ�کــه آن رســ�خ داده، و حــ�� 
مگـ�  .ک داشـتیـدمک�ات یدار هیسـم و سـ�م�ی�لی�ن س�سیـبه سـ�زش م ی�یت�ان ام یگ� نمید

کـه ف�جـیبس یزم�ن م�ت یب�ا کـ�دن یـتج� یک اسـت بـ�ایاسـت�ات� یا ه�ر ک�تـ�ه  � قـ�ا و جمـع 
 .  ی�و و ان�ژین

گــــ�ه و تف�قــــ�  یهــــ� �ن اذهــــ�ن و دلیــــف�جعــــ� افتــــ�اق در مایجــــ�ِد  ، بــــ�گــــ�ید یســــ�از  آ
مبــ�رزه را  میــ�ان، یســتی�لیو س�س یمت�قــ یه� شــهی�ن صــ�حب�ن انــ�اع ان�یــســ�ز م استخ�ان

کـ�ده اسـت. جسـ�رت و  یه تـ� حـّ� یسـ�م� ی�ویـک بـ� نیـدمک�اتنشـ�ن دادن رفتـ�ر  یب�ا تنـگ 
ــ� خب�ثــت گ�گ ــ�ف یه ــ�م یاوجــ ،یچپــ�ولگ� ارزش اض ــه کن( گ�فتــه آور س�س ــه ت�زیــت�ج ک ــ�  ع ی

کلیتــ� مهم یع�د�نــ� ارزش اضــ�ف کــه یــن زاویــن پ�ســش اســت و تنهــ� از ایت� ی�یــن و  ه اســت 
ن ت�نـل یـدر تـه ا ی�یـام ی، ک�رسـ�ب� اینهمـه�). یرا فهم دمک�اسی �لی� س�سیت�ان ج�نم� یم

گـ�، ن ؛ش�د ی�ه می�ۀ م�رن دیبه ش یوحشتن�ک مب�رزۀ طبق�ت گـ�، و فقـط ا خـ�اه یت�ق ی�وهـ�یا
و فقـ� و ادبـ�ر  ی�ر ن�ع�د�نـ� ارزش اضـ�فیع بسـیـو ت�ز دمک�اسیفق�ان ِت قت زشیبت�انن� به حق

کـ�ر فـ�اوان  ی� میـ� س�ن�شت جـ�م کننـ�! آییتغ یب�ا یشن� و ع�مین�یم�دم ب یه� ت�ده ت�اننـ�؟ 
 حـ�ل، نـه بسـتن دسـِت  داد. در هـ�ن س�ال پ�سخ یخ�اه� که بت�ان به ا یت� م ق ف�اوانیو تحق
 یکنـ� و نـه بـ�ز گ�اشـتن دسـتش بــ�ا یبـه حـل مشـک�ت در درون م یکمکـ ،� ک�چـکیسـ�م�

ابتـ�ا  یعنـی ؛یسـتی�لیس�س دمک�اسـی، بـه مفهـ�م دمک�اسـی �لیخته. س�سیاستثم�ر لج�م گس
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ک یهــ�ف یبــه ســ� یا ت�انــ� پلــه یســم، می�لیو ســپس س�س دمک�اســی � یــارزشــمن�ت� ب�شــ�. ت�
کل یم کنـ�نیدر شـ�ا یل� اصـلئ� فهـم و حـل مسـیکنم که  و  یم ع�د�نـ� ارزش اضـ�فیتقسـ ،یط 

 .ک استیدمک�ات یه� سمیق مک�نیاز ط� ی�سیس یم ع�د�ن� آزادیتقس
گـ�ویـن رونـ� را در سـطح ج�معـه و میـ�ان ایدر ا ذ: مختلـف چگ�نـه  یهـ� و اقشـ�ر اجتمـ�ع ه�ن 

 �؟ینیب یم

کـه  یک مشـکل اس�سـیـ !؟اسـت دمک�اسی �لیجنبش س�س ی�یگ مقص�د رون� شکل ف:
سـم یم�رکس یشـ�نیسـم اسـت. بـ� پی�لیدر مـ�رد س�س یشیو ب�ان� یم، ب�ن�میرو هست به ب� آن رو

گـ� یاش را زشت و ب ان� ت� چه�ه زده ی، انگدمک�اسی �لیق س�سین ط�یو از ا  ییآبـ�و کننـ�! تـ� 
ــه م�رکس ــت�ر ب�ب�یک ــم خ�اس ــس ــت. آی ــ�نت اس ــت و خش کی ــ�  ــه نم یس ــه  یت�ج ک ــ�  ــ�رکس"کن  " م

گ�چــه بهتــ�__  ســم ی�لیم�ت�( یخیت تــ�ریــ� فلســف� م�دیــرا بــ� پ� یو اجتمــ�ع یخیل تــ�ریــن تحلیا
کــ�دیخیتــ�ر ف بــ�د و یســت و انســ�ن وا� و شــ�یآل ه�یــک ایــ یخــ�د ذاتــً� از نظــ� اخ�قــ __ ) ارائــه 

�ن یـخ�اسـت. بـه ب یو فقـ� و ف�کـت و جنـگ م یک�ریرا ب�ون استثم�ر و رنج و ب یجه�ن انس�ن
کـ�د تــ� بـه بنـ� و تجلیتـ�ر یل مـ�دیــاز تحل "مـ�رکس"گـ� ید ج�معــ�  یل و اعـت�یــخ و ج�معــه آغـ�ز 

کنــ�. از نظــ� مــن انــ�وزی و ث�وت یاز س�دپ�ســتمبــ�ا   خ و یلســ�ف تــ�رین فیت� فیشــ� ، اواقــ�ام 
بـ�د و همچنـ�ن هسـت و خ�اهـ�  یشن�سـ و ج�معـه ی�سـیو اقتصـ�د س یلس�ف عل�م اجتم�عیف

کــ�ده و اییــبــ�د. امــ� زمــ�ن و مکــ�ن تغ  ی�زگیــرا بــه در یاز روان انســ�ن ییهــ� بخش ،�ییــن تغیــ� 
ــی� دیســ�م� ــ�ن�هی�س ــن، �ت کش ــ�  ی�ز بشــ�ی ــ� انی ــ�ده و ده�نیراه را ب ک ــ�ر مســ�ود  ــته  ث ــ� را بس ه

 کیـر م�حلـ� � دیـرسـ�. دن ینم یو به گ�ش کس ییبه ج� ییگ� ،کیدمک�ات ی�ده�یاست. ف�
جهــل و  ی�وهــ�یگــ� قــ�ار گ�فتــه و حــ�ص و آز س�دپ�ســت�ن خــ�لق نید یســتی�لیســم امپ�ینئ�ف�ش

ــجن� ــ�ن ی ــ�ف جه کن ــ�اف و ا ــ��ن میت در اط ــ ج ــدهن ــ�ای�. در چن ــ�تً�  یطین ش ــیق�ع  دمک�اس
ــه ــ�م یــاز مقب�ل یا درج ــل مــ�هبیــ�فتــه و در میت ع ــ�ر ســ �ن مل �ه اســتب�اد، یزده و تحــت فش
بت�انـ� سـک��ر  دمک�اسـی� یاسـت. شـ� دادهبشـ� قـ�ار  یس�ل�ح� آرزوه� و شع�ره� را سمیسک��ر

کنـ�. ب�یـ�انیکـم مـ� ا دسـت یبـ�ا یراهـ دمک�اسـی �لیدوش به دوش س�س شـ�ت  � بـهیـ�ن بـ�ز 
کــه از همــهییــپــس از تغ ی�ه�یــمت�جــه ته� کــ�ده  م�اجــه�ن را بــ� خطــ� یــ�انی�ان و ایــســ� ا � بــ�د 

ه�، تنهـــ� راه و  تســـی�لیاز جملـــه س�س یمت�قـــ ی�وهـــ�یائـــت�ف همـــ� ن :ک جملـــهیـــاســـت. در 
 .خ�اه� ب�د یآزاددر جهِت ن گ�م ینخست

ر، س�سـی�ل کشـ� از در داخـل و خـ�ر� یعیف وسـیط ،یمخ�لف�ن حک�مت اس�م یدر اردو ذ:
چنـ�  ه�داننـ�.  یم�ن م رفت از مشک�ت ومعض�ت م�ج�د در ج�معـه را راه ب�ون دمک�اسی
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 �ه و نظــ�ات ویــمفهــ�م و پ� امــ� همــ�ن ،شــ�د یبــ�ده نم ینــ�م دمک�اســی �لیســاز س� کــه
 یو عملـ ینظ� یه� حل عن�ان راه نظ� است و آنچه به ک م�یدمک�ات �لیس�س یه� خ�است

 دمک�اسی �لیهم�ن س�س ،ش�ن� یط�� ممطلب  دمک�اسیخ�اه و یت�ق ی�وه�یاف�اد و ن یاز س�
 � ب�داشت من درست است؟ یآ �؟یشیان� ین رابطه چگ�نه میشم� در ا .است

�ن بـــه مفهـــ�م و یشـــیهمــ�ن ان� ،کنم آنچــه در وهلـــ� اول مهـــم اســـت یمــن فکـــ� مـــ :ف
کـه هـ�ف را ب�یهـم ن یحـ�ل شـّک  نیام� در ع .معن�ست  یو در ق�لـب مفهـ�م یروشـن � بـهیـسـت 

کــ�دیــخ�دمن�انــه ب بــ�ن مــ�دم را یگ� ٥٧کــه در ســ�ل  یصــ�رت همــ�ن ســ�درگم نیــ� ایــدر غ .�ن 
کــ�د. گ�شــته از ایا یگــ�یشــکل د گ�فــت، بــه ــ ،نیــجــ�د مشــکل خ�اهــ�   ین بــ� نــ�میمعــ یح�ب

انضــم�م  شــ�ه هــم �زم اســت، بــه شــ�ه و حســ�ب یبنــ� مشــخص، زمــ�ن یا همعقــ�ل و ب�ن�مــ
ـــ� مـــ�ارد اضـــط�ار یبـــ�ا ی�ات ضـــ�وریـــتمه  ی�ش درســـتیجـــه ضـــمن پـــ�ی. در نتیمق�بلـــه ب
کـه چشـم�ن متفـ�ق و یش شم�، ب�یف�م� کـنم  گـ� بـه� عـ�ض   ت بـ� ضـ�ورت تـ�ِک یـف�ر مفتـ�ق ا
کــه احــ�اب و  ی�بنــ�، تــن بــه نــ�ب�دیق نیــهــ� ت�ف ینیدوب خــ�د خ�اهنــ� داد. ضــ�ورت تــ�م دارد 

 �� مخــ�یــقــ�ار دهنــ� و بــ� پ� یگ� را مــ�رد ب�رســیکــ�ی یه� ه� ب�ن�مــه تیه� و شخصــ ســ�زم�ن
 ب�سن�. یگ�نگیمشت�کش�ن به 

ن اوضـ�ع داخـل یبـ ییهـ� سـت تف�وتین ّک � اش�ره کنم که شین وضع ب�یعلل ا یدر ب�رس
ل س�نســ�ر، یــاحــ�اب و تحم ی� و مم�نعــت از آزادیســ�ک�ب شــ�د، از جملــه: و خــ�ر� وجــ�د دار

کــه  در داخــل قتــل روشــنفک�ان و فعــ��ن و �، شــکنجهیــته� �ط و یــهمــه احتاوً� ب�عــث شــ�ه 
 یاســت. از ســ�راه روشــن ِن یّ ُمبــ ،شــ� روشــنیان� ،ن احــ�الیــکننــ�. بــ� تمــ�م ا یخ�دس�نســ�ر

در داخـل  دمک�اسـی �لیک جنـبش مسـتقل س�سـیـ ی�یـگ ط شـکلیم از شـ�ای� نت�انیش� ،گ�ید
 سمی�لیب�ورمن� به س�س یه� س�زم�ن ی�یم که بق�یدان یمام� م. یخب� ب�شط�ر نسبتً� روشن ب� به
دانـ�، ن�صـ�  سیبـ�ز رئـیف�( آشـک�ر  صـ�رت پنهـ�ن و منفـ�داً  بـه دمک�اسـی �لی� س�سی دمک�اسیو 

گــ� ارتبــ�ط یانــ� و حتــ م�ن�ه ی�ان بــ�قیــگــ� از روشــنفک�ان) در اید ی�ریزرافشــ�ن، و بســ �ن یــم یا
 یه� ســ�زم�ن یهــ� و حتــ ارتب�ط ،ط من�ســبیجــ�د شــ�ایمحــض ا پنهــ�ن نب�شــ�، بــه یهــ� گ�وه
کـه سـ�زم�نیدان یحـ�ل، مـ نی. در عـآین� پ�ی� می یح�ب �ان، یـا یکنـ�ن یمت�قـ ی�سـیس یه� م 

ـــه، رنجـــ�ر از انح�افـــ�ت ا یســـنت یهـــ� جنبشخـــ�ار  �اثیم شـــت�یب ـــ یکی�ئ�ل�ژیـــو، ب�بخت�ن � ی
 ییحـ�ب تـ�ده، و فــ�ا یخط�هـ� ؛انـ� �انیـط ح�ضـ� در ای�گ�ه روشـن نسـبت بـه شـ�ایـفقـ�ان د

کث� � مـتهم یـنیـ� هـ�  چپ یمـ�بق اسـت و طـ�ز نگـ�ش آنهـ� زده یشـ�نیب� پ ی�هیب�چسب س ،تیا
گ ی� متهم به انح�اف در مشیان�  یرو به چپ عـ�م ( یکیو م�اضـع اسـت�ات� یکیتـ�کت یه� �مو 
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کـه غ�لبـَ� هنگـ�م انتخ�بـ�ت خـ�د را نشـ�ن میوضع ا ی ازص درستیل و تشخیتحل دهـ�).  ی�ان 
ــ� ا ــب ــ� حــ�ل جنبش نی ــدمک�ات یه ــکل گ�فته یگــ�یک دی ــ�ب ش ــم پــس از انق ــه بــه  انــ� ه ک

 .هستن� دمک�اسی �لیو س�س دمک�اسی� سک��ر ی�د در مسیاحتم�ل ز
کنـ�گ ی�ســیس یهـ� یم�ریب نیــشـ� ایر کـه در طــیـ�ر عمیه� بســ یو پ�ا صـ� ســ�ل  یق اســت 

 ی�ذ مشــخــ� اتیــه یســت روســیک�رک�رانــه از حــ�ب کم�ن ی�ویــطــ�ر خ�صــه در پ گ�شــته، بــه
�ان و ن�متن�سـب بـ� یـط ایالعمل انفعـ�ل مـ�ک�ر، بـ�ون ت�جـه بـه شـ�ا عن�ان عکس مسلح�نه به
م یــت رژیــل ن�درســت از م�هیــ� تحلیــ�ان و اس�ســً� بــ�ون داشــتن هــ�ف روشــن و یــروح اوضــ�ع ا

در دورۀ  ی�سـی� سیسـ�ک�ب شـ� ،ین وضـعیچنـ ی�سین� سیش�میه ب�ده است. ام� پیت فقیو�
المـ�ت  لیـط� یه� �ن احکـ�م زنـ�انیـح� و حص� سـ�واک شـ�ه و ب� یب یه� و حم�قت یپهل�

کـه حـ� فع�ل یروشنفک�ان یب�ا گـ�هیب�ده  ه یـ� اع�میـ� کتـ�ب یـدو جـ�وه  یکـیاز خ�انـ�ن  تشـ�ن 
کــه ده رفتــه اســت. خفقــ�ن و ســ�ک�ب اعمــ�ل یف�اتــ� نم ــ�  شــ�ه در دورۀ قبــل از انقــ�ب  هــ� ب�اب

جه، فقــ�ان یشــ�د، جنــبش را دچــ�ر ســ�گ یپــس از انقــ�ب هــم اعمــ�ل شــ�ه و م ،�ت� از آنیشــ�
کــ�ده اســت. ا یهــ� در ب�داشــتن گ�م یو نــ�ت�ان ینــیب �ن روشــنیاکســ � بــه یــن وضــع ب�یــاســت�ار 
کنــ� و شــ�ییــتغ یشــکل ــ� اســت. ییــ� هــم در حــ�ل تغی�  کــه تمــ�میــک نکتــ� مهــم ای  ین اســت 

از «هسـتن�، لـ�ا فلسـف� بـ� یکـ�یگ� اثـ� مشـ�به  یدر داخـل و خـ�ر� دارا ی�ات مثبـت و منفـییـتغ
ک�ر ی�ون نمیب  ی�یـگ شـکل کـه بـه یی، تـ� جـ�»شـ�د ین میـی� در درون تعیـچ کـ�د، همـه یش�د 

ــ�ن ــ یارگ ــ�ط اســت، افســ�نه ی، و انســج�م ســ�زم�نیمت�ق ــ یا م�ب ــ�ر  یســت! حتــیش نیب در روزگ
کـه درون و ب ،�ون نبـ�دیــ� از بیتـ�ث یکهـن هـم درون بــ  یگـ� دو ســ�ی�ون دیــچــه رسـ� بـه امــ�وز 

 !ان� ک سکهی
نکـــه ینخســـت ا؛ بـــ� درون دارد ییهـــ� و هـــم تف�وت  در خـــ�ر�، هـــم مشـــ�بهتاوضـــ�ع امـــ� 

کنـ�ه ی�انـیا ی�سـیس یه� �ئ�ل�گیـروشـنفک� و ا ی�وه�ین کـه  در س�اسـ� جهـ�ن پ�ا انـ�، ه�چنـ� 
ک�ن�دا چگ�لیدر اروپ�، آم� ط یاز شـ�ا یکسـ� تـ� حـ�ی�وهـ� از ین نیـدارن�. ا یشت�یب� ت�اکم ی یک� و 

کـه همـ�ن فقـ�ان ین مشـکل پـیت� یکـ�ن�ن«گ� بـه ید یدورن� و از س� یواقع و  دمک�اسـیش رو 
 ییهـ� �وهـ� گ�شـته از تف�وتیدرسـت ت�جـه ن�ارنـ�. ن یبـه شـکل ،»�ان اسـتیـسـم در ایسک��ر

�ن یت بخشـیـ�ن اول�یـکـ�ام در م دارنـ�، هـ� دمک�اسـیسـم و ی�لیکه در ن�ع نگ�شش�ن به س�س
ــ) یت عنصــ� خــ�رجی�ســیاز س ی�ویــحــ�ب تــ�ده و پ ی� خطــ�یــنظ( یبــه خطــ� حملــ� خــ�رج � ی

کــ�دن جنــبش اصــ�ح یتقــ�م خطــ� و اســتب�اد داخلــ کننــ�. بــه نظــ�  ین�ســ�ن م یطلبــ و عمــ�ه 
ک قــ�ار داد و یـن�میق دیـک نگـ�ه دقیـرا در پ�تـ�  یو ذهنــ ینـیط عیتـ�ان اوضـ�ع و شـ�ا یمـن، م
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شــه وجــ�د یهــ� هم خ ملتیدر طــ�ل تــ�ر ی�: خطــ� حملــ� خــ�رجیشــی�وهــ� ان�یبــه تعــ�دل نظــ�م ن
گـ�ه دسـِت  یداشته و خط� داخلـ بـه خطـ�ات جنـگ  اسـت. �اشـتهن یاز خطـ� خـ�رج یکمـ هـم 

گــ�ه ب�عــث شــ� مــث�ً  ی� بــه ظلــم و ســتم داخلــیــ� و نیــهــ� فکــ� کن ه ملتیــاول عل یجهــ�ن در  کــه 
ــا ــ ،�انی ــ� خــ�رج یآرزو یم�دم ــه ا یحمل ــب کننــ�ی ــدر دورۀ غ�ن�( �ان  ــک ؛�نی ــک�ت�ز :ن �ن) در ی

کـه تحـ�لییت ب� تغیشه اول�یح�ل هم ه�  یسـ�زن�ه در پـ ی� تع�دل و تن�سب قـ�ا در درون اسـت 
 .خ�اه� داشت
درســت از  ینــیل عیــدر تحل ییعــ�م ت�انــ�، بــ�ون شــّک �ر مهــم، یک ع�مــل بســیــدر اینجــ� 

� یــ�ان اســت. بعیــ� انقــ�ب ایــتحــ�ل  یص م�حلــ� بعــ�ی�ان و تشــخیــا یو ذهنــ ینــیط عیشــ�ا
کنـ�ر زده شـ�دیـدمک�ات� ییـق تغیـاز ط� یدهـ� نظـ�م اسـ�ماجـ�ز  یم کن�نیاست که رژ ن یـا -ک 

� یـم�هـه  کیـ� یـشـبه  کیـ یر هم که بت�ان ب� ح�کتن تصّ� یاست. ام� ا یب� استب�اد م�هبذات 
ــ ــ یحت ــ�ار شــ�د ن دمک�اســی �لی�ان نظــ�م س�ســیــســ�له در ا کی ــب�ق ــرؤ ی� تصــ�ری ــت.  یی�ی اس

کـ�ه در ب�ابـ� آلت�نـ�ت یمشک�ت آور انب�ه س�س�م ،یو اس�س یمشکل اصل � یاست که ن�گهـ�ن مثـل 
ائـــت�ف  ،نیبنـــ�د. بنـــ�ب�ا یشـــ�فت میو پ یســـم�جت راه را بـــ� ت�قـــ شـــ�د و بـــ� یقـــ�رت ســـب� م

ــ�ین ــت و ی�لیس�س ی�وه ــ�اتس ــ�ورت دمک ــبن یض ــ ی�دی کس ــ�ورت ا ــ�ن یت� از ض ــ�دش خ گ �ن و 
ــ�ا ــه از ســ� یب گ�چ ــ�ن ا ــ�ه دارد. خفق ــ�د زن ــرژ یم�ج ــم تحمی ــ�ِد  یل می ــ� در دروِن خ  شــ�د، ام

 یمغــ� ینــ�ه�یآو ف� یینــ�ی، بیقلبــ یی� دچــ�ر ن�رســ�یــه اســتب�اد و خفقــ�ن، نیــجبهــ� مبــ�رزه عل
ــ جهــت جــ�د یح و ایانتخ�بــ�ت آزاد خ�اهــ� ت�انســت در تصــح شــّک  ی. بــشــ�د میدرســت  ی�بی

کسـ ،و انسـج�م و حـل مسـ�ئل مبـ�م یت�قـ ی� درست بـ�ایمس در  یمـ�ریبـه ب ی�نیم�ننـ� چـ�در ا
کنـ� کـه شـ�ربخت�نه در ا ینظـ� م امـ� بـه .ح�ل احتض�ر کمـک  انقـ�ب هـ� بـه  �ان همـ� راهیـرسـ� 

هن و مـ�دم یمـ یکشـت یبـ�ا یکـه ممکـن اسـت بـ� خطـ�ات نسـبتً� ب�رگـ یت�فـ�ن .ش�ن� یختم م
 �.هم�اه ب�ش
ـــب و آزاد ،گـــ�ید یاز ســـ� ک و در مجمـــ�ع یـــالکت�ون ینت�نـــت و خب�رســـ�نیا یوفـــ�ر مط�ل

گ�ه یبه سـ�در گمهم  ،ارتب�ط�ت انب�ه هـ�. تنـ�ع اخبـ�ر و آثـ�ر مکتـ�ب و  یهـ� افـ�وده و هـم بـه آ
ــ�ح ــ�ع و تعــ�اد عج بهمص ــه� و تن ــیس یه� ب ســ�زم�نی ــ�ه�ًا در حــ�ود ( ی�س ــ�د ١٥٠ظ � یــ) نع

 .� ک�ده استیه� را تش� یس�در گم
و  ،و عــ�م اعتمــ�د بــه همــ��ن و همفکــ�ان ی�یگیو نــ�پ یثبــ�ت یشــ� بــیان� ،گ�شــته نیــاز ا

 یتیشخصـ یهـ� یم�ریگـ� بیو د  ینـیو خـ�د ب�ت�ب ،به داشـتن حـق تفکـ� ن�متشـ�به ییاعتن� یب
کـه ن�شـیـ�انیا �ان یــمـ�ت در ا ج�معـ� ک�تـ�ه ی�یـگ از سـ�ک�ب و اسـتب�اد درازمـ�ت و شـکل ی�ن 
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و  �هک شـیـگ� ن�دیکـ�یه� چه در داخل و چه در خ�ر�، نت�اننـ� بـه  ش�ه که گ�وه سبباست، 
ــ�ا ــت�فیــجــ�د یا یب ــ�ا ای حــ�ل محــ�ر حــ�اقل ب�ن�مــه ،ک ائ  دمک�اســیســک��ر  یب�قــ�ار یب

گیب ک واقـعیـدمک�ات �لیک حـ�ب س�سـیـ ی�یـگ شـکل یق مبـ�نیط� نیبک�شن� ت� از ا � یـن و ف�ا
 .�ز داردی�وه� نیاز ن یانب�ه یکه به مش�رکت فک� یج�د ش�د. ام�یا

کنــ�ر تمــ�م ا ــهــ�، نفــ�ذ ع�امــل رژنیدر  ــ ،می � ب�زداشــت و آزار بســتگ�ن یــ�وهــ� و ی� ت�ســ�ن�ن نی
کـ�ده  میوضـع را وخ ،�ان و هـم در خـ�ر�یـآن�ن هـم در ا ت ارتجـ�ع یـاسـت. ب�بخت�نـه ح�کمتـ� 

کنــ�گیســ بســته و نگــ�ه  ه� را چشــم ،� اوضــ�ع ن�بســ�م�نی� و تشــ�یمــ�دم و خــ�ء آلت�نــ�ت ی�ه و پ�ا
ش از انقـــ�ب یپـــ یواپســـگ�ا ی�وهـــ�ین یرا بـــه ســـ� یاز مـــ�دم عـــ�د یعیوســـ یهـــ� بخش

 .ب�گ�دان�ه است
�ۀ یـرا محـ�ود و دا یو داخلـ ی�ن خـ�رجیسـیاپ�ز ی�وهـ�ین ییآ امک�ن گ�دهم ،طین ش�ایا

شـــ�رو را یفــ�ئق آمــ�ن بـــ� معضــ�ت پ یمتن�ســب بـــ�ا یهــ� هـــ� و راه و اتخــ�ذ روش یروشــنگ�
کــ�ده اســت.  تنــگ کــه عــ�ه ی، چنــ� ســ�لوجــ�د بــ� اینت�  در ســ�ئ� شــکل » یتــیجمع« یا اســت 
 ی�یهم منتش� ک�ده و عض�گ یو مط�لب "�انیا دمک�اسی �لیت س�سیجمع"ان� تحت ن�م  داده

�ن یـدر م .انـ� ک�ده ییهـ� ع ح�کتیوسـ  هـ�ی فی� بـ� طیـن دمکـ�ات ی. سـک��ره�کننـ� یهم م
ــ� فیط ــ�ا یه ــم ییف ــ�ت ه ــ�ه یجلس ــ�ار ش ــت ب�گ ــه نتاس ــ�ه�ًا ب ــ� ظ ــ� دلی، ام ــت ج ــ�اه و مثب خ

کــ�رگ�"ن�.  �ین�ســ  یت� درســـت ی�یــگ گــ� ســمتید یکســ� دچــ�ر انشــق�ق شـــ� و از ســ�یاز  "راه 
کـ�دهنـ�ه یآِن �ایـا یمـ�ث� در سـ�زن�گم و یسـه ی�وه�ینسبت به وضع م�ج�د و ن اسـت.  اتخـ�ذ 

 .ان� � سک�ت ک�دهیان�  خ�د مشغ�ل یه� شهیغ ان�یهم منف�د هستن� و فقط به تبل یا ع�ه
�ن روشــنفک�ان یــدر م یش از انقــ�ب بهمــن، حتــیپــ دمک�اســی �لینظــ� شــم� چــ�ا س�ســ بــه ذ:

ک�شـــن�گ�ن سیـــ، و نیو فلســـف یو ف�هنگـــ ی�ســـیس و  ی�ن فکـــ�یـــج� ،یو ف�هنگـــ ی�ســـی� 
�ن یـــ�، بـــه ج�یـــدو دهـــ� اخ یطـــ کـــه مینیب یامـــ� مـــ ،در ج�معـــ� مـــ� بـــ�د یفیضـــع ی�ســـیس

 شـ�ه بـ�له ج�مع در__  یحک�مت �نیسیاپ�ز یه� �نیج� �یس� ب� سهیمق� در __ یق�رتمن�
�ن یـدر م دمک�اسـی �لیس�سـ بـه لیـتم� چـ�ا سـت؟یچ تحـ�ل و یدگ�گـ�ن نیـا لیدل. است

 است؟�فته یش ی�ن اف�ای�انیا

م بـه ی�مسـتقیم و غیطـ�ر مسـتق �م بـهیک�شـ یتـ� حـ� قبـل، یه� در پ�سخ به پ�سـش ف:
قبـل ِن �ایـدر ا دمک�اسـی �لیجنـبش س�سـ ،ن س�ال پ�سخ ب�هم. هم�نط�ر که ع�ض ک�دمیا

) بـه ییفـ�ا یکـیح�ب تـ�ده و جنـبش سـ�زم�ن چ�( �ن عم�هیدر واقع ت�سط دو ج� ،از انق�ب
ــ�د. چشــم ی�یــتعب ــه راســت یمــ�دم و روشــنفک�ان، نگــ�ه یه� گ�وگــ�ن گ�فتــه شــ�ه ب  یرو ب
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 یرو بـه چـپ یش� و، بعـ�، نگـ�ه یم�ج�د س�خ�رده م دمک�اسی �لیک�د و از س�س یم یا ت�ده
 یهـــ� � نگ�هیـــکـــ�د و ضـــمن ســـت�دن قه�م�نـــ�ن جـــ�ان ز یم یکـــیچ� یکیاســـت�ات�  -یکیتـــ�کت

�د و در جــ� ُخــشـ�ه بــ�� عـ�ج پــ�ت  یقـ�ل معــ�وف از بـ�� � آنـ�ن بــهیــتنـ� و ت یو انق�بــ یانتقـ�د
� یـب� ق�عـ�ت�ً  دمک�اسـی �لیمنشـ�ء و مقـ� و مظهـ� س�سـ ،تـ� از همـه گ�شـته و مهم نیـش�. از ا یم

کــ�ر م ــه و محــل  ــ�ن را بــه روش یک�رخ�ن کــ�رگ�ان اعتم�دش از دســت داده  یا تــ�ده یهــ� بــ�د. 
کــ�ر اینکــه  ؛�نــ�یت�انســتن� بگ ینم هـ� کیو چ� ییهــم بــ� فــ�ا یکیب�دنـ� و ارتبــ�ط ارگــ�ن از محــل 

دو  ،�ن مسـلح�نهیـشـ�د. هـم حـ�ب تـ�ده و هـم ج� � آغـ�ز ییمب�رزه و تغ یح�کت ب�ا ب�یست می
ــج� ــ�دهی ــ�رژوا �ن خ ــه ام ییب ک ــ�  ــب�دن ــ�ل و ای ــ ی�ئ�ل�ژی ــ یانح�اف ــ�ن� آری ــ� یم ــش را بیخ �ن و ی

و ت�همـــ�ت  یکـــیچ� یهـــ� یرو � دچـــ�ر چپیـــخلـــق ن  نیک�دنـــ�. ســـ�زم�ن مج�هـــ� یدنبـــ�ل م
هـ� و  در اذهـ�ن ت�ده یعـیمجـ�ل بـ�وز طب دمک�اسی �لیب�د و هن�ز هم هست. ل�ا س�س یم�هب

 ی، ح�کتــ"یل ملکــیــخل" یه� رغم ک�شــش یگــ�، علــید یکــ�د. از ســ� ی�ا نمیــپرا روشــنفک�ان 
گـ� گ�فتـه بـ�د در محـ�ق ف�ام�شـیـ�ان هم شکل نگ�فتـه بـ�د و یخ ای� ت�رین نظ�یت�و یب�ا  ی� ا

 .و سک�ت ف�و رفته ب�د
�ان شـ�. یـخ ایتـ�ر ینـ� شـکل دادن بـه تئـ�ریدر زم یخـ�ب یه� ، ک�شـشام� بع� از انق�ب

کم�بنــ�  آنهــ�قـ�ار دارنــ�،  یو طبقــ�ت یخیتــ�ر یل علمـیــ� تحلیدر مســ یدرسـت ه� بــه ن ک�شــشیـا
کـ�ده و در مسـ یشیسم ف�م�یم�رکس یبن�گ  یر پـن دیهمچنـ. انـ� قـ�ار گ�فته یت� � روشـنیرا ب�ز 

، و هم�مــ�ن بــ� یفقــ�هت یم اســ�میــهــ� نســبت بــه رژ خــتن تــ�هم ت�دهیانقــ�ب و پــس از فــ�و ر
کـه انـ�کیج�معه، خص�صً� از مقطع پ� یش�ن عم�م ی�سیس جـ�د شـ�، و یآرامـش ا ی�ن جنـگ 

ه� بـ�  چشـم ،�هیـ�ه و غیـاعت�افـ�ت و غ ی�نیـ�یش تل�ی�، بعـ� از نمـ�یـبه قـ�ل شـم� از دو دهـ� اخ
 یهـ� بـ� رو گ�شـته بـ�ز شـ�ه اسـت. امـ� بـه نظـ� مـن، هنـ�ز نگ�ه یه� یانح�اف�ت و تن�رو یرو

�ن ب�شــ� متم�کــ� یــ�انیا یخیح�کــت تــ�ر یکــه راهنمــ� ین و روشــنی� نقطــ� شــف�ف معــیــکــ�ن�ن 
کن�گ ،� و ع�ض ک�دمینش�ه است. هم�نط�ر که اش�ره ک�د  � اسـت و مت�سـف�نه چـِپ یش� یپ�ا

کـه هم�نـ� ا یست�ار ب� راه راسـت و بـه سـ�ط�ر ا که به دمک�ات �لیس�س  دمک�اسـیجـ�د یهـ�ف 
ن اواخـ� صـ�رت گ�فتـه و یـکـه ا ییه� رغـم ک�شـش یعلـ .کنـ� مـیاست، ح�کـت  یستی�لیس�س

گـ�دش تصـح از(اسـت  کـه نشـ�ن داده شـ�ه ی�ر سـ�زن�ۀ فـ�دیبس یه� ح�کت � یح مسـیجملـه 
کــ�رگ�" و  ؛در داخـــل آن احتمـــ�ً� ب�زتــ�ِب کـــم در خــ�ر� و  دســت ،)"یشـــ�لگ�ن" ی، خـــط آقــ�"راه 

 ن�شــت�ره�یو  "کــ�لیراد دمک�اســی �لیس�ســ"در مــ�رد  "� رهنمــ�یســع" یمقــ��ت آقــ�همچنــین 
ــ�دش در زم ــیمتع ــ� ب�رس ــ� انق�ب ین ــ� و درس ،جهــ�ن یه ــ�ایه ــا یش ب  یهــ� �ان و ح�کتی
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کــ�دهیا ی�یــ�د و نقطــ� روشــن امیــگ یکــه در خــ�ر� صــ�رت م یگــ�ید طــ�ر  هن�ز بــه، امــ�جــ�د 
 .نه شکل نگ�فته استین زمیسته و گست�ده و هم�هنگ در ایش�

� یــســتم و بعین تحــ��ت چنــ�ان بــ�خب� نیــپــس از ا ی،ت� داخلــ قیــاز تحــ��ت مشــ�وح و دق
 �.شکل گ�فته ب�ش یدانم که ح�کت منسجم یهم م

ــ� فکــ� ذ: ــِع م�جــ�د رش ــ یم�ان ــ�دار س�س ک ــه یــدمک�ات �لیو  ک�امنــ�؟ چگ�ن ــ�  ک در ج�معــ� م
 ن م�انع را از س� راه ب�داشت؟ یت�ان ا یم

کینک�ت ز یکه در ب�� اش�ره ش�، ب� رومط�لبی ب�  ع�وه :ف  :کنم ی� می� ت�
کـه جلـ� ه�گ�نـه تفکـ� و یـت فقیـوج�د نظ�م اختن�ق و سـ�ک�ب و� ،�یالف) قبل از ه� چ ه 

 ؛اجتم�ع�ت و اح�اب را گ�فته است یغ و آزادیتبل
غـ�ت ی� تبلیخص�صـً� در اثـ� تـ�ث ،از ج�معـه ییه� در بخش ینیب�ب ین�عاحتم�ل دارد ب) 

� ســلط� مــ�هب قــ�ار یــکــه ز یدســته از م�دمــ آن ؛�وهــ� م�جــ�د ب�شــ�ی�ن نیــدر م یمنفــ
ن یـرفـع ا ین�ازنـ�. بـ�ایب دمک�اسـی �لیبـه س�سـ یت�انن� نگ�ه مه�ب�ن ینم دارن�، هن�ز
فـ�اوان در بـ�زار نشـ� م�جـ�د ب�شـ�  ی�سـیو س ی� آث�ر و منـ�بع روشـنگ� فکـ�یمشک�ت ب�

انـ�.  یخ و مطب�عـ�ت آزاد و روشـنگ� از ع�امـل اصـلی�ت و ت�ریست. مخص�صً� ادبیکه ن
 ؛�ر م�دم ق�ار دادین شکل در اختیت� � به س�دهی�ت را ب�ین ادبیا
کــ�رگ� و مت�ســط رشــ� فــ�اوان یــ� در میــق�عــ�تً� ب� دمک�اســی �لیس�ســ افکــ�ر) پ �ن طبقــ� 

ک�رگ� اداشته ب�ش�. ا کن�ن بیم� طبق�   یزنـ�گ یی� مسـ�ئل ابتـ�ایـش درگیش از پـی�ان ا
گــ�ه  طبقــ� مت�ســط هــموضــع �ه اســت. یگســت�ده ن�ســ یطبقــ�ت یاســت و هنــ�ز بــه آ

کنـــ�ه یتـــ� م میوخ روز   بـــه روز کـــه بـــه  شـــ�د و پ�ا �ت یجـــ�د تشـــکیا فکـــ�ت� از آن اســـت 
 ؛فت�یب یح�ب

تنهـ� از دسـت دادن  نـه ،مصـ�دف بـ�شـ�ت خط�نـ�ک و  �ان بـهیـدر اهـم  ی�سـی) ک�ر ست
 آن افـ�ادگ�فتـ�ر شـ�ن اقـ�ام و بسـتگ�ن  یمعنـ� بلکه به ،شیو ج�ن خ� یشغل و زن�گ

 ؛است
ــ دمک�اســیاز  یحــ�اقل مســتل�م وجــ�ِد  یک جنــبش ح�بــیــ) شــکل دادن بــه ث  ی� آزادی

کـه شـ�ا یک�ه�یاصـن�ف و سـن� ب�پـ�یی جهِت  سـت. ی�ان نیـدر ا آن طیمسـتقل اسـت 
 ،م�نـ�ه یرا بسـته و ظـ�ه�ًا تنهـ� راه بـ�قکشی�ن خته راه نفس یگس لج�ماستب�اد مطلق 

اش چــه ب�شــ� معلــ�م  جــهیگــ� اســت! نتید یخــ�د � خ�دبــهیــک انقــ�ب خ�دجــ�ش یــ
کـه یبـ�د یگـ�یجنـبش د ی�یگ ن اواخ� ش�ه� اوجیست. م� ش�ه� جنبش سب� و این م 
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 یدنبـ�ل رهبـ� �ان هنـ�ز بـهیـه�چن� هن�ز زن�ه است. معتق�م مـ�دم در ا ،س�ک�ب ش�
 ؛ت ف�اوان داردیاهمالبته ک هستن�؛ که ی�م�تیک�ر

شــ�ن را بــه اطــ�ع یه� � بت�اننــ� نظــ�ات و ب�ن�مهیــهــم ب� یگ�نــ�گ�ن فعلــ یه� ) ســ�زم�نج
 ؛قت زده ش�دیاصط�ح ج�ق� حق به ،همه ب�س�نن� ت� از ب�خ�رد آراء

و سـ�لم بـ� هـم ن�ارنـ� و  یانتقـ�د ِد گ�نـ�گ�ن ب�خـ�ر یه� خـ�د سـ�زم�ن ،گ�شته نی) از اچ
   ؛ستن�یپ�سخگ� ن

 .ستیط م�ج�د نین ش�ایچ ک�ام از ایه
ک اســت! یــدمک�اتط یجــ�د حــ�اقل شــ�این قــ�م، ایتــ� ن و مهمینخســت ،حــ�ل ح) در هــ�

کـــ�ر ،دمک�اســـیجـــ�د حـــ�اقل یبـــ�ون ا کـــ�د. انقـــ�ب خشـــن و  ینم یدر واقـــع  تـــ�ان 
سـ�عت  نـ�زا شـکل دهـ� و بـهک و یدمک�ات�یغ یآن�رش ین�ع ن ممکن است بهیخشمگ
 !ب�ود یگ�ید ی� استب�ادی یکت�ت�ریرو به د

همـ�اه  یاجتمـ�ع دمک�اسیک یرش�  یعنی، دمک�اسی �لیت�ان رش� تفک� س�س یچگ�نه م ذ:
ک�د؟ یت و تس�یرا تق� یک دولت رف�هیب�   ع 

 ،ســـ�بق یســـم در اتحـــ�د شـــ�روی�لیســـق�ط س�س یاز مشـــک�ت اس�ســـ یکـــی ،�یـــنیبب ف:
فـ�اوان  یهـ� خـتن خ�نیمبـ�رزات و ر یب�د که بـه بهـ� یت دست�وردیّ اهم ینفهم� ی یب�فهم

 کـه ل بـه نهـ�د و س�شـت انسـ�ن شـ�دیو تبـ� یقـً� درونـی� عمیـسـم ب�ی�لیح�صل ش�. فکـ� س�س
نبـ�ده اسـت.  یپـ ین فکـ� و رفتـ�ر اجتمـ�عیـا یت هن�ز به گ�ه� و س�شت متعـ�لیمت�سف�نه بش�

ــگ یدارد از آن ف�صــله مروز بــه روز هــم انگــ�ر  اینکــه بــ�ت� غــ�ت ســ�ء یاز تبل یکــه البتــه ن�شــ؛ �دی
ــت.  ــل از هــ� رو، از ایــناس ــچ قب ــ�کن ،�ی ــط�ح و در تمــ�م ام کــ�ر و یمحــ( آمــ�زش در تمــ�م س ط 

 یقیم�سـ ،ینق�شـ ،کـ�رت�ن ،تئـ�ت� ،نم�یسـ ،�تیجمله ادباز( گ�ن�گ�ن یه� �هیش به ،ل)یتحص
کـ�م، یـدر  .ک�مـل یالبتـه بـ�ون اجبـ�ر و بـ� آزاد ض�وری اسـت. )یو هن� یو ه� ع�مل علم ک 

ک. ت�جــه یــدمک�اتو  یســتی�لیت س�سیل تفکــ� و شخصــیآزادانــه و اصــ ی�یــگ کمــک بــه شــکل
کــه ایداشــته ب�شــ کنــ�ن در انگلســت�ن  یحتــ عن�ان مثــ�ل، بــه .�ر دشــ�ار اســتیبســ ین امــ�یــ�  ا

کنـ�ر وسـ�ی�چ�ن هم دولت و هـم قطـب ثـ�وت و سـ�م است، ن ام� دش�ارت� هم ش�هیا ل یه در 
و  یســتی�لیت حقــ�ق س�سیــو رع� یکننــ� و بــه فکــ� ب�ابــ� یخ�ف آن عمــل مبــ� یجمعــ ارتبــ�ط
 ش�د.  ینم یگ�ان عمً� ت�جه ک�فیک دیدمک�ات

ـــ�ه گ ـــطح آ ـــ�دن س ـــ�� ب ـــ�دم یب ـــل ؛م ـــتف�ده از تجـــ�رب ح�ص ـــدر دن هاس ـــ�ره� و �ی  یدر کش
گـــ�ه ؛سیئو ســـ� ین�ویاســـک�ن� کـــ�رگ�ان و یتشـــ� ؛گـــ�یه� در مـــ�ارد د از علـــل شکســـت یآ ق 



120     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

� یــو ن ؛دمک�اســی �لیس�ســ ی�ر مثبــت و انســ�نیبســِه هــ� و صــ�حب�ن مشــ�غل بــه وجــ� تکن�ک�ات
م ع�د�نـ� ارزش یتقسـ یشـ�ن بـ�ایه� ل روشیان ک�چک و مت�سط به تعـ�دار هیق س�م�یتش�

ــ�ف ــ�ن ؛یاض ــ�مً� مج ک ــ�ورش  ــ�زش و پ ــ�ز ؛ خ�نهیآم ــ�د یو ا یس ــ�ِه ج ــی رف ــ�ر( اس�س ــکن و ، ک مس
گـ�هیـقبـل از هـ� چ دمک�اسـی �لیرشـ� س�سـ ه،مق�مـ . ب� ایـنهمه یبه�اشت س�لم) ب�ا از  ی� آ

گــ�م بعــ�یآن و ا و  دمک�اســی �لیبــه س�ســ یتحقــق دادن مــ�د یمــ�ن و اعتقــ�د بــه آن اســت. 
ل � شـ�راه� در تمـ�م سـط�ح شـکیـدرست و بـ�رآور آن اسـت. ب� ییشک�ف� یص�دق�نه ب�ا ینگ�ان

ــتیبگ ــ� و حک�م ــ� ،�ن ــل تش ــ�ع کیح�ص ــ�دل یمس ــل  و تب ــ� و عم ــدمک�اتنظ ــک ای ــ�راه� ی ن ش
آمـ�ه در  دسـت به ، تجـ�رب"نیگـ�رد"گ�ارشـگ� ب�جسـت�  )١("�یـ� م�مب�رجـ"ب�ش�. مطـ�بق نظـ� 

ک�ر آیدر ا ییه� لی� بت�ان� بع� از ج�� و تع�یکم سه م�رد ش� دست  .�ی�ان هم به 
در ده تــ�  تق�یبـ�ً س مـ�دم ســ��نه یاســت. در سـ�ئ یسـیتج�بــ� نظـ�م س�ئ ،ه� از تج�بـه یکـی

گنج�نــ�ه و  ی�یــگ ی� چهــ�ر روز رأیــکــه در مجمــ�ع در ســه  کننــ� یشــ�کت م یپ�ســ دوازده همه
 ییه� هی� اصـ�حیـکشـن�  ین فـ�رال را بـه چـ�لش می� قـ�انیـه�  یپ�سـ ن همـهیش�ن�. ا یب�گ�ار م

گـ� کسـ کننـ�. یشـنه�د میپ یقـ�ن�ن اس�سـ یب�ا کـ�ف بت�انـ� بـه یا گـ�د آورد، ا یانـ�ازۀ  ن یـامضـ� 
 ی�سـیت سیـم�لک یه� احسـ�س قـ� یپ�سـ ن همـهیـ. ایپ�سـ ک همهی یش�د ب�ا یم یام� آغ�ز

 .نن� که حک�مت م�ل خ�دش�ن استیب یم�دم م ،کنن� یج�د میا
ت�انــ�  یم یکســ نجــ� هــ�یدر ا .ســلن� اســتیتخــت ای، پ�"کیــ�یکیر"ن تج�بــه، تج�بــ� یدومــ

 یه� �ســ�ختیب�دجـ� مخصــ�ص گسـت�ش زن یتــ�م �یـشـ�فت شــه� یمنظــ�ر پ افکـ�ر خــ�د را بـه
کنــ�.  ن و یبهتــ�آنهــ� دهــ�.  یه آن فکــ� رأیــ� علیــت�انــ� لــه  یم فــ�د هــ� همچنــینآن مطــ�� 

شــ�ت م�فــق بــ�ده  ن طــ�� بــهیــکننــ�. ا یشــه� مــنعکس م ی� را بــه شــ�رایــن عق�یت� محبــ�ب
 یشـنه�ده�یم�رد از پ ۲۰۰ان� و  ط�� ش�کت جستهن ایدرص� م�دم شه� ت�کن�ن در  ۵۸ .است

� یـــو ن شـــت�یبجـــ�د امک�نـــ�ت ی، ا� آنجـــی. نتاســـت �فتـــه شـــ�هیشـــه� پ� یآنـــ�ن ت�ســـط شـــ�را
 .م�دم شه� ب�ده است یعم�م یزن�گ ییشک�ف�

کـه در ک�دسـت�ن اسـت یت� اسـت، نظـ�م کـ�لیراد یلیس�م که خ یالگ�  مخص�صـ�ً  .اسـت 
خـ�ص را  یان� نظـ�م �هین ک�دسـت�ن بـ�رگ، مـ�دم ک�شـیامـ� در سـ�زم .هی، شم�ل سـ�ر"ُرژاوا"در 

قـ�رت نـه از بـ�� بـه  ،ن الگـ�یـاسـت. در ا "کیـدمک�اتسـم یکنف�رال"ن نظـ�م یـب�ق�ار کنن�. نـ�م ا
اسـت  یانجمـن محلـ ی�سـین واحـ� سینخسـت :شـ�د یض مین بـه بـ�� تفـ�یین، بلکه از پ�ییپ�

ــه نم� ــ�ۀ یک ــن ــت� ی ــک روس ــ� ن�حی ــه�ی ــت ی� ش ــپس ا ،اس ــس ــ�اد ن انجمنی ــ� اف ــ�ب  یه را انتخ
                                                        
1. George Mombieu. 
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� یــنــ�گ�ن مجلــس اخیب�شــن�. نم� یتــ� �ن ب�رگینــ�ۀ منــ�فع آنــ�ن در کنف�راســیکننــ� تــ� نم� یم
کــه صــ�ایگ� یرا ب�م یین�بــ� خــ�د، اعضــ� بــه کــّل  یننــ�  انــ�. دولــت فــ�رال صــ�فً�  منطقه مــ�دم 

 ییشــنه�ده�یپ ی�سـت، بلکــه ُمجـی�ســت نیکننـ�ۀ س نیـین دولــت تعیـا ؛کـ�رگ�ار اســت یدولتـ
 .ش�د یبه آن داده م ،گفته شیاست که ت�سط مج�لس پ

گ یک در ح� ح�بـیدمک�ات �لی�ن س�سیک ج�ی ی�یگ ام�وز شکل  ذ:  ی�ریبسـ� �، دغ�غـیـف�ا
هنمــ�ن یم یو فلســف یو ف�هنگــ ی�ســی، و روشــنفک�ان سیف�هنگــ و ی�ســیاز ک�شــن�گ�ن س

گ کیـل آن بـه یو تبـ� ی�نیـن ج�یچنـ ی�یگ شـکل یب�ا .است ، بـه ی� و جنبشـیـحـ�ب ف�ا
ک�د؟ینظ� شم� چه ب�  �   

 ب�یست انج�م ش�د: ، م�ارد زی� میمن به نظ� ف:
و  یح�بـ یهـ� ییمنـ� بـه گ�دهم� ب�جسـت� ع�قـه یه� تیالف) دع�ت از افـ�اد و شخصـ

 �زم؛  یه� نهیبحث در تم�م زم
 ی� مــ�عیــســت ی�لیم�جــ�د س�س یهــ� �نیک و نقــ� و انتقــ�د از ج�ی�ئ�ل�ژیــب) مبــ�رزۀ ا

 سم؛ ی�لیس�س
   ج� و در تم�م سط�ح؛ ه� در همه تیب افک�ر و شخصیغ و ت�غی) تبلپ
 ؛ یع مط�لب آم�زشیو بحث و نگ�رش و ت�جمه و ت�ز یسخن�ان ی) ب�گ�ارت
ت بــ�رگ یــک جمعیــبعــ� از شــکل دادن بــه  ییو شــ�را یآم�زشــ یه� ل هســتهی) تشـکث

ـــه دارا ـــ� شیگ�ا یک ـــتی�لیس�س یه ـــ�ده یس ـــ� ب ـــل فک ک�م ـــ�ت  ـــه وح ـــ�ز ب ـــ� هن  یام
 �ه ب�شن�؛ یهم ن�ارد که ض�ورتً� و ب�وًا رس یو اصً� ل�وم ان�. �هین�س

ه�  ه� و تج�بــه شــهیق ان�یــو شــن�خت عم یســتی�لیجــ�د تفکــ� س�سیا یهــ� ) آمــ�زش راهج
 یهــ� ســم و روشی�لی�د: از آثــ�ر م�بــ�ط بــه س�سیــاز مط�لــب را درب�گ یعیف وســیــکــه ط

   ؛یعمل ی� آن در زن�گیج�د آن و ف�ایا
 ؛ یو خ�رج یش�و داخلیپ ی�وه�یج�د ارتب�ط ب� نی) اچ

 .یت م�لیمن�ان به حم� ق ع�قهیح) تش�
 .یفک�تن یغ چنیو تبل ی�یگ � از انتق�می) اجتن�ب اکخ

 .اق�ام�ت دیگ� در م�حل� عمل خ�د را نش�ن خ�اهن� داد
ــه  ذ: ک ــ�ر  ــ�اظــ�ه�ًا چــ�ا در خــ�ر� از کش ــ�ایش ــج� ی�یگ شــکل یط ب ــ ی�ن و جنبشــی �ل یس�س

�گــــ�اِر ی�ن متشــــکل و ت�ثیــــک ج�یــــم یا �ت� اســــت، مــــ� هنــــ�ز نت�انســــتهیــــک مهیــــدمک�ات
کنـیم را کیـدمک�ات �لیس�س �ن و یـن ج�یچنـ تشـّکلعـ�م ِی و ذهنـ ینـی؟ ع�امـل عایجـ�د 
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ک�امنــ�؟ و یجنبشــ ن یچنــ ی�یگ ع شــکلیتســ� یبــ�ا یا یعملــ یهــ� چــه راه بــه نظــ� شــم� 
 �؟یکن یشنه�د میپ ی�نیج�

کـ�د یبه سـ�دگت�ان  نمینج� یرا در ا یو ذهن ینیع�امل ع :ف  یمـن سـع یولـ ،از هـم جـ�ا 
 :کنم یخ�دم را م

 :)یم�د( ینیع لع�ام
کن�گ کـه تـ� حـ�یآنـ�ن از مـ ی�وه� در خ�ر� و دورین یالف) پ�ا ت یـاز اضـط�ار و اهم یهن 
   ؛ک�ه� یم�ض�ع م

ط نســبتً� یدارنــ� و در شــ�ا یق�بــل تحملــ تق�یبــ�ً  یب) روشــنفک�ان در خــ�ر� از کشــ�ر زنــ�گ
ن یجـ�د چنـیشـ�د از فکـ� ا یکنن� که ب�عث م یم یک زن�گیدمک�ات  � شبهیک یدمک�ات

 ؛�زم را به آن ن�هن� ی�ن� و به�یف�صله بگ یلتشّک 
ن یاســت بــ یمــیســ� عظ ،یه� وجــ�د دارد و تکــ�و �گ�هیــن دیبــ ی�دیــ) اخت�فــ�ت زپ

 �؛�وهین ییهمگ�ا
کــ�ر و تحصــیافکــ�ر در محــن یــ) اصــ�ً� ات هــ� شــکل و تــ�ان  ییل و مجــ�مع و گ�دهم�یط 

گ� ت�کیگ یم  ؛آن خ�اه� ش� یب�ا ی� محکمیج�د ش�د پ�یاز آنه� ا یب خ�قی�ن� و ا
ک�ر را مشکل ک�ده استی�ن نیم ظ�ه�ًا در میرژ ی) وج�د ع�امل نف�ذث  ؛�وه�، 
 ؛�دیهم و مخ�ر� ز ک بهیع و ن�دیس� ی�یگ ) مشکل ب�دن ارتب�طج
 ؛ص�ر در تحمل افک�ر مخ�لف و ب�خ�رد ن�درست ب�هم ) ن�اشتن سع�چ
 ؛ش�د ی�ط و اجتن�ب می�ان که ب�عث احتی�ن فع�ل در ای�انیبستگ�ن ا آزارب و ی) تعقح
گ�ه ،ت� از همه � مهمی) و ش�خ  !ج�ن همه است یروشنفک�ان که ب� ین�آ
�ن اذهــ�ن یــشــک�ف در مجــ�د یطلــب و ا ) نفــ�ذ عن�صــ� دوبــ�ره جــ�ن گ�فتــ� ســلطنتد

 .ش�ویپ

 ):یمعن�( یع�امل ذهن
کــ�دهیــ�انیا یتیشخصــ یه� نهیاز پســ�م یمــن بــه ب�خــ قــب�ً  ،�یــنیکــم) ببی ، ام �ن اشــ�ره 

م مـت بـ�دن َد یش. فلسـف� غنیبه زم�ن ح�لش دارد و نه بـه فـ�دا ینه اعتم�داینکه 
 ؛ک�ر را مشکل ک�ده است نی�

نکـه فـ�ز اول ی�ن و ایـ�انی�ان و ایـا یو ذهنـ ینـیط عیل درسـت از شـ�ایدوم) ن�اشتن تحل
ــی ــه دمک�اس ــیگ�ا،  ج�مع ــی یعن ــمت دمک�اس ــ� س ــه س ــمی�لیس�س یگ�فته ب ــه  __ س ک
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کـــ�دن مـــ�دم بـــ�ا یبـــ�ا یشـــت�یبت یـــاهم �زمنـــ� ین __ ســـم داردی�لیس�س یآمـــ�ده 
ـــگســـت�ش و تق� ـــجـــ�د یت فکـــ� ای اســـت. چـــ�ن  یک جبهـــ� واحـــ� ضـــ� اســـتب�ادی

کــ�ده و این یرو و چــپ یرو راســتســت، یگ�نــه ن نیــهــ� ا لیتحل کنــ�ه  ن یــ�وهــ� را پ�ا
�نـ� و روز بـه روز یت� شـکل نگ قیـت� و عم قیـدق یکـه مب�حـث و مبـ�ناسـت شـ�ه  سبب

 ؛ت� ش�د هم وضع خ�اب
گ�ه جـه بـه یدر نت .سـتی�د نیـز ین راهبـ�دیچنـ یبـه مبـ�ن ،و اعتق�د هم یس�م) اص�ً� آ

 .میرو هست به ه روزد فک�اِن ع�امش�د گفت ش�ی� ب� روشن می یشکل
 یهـ� رسـن� و بـ� شـ�وع بحث یهم ق�ع�تً� وج�د دارن� که فعـً� بـه ذهـن نم یگ�یع�امل د

 دهن�. یخ�د را نش�ن مآرام  آرام ت�  یجّ� 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 ک�ر مسع�د نق�ه -۱-۶
 ۲۰۱۷ه یژان�وگ�:  گفتخ یت�ر

، دمک�اســـی �لیس�ســـ ۀدربـــ�ر ه� پ�ســـشقبـــل  ]۱[):(رادیـــ� پ�یـــ� _ ب�کلـــی یذوالفقـــ�ر یمهـــ�
کـ�ده، یـاعـ�م م�ج�د یت�زگ " که بهدمک�اسی �لیت ه�اداران س�سی"جمع خ�اهم از می ت 

ن دفتـِ� ینخسـت " و انتشـ�ریو عـ�الت اجتمـ�ع یت، "آزادین جمعیا یت�رنم�از ن یهمچن و
 �.ییبگ� م�نی�ان، ب�ایدر ا دمک�اسی �لیس�س

 یگ�فتـه از تعـ�اد از اف�ادش هسـتم، شـکل یکیت که من هم ین جمعیا ک�ر: مسع�د نق�ه
کـه س�سـا یا یو ف�هنگـ ی�سـیک�شـن�گ�ن س مشـک�ت مــ�دم  یرا راهگشـ� دمک�اســی �لیســت 

و  ی، اقتصـــ�دی�ســـیس �شـــین بـــ�ور و ان�یـــکننـــ� ا یمـــ داننـــ� و تـــ�ش یمـــ هنمـــ�ن و جهـــ�نیم
گــ� ید یهــ� دمک�ات �لیهمــ�اه بــ� س�ســ ،و درصــ�رت امکــ�ن نم�ینــ�ج یغ و تــ�ویــرا تبل یف�هنگــ

�ل یس�سـ یو "دفت�هـ� "یو عـ�الت اجتمـ�ع ی" آزاد یسـ�زم�ن دهنـ�. ت�رنمـ�را تـ�  ب�رگ یجمع
 یهـ� ارگ�ن ینـ�ع منتش� خ�اه� شـ�، بـه یزود آن به ۀن شم�ری�ان"، که نخستیدر ای دمک�اس

کــه بـ� هــ�ف تبل یمـ ت محســ�بیـن جمعیـا و انعکــ�س  دمک�اسـی �لیج س�ســیتـ�و غ ویـشـ�ن� 
 .ستمنتش� ش�ه ا و یان�از �ان و جه�ن، راهیدر ا آننظ�ات م�افق و مخ�لف 

 ؟ستی" چیاجتم�ع یس��ر � "م�دمی دمک�اسی �لی� ب�داشت شم� از س�سیف یتع� ذ:
 یا �هیـبـ�ور و ا یه� هیـف شـ�ه اسـت، ُبنم�یـتع� یا �هیـمفه�م و پ� دمک�اسی �لیس�س ن:

کــــه هــــ�فش تحقــــق رفــــ�ه، عــــ�الت،  یا یو ف�هنگــــ ی، اقتصــــ�دی�ســــیرونــــ� س ب�آمــــ�ه از
 سـم ویم�رکس ینقـ� نظـ� ت بـهیـکه ب� عن� یو رون�  �هیا ،و صلح ب�ده است. ب�ور یس��ر م�دم
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ــ ــ�م س �تج�ب ــینظ ــ�د ی�س ــ�م� یو اقتص ــپس یدار هیس ــت و س ــکل گ�ف ــ ش ــ� اتک ــه �ءب  �تج�بــ ب
سـم، یسـم و کم�نی�لیتحقـق س�س یبـ�ا ی�رب عملـ"، و شکسـت تجـیستی�لی"س�س یه� نظ�م

�ل یس�ســ ی�ئ�ل�ژیــا"� یــمکتــب  ی�ه را ب�خــیــن بــ�ور و ایــ�فتــه اســت. ایتحــ�ل، تنــ�ع وتــ�اوم 
، ی�ســتم�ار آلمــ�نین و سیســی)، تئ�ر۱۹۳۲-۱۸۵۰( "نیادوارد ب�نشــت�"انــ�.  خ�انــ�ه"دمک�اســی

کـه ا ین کسـ�نینخستۀ زم� در " را مطـ�� یسـم تکـ�ملی�لی� "س�سیـ دمک�اسـی �لیس�سـ ۀ�یـبـ�د 
ج�امـــع  در یســتی�لیس�س یجیو تک�مـــل تــ�ر �ییــکــه بـــ� اصــ�ح، تغ �یــمعنـــ� و تعب نیــا بــهکــ�د، 

ــ�فته و یپ ــ�اتش ــی�لی، س�سدمک ــ�د ب ــ� ب ــق خ�اه ــل تحق ــم ق�ب ــه ن یس ــآنک ــ�ب در  ی�زی ــه انق ب
 �یــب�شـ�. تج� ین�گهـ�ن یفــی�ات کییـتغ یکــ�دن ج�معـه، و تـ�ش و مبــ�رزه بـ�ا رو و �یـز یمعنـ�

بـــ�د  »بـــه اصـــ�ح و تحـــ�ل !یبـــه انقـــ�ب، آر !نـــه« یو همفکـــ�ان و "نیب�نشـــت�" ینظ�طلبـــ
Evolution)،not Revolution،( �مختلـــف ازجملـــه  یهـــ� هکـــه بـــه ح�ز ی� نظـــ�"یـــ"تج

 .�فتی ی�ست تس�یو س ی�سیفلسفه، اقتص�د س
کـه  اسـتن یـا بهتـ� دمک�اسـی �لیس�سـ بیـ�ن مفهـ�مسخن گفـتن و  یب�ا ،کنم یمگم�ن 

کنـیـن بـ�ور و ایـا یه� هیُبنم� یرو بـه اهـ�اف حـ�ب  یخـ�اهم بـ� نگـ�ه یمـ م. اجـ�زهی�ه مکـث 
ــ�ات �لیس�ســ ــه __ ســ�ئ� دمک ــ� ک ــ�ود ت ــ�ف بــه یح ــت شــ�نیه� ه ــه __ انــ� �فتهی دس  عن�ان ب

 :کنم اش�ره دمک�اسی �لیس�س یه� ی�گیو و  هم�لف نیت� یاصل
 یعنـــی ،و صـــلح یســـ��ر رفـــ�ه، عـــ�الت، مـــ�دم یه� ه�یـــپ�هـــ�  دمک�ات �لیاز نگـــ�ه س�ســـ

ـــ�گ �یـــاول ی�زهـــ�ینن یتـــ�م کـــه از یحقـــ ؛بـــه حـــق ی�بیدســـت  تمـــ�م عـــ�الت درن یتـــ�م تـــ� یزن
�د. نـخ یـگ یرا درب�مـ __ یسـ��ر تـ� مـ�دم یاجتمـ�ع و یفـ�د یهـ� یاز آزاد __ یزن�گ یه� هع�ص
 ست.  یه�، حِق آزاد ن دانهیحِ ایتسب

 ک فـ�د مسـتقل دریـعنـ�ان  آزادانـه بـه«کـس حـق دارد  هـ� معنـ� کـه نیا به ؛یحق آزاد -
امـ�ر ج�معـه  حـق دخ�لـت درو  خ�د، ی� دلخ�اه خ�د رش� کن� و حق کنت�ل زن�گیمس

، یاز گ�ســنگ ی، آزادی�ونــیب یرا داشــته ب�شــ�. آزاد بــ�دن فــ�د از اجب�رهــ� و فشــ�ره�
 یمعنــ  بــه یآحــ�د ج�معــه اســت. آزاد تــک تکحــق  ،نــ�هیآ از ی، تــ�س و نگ�انــینـ�دان

 ۀنحــ� و در ،، رفــت و آمــ�یشخصــ ی، رشــ� و تعــ�لهــ� ی�یگ میتصــم :حــق مشــ�رکت در
و  یاداره� زنــ�گ خــ�د، در یزنــ�گ �یدر انتخــ�ب مســ �ریــاخت یو آزاد، گــ�انیب�خــ�رد بــ� د

 ن س�ن�شت خ�د است. ییدر تع
کـــه  �ینبـــ ،یب�ابـــ� ؛دارد ین�گسســـتن ی�نـــ�یپ یبـــ� ب�ابـــ� یآزاد - ، یهـــ� فـــ�د«معنی 

خـ�د و حـق  یسـ�ختن زنـ�گ بـ�ای گ�ان ف�صتیان�ازه� د اش، به نهیشینظ� از پ ص�ف
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شـ�مل حـق انتخـ�ب راه  ین ب�ابـ�یـج�معه� خ�د را داشته ب�شـ�. ا ام�ر در دخ�لت ب�اب�
بـه  کـه منجـ� ییهـ� بـ�ون وجـ�د تف�وت .گـ�ان اسـتیمتف�وت بـ� د یو روش و رش�

روزمـ�ه� مـ�دم  یج�معـه و زنـ�گ و بـ�ش�ن�  یم ق�رت در ییه� ی�د و ن�ب�اب�یسلطه و انق
�فتن یـو  یحقـ�ق فـ�د ت و حفـظیـ، رع�یب�ابـ� و یآزاد تحقـق یب�ا« گ�ارن�. یم اث�
 یفـ�د یهـ� یسـت، تـ� هـم آزاد یضـ�ور یجمعـ مشک�ت یب�ا یاس�س یه� حل راه

نفـع  ین راه بـ�ایهـم آنچـه بهتـ� گـ�دد ون یت�م اف�اد یف�صت و امک�ن رش� شخص و
 .»�ب�یهمگ�ن است تحقق 

سـط�ح  مـ�دم در ی�زهـ�ینن یتـ�م یمعنـ�  بـه ؛یو ف�هنگـ ی، اجتمـ�عیع�الت اقتصـ�د -
 یهـ� ه�سـت. دولت دمک�ات �لیس�سـ یه� ازخ�اسـت یو اجتم�ع ی، خ�ن�ادگیف�د

و  یت رسـمیمسـئ�ل ،یو اجتمـ�ع یاقتصـ�د ی�زهـ�ینن یتـ�م یدمکـ�ات بـ�ا �لیس�س
دارنـ�. هـ�  وظـ�یفیدولـت  در ب�ابـ�  �یج�معه ن نکه ف�د، جمع ویدارن�، ضمن ا یق�ن�ن

ـــ�ا ـــ� ب ـــه یدو س ـــ�ه در ج�مع ـــق رف ـــ تحق ـــتیب� یم ـــ�ا س ـــ�. ب ـــ�م ب�دارن ـــ یگ �ل یس�س
کــه تحقــق منــ�فع جمعــهــ�  دمک�ات و  ی، بــ�ون وجــ�د همبســتگیامــ� روشــن اســت 

نشـــئت ن درک یـــا از یاتحـــ�د اجتمـــ�ع .ســـتی� نیپـــ� �ن مـــ�دم امکـــ�نیـــم یهمکـــ�ر
کـه همـگی� می کـه  یا هن ج�معـه، ج�معـیبهتـ� م ویـا وابسـتهگ� یکـ�یمـ� بـه  �د  اسـت 

افـ�اد  �گ� بنـ� شـ�ه ب�شـ�. همـی�همـم بـ� م�حظـه و احتـ�ام بـه أتـ� یب�اس�س همکـ�ر
ج�معـه داشـته ب�شـن� و بت�اننـ�  در یمسـ�و یه� سـت حقـ�ق و ف�صـتیب� یم ج�معه

حـل  یفـه دارد بـ�ایوظ یخـ�د نقـش داشـته ب�شـن� و هـ� فـ�د �ل ج�معـئدر حل مس�
 ن�.یت نم�یج�معه قب�ل مسئ�ل مشک�ت

کـه مـ�دم حـق حک�مـت  مفه�م بـ�ین ؛سـت یمک�اس د �لیج�ه�ۀ س�س ،یس��ر م�دم -
کـه ت مـ�دم ی�ش و رضـ�یک�دن دارن�. پ�  تی� مشـ�وعیـت یـبـه حک�مـت ق�ن�ناسـت 

ـــ ـــت دارا یم ـــ�. حک�م ـــ�رت یده ـــ�ود یق ـــ�ل  مح ـــ� مس ـــ�دم ش یه� تیو در ب�اب ـــه م ب
�ر همـــه� یـــقـــ�رت در اخت یتمـــ�م دمکـــ�ات �لیس�ســـ یا هاســـت. در ج�معـــپ�ســـخگ� 

کــه دوشــ�دوش هــم ج�معــه را یافــ�اد � یــآم طــ�ر مســ�لمت ســ�زن�. مــ�دم بــه یمــ ســت 
کث� یأب�اسـ�س قـ�ن�ن و ر یعمـ�م یه� ه� زم�مـ�اران را دارنـ�. ع�صـییـت�ان تغ  ،تیـا
ــ مســتقل از حک�مــت اداره ،یخص�صــ یه� هو ع�صــ ــ�ا یم ش مشــ�رکت و یشــ�ن�. اف

ن یتــ� ین وم�کــ�یاز مهــم تـ� یکــیعنـ�ان  بــه ی�ســیع قـ�رت سیــت�ز و گسـت�ش رق�بــت
 ی�سـیس یه� یحق�ق و آزادن یت�م است. دمک�اسی �لی�ست در س�سیس یه� م�ض�ع
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�ش یک، پـ�یـدمک�ات، انتخ�بـ�ت یشـه�ون�ان، نظـ�م چنـ� ح�بـ یو مـ�ن یو اجتم�ع
منـ�فع و سـت.  یسـ��ر ن نـ�ع مـ�دمیـمهـم ا یه� هم�لفـاز حق�ق بش�،  یث�ق جه�نیم

کـ�دن یه�گ� نب� یاقتص�د یه� هخ�است نج�مـ�، بـ�لعکس یب دمک�اسـی� بـه محـ�ود 
 یبــ�ا دارد کـه یمـ خـ�د محفـ�ظ ین حـق را بـ�ایـشـه ایکـه هم اسـت دمک�اسـین یـا

ــ ــ�د یه� هب�ن�م ــ�ارد و یاقتص ــ�وط بگ ــ�ط و ش ــ�رت( ش ــ�. ) ق کن ــ�ود  ــ�زار آزاد را مح ب
گــ�دد. س�ســ یه� ه� درســط�ح و جنبــیــب� دمک�اســی �ل یگ�نــ�گ�ن و گســت�ده اعمــ�ل 
ــی ــ�ا دمک�اس ــ� ب ــ�ش و تق ــهیا یدرت ــ�د ج�مع ــه در یا ج ک ــت  ــه س ــ�دم ب ــ�ان  آن م عن

طـ�ر  هط دور و بـ� خـ�د بـی� بـ� محـیج�معه و ن ب�ط�ر کلی  هبشه�ون� و اف�اد آزاد بت�انن� 
ــ�ث گــ�ار ب�شــن�. س�ســیمشــخص و هــ� روزه ت ــ�ا در دمک�اســی �لی�   یتــ�ش و تکــ�پ� ب

کـه در یا یسـتم اقتصـ�دیداشتن س ک شـه�ون�، یـعنـ�ان  آن ه�فـ�د بـه بـ�ده اسـت 
 یع ک��هـــ�یـــت�ز ۀنحـــ� جهـــت و بت�انـــ� بـــ� کنن�ه ک مصـــ�فیـــ� و یـــبگ ک حقـــ�قیـــ

   .� بگ�اردیت�ث یک�ر یه� طیط و س�زم�ن محیش�ا � ب�یو ن �ش�هیت�ل
ــ ــی�ل یس�س ــ دمک�اس ــ� مغ�لط ــن ب ــِل روش ــ �در تق�ب ــشینی�ل دارویس�س ــم و بخ ــ� س  از ییه

کـــه در بهتـــ�یب�الی"نئ�ل ک ،�یـــن تعبیســـم"،  کـــ�ِر فـــ�د، و ثـــ�وت را یـــفیفقـــ� را محصـــ�ل  ِت نـــ�زل 
 از یب�خــ در دمک�اســی �لیدانــ�، دارد. س�ســ یمــ فــ�د یفکــ� و خــ�ش یک�شــ محصــ�ل ســخت

همگـ�ن، از  یف�صـت و امک�نـ�ت بـ�ا«گ�م ب�داشـته اسـت تـ�  �ین مسیا در یعمل ط�ر کش�ره� به
کـــ�رشیـــم کـــس بـــه اســـتع�ادش و بـــه هـــ��ان یـــم کـــس بـــه هـــ� �ل ی�بـــ�. س�ســـیتحقـــق  »�ان 

کــه همبســتگیــبــ� اهــ�  دمک�ات  تیــو م�فق یفــ�د یرشــ� و تعــ�ل مــ�نع یاجتمــ�ع ین ب�ورنــ� 
ــ� آن نــ�ع از خ�دپ�ســت  ــ�د نخ�اهــ� شــ�، ام ــه بــ�ا یف ــ یک  گــ�انیبــه اســتثم�ر د ینفــع شخص

کنــ�،  یمــ یاســتثم�رطلب�نه و منــ�فع شخصــ یه� هخ�اســت یرا ق�بــ�ن یمنــ�فع جمعــ پــ�دازد و یمــ
 ست.ین ی�فتنیپ�

مطـ��  یمتفـ�وت یه� �سـتیسگـ�ه  ،مط�� شـ�ه یه� ه� و خ�است �هیتحقق ا یراست� در
کــ�دار یش بــ�ده شــ�ه اســت، از ان�یو پــ کــه  )١("او�ف پ�لمــه"و  "ب�انــت یلــیو"شــه و  تــ� آنچــه 

ســــف�نه در گ�شــــته و امــــ�وز �فکــــ� و عمــــل ک�دنــــ�. مت "تــــ�انیم"و  "بلــــ� یتــــ�ن"و  )٢("شــــ�ودر"
و  مح�رانــــه ع�الت یهـــ� هـــ� و ب�ورهـــ� و آرم�ن �هیـــبـــه ا دمک�اســـی �لیاز س�ســـ ییهـــ� بخش
نم�نــه در رابطــه بــ� صــلح و  ینم�ن�نــ�، بــ�ا پ�یبنــ� و وفــ�دارک یــدمک�ات  �لیس�ســ �طلب�نــ صــلح

 ک�دن�. � پشتیست طلب و جنگ صلح �ه و ب�ورین ایب� جنگ، به ا �ِ یست
                                                        
1. Olof Palme. 2. Schröder.  
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  ی�وزیـهـ� پ دمک�ات �لیس�سـ تـ� بـه امـ�وز دمک�اسـی �لی�ه و ب�ور س�سیتحقق ا یدر راست�
انــ�،  را شــ�ه� بــ�ده یا ســ�بقه یبــ یه� بیفــ�از و نشــ ه وگ�رانــ� ســ� از ی زیــ�دی راه� و شکســت

 یخـ�ان سـت مشـغ�ل ف�تحـه ی�نیمخ�لف�ن، که س�ل  �.ینن� و خ�اهن� دیب یم �ه،یده�  مخ�لفت
�ِ  زمــ�ن حــ�ل یــن "مــ�دۀ" زنــ�ه را بــه قیــمجب�رنــ� ا هســتن� هنــ�ز دمک�اســی �لیس�ســ مــ�گ در

کننــ�. مخ�لفـــ�نیتقبــ خـــ�مت  مـــ�افع و در ی�نیــج� یدمک�اســـ �لینــ�: س�ســـیگ� یمـــ ح و نقـــ� 
کـه نـه یدار هیس�م� دهـ�، بلکـه  ینمـ ارائـه یدار هیسـ�م� �در ب�ابـ� ج�معـ ی�یلت�نـ�تآفقـط  سـت 

�ل یس�ســ یهــ� نــ� نظ�میگ� یمــ کنــ�. یمــ انه حــلدار هیرا ســ�م� یدار هیســ�م� �مشــک�ت ج�معــ
ـــدمک�ات ـــ� یهـــ� ک و دولتی گ ـــ�ه ا ـــ�ا ی�تیتســـه رف ـــ�ده یب ک ـــ�اهم  ـــ� مـــ�دم ف ـــل ب( ان ـــیمث  �م

گــ�ن یآمــ�زش و پــ�ورش را، یهمگــ�ن یو درمــ�ن یبه�اشــت �مــی، بیکــ�ریب �مــیســ�لمن�ان، ب
ــ�گ ــ� هــ�ف جل ــ�ده اســت، یســم و کم�نی�لیشــ�فت س�سیاز پ ی�یو...) ب عمــل  در وگ�نــهســم ب

و  یفـــ�د یهـــ� ی�ســـت و آزادیس ۀدر حـــ�ز یحتـــ آنهـــ� ،ن�ارنـــ� یدار هیبـــ� ســـ�م� یچ تفـــ�وتیهـــ
جنـ�ح را  یدمک�اسـ �لین ح�لـت س�سـیت�نـ�. در بهتـ� عقـب یدار هیاز سـ�م� ی�سیو س یاجتم�ع
کنــ�ر دانســته یدار هی�ســت و اقتصــ�د ســ�م�یچــپ س  یزنــ�گ �دســت انتق�دهــ� تج�بــ نیــا انــ�. در 

کـه شـ�ِخ شمشـ�د اا مشـک�ت  ش مسـ�ئل ویـداُز  کـ�هش و یدهـ� بـ�ا یمـ سـت�ده و نشـ�نیست 
اسـت  ییه� ه�یـاز ب�ورهـ� و ا و ق�بـل اج�اتـ� یعملـ یا �هیـا ب�ور ودارای  دمک�اسی �لیبش�، س�س

ســت" و ی�یبــ� نســبت دادن" آمپ ،فــ�ق یه� ب�چســب بــ� افــ�ون تــ�کن�ن مطــ�� شــ�ه اســت. کــه
کــه  یا �هیــا یبــه ب�رگــ یتــیبــ� واقعتــ�ان  نمیهــ�  دمک�ات �لیو... بــه س�ســســت" ی�گ�افیس�س"

کـه یمعنـ� ن نی�ن سخن بـیست ا یهیچشم بست. ب� کن� و راهگش�ست، یم عمل هن�ز سـت 
امــ� تــ�ش  ،انــ� لغــ�ش و خطــ� بــ�ده هــ� بــ�ون نقــص و دمک�ات �لیو س�ســ دمک�اســی �لیس�ســ
ن اســت: یــهــ�ف ا �نــ�، ویدرس بگ ِف خــ�د�ن بــه هــ�یرســ یبــ�ایشــ�ن انــ� ازخط�ه� کــ�ده

، ی�ات طبقــ�تیبــ�ون تمــ� یا ه، ج�معــی�یپــ� و ســلطه یگــ� آزاد از ســلطه یا هداشــتن ج�معــ«
ــ�ز ــ�ون ج�اس ــ�اد یه� یب ــ�هب ین ــ�م یو م ــیو ق ــ�ون پ یا ه، ج�مع ــ�اوریب ــب و  یش و تعص

کـه هـ� کـس  ییهمـه جـ� هسـت، جـ� ی�ز هسـت و بـ�ایـهمـه ن کـه بـه حضـ�ر ییض، جـ�یتبع
کـ�دک ییدارد، ج� یو ارزش مس�و یحق مس�و کنـ� و یکه ه�  شـ�د  یانسـ�ن بـ�لغ بت�انـ� رشـ� 
�، شـ�فت کنـیک فـ�د مسـتقل رشـ� و پیـعنـ�ان  هکس آزاد اسـت بـ که ه� ییآزاد، ج� مستقل و

 یبـــ�اهـــ�  حل ن راهی�فتن بهتـــ�یـــ جهـــِت گـــ�ان یب�ابـــ� و وف�دارانـــه بـــ� د یهمکـــ�ر آزاد اســـت در
 ».�یق نم�یت�ش کن� و ارائه ط� یمشک�ت اجتم�ع

، یاجتمـ�ع یهـ� و ب�ورهـ� و پ�وژه ه� ه�یـتحقـق ا یراسـت� دره�  دمک�ات �لیس�سع�وه،  به
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 �رســی�ِن نق�دانــبــ�ای  ،خــ�د دســت دادِن تع�یــف از بــه در شــ�نبــ�زنگ�ی در ایــ�ه و ب�ور ه�گــ� از
کـ�هش  یبـ�ا ییه� هب�ن�مـ. آنهـ� ن�ا هغ�فل نشـ� ج�معهر و طبق�ت �قشا ه� و ب� گ�وه ش�ن روابط

نســـبت بـــه آرزوهـــ� و شـــ�ن  م�اضع ؛ک�تـــ�ه و درازمـــ�ت ش مســـ�ئل و مشـــک�ت مـــ�دم دریـــو زاد
 ؛یو اجتمـ�ع یدر گسـت�ه ف�هنگـمختلف  یه� رابطه ب� تشکل یو ب�ق�ار یس�زم�ن�ه ؛ه� آرم�ن

 یه� چ�لشگ� و  و ف�هنگ گفت ؛کیدمک�اتف�هنگ  یرش� و ارتق� یب�ا  و گفتم�ن یفض�س�ز
ک ؛یا و ب�ن�مه ینظ�، ی�سیس ، را در دسـت�ر ق�رت یه� اه�م از ی�یگ به�ه ۀت و نح�یفین�ع و 

 .کنن� ک�ر خ�د داشته و دنب�ل می
گــ�ه یج�از جملـه: دولـت،  یرابطـه بـ� تئـ�ر درهـ�  دمک�ات �لیس�سـ یهـ� و چ�لشهـ�  بحث
کــ�رب�د قــ�رت س دولــت بــه دولــت ( از دولــت ی�یــاشــک�ل ج� ی�یــگ شــکل ؛ی�ســیعنــ�ان قلــب 

نقـش دولـت  ؛مـ�دم و بـ�لعکس ۀدولـت بـ� تـ�د �رابط )؛دولت م�رن، بح�ان در دولت ،یرف�ه
 ؛یرفــ�ه یه� �ســتینقــش دولــت در س یطــ�رکل و بــه) یو ارز یو بــ�نک ی�تیــم�ل( یمــ�ل ۀدر حــ�ز

ـــیـــت�ز ـــ�م ؛درآمـــ�ه� �ع ع�د�ن ک�مـــل، بحـــث یاجتمـــ�عن یت  یدائمـــ یهـــ� و چ�لش و اشـــتغ�ل 
روابــط  ؛مع�صــ� ی�یــدن در یم طبقــ�ت اجتمــ�عیتقســ :همچــ�ن ی�حــث و مســ�ئلانــ�. مب بــ�ده

آنهــ� بــ�  �و رابطــ یل طبقــ�ت اجتمــ�عیــتحل �نه دریســ�ختگ�ا یه� شــهیان� ؛یاجتمــ�ع ی�وهــ�ین
م یمسـتق دمک�اسـیو  ینـ�گینم� دمک�اسـی ؛مش�رکت در ق�رت ؛�یج� یروابط اجتم�ع ؛دولت

و  یت، همـــ�هنگیـــگســـت�ش، تک�مـــل، تق� یچگـــ�نگ )؛ســـمی�لیک بـــه س�سیـــدمک�ات� یمســـ(
کنـ� یده جهت کـ� پ�ا شـ�ن و  ی�ه جهـ�نیـپ� ؛یدولتـ یه� هدر شـبک هـ� همق�ومـت ت�د ۀبـه م�ا
و مفهـــ�م  ؛ن ع�صـــهیـــا در یامکـــ�ن تحقـــق ب�ابـــ� " ویهمچ�ن"عـــ�الت اقتصـــ�د یمیمفـــ�ه

ـــ� یه� هَدم ع�صـــ )، هـــ�Exploitation( اســـتثم�ر ـــ� ن و گســـت�دهین ـــ� س�ســـرا  یت �ل یدر ب�اب
بـه اسـتثم�ر فـ�د از فـ�د  ین دوران متکـی� آخـ�یـآ :نکـهیا سـ�ِ  دهـ�. بحـث بـ� یمـ قـ�اره�  دمک�ات

ــ�م� ــ�د م�لک یدار هیدوران س ــو وج ــی ــ�م� یت خص�ص ــ�ددار هیس ــ� ب ــ و ؛انه خ�اه ت و ی� وضــعی
 و یکـــی، تکنیفنـــ یه� هع�صـــ شـــگ�ف در یهـــ� بـــ� ت�جـــه بـــه انق�ب کـــ�رگ� �ت طبقـــیـــم�قع

کـــ�رگ�ان فکـــ� یمیو مفـــ�ه ؛یب�یســـ�  یو فکـــ� ی�یـــکـــ�رگ�ان  ۀف گســـت�دیـــط و یهمچـــ�ن 
بـــه  یصـــنعت یدار هیســـ�م� ی�ن و تحـــ�ل نســـبی�اســـیات�م�ت ؛و راســـتگ�ا یدار هیســـ�م� ط�فـــ�ار

ّکمـیغ�بـ یدر کشـ�ره� یم�ل یدار هیس�م� کـ�هش  کـ�رگ� و ت ی،   ۀگسـت� آن در ی�گـ�اریث�طبقـه 
ه یح�کــت آزاد ســ�م� ؛یو اجتمــ�ع یمســ�ئل اقتصــ�د ع�صــ� شــ�ن در یتحــ��ت جه�ن ؛ی�سـیس

کـ�دن سـ�م� یم�ن ؛در جه�ن کـ�دن سـ�م� یصـنعت یدار هیو ع�د�نه  و  یمـ�ل یدار هیو متمـ�ن 
از مب�حـث  همگـی شـل�غ و ُپ�تحـ�ک، ن بـ�زاریـا �بن� و روبنـ� دریز �رابط یچگ�نگ و ؛ش�ه یجه�ن
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 یه� هن ب�ن�مـیت�و دره�  دمک�ات �لیهست. س�س ب�ده وه�  دمک�ات �لی�ن س�سیم مط�� در
 ی�یگ ب و رونـ� قـ�رتیـرق یهـ� �نیقـ�رت ج� و شـ�ن از تـ�انیه� پ�سـشبه  ی�بی خ�د و پ�سخ

 ان�.  غ�فل نب�دهه� آن
گفـتایـن شـ�ن ت�  روشـن یب�ا ذ: ک�تـ�ه ،گـ� و بحـث و  در  دمک�اسـی �لی� بـه س�سـیـن ینگـ�ه 

 .�ی�ان داشته ب�شیدر ا و همچنینجه�ن 
کتبـــ�  یکیانقـــ�ب بلشـــ� ش ازیبـــه پـــ یدمک�اســـ �لی�د س�ســـیمـــ ن: گـــ�دد.  یب�مـــ ۱۹۱۷ا

ـــ� مـــ�تیبلشـــ� یه� ســـتینیلن - ســـتیهـــ� و م�رکس  ســـتیم�رکس ـــ یک هـــم ت �ل یخـــ�د را س�س
ن سـ�لگ�د یبـه من�سـبت صـ�مو  ۱۸۸۹س�ل  در  که �ن�ل دومیانت�ن�س خ�ان�ن�. در یم دمک�ات

 مختلـف حضــ�ر یکشـ�ره�دمکــ�ات از  �لیاحـ�اب س�سـ ،شـ� ب�گــ�اردر پـ�ریس انقـ�ب ف�انسـه 
 .  ب�دن�تف�وت من یام�وز یه� دمک�ات �لیب� س�سالبته داشتن� که 

 گـ�ه "نیب�نشـت�" و "یک�ئ�تسـک"، "�سـ�ل" یه� هشیو ان�  ن ب� ن�میام�وز دمک�اسی �لیس�س
رغـم تنـ�ع  یجه�ن مطـ�� اسـت، علـ در دمک�اسی �لیعن�ان س�س خ�رده است. آنچه ام�وز به

ـــ�وت د ـــو تف ـــ� ی�گ�هی ـــه دریک، ریو مت ـــ�دار یان� ش ک ـــه و  ـــت�"ش ـــی، تئ�ر"نیادوارد ب�نش ن و یس
ــت�"دارد.  ی�ســتم�ار آلمــ�نیس ــ� یکــی "نیب�نش ــ نیســین تئ�ریاز ب�جســته ت  یه� تیهــ� و شخص
ـــ� طـــ�� "س�س یا ی�ســـیس ـــه ب ک ـــ�د  ـــم تکـــ�ملی�لیب ـــ"، ضـــ�ورِت تج�یس ـــ�ات و  در � نظـــ�ی نظ
کـ�د. او آنچـه  "مـ�رکس" یه� ه�گ�ید نقـش  ت ویـدر مـ�رد م�قع "انگلـس"و  "مـ�رکس"را مطـ�� 

 یت) انق�بـیـم�ه( ی�گـی� و ویـد ینمـ تیـک�ده ب�دن� را منطبـق بـ� واقع ینیب شیپ ک�رگ� �طبق
ــ�ملیم�رکس ــم را ع ــاز م یدر راســت� یس ــ�م�ی ــه ســ� یدار هی�ن ب�داشــتن س ــ�ل ج�معــه ب  یو تح
کــهســم، مطــ�� ی�لیبــه س�س بــ� بــ�ور "نیب�نشــت�"دانســت.  ینمــ ســمی�لیس�س تــ�ان بــ�  یمــ کــ�د 

�فـت. پـس یدسـت  یسـتی�لیس�س �عبـ�ر و بـه ج�معـ یدار هیسـ�م� �ج�مع رف�م)، از( اص�ح�ت
ن یتـ� عنـ�ان مهـم آلمـ�ن، بـه دمکـ�ات �لیحـ�ب س�سـ بـ� "نیب�نشت�"نظ�ات  "انگلس"از م�گ 

�فــت. یاز جهــ�ن گســت�ش  یشــ� و در ســطح اروپــ� و منــ�طق چیــ�هک یــدمک�ات �لی�ن س�ســیــج�
منــ�بع الهــ�م خــ�د ف�صــله  از یکــیعنــ�ان  ســم بــهیج از م�رکسیتــ�ر هن حــ�ب بــیــا در جنــ�ح غ�لــب
ت یــ، تق�یف�هنگـ یارتقـ� یبـ�ا یو بست�سـ�ز دمک�اسـیجـ�د دولـت رفـ�ه، بســط یگ�فـت و بـه ا

ــ� اتح�د ــرابطــه ب ــ�رگ� یه� هی ــ� ، یک ــ�ط ب ــج�ارتب ــنفک�ان و دانش ــ�  �ن و بخشیروش ــم یه  ی�نی
 یگــ� خــ�م�ت اجتمــ�عیزش و به�اشــت و درمــ�ن و دک�دن آمــ� مــ�رن ج�معــه، ق�بــل دســت�س

 یالمللـ نیت صـلح بـیـو تق� یـیزدا � راهبـ�د تنشیـن یالملل نیب �ع�ص آورد. در یرو ،همه یب�ا
 داد. ق�ار خ�د ک�ر را در دست�ر
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گ�رانـ�ه نشـ�ن داده  ف�انسـه و انگلسـت�ن از سـ� ،سـ�ئ� ،در آلمـ�ن دمک�اسـی �لیآنچه س�س
ــ ــه س�س ک ــت  ــی �لیاس ــ�" س�س در دمک�اس ــ�ملی�لیح ــم تک ــت� یس ــ�ق "نیب�نش ــ�ان او ب  یو همفک

حـ�زه نظـ�  در ییهـ� و تفـ�وت  تنـ�ع ی�ایپـ� ،ط ج�امع گ�نـ�گ�نیش�ا نم�ن�ه و بسته به زم�ن و
ــ� ا و ــه ب ــ�ع و تفــ�وت در رابط ــ�ه اســت. تن ــعمــل ش ــ�وری ــ� ی�ه و ب ــ� الگ�ه ــه ب ــیکل یک و  یا هش

جهـ�ن  اسـت. در ینـیب شیو ق�بـل پـ یعـیطب ینـ�ارد، امـ� یهمخـ�ان یشـیان� ث�بت، و ب� جـ�م
ــ ــیمس ــ� ی� ط ــ ۀش ــ� �نیج� از یب�خ ــ یه ــ�ات �لیس�س ــ� ا دمک ــب ــ �ه وی ــ�ور س�س  یدمک�اســ �لیب

سـبب شـ� تــ�  دمک�اسـی �لیگــ�ن از س�سـ گ�نـه یه� و ب�داشـت  ن�اشـته و نـ�ارد. درک ییخ�انـ�
کــ�داریاز ان�  �ه و بــ�وریــن ایــا نقــش  رو، از ایــن روانــه مصــ�ن نم�نــ�. روانــه و چــپ راســت  شــه و 
 � ویــت�نیدر ب� "بلــ� ی� "راه سـ�م تــ�نیــاز خـ�م�ت دولــت رفــ�ه  یحــ�ف بخشــ آلمــ�ن، و در "شـ�ودر"

را مطــ��  یمتفــ�وت یه� ه�گ�یــو ده�  ف�انســه، اقــ�ام یهــ� دمک�ات �لیس�ســ یورز �ســتیسنیــ� 
بــ�  دمک�اســی �لیاز س�سـ یفکــ� یعنـ�ان انشــع�ب � بــهیــک" نیـدمک�اتســم ی�لی"س�س انــ�. از کـ�ده

 یســم پ�دگــ�نی�لی�ن س�سیــم مــ�ز ب�نــ�. امــ�وز یمــ نــ�م دمک�اســیاز  تــ� کــ�لیو راد تــ� ش چــپیگــ�ا
 ی�بیدارنـ� و دسـت بـ�ور دمک�اسـیکه بـه  ییه� ستی�لیو س�س دمک�اسی �لیب� س�س ییک�م�ن�و

 ک ق�بـــل تحقـــقیـــدمک�ات یهـــ� و جنبش  ح�کـــت �ِ یمـــتن و رونـــ� و مســـ ســـم را دری�لیبـــه س�س
 ده�.  یم خ�د را نش�ن یزم�ن از ه�ت�  روشن نن�،یب یم

، یانحص�ر یدار هین فش�ره�ست. س�م�یت� � سختیز، جه�ن در ام�وز دمک�اسی �لیس�س
رو  از �یشمشـ دمک�اسـی �لی�ن در مبـ�رزه بـ� س�سـیمـ�هب " ویانق�بـ یهـ� از "چپ یبخش ب�رگ

 را "ارتـــ�اد" و یدمک�اســـ �لیس�ســـ ،جهـــ�ن چـــ�ن گ�شـــته "ِی انق�بـــ یهـــ� انـــ�. "چپ بســـته
ت یـخ�اهـ� م�ه یمـ سـمیم�رکس یب� عن�ان ت�سعه و ن�سـ�ز«کنن� که  یم یسم" مع�فی�نی�ی"رو

، یخی، تـــ�ریفلســـف یهـــ� یج�معـــه را بـــ� تئ�ر ی�دیـــبـــ� تحـــ�ل بن یســـم مبنـــیم�رکس یانق�بـــ
کنـــ� و روح انق�بـــیگ�یجـــ� ییبـــ�رژوا ی�ســـیو س یاقتصـــ�د کـــ�رگ� و  �عمـــل طبقـــ و ابتکـــ�ر ین 

 یرا نفـــ�ذ بـــ�رژواز ی� نظ�طلبـــیـــن تج�یـــا یطبقـــ�ت یه� هشـــین ببـــ�د. ریرا ازبـــ یمتحـــ�ان و
ک�رگ� �ب� طبق یانحص�ر  ییبـ�رژوا خـ�ده یهـ� هرا اقشـ�ر و گ�و آنن ی، و حـ�ملیک�رگ� و جنبش 

کـــه بـــ �از طبقـــ ییهـــ� و بخـــش انـــ� و بـــه  �ه شـــ�هیســـم بـــه فســـ�د کشـــی�لیامپ� �لیوســـ هکـــ�رگ� 
�ل یمخ�لفـ�ن س�ســ از ی�ریبسـ .»انـ� تعلــق دارنـ�، دانسـته یکـ�رگ� یو ب�روک�اسـ یست�ک�اسـیار

کسـیـرا جن�ح چپ  یدمک�اس �لیس�س �مجم�ع دمک�اسی انـ�  دانسـته ی�ن چـپ بـ�رژوازی� ف�ا
 کـه بـه یکـ�رگ� ه�ی ک�یسـن� یشـ�ن�. حتـ یمـ یب�نیپشـت یشـه� یب�رژواهـ� خـ�ده یکه از س�

 �. دارنق�ار ه�  ن نسبتی� ش�مل همیدارن� ن ب�ور یدمک�اس �لیس�س



گفت۱فصل     133  گ�ه�   و : 

اول،  یجنـگ جهـ�ن همچـ�ن شـ�کت و دفـ�ع از هـ�، دمکـ�ات �لیس�سـ یاز خط�هـ� یب�خـ
و  "ل�ک�امبــــ�رک روزا"آلمــــ�ن، احتمــــ�ل شــــ�کت در قتــــل  در یاعت�اضــــ یهــــ� ســــ�ک�ب جنبش

ـــتیل" ـــ� ، و..."بکنخ ـــل امـــ�وزدیگـــ�  یخط�ه ـــ�ن ن درینس ـــه ســـبب  ،آلم انگلســـت�ن و ف�انس
 ن کش�ره� و در جه�ن ش�ه است. یدر ا دمک�اسی �لیس�س اعتب�ر ف و ک�هش وزن ویتضع

ن یــا شــ�ن ج�انــ�ن از دور ،جهــ�ن در دمک�اســی �لیمشــک�ت س�ســ از یکــیشــ�د  یمــ گفتــه
ــ�وریــا ــ .اســت �ه و ب کــ� و گســت�ش یام� در ۲۰۱۶ســ�ل  ی�ســت جمهــ�ریانتخ�بــ�ت ر �امــ� تج�ب

کــه ادا نشــ�ن دمک�اســی �لیل ج�انــ�ن بــه س�ســیــتم�  یجهــ�ن ت نــ�ارد ویــن مشــکل عم�میــد 
بـ� افـت  یسـت، عمـ� یطـ��ن یکـ� عمـ�یدر ام� یسادمک� �لیسم و س�سی�لیس�س ست. عم�ین

مشــک�ت  یا دهــ� پــ�ره یمــ کــ� نشــ�نیام� در یدمک�اســ �لی�ش س�ســیــمتعــ�د، خ ی�هــ�یو خ
 ب�شن�. گست� ت�انن� جه�ن ینم در اروپ� دمک�اسی �لیس�س

ج�معـــه و  یجـــ�ر یهـــ� تیواقعمـــتن  ک دریـــدمک�ات �لی�ه و بـــ�ور س�ســـیـــا ،مـــ� هنیدر مـــ
 ،و صـلح یسـ��ر وج�د داشت. رف�ه، عـ�الت، مـ�دم یو ف�هنگ یاقتص�د -یت اجتم�عیوضع

ـــ ـــ�ده اســـت. یاز مـــ�دم م یخ�اســـت بخـــش ب�رگ ـــ�ریخ  درهنمـــ�ن ب ـــاب�رهـــ�  ایـــ�انطـــ�ل ت ن ی
خـ�ص، بـه  یو اقتصـ�د ی،اجتم�عی�سـیط سیمقـ�طع مختلـف بـ� ت�جـه بـه شـ�ا در ه� خ�است

ـــ�ه ـــ�� ش ـــ�گ�ن مط ـــک�ل گ�ن ـــان� اش ـــی. پ ـــ� در روس کتب ـــ�ب ا ـــدر ا، هیش از انق ـــی �ل ی�ان س�س
 و ی، عـــ�الت اقتصـــ�دیت مـــ�دم، آزادیـــح�کم صـــ�رت و به شـــ�ه بـــ�د شـــن�خته یدمک�اســـ

 ش�. یف و معن� میتع� یاجتم�ع
شـ�ه  نین�صـ�ال� ۀدور از� یـن یو اجتمـ�ع ی�سـیس یه� ت و نقـش تشـکلیاهم ۀبحث درب�ر

 ینـه بـ�ایجنـبش مشـ�وطه زم ی�یـگ تـ�ارک و شـکل ۀدور گ�فـت. در مـ�رد ت�جـه قـ�ار مط�� و
 �ان واردیــغـ�ب و شـم�ل ا کـه از یمــ�ز بـ�ون یه� ه�یـعنـ�ان ا هــ�، بـه ن نـ�ع تشـکلیـت ایـفع�ل

 �فتـه و بـ� ب�ن�مـه نب�دنـ�. دری امـ� سـ�م�ن و سـ�زم�نه�  و تشـکلهـ�  � شـ�. انجمنیـش�ن�، مه یم
�فتـه وجـ�د ی مـ�ون و سـ�زم�ن �بـ� ب�ن�مـ یمجلـس نخسـت، حـ�ب و تشـکل دوران مش�وطه در

ــــه تعبکــــگ�فت  لکمجلــــس شــــدر ن�اشــــت، دو جنــــ�ح  جنــــ�ح تنــــ�روان و  ،زاده ی� تقــــیــــه ب
 �ران ب�دن�. ک مح�فظه

ن یـ. ابـ�دت یـانقـ�ب مشـ�وطه رو بـه رشـ� و تق� ش ازیپـ یانق�ب دمک�اسی �لیس�س �رکاف
 �رکـــقفقـــ�ز  ی� صـــنعتکـــدر معـــ�دن نفـــت و م�اکـــه شـــ�غل  ی�انـــی�رگ�ان اکـــ�ه و فکـــ� ت�ســـط یـــا

ل یو اروپـ� تحصـ یتـ�ار �یروسـ ه درکـ ی�نیدانشـج� �ان وک�ان آورده ش�. روشنفی�دن� به اک یم
ب�خـی ت�لـ� فکـ� شـ�ن�. ت�ه و یـن ایـا �هن ب�عـث بسـط و ت�سـعی� بـ� ب�زگشـت بـه مـی�دن� نک یم
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گـ�وه یـفع�ل آغ�ز را س�سی�ل دمک�اسی در ای�ان  �یـتب� دمکـ�ات �لیس�سـ یمحفـل مط�لعـ�ت� یـت 
گــ�وه پــس ازیــانــ�. ا دانســته ۱۹۰۵ت�بســت�ن ســ�ل  در � یــکــه عق� یه، زمــ�نیروســ ۱۹۰۵ انقــ�ب ن 

 "�نیعـ�م - �نیاجتمـ�ع"�ن یـوج�د آم�. ج� ه�فته ب�د، بیدر قفق�ز گست�ش  دمک�اسی �لیس�س
� یـ ی�سـی�ن سیـج� نی�ان نخسـتیـا یدمکـ�ات انق�بـ �لی� ح�ب س�سـی »م�ق�اتی�ل دیس�تس«

شکســـ�ت�ن ی�"را از پیمســـ ی�ان شـــن�خته شـــ�ه اســـت و"علـــیـــک در ایـــدمک�ات �لیحـــ�ب س�ســـ
� یـن سـ�زم�ن از نقـش "گـ�وه یا ی�یگ . در شکلدانن� می "�نیع�م - �نیاجتم�ع"س�زم�ن دادن 

کنـــ�ر انجمـــن  " نیـــ�بـــ�ک�" ســـ�زم�ن همـــت" در و  هـــ� ه، گ�و"همـــت"نـــ�م بـــ�ده شـــ�ه اســـت، در 
کـه بعـ�ه� در یـدر ا دمک�ات �لی�د س�سمتع یه� هح�ز حـ�ب " ایجـ�د�ان شـکل گ�فتـه ب�دنـ�، 

ــشــ�کت ک�دنــ� و  "ســتیحــ�ب کم�ن"و  "عــ�الت گــ� را ید یهــ� هاحــ�اب و گ�و از ییهــ� � جنــ�حی
 .  پ�ی� آوردن�

ک یــدمک�اتفع��نــه از آرمــ�ن  ،تیانقــ�ب مشــ�وط یه� ســ�ل در "�نیعــ�م - �نیاجتمــ�ع"
 "�نیعـ�م - �نیاجتمـ�ع" ی� س�زم�ن مخفـی "یبیانجمن غ"� یجنبش مش�وطه دف�ع ک�د. م�ک� 

�ان" یـ�ن ایعـ�م - �نی"اجتمـ�ع �.شن�سـن می آن یح�بـ �ن هستیث�ت��ن و میت� � را مهمیدر تب�
�ل یک حــ�ب س�ســیــعنــ�ان  بــه، آغــ�ز ک�دنــ� رســم�ً فع�لیــت خــ�د را  "حــ�ب عــ�الت"کــه بــ� نــ�م 

جــ�ن و خ�اســ�ن ی�ن، آذرب�یگــ یهــ� جملــه جنبش �ان، ازیــداخــل ا یهــ� دمکــ�ات، بــ� جنبش
�ان را بعــ� از یــســت ایحــ�ب کم�ن ۀن کنگــ�ینخســت "�نیعــ�م - �نیاجتمــ�ع"ارتبــ�ط داشــتن�. 

کتب� گ انق�ب ا  ک�دن�. �ن ب�گ�اریدر 
ــپس رِد  ــ� س ــ یپ ــ�ر س�س ــدمک�ات �لیافک ــ�حی ــ� ک را در جن ــل  ییه ــ�ده امث ــ�ب ت ــح  و �ان،ی

 درهمچنـین  ،و...) یل ملکـیـخل( "سـ�م ی�ویـن"نظ�طلب�نه در  �یتج� یو تح�ل �ییبع�ه� ب� تغ
 __ و انــ� کــ�ده یمع�فــ دمکــ�ات �لیمصــ�ق را س�ســ یب�خــ" __ یجبهــه مّلــ" م�ننــ� ییهــ� �نیــج�

مثــل   یمــ�هب - ی�ســیس ی، حتــی�ســیس یهــ� �نیاز ج� ی�ریبســدر و  "،ینهضــت مق�ومــت مّلــ"
، از جملــه ی�ســیس یهــ� هو چه�ه�  تیشخصــ نیــ� و... و "ج�مــ�"و  "ســتی�لیخ�اپ�ســت�ن س�س"

 د.�ش یم �هی�ن دیشع�ع ی�ر و مصطفیش�پ�ر بخت
 تشـــکل ت، گســـت�ش ویــ، تق�یب�زســـ�ز یدر راســت� ییهـــ� � تـــ�شیــن ۵۷پــس از انقـــ�ب 

 دمکـ�ات �لین س�سـیو فعـ�له�  تیشخصـ یک از سـ�یتادمک� �لیس�س یه� هو گ�و ه� س�زم�ن
همچــ�ن  ییهــ� تیو شخصــ یک ملــیــدمک�ات �نم�نــه، جبهــ یبــ�ا .�ان صــ�رت گ�فــتیــا در

کــه حک�مــت اســ�م شــک�ا� پــ�ک  شــ�.هــ� ت آنیــتک�رانــه مــ�نع فع�لیســ�ک�بگ�انه و جن� ینــ�اد، 
 ی�انــیا دمکــ�ات �لیس�ســ یه� تیو شخصــ هــ� هو گ�وه�  و ســ�زم�نهــ�  ح�ب خــ�ر� از کشــ�ر در
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ـــمگ یحضـــ�ر ـــ�ل و چش ـــ �یفع ـــ�، ب ـــه از و یدارن ـــیآنک ـــ�گ ی�گ کن ـــه ی"پ�ا ـــیگ�ا و ف�ق ـــله ی  " ف�ص
 گ�فته ب�شن�. 

 یدار هیجهـ�ن سـ�م� ،انسـ�ن یو معنـ� یمـ�د یه� خ�اسـت� مجم�عـ بـه ییدر پ�سخگ� ذ:
ت�  � نـ�ت�انیـشـ� ن یمـ م�ج�د" خ�ان�ه واقع�ً �لسم ینش�ن داده است، آنچه "س�س ه� ین�ت�ان

ک�د. از م یدار هیاز جه�ن س�م� و  رفـت از مشـکل بـ�ون یکـه بـ�ا یسـ�م یهـ� ه�ن رایعمل 
فکـــ� و عملکـــ�د  ،انـــ� � تج�بـــه شـــ�هیـــمطـــ�� شـــ�ه و در عمـــل ن یبشـــ� �ج�معـــ تمعضـــ�

 ی�زهـ�ین یگـ� پ�سـخگ�ید یهـ� هش از رایبـ ،�یک آلت�نـ�تیـعنـ�ان  بـه دمک�اسـی�ل یس�س
� یـش آمـ�ه اسـت؟ آیپـ ین رونـ�یبه نظ� شـم� چـ�ا چنـ .انس�ن ب�ده است یو معن� یم�د

 دمک�اسـی�ل یس�سـ �ی�؟ آینیب یم دمک�اسی �لیتحقق س�س یب�ا یت� ان�از گست�ده چشم
و ه�  ت�انـ� بـ� ضـعف یمـ، و مشـک�تشه�  رغم بح�ان یعل، یدار هیب� ت�جه به ق�رت س�م�

کن�؟ یکمب�ده�  ش غلبه 
کـه دوسـت دارنـ�  یمـ خ�اهنـ�. مـ�دم یمـ یآرامـش و آزاد و رف�ه ،م�دم ن: خ�اهنـ� آنطـ�ر 

ــ�گ ــ�ان یزن ــ� ق گ ــ� و ا ــ�ابطن و یکنن ــم یض ــ�ا ه ــ�ن و روابط یب ــ�ل آن ــ�ن  کنت ــ�وش ــلیت  ن و عم
از متفکـــ�ان و  ی�ریبســـ ب�شـــ�.شـــ�ن  یو زن�گهـــ� آن یجهـــت تعـــ�لدر ع�د�نـــه و  ب�یـــ� شـــ�د یمـــ

بـــ�، شـــع�ر و یز یهـــ� ســـخن�ن و ح�ف �ســـت و ف�هنـــگین، فلســـفه، سیـــد �ک�شـــن�گ�ن ع�صـــ
کـه در �ر گفته و ن�شتهیبس یه� هوع� گـ� تج�بـه و  ا داشـتهگـ�ر ک�تـ�ه و یعمـ� ،عمـل انـ�  انـ�. ا
و  یرغـم انســ�ن یعلــ ،ســم مطـ�� شـ�یسـم و کم�نی�لیآنچـه بـه نــ�م س�س ،محـک ب�شــ� یزنـ�گ

کنــ�ن رفــ�ه و آرامــش و آزادیــشــه و این ان�یــع�د�نــه بــ�دن ا �اه ن�اشــته اســت. هم هبــ ی�ه، تــ� 
ســبب نشــ�ه اســت.  را ش اختنــ�ق و درد و رنــجیو افــ�ا �یجــ� تشــ� لعمــدر گــ�هی بــ�عکس 

ــــ�م در راه یب�رگــــ یهــــ� گ�م یدار هیســــ�م� امــــ�  ،ب�داشــــته اســــت یرفــــ�ه و آرامــــش و آزادن یت
ــ ــ�الت یب ــ یع ــ� نیعج ــ�دش ب ــ� وج ــ�ه ب ــ ش ــت�ورده� �هم ــ�یدس ــمیش س ــه و چش ــ�از  ه ان�اخت ان
�ن حک�مــت راه یـبـه نــ�م اد یت گســت�ده اسـت. ب�خــیب�ابــ� بشـ� در اش نـ�هی�ت آیــاز ح یا ه�یـت

کــهیــاشــ�ن �لیان�اختنــ� و خ کــ�ده یراه ســ�م ن بــ�د  کــه جــ�  یانــ�، مثــل حک�مــت اســ�م ابــ�اع 
ن ی�ورده اســت. بنــ�ب�ایــارمغــ�ن ن بــه مــ�دم یبــ�ا ی�یــســم و تــ�حش چینکبــت و فقــ� و ت�ور

ب�شـن�. آنچـه بـه  یگـ�ید یهـ� هدنبـ�ل را شـه و مـ�دم حـق دارنـ� بـهیاهـل فکـ� و ان� ییه� هگ�و
داده  یبهتـ� �جـیگـ� نتید تـ�ی تج�بـه شـ�ه از دو و دولـت در حک�مـت دمک�اسی �لین�م س�س

کـه سـت  یهیم�دم پ�سـخ داده اسـت. بـ� �خ�اه�نیو آزاد یرف�ه یه� به خ�است یو ت� ح�ود
کـ�ده و تـ� حـ�ود ،ست و ب�ون اشک�ل هم نب�ده و نخ�اهـ� بـ�دیال نب�ده و ن �هیا  یامـ� عمـل 
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 یروشــن بــه ،از ج�امــع را فــ�اهم آورده اســت. از نگــ�ه مــن ی�ریم�دمــ�ن بســ یو رفــ�ه نســب یآزاد
م هسـت خ�شـبین دمک�اسـی �لیامـ� بـه س�سـ .چه خ�اهـ� شـ� ن�هیست در آین ینیب شیق�بل پ
�ه و بــ�ور و یــش خ�اهــ� رفــت. شکســت ایپــ ،�ریبســ ی�هــ�یرغــم افــت و خ یکــنم علــ یمــ و فکــ�
در  یدار هیپ�تگــ�ه خ�اهــ� کشــ�ن�. ســ�م� �تــ� بــه لبــ عیجهــ�ن را ســ� ،دمک�اســی �لیس�ســ �تج�بــ
ــ ــک�تیس �ع�ص ــ�ر مش ــگ دچ ــ�د و ف�هن ــت، اقتص ــ� ی�س ــت. س�سا یج ــ�ی�لیس ــم در معن  یس

 بــ�، ج�معــه ســ�د بــه آزاد کــ�ر ،یتعــ�ون و همگــ�نی) - یدولتــ( �یــل ت�لیوســ� یت اجتمــ�عیــم�لک«
 اسـتع�ادش �انیـم بـه کـس هـ� از ،عیـت�ز اصل ...و ج�معه اف�اد تع�ون و یهمک�ر روابط یبن�

کـه دولـت دریـن ایـم اانضـم� بـه کـ�رش، �انیـم بـه کـس ه� به و حـ�ب  یرهبـ� ن دوره بـهیـا �ه 
کلی� کم�نیست ی�لیس�س کـ�د یو ف�هنگـ یاقتصـ�د ام�ر �یست  ،  ک�مـل طـ�ر بـه »را اداره خ�اهـ� 

ــیغ ــه اا ی�عمل ــ� ب ــه رس ــت، چ ــهیس ــه از م�حل ــه یا نک ک ــ�د  ــه ش ــخن گفت ــ�ین« س ــ�ه ی�وه  م�ل
م داشـت یخـ�اه یا هشـ�د و ج�معـ ین مـیتـ�م م�دم یب�ا ین سطح زن�گیت� یشکفن� و ع�ل یم

ک�ر در آن وس کـ�ر ن ی� طبقـ�تیتمـ�، سـت یق روحـیـعم لـ�تست بلکه منبع یله نیکه  سـت. یدر 
ک�ر ن یدولت ط یانسـ�ن و شـ�ا ،بـ� ادعـ� و شـع�ر. »کـ�ر اسـت رأس یاجتم�ع یست و خ�دگ�دانیدر 
 " ویی"افـق تنـگ حقـ�ق بـ�رژوا رسـ� ینظ�مـ به نخ�اهن� ک�د. �ییتغتً� ض�وراش  یط زن�گیمح

کـ�د. راه تغ تـ�ان گشـ�د و ینمـ � انفع�لیپ�خ�ش  " را ب� شع�ر ویستی�لی"ف�هنگ امپ� � ییـمتحـ�ل 
�ه و یـ�. بـ� اشـخ�اهـ�  یعملـ همـ�ار و دمک�اسـی �لیق س�سـیـط� ن افـق تنـگ و ف�هنـگ، ازیا

کـه بـ� ج�میج� و صـلح  محـ�ر خ�اه�نه، ع�التیش و آزادیآزادان� یب�ور سـم و یت و دگم�تیـ�نـه 
 یبهـ�وز راِه  چـ�اغ تـ�ان می ب�شـ� داشـته یروشـن یم�زبنـ� ،یمـ�هب - کی�ئ�ل�ژینگ�ه و رفت�ر ا

 نگ�ه داشت. ف�وزان را انس�ن
�  یعیف وســـیـــط ،یمخ�لفـــ�ن حک�مـــت اســـ�م یدر اردو ذ: ، کشـــ�راز در داخـــل و خـــ�ر

ــی�ل  ــی س�س ــت از را راه بــ�ون دمک�اس ــک�ت و رف ــه مش ــ�د در ج�مع  مــ�ن معضــ�ت م�ج
گ�چــه داننــ�.  یمــ عنــ�ان  امــ� آنچــه بــه ،شــ�د ینمــ بــ�ده ینــ�م دمک�اســی �لیاز س�ســا

طلـب  دمک�اسـیخـ�اه و  یت�قـ ی�وهـ�ین افـ�اد و نیا یاز س� یو عمل ینظ� یه� حل راه
�م  ن رابطـــه چگ�نـــهیـــشـــم� در ا .ســـتا مک�اســـیل د�یشـــ�ن� همـــ�ن س�ســـ یمـــ طـــ�
  � ب�داشت من درست است؟یآ �؟یشیان� یم

خ�اسـت�ر رفـ�ه و  ،�یـ�ان، مثـل م�دمـ�ن س�اسـ� دنیـمـ�دم ا از یع�ض ک�دم، بخش ب�رگـ ن:
یشــ�ن و آرزوه�ه�  ن خ�اســتیــراه تحقــق ا هن مــ� دریو صــلح هســتن�. مــ�دم مــ یآزاد آرامــش و

؛ دارنــ� � خــ�دپشــت�ان را ی�ریبســ تلــخ و شــی�ین یه� هانــ�. تج�بــ ک�ده ه� یوج�نفشــ�نهــ�  ت�ش
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 یه� و احـ�اب و سـ�زم�ن ینـیک حک�مـت اسـتب�اد دیـو  یدار هیم ط�فـ�ار نظـ�م سـ�م�یک رژی
کــ�دهیمختلــف چــپ و م ی�ســیس  ه� هن تج�بــیــســف�نه مجمــ�ع ا�انــ�. مت �نــه و راســت را تج�بــه 
هـ�  �نیلین ث�وتمنـ� مـ� بـ� میانـ�. سـ�زم بـ�ده یشـ�ه منفـ گفتـه یه� به خ�اسـت ی�بیدست یب�ا

ک�ر و زحمــتکش  ی�ویــن ــکــ�ر فــ�ا  یهــ� و منــ�بع و ث�وت ینــی�زمیز ی، منــ�بع غنــیو فکــ� ی�ی
�، یع و ح�صــلخیوســ یه� هو جلگــه�  ، دشــتیق کشــ�ورزیــن �یهکتــ�ر زمــهــ�  �نیلی، میعـیطب

ــ� منــ�بع گســت�دیعظــ یهــ� جنگل ــ ۀم ب ــو در یآب ــ�ریی�ی ــ� ت ــه  یخ و ف�هنگــی، و ب ــ�د ک در دل خ
ـــعن�صـــ� پ� ـــهی� و زای ـــ�ر ط نکبـــتیشـــ�ا ، دراســـت هوفـــ�ر داشـــت نـــ�ه ب کـــه شـــ�ه�  قـــ�ار یب  دارد 

 م.یآن هست
گم�ن من اسـفب�ر  یتیمـ� از وضـع �ج�معـ گ�ارو عق�نی  یراه عمل دمک�اسی �لیس�س ،به 

کـه س�سـین نین سخن ایا یاست. معن� یو متع�ل یانس�ن یا هبه م�حل  دمک�اسـی �لیسـت 
ـــ� ـــ�ئل و همـــ�جـــ�دو و محلـــل  یعص  .ســـته� پ�سش تمـــ�م یو پ�ســـخگ� تمشـــک� مس
کسـیـ، یرفتـ�ر و یک دسـتگ�ه فکـ�ی دمک�اسی�ل یس�س  شـه، عمـل ویک ان�یـس، یک پ�ا

گ�ه�نـهیفع�ل کـه �ییـتغ یمعطـ�ف بـه هـ�ف بـ�ا ت آ از  �یمـ� را در مسـ �ت�انـ� ج�معـ یمـ اسـت 
کـه از دل و یو تح�ل پ ی�ن ب�داشتن حک�مت اس�میم ش ب�انـ�. تج�بـه نشـ�ن داده اسـت 

بــه  ع�د�نــه نقــب زد و و دمکــ�اتآزاد و  یا هبــه ج�معــ ســتیب� یمــ یدار هیدرون نظــ�م ســ�م�
آنـ�ن  ؛� نـه ب�واسـطهیـآ یمـ �ونیـب یدار هیواسـطه از سـ�م� سـم بـ�ی�لی�فت. س�سیآن دست 

کنـ�نیشـ�ا در یدار هیسـ�م� ینـ�ب�د یهـ�ا �ل و دریـکه به خ  ییحـ�ل و هـ�ا ،انـ� خـ�ش یط 
ن شـع�ر یـا .تیبشـ� ینـ�ب�د یعنـی یکنـ�نط یدر شـ�ا یدار هیسـ�م� ین�ب�د .دارن� ی�واقعیغ

 یبـ� زنـ�گ یا هامـ� رابطـ ،ن اسـتیک شـع�ر قشـنگ و دلنشـی، »تی� ب�ب�یسم ی�لی� س�سی«که 
کــه قــ�ار اســت ســ�م� یو جــ�ر یواقعــ گــ� آنــ�ن  را نــ�ب�د  دمک�اســی �لیو س�ســ یدار هینــ�ارد. ا

� یشــ�م. آلت�نــ�ت یمــ �شــ�نیم� یکــینشــ�ن دهنــ�، مــن بــه مــ� بهتــ�  و ینــیزم ی�یکننــ� آلت�نــ�ت
کـ�د یمـ که من یکس�ن � یـرسـ� نسـل جـ�ان ن یمـ نظـ� سـت. بـها یم ذهنـا هشن�سـم و تج�بـه 

 .دارد یشــت�یل بیــتم� دمک�اســی �لیبــه س�ســ خــ�ط� نیو بــه همــ �فتــهیرا درهــ�  تین واقعیــا
ک�شــن�گ�ن سیـدر م یحتـ ن یش چنــیافـ�ا ،ت�هــ� نســل خ�دمـ�ن و مسـن یو ف�هنگـ ی�سـی�ن 
گ�ایتم�  .  محس�س استک�مً�  یشیل و 

�ن روشــنفک�ان یـدر م یحتــ ،ش از انقــ�ب بهمـنیپـ دمک�اسـی�ل یبـه نظـ� شــم� چـ�ا س�ســ ذ:
ک�شـــن�گ�ن سیـــ، و نیو فلســـف یو ف�هنگـــ ی�ســـیس مـــ�رد ت�جـــه قـــ�ار  ،یو ف�هنگـــ ی�ســـی� 

 در__  ی�ن ق�رتمنــ�یــبــه ج� ج�معــ� مــ� در ،�یــاخ یه� هدهــ ینگ�فــت؟ و چــ�ا امــ�وز، طــ
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 و یدگ�گـ�ن نیـا لیدل. است ش�ه ب�ل__  یحک�مت �نیسیاپ�ز یه� �نیج� �یس� ب� سهیمق�
 �فته است؟یش یاف�ا �نی�انیا �نیم در دمک�اسی �لیس�س به لیتم� چ�ا ست؟یچ تح�ل

داشـته  یت علنـیـ�ان ت�انسـتن� فع�لیـدر اهـ�  دمک�ات �لیک�ت�ه که س�س یا هدور پس از ن:
نـ�همخ�ان بـ�  ۀ�یـنـ�ع بـ�ور و ا کـه هـ� ش رفـتیپـ یا هگ�نـ بـه ی�سـیط�ۀ اختنـ�ق سیب�شن�، س

کـه افکـ�ر س�سـ یم مختلف س�ک�ب یه� شکل �ن بهیحک�مت داشـتن�  دمک�اسـی �لیش�. آنـ�ن 
ــ� ــ�ن� چــ�ب چنــ� س ــ�د را س�س یهــ� �نیج� یعنــی؛ طــ� ش کــه خ ــپ  ــتیســت و کم�نی�لیچ  س

و  "یل ملکـیـخل"نم�نـه  یه آنـ�ن ب�دنـ�. بـ�ایـ�ن علیمـ�هب و هـم حک�مـت هم پن�اشتن�، یم
بلکــه ، "ســ�م ی�ویــن �نیــج�" و "یل ملکــیــخل"فقــط  نــه .�یــ�ورینظــ� ب را در "ه� یســ�م ی�ویــن"

خـ�د  ی�سـیو س ی، نظـ�یجمعـ یهـ� تیفع�ل یط سـختیهـم در شـ�اه�  دمک�ات �لیس�س �یس�
شـــ�ن  ه�چـــه دلِ  تنگ ه� یکـــ�ل، و مـــ�هبی، چـــپ رادیملـــ یهـــ� �نیب�دنـــ�. ج� یمـــ شیرا پـــ

ب�دنــ�.   هــ� به�ه �ه و بــ�وریــن ایــامــ� از ا ،دادنــ� یمــ نســبتهــ�  دمک�ات �لیبــه س�ســ خ�اســت یمــ
ق�ن�نمنـ� � ک پ�وسـیـ یمـ�ن طـ م� به م�ننـ� "متجـ�د و مـ�رن" شـ�ن دمک�اسی�ل یالبته س�س

و مشـک�ت خـ�دش را ه�  ن ضـعفیبنـ�ب�ا .ک ط�� و نقشـه و پـ�وژه بـ�دیشت� یب و، �م�ی� نیپ�
کپـیگ�ا یداشته و دارد. ب�م گـ� یمـ یغـ�ب دانسسـته و آن را نفـ از یبـ�دار ی�ن آن را   ییک�دنـ�، 

کـه  ییهـ� �نیـکـم نب�دنـ� افـ�اد و ج� �ه اسـت.یـگن�ه کب ،نیس�زن�ه و ن� یالگ�ه� از ی�یگ هبه�
ــ ۀاز واژ ــ یبــ�دار یکپ ــ�ب و ته� یبــ�ا ،بــ�دن یو وارادت ــتف�دهیــ� و تح�یــارع  ک�دنــ� و یمــ � اس

 �تج�بـ وی�ه بـهگ�نگـ�ن"، ی"ب یهـ� در مـ�رد انـ�اع دخ�لت یمنفـ یخیکنن�. البته تج�رب تـ�ر یم
کـــه بـــ�یـــحـــ�ب تـــ�ده ا  یســـت اتحـــ�د شـــ�رویبـــ�رگ، حـــ�ب کم�ن افتخـــ�ر از حـــ�ب بـــ�ادر �ان 

ــهیســتی�لیس�س ــ یرو ، دنب�ل ــ�ا یب ــ�ن و چ ــ چ ــ�د  یم ــیک ــ�ق  یک ــت ف ــت ن�درس ــل ب�داش از ع�ام
ــت�دنب�یــ� اســت.  کــه به�ی کــ�د  درســت و  یگــ�ان امــ�ید ، الگ�هــ� و تجــ�ربه� ه�یــا از ی�یــگ ه� 

 ۀدوم سـ� �مـیمشـ�وطه در ن �کلمـ یم، حتـیـمشـ�وطه را دار �نم�نـه تج�بـ یمثبت است. بـ�ا
"شــ�رت"  ۀآن را از واژهــ�  �فــت. ت�کیراه  یف�رســ یبــه ف�هنــگ واژگــ�ن یاز راه عثمــ�ن ،نــ�زدهم
ــف�انســه  ــ�"� ی ــ "یک�رت ــهی�ت کــه در آغــ�ز ب ــ ن ســ�ختن�  ــ�ح یمعن کــه ف�م�ن یل ــ�د   آن یرا روهــ�  ب

کـه ذهنیـت ب�یـن واقعیـن�شتن�، و بع� به "ق�ن�ن" اتـ�ق شـ�. البتـه بـه ا یم کـ�د  ت و یـ� ت�جـه 
یشـ�ن ه� مـ�ن و دخ�لت نیگ�نگـ�ن بـه سـ�زمیب یه� هحملـۀ خـ�رد م�دم م� زخم یخیت�ر� تج�ب

 تمـ�ِم کـه بـه  ی�دیـز یه� بیآسـ کن�ر دره�  دخ�لت و ه� هن حملیا .مختلف است یه� به شکل
ــ�ریــگ�نگــ�ن را نیتــ�س و هــ�اس از ب ینــ�ع ،انــ� زده ی�ت اجتمــ�عیــح یه� هع�صــ از  یا ه� بــه پ

ۀ �یـک پ�یـعنـ�ان  ش� چـپ بـهیاز م�دم به ان� یبخشرو،  از این. ستروان ج�معه ب�ل ک�ده ا
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 نگ�نـــ�. می گ�نـــه و مهـــ�جمی�ۀ بیـــک ع�مـــل و پ�یـــ� مث�بـــ غـــ�ب بـــه بـــه و ،هیروســـ از یوارداتـــ
کـه مـ�دم مـ� از ا ییهـ� بیآسـ تمـ�مۀ کننـ� یکـه ت�اع یا ه�یپ� گ�نگـ�ن یب� �رش و سـلطیـسـت 
 ان�. �هید

�ل یق س�سـیـاز رشـ� و تعم ی�یکـه ب�عـث جلـ�گ یمـ�انع پ�سـش؛ام� ب�گ�دم به بخش اول 
کــه از یقبــل از انقــ�ب شــ�ن�، همــ�ن مــ�انع دمک�اســی ، یق آزادیــتحقــق، رشــ� و تعم ب�دنــ� 
کـه "فـ�ت،  یم ی�یو حق�ق بش� جل�گ دمک�اسی قـ�ار هـ� س آنأعت و سـلطنت" در ریشـ�ک�دن�، 

 ان�.  ب�ده ی�سیع سیتش وی�ه به ن،یو نه�د د یاستب�اد سلطنت ،م�نع نیت� ب�رگ وداشتن� 
، دفـع یزنـ ح، اتهـ�می�، تقبـیتحق ،یو استب�اد م�هب ی�سیغ و ت�ش استب�اد سیتبل ۀج�ه�

 تیدر دوران مش�وططلب�ن ب�ده است.  دمک�اسیخ�اه�ن و یآزاد ،ش�نیو ح�ف آزادان� یو نف
از  ی�ریبســ و "ینــیا� خم تیــآ"او  یو رفتــ�ر یف�زنــ� فکــ� ســپسو  "یا� نــ�ر خ فضــلیشــ"

کلمـ یآزاد واژۀ �ن،یروح�ن ک�دنـ�.  یمـ یحـه و من�رالفک�انـه مع�فـیقب یا هو مظ�ه� آن را ام�ر و 
� یــرا غ یدوســت هنیو مــ یپ�ســت وطــن ،مفهــ�م وطــن واژه وو نیــ�  ســمی�لیعــ�الت و س�س ۀواژ

فـــ� آبـــ�د" "ُک  � ک�دنـــ�. مجلـــس و پ�رلمـــ�ن رایـــخ�اونـــ� تعب یل شـــ�ن بـــ�ائـــک ق�یو شـــ� یشـــ�ع
 یضـ� اسـ�م یح�مـل فکـ� و رفتـ�ررا  دمک�اسیسم و ی�لیس�س ،�نیع�ت روح�نیتبل �ن�. درین�م

گ�نگـــ�ن یب �ع�مـــل ســـلط ،�نی�اســـیتـــه و م�رنیتجـــ�د و م�رن� یـــبل ییه� ه�یـــ، و پ�دانســـتن�
و  )هیروســ( یشــم�ل �ی� از راه همســ�یــو  یغ�بــ یق کشــ�ره�یــکــه از ط� یعــ�املن�. ه شــ�خ�انــ�

� یمشـ�به آنـ�ن سـت نیـ� نیعه و مـ�تجعی�ن شـیروحـ�ن ،به کشـ�رم�ن وارد شـ�ن�بع�ت� از ش�روی 
 غـــ�ب و شـــ�ق و اســـتحم�ر بـــ� اســـتعم�ر و اســـتثم�ر �یرا هم�نـــ� ســـت دمک�اســـیو  ســـمی�لیبـــ� س�س

کیا یل اصلیپن�اشتن�. دل �ه، فکـ� یـا دمک�اسـیسـم و ی�لیس�س ؛� روشـن بـ�دیو ست یورز نهین 
قــت یحق یو جســتج�گ� ی، سنجشــگ�ی، عــ�الت، پ�سشــگ�یآزاد �ســت، ویپ� یا هشــیو ان�

کـه بـ� احکـ�م و اصـ�ل  ییهـ� و خ�اسـت  ی�گـیو .سـتا دمک�اسـیسـم و ی�لیس�س  یه� ی�گیاز و
 �نـ�. ازیگ یمـ قـ�ار نیـ� ن�ارن� که در تق�بـل و تضـ�د یفقط همخ�ان ع نهین اس�م و م�هب تشید

کـــ�دن رابطـــ ،�نیروحـــ�ن یغـــ�تیتبل یمح�رهـــ�  ته ویســـی، �ئدمک�اســـیســـم، ی�لیس�س� َعَلـــم 
 یمـ�دم مع�فـ یضـ� بـ�ور مـ�هب را دشـمن وه�  سـتی�لیس�ست�  سم ب�ده است ت� راحـتیسک��ر

کـه ب�آننـ�  شـ�ه یپ�ست مع�فـ�ین و دنیض� ده�  ستی�لیس�س ،روح�نی�ن همغ�لط کنن�. در انـ� 
کـه متی�ن بگیروح�نرا از   نیق�رت دش�ن  سمیب� سک��ر �ن یـدر م یبین عـ�امف�یـسـف�نه ا��ن�، 

گ�ه ک�رس�ز ۀت�د چـپ و روشـنفک�ان را  یهـ� �نیج� ،یاسـتب�اد یهـ� افت�ده است. حک�مت ن�آ
ــ�ت اشــ�ع ــ�ت شــ�ن محــ�وم ســ�ختن�، واتنظ� �از امک�ن ــ� امک�ن گ ــن یا ــ � وجــ�دی �ر یداشــت بســ یم
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بـ�رگ و ک�چـک  یکت�ت�رهـ�یبـ�د. د یو ف�هنگـ یدانشـگ�ه یهـ� طیمح�ود و در سطح و مح
ـــف  ـــک�ل مختل ـــه اش ـــتخ� درب ـــ�ور ب وی ـــ ت ـــی�یو ف یتیشخص ـــتی�لیس�س یک ـــه�  س �ل یو س�س

 ک�دن�. یرا ج�س�س ش�ق و غ�ب و "خ�ابک�ر" مع�فه�  وچپ ن�پ�داخته�  دمک�ات
کنـــ�ر اســـتب�اد س ، ی، ف�هنگـــیمن�ســـب�ت اجتمـــ�ع �ســـ�خت�ر و ســـلط ،یو مـــ�هب ی�ســـیدر 

ــــ�د ی�ســــیس ــــ� عقــــب یو اقتص ــــیاۀ م�ن ــــهی، قبیل ــــ�دالیا ل ــــتب�انه، و ی، فئ ــــین ، مس همچن
کث� بـ�دنع�قه  یو ب یس�اد یب ه و کتـ�ب، و یروزن�مـه، نشـ�� هنمـ�ن بـه مط�لعـیت مـ�دم میـا

�ل یبـ� س�سـ �یبـه حضـ�ر و گسـت�ش مخ�لفـت و سـتنی� ک یدمک�اتفق�ان ف�هنگ و من�سب�ت 
 ی�اری" ف�هنـگ" شـنۀ �نـ�یهنمـ�ن آمختـه و پ�یکمک ک�د. بخش اعظم مـ�دم مه�  دمک�ات

ـــ�، و رســـ�ن ـــراد( یو بصـــ� یســـمع یه� هب�دن ـــ�ی� و تل�ی ـــه ی ـــ� ت�جـــه ب ـــ�ه�، ب �ن و...) و آخ�ن
 ان�.  آن�ن ب�ده یفک� �یو تغ� یش�ن، من�بع خب� جیغ و ت�ویتبل ۀ�یامک�ن�ت و ش

کـه عـ�التخ�اهی�لیتقـ� بـه س�سمختلف چـپ مع یه� �نیج� شـ�ن   هشـیان�ۀ جـ�ه� یسـم 
گ� ن�اشـتن�. دفـ�ع یکـ�یدر حـ� تحمـل  یگ�نـه سـ�زگ�ر چیهـ یت�اشـ و م�نع یخ�دزن در کن�ر ،ب�د

� �ســت و نظــ� و فلســفیمطلــق س یو نفــ  ، و رّد یو فلســف ینظــ� ی�ســیس �ج�نبــ کیــ�ش یو پــ�
 هنم�ن زده است. یبه رون� تح�ل چپ در م ینیسنگ� لطم ،ط�ف مق�بل

گ�ایرابطه ب� اف�ا در و  ی�سـیک�شـن�گ�ن س و یروشـنفک� �از ج�معـ یل بخشـیـتم� ش ویش 
کـه بـه ورطـی� ه�شیب� یم دمک�اسی �لیبه س�س یف�هنگ  ��. تج�بـیـتنغلدر یتعـ�دل یبـ ��ر ب�د 

�د یـم. بـه یـا کـم ن�اشـتههـ�  و مطلـق ک�دن کـ�دن یهـ�، در نفـ و نف�ت یفتگیش را در یتع�دل یب
 ی�انـیب�دنـ� ع� ،آمـ� یمـ �نیـغـ�ب بـه م و ف�هنـگ و رفتـ�ر یشـگیان� یپـ� یم وقتیداشته ب�ش

 .میشـ� یجـ�ره غ�بـ ت� ن�خن پ� و از ک�ه ت� ف�م ن�ک کفش و خ�صه همـه خ�استن� از س� یم که
ــ�رد "م�رکس ــیدر م ــش نیه� " و پســ�ن�یســم وطن ــه بــ�د، در ا نی� همــی ــگ�ن ــ�ب بــه  ،ن نگــ�هی غ

 یفتگین نـ�ع شـیـن ب�داشـته شـ�د. ایزمـ یسـت از رویب� یمـ ب�ل ش� که یستی�لیامپ� یج�ن�ر
و  لیــ� تحلیــح�صــلش ن وداد   ســ�ق ی�بیــل و ارزیــدر تحل یشــت�ب�دگ هبــمــ� را  ،یشــیان� و مطلــق

کــه در مقطـع انقــ�ب بهمــن شــ�ه�  شــت�ب�ده و غ�لبــ�ً  یو رفت�رهــ�  ی�بیـارز ن�درسـت بــ�ده اســت، 
کـــه ر ینفـــ �ش ویط، پـــ�یم. افـــ�اط و تفـــ�یآن بـــ�د  ینـــیو د یا هشـــه در تفکـــ� اســـط�ریمطلـــق 

کـه خـ�د را قه�مـ�ن  یا  فسـ�نهو ا یحم�سـ یتـی� ذهنیدارد، و ن ک داشته وی�ئ�ل�ژی) و ایم�هب(
، � و ف�شــتهیــ�، دیســف �ه ویســت. ســه� یتع�دل ین بــیــســ�ز بــ�وز ا نــهیپنــ�ارد، زم یمــ شــگ�میو پ

کـه مـ� یخ�ه ا�ه�، و ب� ک�دن ء�یو اول ء�یاشق نـ�ب  ی�هـ�یم آنهـم خیهسـت» �یـخ«ن درک و فهـم 
 یهـ� ی�بیسـت. نگـ�ه، بـ�ور و ارز یتعـ�دل یبـگ� نـ�ب، نشـ�ن یه�ن� آنهـم شـّ� هسـت» شّ� « یالب�ق و
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ــــق طبقــــ�ت ــــ�ن و ج�معــــه یمطل ــــ�قص از آزاد، از انس ــــم متفــــ�وت و ن  ، عــــ�الت،یدرک و فه
 گــــ�ه ی�بنــــ� و روبنــــ�، ج�یز �، رابطــــیو اجتمــــ�ع ی�ســــیس �ســــم، ت�ســــعی، پ�رلم�نت�ردمک�اســــی

 دمک�اســی �لی�ن ق�رتمنــ� س�ســیــک ج�یــمـ� بــه  ی�بیم�انــع دســت ۀدر زمــ� �یــف دولــت نیو وظـ�
 ب�ده است.

کـه انقـ�ب اسـ�م مــ�هب  یعنـیت مـ�نع بـ�رگ، یـآب درآمـ�، سـبب تق� از یانقـ�ب بهمـن 
 ِب مـ�ه یاشـکل و محتـ� و عـ�الت، در دمک�اسـی، یبـه آزاد ی�بین مـ�نع دسـتیتـ� ش�. بـ�رگ

کـ�ده اسـت تـ�  دمک�اسـیو  ین نهـ�د دشـمن آزادیـ�. ای، بـه حک�مـت رسـی�سیع سیتش تـ�ش 
رغـم سـ�ک�ب و کشـت�ر  یرسـ� علـ یمـ نظـ� امـ� بـه .در ج�معـه شـ�د دمک�اسـی �لیم�نع رش� س�سـ

از  یهن مـ� و بخشـیسـت و ج�انـ�ن مـا  یا هن کن�. جه�ن چ�ن دهکـ�ی�نه نت�انسته چنیوحش
کـ�ام بـ�ور و یمـ ننـ� ویب یمـ بـه سـه�لت م�دم کـه   یراسـت� عمـل در در ی�سـیس �شـیان� شـن�ن� 

گـــ�م ب�داشـــته اســـت. خ یهـــ� کـــ�هش مشـــک�ت و رنج م مهـــ�ج�ان و یل عظـــیـــمـــ�دم جهـــ�ن 
�ل یک بـــ� س�ســـیـــنســـل جـــ�ان را از ن�د وی�ه بـــه هنمـــ�نیمـــ�دم م ،یا هانقـــ�ب شـــگ�ف رســـ�ن

 آشن� س�خته است.  دمک�اسی
گ یک در حـ� ح�بـیدمک�ات �لی�ن س�سیک ج�ی ی�یگ ام�وز شکل  ذ:  ی�ریبسـ� �، دغ�غـیـف�ا

ن یچنـ ی�یـگ شـکل یبـ�ا، هنمـ�ن اسـتیم یف�هنگـ و ی�سیس از ک�شن�گ�ن و روشنفک�ان
گیل آن به یو تب� ی�نیج� ک�د؟ی، به نظ� شم� چه ب�ی� و جنبشیک ح�ب ف�ا  �   

گـــ�ه ج�معـــهه�  �ان خ�اســـتیـــا در ن: زنـــ�ن،  یاجتمـــ�ع یهـــ� هگ�و، و مط�لبـــ�ِت بخـــش آ
ــ�رگ�ان و ســ�یدانشــج� ک ــم،  ــ�ن، اهــل قل ــ� زحمتکشــ�ن ی�ن، ج�ان ک�رمنــ�ان،ی�ی معلمــ�ن،  ، 

ــنفک�ان، اقل ــ� تیروش ــید یه ــ�م ین ــن ا و... یو ق ــخص و روش ــتمش ــ� . آنس ــ�ه، ه ــت�ر رف خ�اس
خ�اهنــ�، ب�رهــ�  یمــ ســ��ر مــ�دم ینظــ�مهــ� آن .هســتن� و تحقــق حقــ�ق بشــ� دمک�اســی، یآزاد

هـ� نین اسـت؟ ُخـب ایـ� از ایـغ خ�اهنـ�. مگـ� یمـ آرامش، عـ�الت و صـلحان� که رف�ه،  دهز�د یف�
کــه م�انــع متعــ�د �منتهــ .دمک�اســی �لیس�ســ یعنــی کــ�دم  ن یــراه تحقــق ا بــ� ســ� یعــ�ض 

کـه مهـمه�  خ�است � یـسـت. نخسـت ب�ا یدرحـ�ل ح�ضـ� حک�مـت اسـ�م آن نیتـ� قـ�ار دارنـ� 
سـت ا ی�یشـ�ه مسـ مطـ�� یه� اسـتتحقق خ� ین م�نع از س� راه ب�داشته ش�د. مب�رزه ب�ایا

ــ�ایــچیت را درهــم خ�اهــ� پیــن حک�مــت جهــل و جنــ�ن و جن�یــا کــه ســ�انج�م ط�مــ�ر  ی�. ب
کنــــ�ر ســـ� ،یا ن مبــــ�رزهیچنــــ در ی�وزیـــپ و ، یو صــــنف ی�ســــیس یه� احــــ�اب و ســــ�زم�ن �یدر 

 ســت. در یضــ�ور دمکـ�ات �لیک حــ�ب ق�رتمنـ� س�ســیـوجـ�د و حضــ�ر  ،یمــ�ن یه� تشـکل
 یبــ�ده و هســت، جــ� یخــ�ل دمکــ�ات�ل ی�ن س�ســیــک ج�یــ یهن مــ�، جــ�یمــِی �ســیش سیــآرا
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 ی�نیج�؛بـه صـلحو ، یخـ�اه به عـ�الت ، وف�داریو اجتم�ع ی�سیس یه� یبه آزاد وف�دار یح�ب
 یاجتمـ�ع ت و رفـ�هیـامن و یآزادن یتـ�م یراسـت� دررا  یروشن و عملـ ی�ستیو س ی�یر هکه ب�ن�م

ـــه دهـــ� یو اقتصـــ�د ـــ�ا یاســـت�ات� و ارائ اقتصـــ�د،  یه� هحـــل مشـــک�ت در ع�صـــ یروشـــن ب
ــ� ــ�عی�یم ــ�ئل اجتم ــ�.  یت و مس ــته ب�ش ــی�لداش ــی  س�س ــ�ن در دمک�اس ــشمی ــ�ه  بخ گ ــ�ی آ ه

و  هـ� هو گ�وهـ�  �نیج� اسـت. �گـ�اریث�مثبـت و ت �نیشـیش�ه ب� پ شن�خته ی�ه و ب�وریهن م�، ایم
 یهـــ� هن چه�یتـــ� درخشـــ�نانـــ� از  هکـــ�د ینـــ�گیرا نم� ی�ه و بـــ�وریـــن ایکـــه چنـــ ییهـــ� هچهـــ�

ن یـدر ات�  قیـشـت� و عمی� بیـانـ�. نسـل جـ�ان ب� هنمـ�ن بـ�دهیدر م یطلبـ عـ�الت و یخ�اهیآزاد
 �یــن یع�صـه جهــ�ن م. دریکنــ ین رابطــه روشـنگ�یـا در شــت�یبم�سـت  �فــیالبتـه وظ ؛بـ�ره ب�انــ�

نســل جــ�ان بــه  وی�ه بـههنمــ�ن ین دارد و مــ�دم میامــ�وز ی�تیـنه و حیشــیپ دمک�اســی �لیس�سـ
 ان�.  �ه آشن� ش�هین پ�یتج�به خ�د ب� ا

کـ�دم، امـ� در �یـک نیـدمک�ات �لیک حـ�ب س�سـیـ ییب�پ� یبه م�انع و مشک�ت ب�ا  اشـ�ره 
 کنم: یم هم اش�رهی گ�ینج� به ج�انب دیا

کـ�ر یت�جه یو ب یع�قگ یب ،هن م�یم مم�دب یو مع�ه�  ضعف از سـت،  یجمعـ نسـبت بـه 
ک�ر یواقع ا در گـ�یستیرا َبَل� نن  جـ�ن و ع�طفـه سـبب یو ه � شـ�ریـ�د یـهـم شـکل بگ یجمعـ م. ا
ل مختلف به س�عت بـه َتَفـ�ق و قهـ� و خصـ�مت، ید� � بهی ش�د،ش�د که سخت شکنن�ه  یم
تج�بــه نشــ�ن  ،� وجــ�د داشــته و دارنـ�یـن ییالبتــه اســتثن�ه� ؛شـ�د یمــ �هی� بــه ف�قـه زدن کشــیـ

کـه مـ� ن � �ن ج�معــیـک در میـدمک�ات یا  یو ف�هنگـ ی�سـی، سیفکــ� ی�زمنـِ� فضـ�یداده اسـت 
ــنفک� و  یگــ�یس�شــ�ر از تحمــل د ییم، فضــ�یهســت یو ف�هنگــ ی�ســیو ک�شــن�گ�ن س یروش

کــه نشــ�ن یشــیدگ�ان� ک ب�شــ�. یــدمک�ات�ل یاز مــ�رن بــ�دن و ف�هنــگ س�ســ یا هو مخ�لفــت 
ـــ�ر ـــمع� وه�  ضـــعف ،یشن�ســـ بیآســـ ۀدرب ـــ�ریـــاســـت، و د� ب ن�شـــته و گفتـــه ش�هی ، یخیل ت

هـ�  علت از ی�ریانـ�. هنـ�ز بسـ آن را ب�شـم�ده ینـیو د یی�ی، جغ�افی، ف�هنگی�سی، سیاجتم�ع
هــم دارد. بــ�  یکــه رنــگ و لعــ�ب مــ�هب یا یاســتب�اد و ف�هنــگ اســتب�اد وی�ه بــه پــ� ب�ج�ســت

ط و ج�انــب گ�نــ�گ�ن بــ� وفــق مــ�اد یدســت گ�اشــت تــ� شــ�ا ی� دســت رویــب� ینمــ ن احــ�الیــا
 �نه.یگ�ا له نگ�ه ک�د نه ارادهئن�نه به مسیب واقع �یب�  �ش�ن�، منته
ـــ�نیدر شـــ�ا کن ـــه ح�کم یطی، شـــ�ایط  ـــک ـــ�می ـــ� یت اس ـــت ب ـــه حـــ�کم اس ـــ�ن  ،ج�مع امک

بـه  یکـی�ان وجـ�د نـ�ارد. ن�دیـدر ا دمکـ�ات �لیس�س �ی�ن گست�ده و ف�اگیک ج�ی ی�یگ شکل
بــ�  دمک�اســی �لیس�ســ دنب�ل دارد. را بــه دمک�اســی �لیشــ�ن از س�ســ دور �یــن حک�مــت نیــا

ک یــ "یاســ�م ی"جمهــ�ر ت ن�س�زگ�راســت.یــســم و جهــل و جن�یت�ری، ت�ت�لیاســتب�اد مــ�هب
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کــه جــ�ه�ۀ اصــلیــک و م�تجــع اســت. دیــنظــ�م تئ�ک�ات ن حک�مــت یــفکــ� و رفتــ�ر ا ین اســ�م 
امـ�ر  �همـ ت مطلـق بـ�یـن ح�کمیـنـ�همخ�ان و متضـ�د اسـت، اسـ�م د یس��ر ب� م�دم ،است
ــــســــت،  ی�ســــیو س ی، اجتمــــ�عیفــــ�د ــــ�ل ی�ئ�ل�ژیــــن و ایــــک دی خــــ�اه)،  تیــــتم�م( ت�یت�ت

ــکلّ  کننــ�ه تیدهنــ�ه و ه�ا ســ�زم�ن کــه خ�اســته وی ــ ت ج�معــه  ــ� یم آن  امــ�ر تمــ�می خ�اهــ� ب
 �ر و قـــ�رت مســـتقل ویـــبـــ� اخت �یســـت گ�نـــه و دریب ،ی�دت داشـــته ب�شـــ�. حک�مـــت اســـ�میســـ

ــ�دم و ــ�ر م ــم خ�دمخت ــ�ن در ی�یــگ میتص ــیتع آن ــت خــ�ی ــت. اش ین س�ن�ش ــاس ن حک�مــت ی
 یدسـتگ�ه حکـ�مت در یخـ�ار و گست�ش فسـ�د و رشـ�ه یو ب�روک�اس یم�هب یکت�ت�رید یتجلّ 

از  یاســ�م یو اجتمــ�ع یاصــ�ح�ت اقتصــ�د یم بــ�ایــرژ از ییهــ� ســت. تــ�ش جنــ�حا یو ادار
بـه  ییپ�سـخگ� یبـ�ا یم حتـیـآنکـه رژ ی� آورده اسـت بـیـپ� ی�یـج� یاجتمـ�ع ی�وه�یب��، ن

ـــت ـــ�ین وه�  خ�اس ـــ� آن ی�زه ـــهه ـــک�ف ب یا ب�ن�م ـــ�. ش ـــته ب�ش ـــت�یداش ـــم ش ـــ�وت، ی ـــ� و ث �ن فق
، تـ�هم ی�تیـو عق ی�سـیش�ن، روشنفک�ان و مخ�لفـ�ن سیدگ�ان� ، س�ک�ب و کشت�ریخ�دک�مگ

ـــ� صـــ�ور انقـــ�ب اســـ�م یو خ�فـــت اســـ�م یامپ�اتـــ�رب�زگشـــت بـــه  ضـــ�  یهـــ� ی�گی، از ویب
 ن حک�مت است. یک ایدمک�ات

ع و اسـ�م شـکل ین خـ�انش از مـ�هب تشـیتـ� خشـنتـ�ر و پـ�دش را کـه  یحک�مت اسـ�م
 از بخـــش آن بــه و ،اســـت یداعشــ و یط�لبـــ�ن - ا�دگ�یــبن ی، حکـــ�متشعملــ یداده و راهنمــ�

ــید یهــ� هآم�ز ــه ین ــ عشــق وف�داران ــه ورزد یم ــ ک ــ�نت ضیتبع ــ�ور و وخش ــط نــه را ت ــتبل فق  و غی
دانـ� و در راه  یمـ »ب�طـل«گـ�ان را یو د »حـق«که خـ�د را  یحک�مت ،کن� یم سیج، که تق�ی�وت
کـــ�ده اســـت یارعـــ�ب ارهـــ�ب و� لیه ب�طـــل" از هـــ� وســـیـــ"حـــق عل ی�وزیـــپ ســـ�ک�ب  ،اســـتف�ده 

و سـ�ک�ب  ینـید - کی�ئ�ل�ژیـ، ایتـیامن - یس�ک�ب نظـ�م( ش�ن،یدگ�ان� مخ�لف�ن و� �نیوحش
 یجنــگ روانــراه انــ�اختن  ههــ�اس بــ� بــ جــ�د انفعــ�ل ویا یاجتمــ�ع یبــه روانشن�ســ ءنــ�م)، اتکــ�

کــه ج�معـه بــهیــبـ� ا، ســمی�لیه س�سیـعل  یهــ� ی�گینب�شـ�، از و یدنبـ�ل عــ�الت و آزاد ن هـ�ف 
ــ ن حک�مــت اســت.یــا طلبــ�ن  اصــ�ح غــ�تی� تبلیــآن و ن یه� �مــ�یشکســت انقــ�ب و پ� تج�ب

� تـ�س و یتشـ� در حک�مـت و ج�معـه، بـ� یو اس�سـ یا هشـی�ات رییـتغ �ام�ن خط�یپ یحک�مت
ــ ــه تغ ینگ�ان ــت زدن ب ــ� دس ــه ب ــ�دم در رابط ــم ــیی ــن زده ی�ات اس�س ــ�ان و  دام ــ�س از زن ــ�. ت ان

 و هــ�� و مــ�� در ی، تــ�س از بــ�وز نــ� امنــیاجتمــ�ع یهــ� تیمح�وم شــکنجه و اعــ�ام، تــ�س از
هسـتن�  ییهـ� تـ�س و... یو آوارگـ یقحطـ �ان، ت�س از بـ�وز جنـگ ویه ایج�معه، ت�س از تج�

کـ�دهیـ� و در سـطح ج�معـه ت�زیـ�رانش ت�لیو پـ� یحک�مت اسـ�م که عم�ت�ً  کنـ�ر ا ع  ن یـانـ�. در 
 یهـ� و جنبش  �شیـانق�ب و خ شکسِت  ی�ات روانیث�هن�ز ت ،یحک�متی ه� ینیآف� ن�ع ت�س
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ــ�ع ــس از یاجتم ــنگ پ ــه س ــ�ب بــ� روان ج�مع ــ ینیانق ــ یم ــ�ان ب ــ�د یکنــ�. بح از  ین�شــ یاعتم
کث� اح�اب یه� و لغ�شه�  و خط� ی�قتیل یب  یه� تیو شخصـ ی�سیس یه� و س�زم�ن رهب�ان ا

ــیاپ�ز ــ ،�نیس ــ�ر جمع ک ــه  ــ�زم�ن یب ــ�ب و س ــ و تح ــهی�بی ــ�ر ، و ب ــ ط ــه اپ�ز یکّل ــیب ــیس  ی�ن واقع
ــت اســ�م ــ یحک�م ــت. اصــ�ح یجــ� ییه� هلطم کــ�ده اس ــ�مت وارد  � تــ� ش یــن یطبــ�ن حک

 �ننـ� و ازیرا انقـ�ب بنم� یحک�مـت اسـ�م یو سـ�خت�ر ی�دیو بن یاس�س �ییان� خ�است تغ ک�ده
 ن�هن�. دست به ی�یج� قه� و خش�نت و خ�ن� یفی� و ت�صی� تص�یانق�ب ن
، یک در ب�ابـ� حک�مـت اسـ�میـدمک�اتِی �سـیو س یل فکـ�یک بـ�یـفق�ان  ،�نهین میدر ا

 ی�ت حک�مـت اسـ�میـح �ع�امـل ادامـ ب�شـ�، از �یـن یگ�ه اجتم�عیپ� یکه دارا یل متشکلیب�
گ ک ح�کت ویفق�ان  همچنینست. ا  یشن�سـ بی، آسـب�یسته یگ�ه اجتم�عی� ب� پ�یتشکل ف�ا

� یـ�ن در داخـل و خـ�ر� کشـ�ر نیسـیاپ�ز یهـ� �نیو ج�  هـ� ، جنبشهـ� �شیخ ی�سیو س یفک�
 از �یــمــن، غ � بــه نظــ�یل و آلت�نــ�تی�ن دارد. در مــ�رد بــ�یســیاپ�ز هــ�ی و لغ�ش  نشــ�ن از ضــعف

ــ�ات" ــ ،بــ�دن" دمک ــت�ات�یه ــ�ر نخ�اهــ� یک انحصــ�ریچ مــ�ل اس ک ــ� بــه  ســ�ختن زم�نــ�  .آم
 کن�.  یم ن حکمیو تج�به چن یو خ�دمح�رانه گ�شته است، زن�گ ییه�ا ه�ی "م�ل"

ــه و جهــ�ن، نیط خ�ورمیشــ�ا ــ�ن ــ�ز �زی گ ــه نفــت و  ــا جهــ�ن ب ــ�ان و م�قعی ــ یی�یــت جغ�افی � ی
 ان�.  �هیرس ی�ان هم به داد حک�مت اس�میک ایتیل�ژئ�پ

کــه شــ�ا ذ: ــ�ایدر خــ�ر� از کشــ�ر  ک یــدمک�ات ل�یس�ســ ی�ن و جنبشــیــج� ی�یــگ شــکل یط ب
ک شـکل یـدمک�ات �لی�گـ�اِر س�سـیث��ن متشـکل و تیـک ج�یـم ینت�انسـتچـ�ا  ،ستا ت��یمه

ک�امنـ�؟ و چـه را ی�ن و جنبشین ج�یچن تشکلم؟ ع�امل ع�م یب�ه  یهـ� هبه نظـ� شـم� 
 �؟ یکن یم شنه�دیپ ی�نین ج�یچن ی�یگ ع شکلیتس� یب�ا یعمل

ل �ی�ن متشــکل س�ســیــک ج�یــم در خــ�ر� از کشــ�ر ینکــه چــ�ا مــ� نت�انســتیاپ�ســخ بــه  ن:
آنکـه بخــ�اهم  یبـ ،نمیـب یمـ یذهنـ یعـ�امل ط�رعمـ�ه در م را مـن بـهیسـ�م�ن دهـدمک�اتیـک 

ل بـه یـعـ�م تم� یو ف�هنگـ ی، اجتمـ�عی�سیس یه� علت �م.ی�ه بگیرا ن�د ینینقش ع�امل ع
ضـعف  یکـ�ر جمعـ انـ�. در م� ج� خـ�ش ک�ده یه� ژن یرو انگ�ر ،یو ع�قه به تک�و یجمع ک�ر

ک�ر را َبَل� نیم، و ع�ض ک�دم که ایداشته و دار ن یـم، و ایرا نـ�ار آنستم، ف�هنـگ و اخـ�ق ین 
کـــ�ر فقـــط در یضـــعف و نـــ�ت�ان ســـت، ین �فتـــه در داخـــل کشـــ�ری متشـــکل و ســـ�زم�ن رابطـــه بـــ� 

و ه�  ن ضـعفیـانـ�، عمـق و گسـت�ش ا فتـهگ� �یـ�ن و مهـ�ج�ان را نی�یـبـ�ن مـ� تبعیگ�ه�  اخت�ل
کـه تصـ�را آن ش ازیب بیمع� ک یـدمک�ات یک فضـ�یـ در یطـ��ن یزنـ�گ یحتـ .شـ�د یمـ ست 
تج�بــه  بــه رســ� و یمــ دهــه ۴� دارد بــه یــمهــ�ج�ت و تبع بــ�ده اســت. عمــ� �یث�تــ ی� بــیــ� یث�تــ کــم
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 کــه ی�نیســیاپ�زن، بــه گمــ�ن مــن یجــ�د نشــ�ه اســت. بنــ�ب�ایدرمــ� ا یاس�ســ �ییــم تغی�بیــ یدرمــ
 یهـ� ین�ت�ان دچـ�ر ،شـکل دهـ� خـ�ر� از کشـ�ر ک را دریـدمک�ات �لی�ن س�سـیـک ج�یـ� یـب� یم

 گـ�ا قـ�رت ی، خ�یمح�ر، خ�دیپن�ار حق ، خ�دییگ�ا ست. ف�قها یو روان ی�سی، سیف�هنگ
� و یــکـ�ر ننشسـته اسـت، ت�لیهـم ب یالبتــه حک�مـت اسـ�م ؛هنـ�ز بـ� مـ� هسـتن� یشـیان� جـ�م و

اصــ�ح حک�مــت  ییت و ت�انــ�یــجــ�د تــ�هم نســبت بــه ظ�فیو ا یطلبــ�ن حکــ�مت اصــ�ح صــ�ور
سـت. عقـب م�نـ�ن ا یا ح�فـه یهـ� یاز صـ�ور نف�ذ �یـن غیـا اش ش�ه است، و ح�به یاس�م

نش یــشــ�م�رن، بیپ یوحقــ�ق بشــ�، محصــ�ِل تفکــ� و متــ�ول�ژ دمک�اســی، یگفتمــ�ن آزاد از
و  یشن�ســـ ســـم و مع�فـــتی�لیس�س از "ینیاســـت�ل شـــبه"و  "ینیاســـت�ل" یهـــ� و ق�ائت یا هاســـط�ر

 م�ست.  یم�نع تع�ون و تف�هم اجتم�ع �ست، هن�زیس
 � شـ�وعیـدسـت گ�اشـت، ب� یت�ان دست رو ینم ،� ک�دمیک�هم�نگ�نه که ت ،ح�ل نیب� ا

 یراه آزاد ت دریـشـ�وع مبـ�رزه و فع�ل یچگـ�ه بـ�ایامـ� ه .میکـ�د یم شت� ش�وعی� پیالبته ب� ؛ک�د
 ست.ی� نیو ع�الت د

شـت� یشن�سـ�ن�ِن ب و دمک�اسـی �لیس�سـ ۀ�یـو ا ج بـ�وریغ و تـ�ویـکن�ر تبل در کش�ر در خ�ر� از
ــه ا ــ�انیآن ب ــل جــ�ان، وی�ه بــه �ن،ی ــه نس ــ ب ــت�یــب� یم ــ�ِد  ی� در راس ــ�ب س�ســیــ ایج �ل یک ح

هـ�،  تیشخصـ تمـ�م و حضـ�ر ی�ریـو هم یهمک�ر �ین مسیا ق�رتمن� ح�کت ک�د. در دمک�ات
 ی�نیـــج� ،ن مجم�عـــهیـــســـت. بـــ�ون اا یضـــ�ور دمکـــ�ات �لیس�ســـ یهـــ� هگ�وو هـــ�  �نیج�

ــت. م�فق�یث�ت ــ� گ�ف ــکل نخ�اه ــ� ش ــ�ار و ق�رتمن ــگ ــت در ای ــه کی ــفین راه ب ــت و کمی ــ�اد ّی ت اف
کیـا ۀدهنـ� شـکل م�افـق و مخــ�لف،  ی�سـیس یهـ� �نین افـ�اد بـ� ج�یــت رابطـه ایـفین حـ�ب، 

ــطح رابطــه بــ� گ�و داخــل  ک دریــدمک�ات�ل یمح�فــل س�ســو هــ�  �نیو ج� یاجتمــ�ع یهــ� هس
 خ�اه� داشت. یکش�ر بستگ
 � ب�داشته ش�ن�:یب� یعمل یه� ن گ�میمن ا به نظ�

عنــ�ان  بــه دمک�اســی �لیبــ� هــ�ف شــن�خت و شن�ســ�ن�ن س�ســ ی�ســیو س ینظــ� کــ�ر -۱
 ؛راهگش� یو س�زم�ن ی�سی، سی� نظ�یک آلت�ن�تی

، دمک�اســی �لیســم، س�ســی�لیس�س یهــ� و لغ�شه�  شــن�خت و شن�ســ�ن�ن ضــعف -۲
 ؛نیو ام�وز یخیت�ر یه� هبه تج�ب ءک ب� اتک�یدمک�اتسم ی�لیس�س

گیـ درهـ�  دمک�ات �لیآوردن س�س ت�ش در جهت گ�د -۳ انـ�از  � بـ� چشـمیـک تشـکل ف�ا
 ؛دمک�ات �لیک ح�ب س�سی ییب�پ�

 ؛یمختلف اجتم�ع یه� ه�ن گ�ویدر م یک و صنفیدمک�ات یه� س�م�ن دادن تشکل -۴
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گیـس�زم�ن دادن  یراست� ت�ش در -۵  یه� ک حـ�ل خ�اسـتیـدمک�ات� یـک تشـکل ف�ا
 ؛کیدمک�ات

�ل یج س�سـیغ و تـ�ویـجهـت تبل ییه� هرسـ�ن ییب�پـ� �ن ویسیاپ�ز یه� هت رس�نیتق� -۶
 ؛دمک�اسی

 .یک جه�نیدمک�ات یه� �نیگست�ده ب� مح�فل و ج� یهمک�ر -۷
ابعــ�د  �همــ �ن مــ�دم، و دریــو روابــط ســ�زن�ه در م یهمبســتگهــ�  دمک�ات �لیس�ســ یآرزو

داشــتن «ه�ســت غ�فــل شــ�، هــ�ف:  دمکــ�ات �لی� از تکــ�ار آنچــه هــ�ف س�ســیــآن اســت. نب�
، بـ�ون ی�ات طبقـ�تیبـ�ون تمـ� یا ه، ج�معـی�یپـ� و سلطه یگ� است آزاد از سلطه یا هج�مع

و تعصـــب و  یشـــ�اوریبـــ�ون پ یا ه، ج�معـــی� قـــ�میـــو  یو مـــ�هب ینـــ�اد یه� یج�اســـ�ز
کـه هـ� کـس  ییهمـه جـ� هسـت، جـ� یهسـت و بـ�ا �زیـهمـه ن کـه بـه حضـ�ر ییض، جـ�یتبع

کـ�دک ییدارد، ج� یو ارزش مس�و یحق مس�و کنـ� و انسـ�ن بـ�لغ یکه ه�  شـ�د  یبت�انـ� رشـ� 
کنـ� و یک فـ�د مسـتقل رشـ� و پیـعن�ان  هکه ه� کس آزاد است ب ییآزاد، ج� مستقل و شـ�فت 

ـــ� دب� یآزاد اســـت در همکـــ�ر ـــه ب ـــ�ایابـــ� و وف�داران ـــ یگـــ�ان ب ـــ�اهـــ�  حل ن راهی�فتن بهتـــ�ی  یب
 .»�یق نم�یه ط�ئت�ش کن� و ارا یمشک�ت اجتم�ع

 
 

 ن�شت: پی
 (https://azadivaedalat.com/) یو ع�الت اجتم�ع یت آزادیمنبع :س� -۱

" یو عـ�الت اجتمـ�ع ی� در ب�ن�مـه "آزادیـت�ان یمـ شـ�ه اسـت، یی�یاختص�ر ضبط راد گ�، به و ن گفتیا
   �.ی� آن را بشن�ی� پ�یراد

https://www.radiopooya.com/-----.html 
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  )یمحم� ملک یم�تض(
 
 یم اقتصـ�دیتحـ� �لئو مسـ یاسـ�م یجمهـ�ر یه� �ستیه سیکه عل ی�دداشتیدنب�ل چن�  هب

کــ� را یآم� یه� و شــ�ارت تیــو جن� مســم بــ�ور نــ�اری�لیبــه امپ� کــه مــن گفتنــ� یدوســت�ن ،ن�شــتم
کـه ایا ی. ب�ام�یگ یم �هین�د کـه عمـ�ت�ً یسـتی�لیمپ�انـ�ع تفکـ� "ضـ�  نیـن دوست�ن ن�شتم   " را 

و  یفکــ� یه� هپســن�م و بــ� س�چشــم ینمــ ،�ه اســتیارث رســ بــه مــ� بــه ینتســ از طــ�ف چــِپ 
 ل دارم.کمش ،شا یف�هنگ

و همـ�اه بـ�  یکـ�، آزادی�فتن مبـ�رزه بـ� آم�یـت یـانقـ�ب و فعل �سـت�نآبـ�ر در  کیـن نگـ�ش یا
گـ�فتن درگیک�د و ح�� ب�ر د ین�ه و اعتب�ر چپ را ق�ب�نیآن آ بـ�  یاسـ�م یجمهـ�ر ی�یـگ� ب� ب�� 
 ۀکنـ�. در دور یمـ � مب�رزه بـ� نظـ�م دارد اخـ�لیمس دره�  میک� و تنگ ش�ن مح�ص�ه و تح�یآم�

کنـ�ن تعـ�یپـ یاسـ�م یدر اتح�د ب� جمه�ر یستی�لیض�امپ� ۀنخست مب�رز ل یش بـ�ده شـ�. ا
کـ�د. عقی� ب� ه� دو جبهه بـه یب� ن�یگ� یم ن است کهین شکل آن ایت� ش�ه �ه یـکسـ�ن مبـ�رزه 
کــه آم� آنن فکــ� یــط�فــ�اران ا ی�بیــو ارز  ۀدربــ�ر مســ�وی ط�ر بــه یاســ�م یکــ� و جمهــ�ریاســت 
ت یــواقع ینـیع یهـ� هاز لحـ�ظ ف�کـت و داد ی�بیــن ارزیـت دارنـ�. ایو فشـ�ره� مسـئ�لهـ�  میتح�

 ی�ن جمهـ�ریـم ی�اده�یـو رو هـ� هبـه دور بـ� م�اجعـهن�درسـتی آن را  یراحتـ هت�ان ب یم ن�ارد و
ــ�م ــ� و دولت یاس ــف آم� یه ــ�فیمختل ک ــ�د.  ک ــت  ــ� ث�ب ــ�ه یک ــت نگ ــه دور یاس ــنج�ن ۀب  یرفس

کـ�د و فـ�راً  ینسـب یـیزدا نشتـل و ی�سـت تعـ�یکه سبین�ازیم  جـ�اب مثبـت گ�فـت و  را شـ�وع 
بـ� آغـ�ش بـ�ز کـه هـ�  تمـ�ن یگ�و و شـع�ر گفـت یخـ�تم ۀ� دوریـمعلـق شـ�، ه�  میاز تح� یبخش
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ــیآم� ــ�ب روب ــ� و غ ــ�ز امت هک ــ� و ب ــرو ش ــ�. در دور ی�زاتی ــ� ۀداده ش ــنگ یاحم ــه س ک ــ�اد  ــ ن  یپ�ان
بـ�راک "بـ� آمـ�ن  یگ�فتـه شـ�. ولـ از سـ�ت�  ج�نبـه هـ� بـ� شـ�ت و همـه میتح� ،آغ�ز ش یا ههست

کـه  شـ�؛ همـ�ن درازکـ� یمن�سب�ت از ط�ف آم� یس�ز یو ع�د یب�ر دست دوست نیا "اوب�م� م�قـع 
 یا هخ�منـ شـ�ی�مخ�لفـت  ، و»� بـ� مـ�؟یـ ییاوب�م�، ب� آنهـ�«�د زدن� یت ف�یب� عصب�نام�یک� م�دم 

پنهـ�ن اسـت. دولـت  یچـ�ن یدسـت ،ین دسـتکش مخملـیـ� ایـگفتن� ز ب� این پیشنه�د زی�ا می
غــ�ب و  ،�ان آمــ� و از ب�جـ�م دوم و سـ�م حـ�ف زدیـبـ� شـع�ر تع�مــل بـ� جهـ�ن بـه مهـم  یروحـ�ن

ت تکــ�ار شــ�. یــح�کم یگــ� از ســ�یب بــ�ر دیــداســت�ن تخ� ، امــ�کــ� هــم پ�ســخ مثبــت دادنــ�یام�
تنهـ�  یاعتمـ�د ین بـیـ. ارا در پـی داشـت ک�مل به نظـ�م یاعتم�د یگست�ش ب ،یینه� �جینت

ن تـنش یـ� شـ�د و تـ�اوم ایـآم و مسـ�لمت ین رابطه ع�دیخ�اه� ا ینم ورد نظ�م است که�دست
کــه نظــ�م بــ�ا ی�یــن چهمــ�  ییک�ی�ز دارد. تفکــ� ضــ�آم�یــ�ت خــ�د بــه آن نیــح �ادامــ یاســت 

ُک ین�ت�ان است. زه�  تین واقعیاز فهم ا یستی�لیض�امپ� مطلـق بـه  ینگ�شـ ،ن تفکـ�یـنه ا�ا در 
کـه همـ�اره و در ی�لیمپ�ا� یـآم ت شـ�ارتیـبـه م�ه یـیگ�ا ذات یسم وجـ�د دارد؛ نـ�عی�لیامپ� سـم 

 .ب�د یم شیم پیتح�ج� سلطه و من�فع خ�د را از راه جنگ و  همه
کـه بـ� نگـ�ه  �اقـل در یمحت�ج اص�ح�ت اسـت. اصـ�ح�ت ،ن نگ�ش در چپیا همـ�ن حـ� 

و  ی�یـــگیمختلـــف چـــپ بـــ� پ یهـــ� فیســـم" اتفـــ�ق افتـــ�د. طی�لیک بـــه "س�سیـــمطلــق و فن�ت
ــ�ل ــ�اس س ــ وس ــ� مق�ل ــ� ب ــم و س�سی�لیس�س �ه ــ�روی�لیس ــم ش ــ�  یس ــ�؛ ام ــ�ر رفتن ــث کلنج مبح

در امـ�ن  یانتقـ�د ی�ان از هـ� نـ�ع بـ�زنگ�یـ�ست ایک� در سیگ�ه آم�یسم و بخص�ص ج�ی�لیامپ�
کـه در ایـر اتصّ�  م�ن�ه است. ظ�ه�اً  البتـه  ؛وجـ�د نـ�ارد یفـاشـک�ل و انح�ا ،ن ع�صـهیـن اسـت 

کـه اشـتب�ه�ت یب�ن فکـ� کمـیـ"، ایسـم شـ�روی�لیدر رابطه ب� انتق�د بـه "س�س ش وجـ�د داشـت 
 یو بـ�فهم یت اردوگـ�ه بـ�ده اسـت و نـه انح�افـ�ت فکـ�یـاز واقع یاط�عـ یاز ب ین�ش م� عم�ت�ً 
گ�ا .سمیاز م�رکس � یـمحصـ�ل فهـم ج� ،یسـم شـ�روی�لیکـه معتق�نـ� نقـ� س�س یش�تیام� آن 

ــ� ی� بپ�یــن را هــم ب�یــا ، ق�عــ�ت�ً ب�شــ� میســم یســم و م�رکسی�لیاز س�س یتــ� و درســت کــه ب �نــ� 
کـ�د. یـا تحلسم و جه�ن امـ�وز ری�لی� امپ�یح ب�ی� و صحین تفک� ج�یهم  یک تحـ�ل فکـ�یـل 
گــ� را معــ�ف یم دیاز جهــ�ن شــ�د؛ و نــ یمــین یت�انــ� فقــط شــ�مل ب�رســ ینمــ � در نگــ�شییــو تغ
آن. ک یـ� تئ�ریـ یله است و نـه ابعـ�د اقتصـ�دئمس ی�سیع� سنج� ت�جه من به بُ یالبته در ا ؛کن�

 یه� �ســتی�ان بــ� سیــا یســت و ســنتیاز چــپ کم�ن ینــیف معیــب�خــ�رد ط ۀ�یآنچــه مــن در شــ
ب�خـ�رد گ�شـته در  یهمـ�ن الگـ� �ادامـ ،نمیب یم �ان و منطقهیک� بخص�ص در رابطه ب� ایآم�

 .ستا» م�گ ب� ارتج�ع ،سمی�لیم�گ ب� امپ�«ی عص� جنگ س�د ب� هم�ن ف�هنگ و شع�ره�



   151  ه�   ه� و دی�گ�ه : مق�له۲فصل 

ه یاز منبـع همسـ� یکـی :�اب شـ�ه اسـتینه از دو منبع سین زمیا �ان دریا یه� فک� م� چپ
�ان یــدر جنــ�ب. چــپ ا یع�بــ - یاســ�م یف�هنگــ ۀاز حــ�ز یگــ�یدر شــم�ل و دســت" ی�لی"س�س

کـ�د. جهـ�نیسـتی�لیو در دام�ن قطـب "س�س یقطب دوِن در جه� �ان در آن یـکـه چـپ ا ی" رشـ� 
کـ�د . دسـت س�ن�شـت هـم بـ�د کـ�یآم� و آن شـن�خت ینمـ شـت�ی" بیجهـ�ن ک "شـّ� یـ ،چشم ب�ز 

مـ�داد سـ�ک�ب  ۲٨ یو عـ�املش در ک�دتـ� "یجهـ�ن ن چپ ت�سط همـ�ن "شـّ� ین ک�د که ایچن
 یقــیعم �نــی، حــس نفــ�ت و کیجنــبش مّلــ کــّل  ین ســ�ک�ب و نــ�ب�دیــشــ�د و از هــم بپ�شــ�. ا

کــه تــ� دو نســل بعــ� از آن ادامــه  هبــ ن نفــ�ت در نســل چــپ بعــ� از یــ�فــت. تــ�اوم ایجــ� گ�اشــت 
کـــ�ریـــکـــه ا یگـــ�ید ی�اده�یـــســـ�ک�ب ک�دتـــ� مصـــ�دف شـــ� بـــ� رو ت�  قیـــو عمت�  ین زخـــم را 

نطـ�ر ین و همیفلسـط یلیو جنـبش ض�اسـ�ائ یسـم ع�بـی�ن�لیجنـبش ن�س نس�ختن�. ب� ب�آمـ�
� خــ�د یکــ� روح و روان مــ� را بــه تســخی�ان، نفــ�ت از آم�یــضــ�غ�ب در ا ی�ســیگســت�ش اســ�م س

ک�ر کـه آن را در دسـتگ�ه یـکـ�د ا یو عـ�طف ی�ل فک�ین مت�ی�ان ب� ایکه چپ ا یدرآورد.  ن بـ�د 
کـه از آن م�یخ�د چن�ن مـ یسم روسیم�رکس کـ�د  ط�ن بـ�رگ" سـ�خته شـ� یه "شـیشـب یتـکس 

احـ�اب  یکـه حتـ یا هگ�نـ هچ نقـ� و نظـ� مخـ�لف آن نـ�مش و تحمـل ن�اشـت. بـیکه در ب�اب� ه
س�زشـک�ر و مت�لـ�ل جلـ�ه  یدر ب�ابـ� آن اح�ابـ ی� نهضـت آزادیـ یمّلـ ��ان مثل جبهیا یگ�ا یملّ 

م. یبــ�د ین نگـ�ش و ب�خــ�ردیپ�چمـ�ار چنــ ،یل مــ�هبکـ�یراد ی�وهــ�یو نهـ�  ک�دنـ�. مــ� چپ
�ن بـ�د یخشـم و عصـ ،متـ�اکم ِت شـ�هک�ر و اوج انفجـ�ر آن مـ� ی�یسف�رت و گ�وگ�نگ یم�ج�ا

کـ�د. جنبشـ کـه ملـت مـ� را در جهـ�ن سـ�افکن�ه و انگشـت چ یهـ یراه افتـ�د. بـ هب بـیـعج ینمـ� 
و  ،یالمللـ نیو عـ�ف بـهـ�  ارزشتفـ�وت بـه  یجهـ�ن و بـ یافکـ�ر عمـ�م یبـ�ا یت و احت�امیاهم

" چـه بـ�ک از یسـتی�لین تفکـ� "ضـ� امپ�یـا ی. بـ�ایجهـ�ن یگ�ه نه�دهـ�ی�ل به مق�م و ج�یخ یب
کــه اا نیــهــ�، مگــ� نــه ا ن نه�دهــ� و ف�هنــگیــا کــ�ر همــ�ن  ن نه�دهــ� همــه ع�مــل و ابــ�اریــســت 

   سم هستن�؟ی�لیامپ�
 یعـیطب ۀ�یـک پ�یـ ،داشـت ی" که چپ هم در آن نقـش مهمـی�انیسم ای�لین "ض�امپ�یا

 یب اسـت. ک�دتـ�یـعج یلـیبـ� مـ� ن�اشـته، خ یکـه جنگـ یه کشـ�رینهمه نف�ت علیست. این
آنقـــ�ر  هـــ� ی�انیســـت. این کننـــ�ه ق�نع ،ن نفـــ�تیـــه ایـــت�ج یســت و هشـــت مـــ�داد هـــم بـــ�ایب

کــه جن�یســت نبــ�ده و نی�ن�لیانت�ن�س آنهــ� را  �نــیک ،گــ� نقــ�ط جهــ�نیکــ� در دیآم� یهــ� تیســتن� 
کـه یخ�ورم یع�بـ - یاسـ�م یف�هنگـ ۀن نفـ�ت راه بـه حـ�زیـا �شـی� ریـآک�ده ب�شـ�.  ی�ریآب �نـه 

کــه ید یهــ� بــ�د؟ چــ�ا ملــت ینمــ اســت "ط�لبــ�ن"و  "داعــش"چــ�ن  ییه� ه�یــپ�ورشــگ�ه پ� گــ� 
ن یانــ� چنــ کــ� داشــتهیبــ� آم� یطــ��ن یهــ� جنگ یو حتــت�  و ســختت�  قیــعم یه� یدشــمن



152     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

، یشـ�ق ین، اروپـ�یل، آرژانتـیـ، ژاپـن، آلمـ�ن، ب�زتنـ�مین، ویبه چـ ب� نگ�هی ن�ارن�. یب�خ�رد
 __ سـم" از پـ� درآمـ�ی�لین "امپ�یهمـ �ج�نبـ کمـک همـه �بـ یتـ�زگ ش بها ت�ریکه امپ�ا__ ه یروسو 

کـه از پـ�ید یدر ک�ام کش�ر و  ه� هک�چـک تـ� مطب�عـ�ت و رسـ�ن یهـ� هگ�و �ِت ینشـ� ی�ه ش�ه 
کـ�ام کشـ�ره� از سـ�لنیآذ »ک�یم�م�گ ب� آ«نقش شع�ر ب� �ار شه� یدر و د  یه� ن ش�ه ب�شـ�؟ در 

ک�ن�لت� صفحه�  چپ یسخن�ان  ؟شـ�د یمـ �هیشـن »کـ�یم�گ ب� آم�« یص�ا �نی�یتل�ه�ی  �ت 
ــ یســت�یک هیــشــت� بــه ین بیــا نجــ� یا .یســتی�لیض�امپ� ۀه اســت تــ� مبــ�رزیم�رگ�نــه شــبیب یمّل

کشـ�ر صـحبت  ی�سـیحـ�د س �لئک مسـیـم از یـسـت. داری�ن نیـم سـم دری�لیامپ� یبحـث تئـ�ر
کــه چهــل ســ�ل اســت ت�ســط جمهــ�ریکنــ یمــ کــ�ن�ن و محــ�ر عمــ� یاســ�م یم  �ســت یس ۀبــه 

ن یـکشـ�ر از ا یمـت ف�وپ�شـیبـه ق یخ�اه� حت ینم یاس�م یل ش�ه است. جمه�ریکش�ر تب�
کــه بق�ا  ین در حــ�لیــخــ�د دســت بــ�دارد. و ا یلیو ض�اســ�ائ ییک�یضــ�آم� یســت�یه  ی�یــســت 

� یـکنـ�. نب� یمـ جـ�دیمـ�نع ا ،�سـتین سیـست ب� سـ� راه مبـ�رزه بـ� ای�لی�امپ�ض یتفک� چپ سنت
ــه ا ک ــپن�اشــت  ــی ــ� دروغ ــن دانســتن این چــپ ب ــتین سی ــ�م یجمهــ�ر یه� �س ــ�ب  یاس حس

ک مـ�ت .سـتین نیچنـ اب�اً  ،خ�دش را از آن ج�ا ک�ده است کـه سـطح و  ت مبـ�رزه یـفیه�سـت 
ــ� ا ــب ــ�ع یه� �ســتین سی ــت  یاز افشــ�گ� یارتج ــ� طــ�� مثب ــ� س ــث ب ــته اســت. بح ــگ�ش ک ی

ــت مّلــیس ــت. بحــث بــ� ســ� ا یو م�دمــ ی�س ــاس کــه ی ــن شــ�ایِط ن اســت  چــه مشــخص  در ای
کـ�ام ب�خـ�رد در جهـ�ن امـ�وز بـ� یا یبه س�د من�فع ملّ  ی�ست خ�رجیدر س یک�دیرو �ان است؟ 

ـــیـــکـــ� بـــه ســـ�د مـــ�دم ایس آن آم�أو در ر یجهـــ�ن یه� قـــ�رت و ت�ســـعه و  یســـ�د آزاد ه�ان، ب
کنــ�ر یــ؟ !یاســ�م یجمهــ�ر ۀن مبــ�رزیآنه�ســت. بــ� طــ�� دروغــ یخ�شــبخت � بــ� طــ�� ضــ�ورت 

نشــ�ن دادن  ی؟ بــ�ای� و دوســتیـآم مســ�لمت �ت از رابطــیــکـ� و حم�یگ�اشـتن شــع�ر مــ�گ بــ� آم�
ــ� ض� ــ�اف تفک ــعف و انح ــتی�لیمپ�اض ــ� یس ــ�ف ییک�یم�آو ض ــه ادب یک ــت ب ــاس ــ�ت ی�ت و تبلی غ

ــ یهــ� فیط ــپ انق�ب ــنت یچ ــنگــ�ه کن یو س ــی ــ�ی�. ه ــ� اث ــ یچ کج ــح و تبلیاز ت�ض ــ�ورت ی غ ض
ــ� آم�یــا �کــ�دن رابطــ یعــ�د ــ�وم  ییو صــ�ا یچگــ�ه ســخنی�. هیــنیب ینمــ کــ�ی�ان ب از آنهــ� در ل

کلمـیشـن� ینمـ کـ�ی�ان بـ� آم�یا یدوست ت شـن�ختن کشـ�ر یرسـم هبـ بـ�دن مبـ�م ۀدربـ�ر یا هم. 
ن یــبــ� ا یو لــ�وم دوســت »لیمــ�گ بــ� اســ�ائ«� یــآم کیــتح� ی�ن دادن بــه شــع�ره�یــل و پ�یاســ�ائ
کـه ایگ� ینم ب�ره نیدر ا یم. ک�میشن� ینم کش�ر  یکـه مـ�ز یلی�ان بـ� اسـ�ائیـا ین دشـمنیـنـ� 

ــ� ســ� چ ــ�ارد ب ــ� مــ� ن ــت؟ ایب ــب�ه�  ن خ�اســتیــس ــ� �ویغــ�ت نیس تبلأ� در ســط� اول و در ری  یه
کـه ییـر مــ�دم از چـپ تغن تصـّ� یــ� ایـ�ن چـپ ب�شــ�. ب�یاپ�زسـ کنــ�  ن یهمــ ��ســت آن ادامـیس� 

آن  ی� صـ�ایـ ،میشـن� ینمـ م وینـیب ینمـ نیاست. امـ� چنـ یم اس�میرژ ییک�ی�ست ض�آم�یس
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کـه بـیـچن�ن خف ن تفکـ� حسـ�ب خـ�د را یـ�ا ایـرسـ�. ز ینمـ یگـ�ش کسـ  هف و خج��نـه اسـت 
کنــ�نی�لی"امپ� �هنــ�ز بــ� مق�لــ ح بــ� آن روشــن نکــ�ده یصــح ۀمبــ�رز یهــ� هو را یســم" در جهــ�ن 

کـهیشـن� یم فین طی�ن همیاز ماست.  ک یـ�ن بـ� یاپ�زسـ ی�ویـک نیـب�خـ�رد «نـ� یگ� یمـ م 
و ه�  تی�ن از محـــ�ودیاپ�زســ ی�ویــن«نـــ� یگ� یمــ .»کـــ� متفــ�وت اســتیبــ� آم� یدولــت رســم

ــ یه� تیمســئ�ل ــ�»مب�اســت یک کشــ�ریــپلم�تیو ق�اعــ� د یدولت ــا ی. معن ــاهــ�  ن ح�فی ن ی
کـــه اپ�زســـ کنـــ�، بـــ�ون احســـ�س  ی�ن مجـــ�ز اســـت هـــ� م�ضـــعیاســـت  کـــه خ�اســـت اتخـــ�ذ 

کنــ�. گ�شــته از بــیــملــت ب� � آن رانــیت از ع�اقــب آن و ه�یمســئ�ل ن یــا یاعتبــ�ر ی� تحمــل 
 ۀمبـ�رز ۀکشـ�رش سـ�ک�د کـه دولـِت  ی�نیاپ�زسـ ی�ویآن ن ین است که ب�ایال ا�است��ل، س

کـه سـت؟ ین رابطـه چیـمب�م و معق�ل در ا �فیاست وظ ییک�یم�آ" و ض�یض� "استکب�ر آنجـ� 
ــ ــک ح�کمی ــ�عی ــ�ن ،یت ارتج ــتکب�ر جه ــ� "اس ــ�رزه ب ــ�ار مب ــ�رتیپ�چم ــت یه� " و ق ــ� اس  ،زورگ

ــ �فــیوظ ــت؟ آنی�ن چیآن اپ�زس ــس ــه ح�کمج ک ــ�  ــ� ای ــت ب ــی ــه  هن ب ــ�دم را ب ــ�رزه، م ــط�ح مب اص
کــ�ده، نشـ�ن  ن�هیو آ یگ�وگـ�ن گ�فتــه و زنــ�گ کــ�ام  یفــی�ن چــه تکلیاپ�زسـ ی�ویــرا تبــ�ه  دارد؟ 

فــه ی�ن اســت؟ وظین اپ�زســیــا یراهنمــ� ،ط مشــخصین شــ�ایــ�ســت در ایو س ی�یم�ضــعگ
 یهــ� � تکــ�ار ف�م�لیــســم"؟ ی�لیمن�ســب�ت متعــ�رف بــ� "امپ� یو ب�قــ�ار یســتیغ هم�یــدفــ�ع و تبل

 ».خ�ار آدم یم اس�میسم خ�نخ�ار و هم رژی�لیه امپ�یهم عل :میجنگ یم م� در دو جبهه« �کهن
کـه  مـ�ت ،ی" چـپ سـنتیسـتی�لیمپ�ا  "ض� ۀمب�رز ی� گفت الگ�یط�ر خ�صه ب� هب ه�سـت 

اسـت. بـ�  یاسـ�م یجمهـ�ر ۀبنـ� و در دام مـ�ل مبـ�رز ن الگـ� دریـ�ه اسـت. ایبسـت رسـ به بن
�ن تـنش بـ� جهـ�ن و یـکـه خ�اهـ�ن پ� یم�دمـ ی�هـ�یؤتـ�ان بـه درون ر ینمـ �ستین فک� و سیا

کــ�د و حم�یآم� � نــزن یمــ �دیــشــت�زانه ف�یکــه پ ی. م�دمــنمــ�دت آنهــ� را جلــب یــکــ� هســتن� نفــ�ذ 
و طعنـــه بـــه  یو ج�انـــ�نش بـــ� شـــ�د »ک�ســـتیگن آم�یمـــ ، دروغنج�ســـتیدشـــمن مـــ� هم«

پـ� از اینکـه دهنـ� و  یمـ کـ� را در هـ�ا تکـ�نیآتش زدن، پـ�چم آم� یج� هنظ�م ب یه� یغ�تچیتبل
� یـسـم" مخـ�لفم. ب�ی�لین تفکـ� "ضـ� امپ�یـمن بـ� ا !یب� دارن�. آراِ روی پ�چم آن کش�ر بگ�ارن� 

گــ�ه یامــ�وز یهــ� هرا از �یــب� ،ن تفکــ� ف�صــله گ�فــتیــاز ا و عــ�ف  یو متم�ن�نــه و متن�ســب بــ� آ
کـــ�د. مبـــ�رزه بـــ� امپ� یه� ســـم و قـــ�رتی�لیجهـــ�ن بـــ� امپ�ِو شـــ�یمـــ�دم پ ســـم ی�لیزورگـــ� مبـــ�رزه 

ـــ� الگـــ�هـــم  یگـــ� و بهتـــ�ید یه� مـــ�ل ـــیخ�ورم یدارد. بهتـــ� اســـت ب م و ییگـــ�بوداع  یا ه�ن
کــه در جنبش یف ف�هنگــســ�زن�ه و معــّ�  یالگ�هــ�  یک کشــ�ره�یــدمک�اتچــپ و  یهــ� وا�تــ� 

 م.یش�د را س�مشق ق�ار ده یم �هیش�فته دیپ
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 دمک�اسی �لیس�س -۲-۲

 �نیحیب�گ�دان: روزبه ذب _  ]۱["�. اپتی� ای�ید" ت�ییت�/ سب�کیف(

 
م یتـ�ان یم دمک�اسـی �لینهفتـه در اصـط�ح س�سـ ی�سـین و کنش سیروشن ک�دن دکت� یب�ا

  انگلسـت�ن،  سـت. آلمـ�ن، ف�انسـه،یچـه هسـت و چـه ن دمک�اسی �لیم که س�سین بپ�دازیبه ا
ــ�، بل�یلنــ�، اســت�الی�زیش، نیاتــ�  ین�ویاســک�ن� یگــ� کشــ�ره�ی�، ســ�ئ� و دیهلنــ�، اســپ�نک، ی

 ین مختلفـیبـ� عنـ�و( کیدمک�ات �لیه� و اح�اب س�س در سنت یق� یا نهیشیپ یدارا یهمگ
کـ�رگ�یـک یـدمک�ات �لیست، س�سی�لیچ�ن س�س ن احـ�اب یاز همـ ی) هسـتن�. ب�خـی� احـ�اب 

 یانـ�. اجـ�ا ل دادهیتشـک� یـدوم، دولـت ن یپس از جنگ جه�ن وی�ه به مختلف، یه� هدر دور
تنهـ�  را نـه ی�اریـ�ات پ�یمنـ�، تـ�ث ق�ن�ن یو اصـ�ح�ت اجتمـ�ع یرفـ�ه یه� چن� نسل از ب�ن�مـه

غ�لـب آنهـ�  یهـ� ، بلکـه در نگ�شدمکـ�ات �لیاحـ�اب س�سـ یل دولـت از سـ�یتشـک یدر الگ�
 یک مهمــیـدمک�ات  �لیگ�اشـته اسـت. جنـبش س�سـ یجــ� �بـ یت اجتمـ�عینسـبت بـه مسـئ�ل

ــن ــتم در کشــ�ر روســیقــ�ن ب یدر ابتــ�ا� ی ــ�ه� از ســ�یس کــه بع ــ�د داشــت  ه�  کیبلشــ� یه وج
ــ ییکمتــ� در کشــ�ره� ی�گــ�اریت�ث �بــ� دامنــ دمک�اســی �لیســ�ک�ب شــ�. س�ســ ن، یچــ�ن آرژانت

کـ�رگ�)، هنـ� و ژاپـن نیدمک�ات �لیح�ب س�س( ی�لن� شم�لیک�ن�دا، ا � وجـ�د داشـته یـک و ح�ب 
بــ�ال یحــ�ب حــ�کم ل یهــ� بــ� وجــ�د قــ�رت انحصــ�ر دمک�ات �لین کشــ�ره� س�ســیــاســت. در ا

�ن زنـ�ن، کشـ�ورزان یـدر م یا ب�ن�ن عمـ�هیانـ� و پشـت م�ن�ه ی�ومنـ� بـ�قی، همچن�ن ندمک�ات
 مت�سط دارن�. �و طبق

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://obscura.ir/510/%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84-%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84+%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C&url=http://obscura.ir/510/%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84-%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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 یکـ�رگ� �یـسـت، اتح�دی�لیچـ�ن س�س یمختلفـ یهـ� ه اس�سـً� ن�می __ کدمک�اس �لیس�س
قــ�ن  یهــ� گــ� جنبشیمشـت�ک بــ� د یه� شــهیر یدارا__  داشــت یدار هیو [جنـبش] ضــ� ســ�م�

کـه همگـ ین�زدهم ک�رگ� ب�د   یحکـ�مت یه� در حـ�ل مبـ�رزه بـ� انـ�اع متفـ�وت سـ�ک�ب یطبقه 
� پ�وتســت�ن) و یــک یــک�ت�ل( )١(�ه یه�، مــ�هب ســتیگ�اهــ�، بن�پ�رت یه�، نظ�م یســم�رکیب�دنــ�؛ ب

ت�  م�فــق ی�ســیاحــ�اب س یو سـ�زم�ن�ه یانتخ�بــ�ت ینــ�ه�یهــ�. هــ� چقـ�ر آنهــ� در ف�آ گـ� گ�وهید
کــه  ی�ات اجتمـ�عییـتغ یبـه ب�خـ یرفـ�ه یهــ� ت�انسـتن� در ق�لـب دولت یمـ ک�دنـ� و یمـ عمـل

از چــپ بــه هــ�  دمک�ات �لیاز س�ســ یشــت�یل بیــ�ا کننــ�، خیــک�دنــ� دســت پ یمــ ش مبــ�رزهیبــ�ا
 �لیس�سـبـ�دِن  �لیاز سـ ین�ش یح� ت� ی�یپ� ن انعط�فیدادن�. ا یم � م�ضعیی�نه تغیمِپ چ

�دگـــ�ار یک جـــ� بنیـــ دمک�اســـی �لیبـــ�د. س�ســـ ی�ســـین سیک دکتـــ�یـــعنـــ�ان  بـــه دمک�اســـی
ک" مث�ً ( مشخص �د تبـ�ر یـاحتمـ�ل ز ) نـ�ارد، امـ� بـه"کـ�رل مـ�رکس"� یـ "تیآدام اسم"، "ج�ن �

کــه شــ�مل م�رکسیــن ج�یــا کــه بــ�  )٢(ی�نظ�طلبیــاز تج� یو نــ�ع یلــیســم تخی�لیســم، س�سی�ن 
بـه حـق  یرا متکـ ی�سـیس ی) بن� ش�ه است و کـنش تکـ�مل۱۸۹۰ �در ده( "انگلس"نش یه بیپ�
ــ یو [مبــ�رزات] پ�رلمــ�ن یأر ــه شــ یشــت�ی�ش بیــدانســت، انگ یم ــ یه� ه�ینســبت ب در  یانق�ب
 ج�د ک�ده است.یک�رگ� ا �طبق ی�وه�ین

کــ�رگ�ان بــهیــاول یهــ� دمک�ات �لیس�ســ نــ�ه تعهــ� یآ یاجتمــ�ع �عنــ�ان طبقــ ه نســبت بــه 
ــ� ژاک�بنیداشــتن� و وجــه تم� یمشــت�ک ــ� اصــ�ل ی�ن، بیــهــ� و انق�ب �شــ�ن ب ــ�د ت شــت� در روش ب

کــ�رگ�ان بـهیـاول کـه  نــ�ه قـ�در خ�اهنـ� بــ�د تـ� بــ� یآ یاجتمـ�ع �عنــ�ان طبقـ ه. آنهـ� معتقــ� ب�دنـ� 
ــق ر ــیو  یعمــ�م یأاســتف�ده از ح ــ�رت اقتصــ�دیپ�رلمــ�ن دمک�اس ــیو س ی، ق ــ�حب  ی�س را تص

کـ�رگ�ان و متع�قـب مّلـ ه را بـهیمج� ۀکنن� و ق� گـ�فتن  شـ�ن  یکنتـ�ل خـ�د درآورنـ�. بـ� قـ�رت 
کــ�ر کســب یه� ه]، چ�خــی[جــ�مع حکــ�مت ی�یر هع] و ب�ن�مــی[صــن� حــ�ف خ�اهنــ� شــ� و  )٣(و 

ــگ و اســتعم�ر ب�خ�اهنــ� افتــ�د. س�ســ ، )٤(ینظــ� یهــ� هــ�، بــ� وجــ�د تف�وت دمکــ�ات �لیجن
کـه بـه یخ�اه�نـه، سـک��ر و علمـ یب�ابـ� )٥(نشیب یدارا از نظـ�  ی�یواقـع تفسـ مشـ�به هسـتن� 

 است. یت روشنگ���نه از سنّ ئمس یاجتم�ع
ـــ� رو دمک�ات �لیس�ســـ ـــ�ا حـــ�اقل ی�ســـیکـــ�د سیهـــ� در تضـــ�د آشـــک�ر ب هـــ�،  بـــ�الیل )٦(یگ

ک هسـتن�. آنهـ� همچنـ�ن از قبـ�ل نقـش بـ�زار یـدمک�ات یک دولت قـ�ی یهمچن�ن در س�دا
                                                        
1. Clerical. 2. Revisionism.  
3. business cycle. 4. doctrinal variation.  
5. Vision. 6. Minimalism.  



   157  ه�   ه� و دی�گ�ه : مق�له۲فصل 

داننـ�.  یمـ رجـحا یرا بـ� خص�صـ یکننـ� و سـپه� عمـ�م یمـ طـ�ف امتنـ�ع یعن�ان تنه� داور ب به
کـه کننـ� یمـ جـ�ا ی�م انق�بـی�لیام� در هم�ن حـ�ل، راه خـ�د را از س�سـ ، ۱۹۱۹بعـ� از ، همـ�نط�ر 

م ف�صــله گ�فتنــ�. از زمــ�ن جنــگ ســیآشــک�را از کم�ن دمکــ�ات�ل یاحــ�اب س�ســ �ش همــیکمــ�ب
، ی�یر هح نقــش بــ�زار بــه ب�ن�مــیتــ�ج ی� حتــیــ�ش، یاز آنهــ� مجبــ�ر بــه پــ� ی�ریدوم بســ یجهــ�ن

 ش�ن�. )١(عیح رش� به ب�زت�زی�ست ت�جیو س ،یبه ام�ر دولت یخص�ص ۀح�ز
، بــ� یرفــ�ه اجتمــ�ع یهــ� � دولتین آلت�نــ�تیتــ� عنــ�ان مهــم ، بــهدمک�اســی �لیامــ�وزه س�ســ

تعـ�دل در " یمشـ تـ�ان نـ�م خـط یمـ شـ�د کـه یمـ قلمـ�اد الگ�یی ،�میخ�ش به پل�رال�اعتق�د مت
کــــه بــــ� س )٢("حــــ�ل ح�کــــت ، مهــــ�ر و تــــ�ازن، انتخ�بــــ�ت و ییگ�پ�ســــخ�ســــت یبــــه آن داد، 

�ســته بــ� یهمــ�اه اســت؛ و پ یو عمــ�م یخص�صــ ۀ�ن حــ�زیــ، و ارتبــ�ط متق�بــل میمــ�ار قــ�ن�ن
 �یــکنــ�. در نظ� یمــ �یــک�ت )٣(�ســت در چــ�رچ�ب بــ�زار دوگ�نــهی�ن اقتصــ�د و سیــتــ�ازن مــ�اوم م

در نظـ�  یت خص�صـیـم�بـ�ط بـه م�لک یش از آنکـه امـ�یبـ ی، ب�زار اقتصـ�ددمک�اسی �لیس�س
ــ فــ�ض یگ�فتــه شــ�د، ســ�زوک�ر کــه اط�عــ�ت یم ــ �ریــدر اخترا  یشــ�د  ــ یم ــ��ارد گ ب�اســ�س آن  ت

کننــ�. بــه  یمــ ی�یــگ میشــ�ن تصــمی�زهــ� و کمب�ده�ین ۀدربــ�ر کننــ�گ�ن �یو ت�ل کنن�گ�ن مصــ�ف
ــ کــه بــ� مبنــ� یاط�عــ�تن یتــ�م ،�ســتیس ۀکــ�رک�د حــ�ز در بیــت�ت نیهم آن رهبــ�ان  یاســت 

 شـــ�ن انتخـــ�بیه� یو ب�ت� ه� ه�ن ب�ن�مـــیـــاز م ییه� هنـــیدولـــت و بـــ� گ� یهـــ� تیب�اســـ�س اول�
ــ ــ�ل یم ــ�ن�. در ح ــه�ون�ان منفــ�د در آ یش ــه ش ــ�فِن ک ــ� مص ــتن� یأو ر کنن�ه واح ــ�ه هس  .دهن

کــه بـیـا الگــ�یین یچنــ �نکتـ دوم  یت�انــ� در فضــ� یمــ اول یاز فضـ� ین�شــ یعــ�الت ین اســت 
 یاز تم�کـــ� قـــ�رت در بخـــش عمـــ�م ی�یخـــ�مت جلـــ�گ بـــه یجبـــ�ان شـــ�د، بخـــش خص�صـــ

 کن�. یم ی�یجل�گ یاز تم�ک� ث�وت در بخش خص�ص ی� و بخش عم�میآ یمدر
�ن یرسـ ی�زم بـ�ا یبـ�ت نهـ�دیو ت�ت یبـه ب�ابـ�ه�  دمک�ات �لیکه س�س یشت�یت بیاهم

اسـت. در نظـ� آنهـ�  یآنه� از ط�ف�اران دولت رفـ�ه اجتمـ�ع ییل ج�ایدهن� دل یم ن ه�فیبه ا
ــت رفــ�ه اجتمــ�ع ــ� یضــعف دول ــاز ا یج [ن�شــیدر نت ــههــ�]  �ســتین سی ــ اســت؛ از جمل ــ�ان  یم ت

ــبــ�ت یت�ت گــ�را و مــ�قتی، طبیک بعــ�ی  یبنــ� ب�اهــه و ســ�هم یه� یبــ�دن، اســت�ات� یعــت 
د. بــه ب�شــم�جــ� شکســت ن�ارنــ� را  یا هجــیکــه نت )٤(اجبــ�ری یق�ن�نگــ�ار یه� ه�یو شــ ،شــ�ه
 یهــ� دولت یبــ�ا پن�هگــ�هی یهــ�، اصــ�ح�ت دولــت رفــ�ه دمکــ�ات �لی، در نظــ� س�ســیعبــ�رت

در  یسـع ،ب�شـن� ینـ�ب�اب� یل اصـلیـآنکـه بـه فکـ� ب�طـ�ف سـ�ختن د� یجـ� است ت� به یب�الیل
                                                        
1. growth-first redistribution-later. 2. moving equilibrium.  
3. double market. 4. Grudging.  
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کـــ�ر س�ســـینم� هـــ� ین ن�ب�اب�یـــا یهـــ� هن جل�یرفـــع و رجـــ�ع بـــ�ت� �ل ینـــ�. بـــ�عکس، دســـت�ر 
کــمدمک�اســی ــ و ،  ــ یش دگ�گــ�نیب ] یهــ� ه[در ح�ز یخص�صــ یتم�ک�هــ� ی� ف�وک�ســتن اس�ســی

کـه قـ�رت یـاهـ�  دمک�ات �لیواقـع بـ�ور س�سـاسـت. در  یا هیو سـ�م� ی، صـنعتیمـ�ل ن اسـت 
ک�ر بـه میز ینه� به ح�یا کـه وقتـ ی�انـی�د و نقش کسب و   یه� هب�ن�مـ یاث�گـ�ار بـ�ده اسـت 

ــ ــ�زار ی مــی  نیتکــ� یدر دولــت رفــ�ه اجتمــ�ع یو اصــ�ح یجب�ان کــه ب �فــت، آنهــ� مــ�نع شــ�ن� 
کن�. ک�ر   خ�ب 

 یو ضـ�ورت نـ�ب�د یخـ�اه یب�اب� ۀدرب�ر یا هبع�ت� م�ضع س�سخت�نه�  دمک�ات �لیس�س
کــه ب�ابــ�یــن بــ� ایاتخــ�ذ ک�دنــ�. آنهــ� همچنــ یاجتمــ�ع ینــ�ب�اب� یه� شــهیر بــ�ون  ین ب�ورنــ� 

، یقـ�م(هـ�  تیافـ�اد محـ�وم، شـ�مل اقل وی�ه هبـ� ی از اف�اد متض�ر  ین�گیدخ�لت دولت و به نم�
� یــاخ یه� . امــ�، در سـ�لنخ�اهـ� آمـ� دســت به ،ی) و طبقـ�ت اجتمـ�عی، زبــ�نی، نـ�ادیمـ�هب

کـه م�اخلـه [دولـت] ب�عـث ب�روک�ات ن امـ� منجـ� یک شـ�ن آن و همـیـتج�به نش�ن داده است 
شـ�د. از  یمـ ی�سـیس ۀدر حـ�ز ی�یپـ� تیو مسئ�ل یین نه�د از پ�سخگ�یک�دن ا یبه ش�نه خ�ل

کـ�ر ط یدر محـ ی، ب�ابـ�ینـ�گینم� یگـ�ا به اشک�ل متنـ�ع و کثـ�ته�  دمک�ات �لیرو، س�س نیا
کـه از ط�یـن امیـب� ا ،من� ش�ن� ع�قه )١(یتی�یم�- �دو خ تضـ�د و  ییهـ� سـمین مک�نیق چنـیـ� 

 وی�ه بـــه مـــ�رن و یســـتیپل�رال �یـــشـــ�د. نظ� یل بـــه همکـــ�ریب تبـــ�یـــرق یهـــ� هتعـــ�رض گ�و
 ۳۰را در  دمک�اســـی �لیس�ســ ی�ســیس یه� هیو متکثــ�، ســ� یمشــ�رکت دمک�اســی یه� هیــنظ�

 "یپـ�ل�ب"؛ ۱۹۶۱و  ۱۹۵۱ "داهـل"�: یـنینهـ� را ببیمثـ�ل ا یبـ�ا( انـ�. س�ل گ�شته گسـت�ش داده
ــــ�چ�اچ"؛ ۱۹۶۳ ــــتمن"؛ ۱۹۶۷ "ب ــــ�ک�"؛ ۱۹۷۰ "پ ــــ�"؛ ۱۹۷۴ "ل ــــ۱۹۸۸ "گ�ل ــــ�ل، ی). در هم ن ح
کـــه مط�لبـــیپ�هـــ�  دمک�ات �لیس�ســـ ـــ� ��فتنـــ�  ـــ� نیـــب� یب�اب  ی�زهـــ� و کمب�دهـــ�ی� متعـــ�دل ب
 ین�ویلنـــ� و اســـک�ن�ی�زیش، آلمـــ�ن، نیهلنـــ�، اتـــ� یهـــ� دمک�ات �لیس�ســـ .ب�شـــ� یا هت�ســـع

کــ�هش ه�یه� �ســتیدر س یتــ�جه ج�لــب یهــ� ین�آور   مســکن، یه� هنــیشــ�ن در رابطــه بــ� 
 ه دادن�.ئارا ین آم�زشین� یه� هو ب�ن�م یک�رگ� یش�راه�

 ک شـ�ن�یـبه احـ�اب سـب� ن�ده�  دمک�ات س�سی�ل ،یستیط زیدر رابطه ب� م�ض�ع�ت مح
بـ� آنهـ�  یا هح�ت هسـتیو تسـل یل م�بـ�ط بـه انـ�ژئرابطه بـ� مسـ�بخص�ص در آلم�ن)، ام� در (

کـه امـ�وزه اعضـ� و ر اخت�ف مت�سـط  �شـت� از طبقـیب ،دهنـ�گ�ن احـ�اب یأنظ� داشتن�. از آنج� 
ــ� و  ل ســ�ختهیرا تعــ� یت عمــ�میــشــ�ن در قبــ�ل م�لکیه� ه� ب�ن�میــاحــ�اب ن یهســتن�، ب�خــ ان

ل یـ] متم�ییهـ� ن دولـتیبه اص�ح [چنـ و � کنن�یک�ن ح�ود دولت رف�ه تییش از آنکه ب� تعیب
                                                        
1. self-management. 
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ــ�ه اجتمــ�عدمک�اســی �لی). س�ســ۱۹۷۱نــ�س، یه( انــ� شــ�ه ــت رف ، از اقتصــ�د ی، هم�ننــ� دول
نســبت بــه  یشــت�یت بیــشــ�ن اهمیگ�فتــه اســت، هــ� چنــ� مصــ�ف ب�ا ی�ری� بســیث�تــ "ینــ�یک"

کهــ�  دمک�ات �لیانــ�از دارد. در مجمــ�ع، س�ســ پــس و ط�فــ�اران  )١(ســکیکــ�دن ر یبــه اشــت�ا
ــ�ع ــ�ه اجتم ــت رف ــ یدول ــه شخص ــ�ز یب ــکیر یس ــ�ام هع�ق )٢(س ــ�. ب ــ ین�ن ــ یب�خ �ل یاز س�س

در  یبخشـ ، نقـش تعـ�دلیاز بحـ�ان اقتصـ�د ی�یشـگیک رشـ� و پیـدولت بـ� تح�ه�  دمک�ات
 .)۱۹۴۸اوفه، ( ت بح�ان را ب� عه�ه داردی�یاز م� یعن�ان م�ل �ست بهیاقتص�د و س

بــ� چنــ� نم�نــه  ین وجهــی� بتــ�ان بــه بهتــ�یکننــ� را شــ� یمــ کــ�رن اصــ�ل چگ�نــه یــنکــه ایا
چ دولـت یهـ یو نـه حتـ ،ک معتبـ� و ک�مـلیـدمک�ات �لیس�سـ �یـکـه نـه نظ� ینش�ن داد. در ح�ل

ش، سـ�ئ�، هلنـ� و چنـ� کشـ�ر مشـخص یوجـ�د دارد، آلمـ�ن، اتـ� یکیدمک�ات �لیس�س یالگ�
 یخــ�ب آلمــ�ن بــه ��ده شــ�ن�. نم�نــعنــ�ان نم�نــه اســتف ت�اننــ� بــه یمــ �یگــ� همچــ�ن اســت�الید

ل یــدهــ�. در اوا ی�نــه را نشــ�ن میم ن چــپ بــه چــِپ یک دکتــ�یــاز  دمک�اســی �لیتحــ�ل س�ســ
 یصــــنف یه� هیــــو اتح�د یآم�زشــــ یهــــ� ســــم، انجمنیب�الیکــــه از ل یکــــ�رگ�ان ۱۸۶۰ �دهــــ

، وحـ�ت یاصـ�ح قـ�ن�ن اس�سـ یت بـ�ایـاله�م گ�فته ب�دن� اق�ام به جلـب حم� )٣(وران شهیپ
ـــ ـــ�ا یهمگـــ�ن یأ، حـــق ریمّل ـــ�ا مـــ�دان، آمـــ�زش تجـــ�رت یب ـــ�از سســـ�ت پـــس�، م)٤(گ ، )٥(ان

در مق�بــل  یزود ه بــهیــســم اولیب�الی�کننــ�گ�ن ک�دنــ�. لیت�ل یهــ� یو تع�ون یتعــ�ون یه� هب�ن�مــ
کـ�رگ�یسم تسلی�لیس�س کـ�د؛ یـظهـ�ر پ ۱۸۶۰ �عمـ�ه در دهـ یم ش�، و دو انجمن  انجمـن "�ا 

�ل یحـ�ب س�سـ"او، و  یو رهبـ� "ل�سـ� �ن�نـیف�د" پیـ�وی از، ب� )٦("یزحمتکش�ن آلم�ن یعم�م
گ�سـت ببـل" یبـه رهبـ� )٧("کـ�رگ�ان دمکـ�ات کـه روابـط ن�د"بکنشـتیلهلـم لیو"و  "آ بـ�  یکـی، 

 .)۱، فصل ۱۹۸۱گ�ت�من، ( داشتن� "انگلس"و  "م�رکس"
 �ســت. دو حــ�بیوقــ�ع پ بــه یــیگ�ا از افــ�اط یا هدور ،جنــگ ف�انســه و پــ�وس� جــیدر نت

پ�یـ� آوردنـ� ک آلمـ�ن را یـدمک�ات �لیبـ� هـم ادغـ�م شـ�ن� و حـ�ب س�سـ ۱۸۷۵م�ج�د در س�ل 
ن یـشـ�. ا یأ�ن ریـلیم میو نـ "شـت�گیرا"در  یک�سـ ۱۲که در عـ�ض دو سـ�ل م�فـق بـه کسـب 

گــ�، ید یدر ف�انســه و ج�هــ� دمکــ�ات �لیســت و س�ســی�لیگــ� احــ�اب س�سیحــ�ب هم�ننــ� د
 یه� ت قـــ�ار داد. ســـ�زم�نیـــ�نـــه در اول�یگ�ا ی�ت مّلـــیکـــ�رگ� را در ب�ابـــ� تمـــ� �طبقـــ یهمبســـتگ

                                                        
1. Collectivization of risk. 2. Individualization of risk.  
3. Craft Guilds. 4. Trade-oriented education.  
5. Savings Institutions. 
6. General Association of German Workingmen. 
7. Social Democratic Worker’s Party. 
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ن قـ�ن�ن در یـممنـ�ع شـ�ن�. بـ� لغـ� ا یسـتی�لیبـ� وضـع قـ�ن�ن ضـ� س�س ۱۸۷۸در س�ل  یک�رگ�
، صـفح�ت ۱۹۸۶ککـ�، ( �فـتیسـ�عت ت�سـعه  بـه "ک آلمـ�نیـدمک�ات �لیح�ب س�س"، ۱۸۹۰س�ل 

ـــه یـــو در همـــ�ن ســـ�ل م�فـــق شـــ� ن�د ،)۳۵۱-۲۷۸  ۳۵آورد و  دســـت به یأ�ن ریـــلیم ۵/۱ک ب
ــــه ینم� ــــ�ه ب ــــت�گیرا"ن ــــت� "ش ــــ�ل، ( بف�س ــــ)۲۰۰-۲۰۱، صــــفح�ت ۱۹۶۱ب�ونت ــــ�مل  �. ب�ن�م ــــ� ش آنه

کــه در ب�ن�مـ( "ی�سـ�ل" )١(یمــ�ار بنگـ�ه گنج�نـ�ه شــ�ه بــ�د)،  ۱۸۷۵در ســ�ل  "گ�تــ�" �همــ�نط�ر 
 یهــ� ی، آزادیهمگــ�ن یأ، حــق ریقــ�ن�ن ی�ســیس یهــ� ، روشیســم دولتــی�لی� بــ� س�سیــک�ت

در ب�ابــــ�  "ســــم�رکیب" �ن ســــ�ک�بگ�انیم قــــ�انیمســــتق� جــــیبــــ�د. امــــ� نت دمک�اســــیو  یمــــ�ن
کــ�رگ�یراد یهــ� � جهــت آنهــ� بــه ســمت کنشییــکــ�رگ�، تغ �طبقــ یه� ســ�زم�ن کــه  یکــ�ل  بــ�د 

اعــ�م شــ�. بــ�  ۱۸۹۱ )٢("ارفــ�رت"در ق�لــب ب�ن�مــه  یو انق�بــ یســتیم�رکس یا هصــ�رت ب�ن�مــ بــه
ــا ــ� نی ــهیــا یســتین م�رکسیحــ�ل، دکت ــرا درب� یعیف وســیــط ،ن ب�ن�م ســم ی�د؛ از م�رکسیــگ یم

ـــــ ـــــ�رل ل"و  "رزا ل�ک�امبـــــ�رگ" یانق�ب ـــــ�  "بکنشـــــتیک ـــــیتم�ک�گ�ا«ت ک�ئ�تســـــک"» ی ـــــ�رل  و  "یک
 ."نیادوارد ب�نشت�" ی�نظ�طلبیتج�

س�سـخت�نه بـ� جنـگ  یسـتی�لی�ن�ل س�سیک عضـ� انت�ن�سـیـدمک�ات �لیتم�م اح�اب س�سـ
کـــه در کنگ�یـــک�دنـــ�، امـــ� بـــ� وجـــ�د ا یمـــ مخ�لفـــت  �یـــک�� بـــ� آن تیـــشـــ�ن نیه� هن مخ�لفـــت 

�ل ینـ�گ�ن و حـ�ب س�سـیف�انسـه در مجلـس نم� یه� ستی�لی، س�س۱۹۱۴ک�دن�، در س�ل  یم
 ییک جــ�ایـ یدادنــ� و صـحنه را بــ�ا یأبــه جنـگ ر "شـت�گیرا") در SPD( ک آلمــ�نیـدمک�ات

و  یســـم انق�بـــی�لیهـــ�، و س�س دمکـــ�ات �لیو س�ســـه�  ســـتی�لی�ن س�سیـــم )٣(ســـ�ز س�ن�شـــت
همچنــ�ن  یســم انق�بــیم�رکس ۱۹۲۰. تــ� ســ�ل )۲۱، بخــش ۱۹۶۱ب�ونتـ�ل، ( � ک�دنــ�یــســم مهیبلش�

ن سـ�ل جنـ�ح چــپ یـم�نـ�. در ا یآلمـ�ن بـ�ق دمکـ�ات �لیق�رتمنـ� در حـ�ب س�سـ ی�ویـک نیـ
ــ� ظهــ�ر [حــ�ب] ن�ســ) دســت بــه انشــع�KPD( ســتیل حــ�ب کم�نیتشــک یبــ�ا �ن�ل یب زد. ب

�ن یـــ، روابـــط میســـتینیک حـــ�ب است�لیـــســـت بـــه ی� شـــکل حـــ�ب کم�نییـــســـم و تغی�لیس�س
) بـــه شـــ�ت KPD( ســـتی) و حـــ�ب کم�نSPD( دمکـــ�ات �لی�نظ�طلب�ن حـــ�ب س�ســـیــتج�

از  ی�ریت قــ�ار گ�فتنــ� و بســیــهــ� دو حــ�ب مــ�رد آزار و اذ ی، اعضــ�یبغــ�نج شــ�. در دوران نــ�ز
بـه  یا هروح تـ�ز ،دوم یپـس از جنـگ جهـ�ن یشـ�ن�. ب�زسـ�ز ی� زنـ�انیـط�ف�اران آنه� کشـته و 

گـ�زب�گ"ن حـ�ب در کنگـ�ه یـ� و ایـ) دمSPD( دمکـ�ات �لیح�ب س�س  ۱۹۵۹در سـ�ل  )٤("بـ�د 
 _آن ۀشـ� قیـرق �نم�نـ یحتـ_  یسـتیم�رکس یاز الگـ� یب�زار آزاد، به ط�ر رسم ی�ش الگ�یب� پ�

                                                        
1. Corporatism. 2. Erfurt Programme.   
3. decisive. 4. Bad Godesberg.  
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ـــ�. در  ـــ�ا ش ـــج ـــ�ب س�س ـــ� ح ـــ�ل ح�ض ـــ�ات �لیح ـــهSPD( دمک ـــت آزاد  ) ب ـــ�ه از رق�ب ـــ�ر عم ط
بـ� ابـ�ار  یت دولتـیـم�لک ی�دیـت و تـ� حـ� زیـحم� )١("یبـ�زار اجتمـ�ع"ک اقتصـ�د یـدر  یاقتصـ�د

 .)۱۹۹۰پست، یل( کن� یم � را ردیت�ل
کـه یـا ،دهـ� یمـ ر� دمک�اسـی �لیس�سـ ۀکه هنگ�م بحث درب�ر یاز مشک�ت یکی ن اسـت 
کثــ�  طــ�ر مثــ�ل در  کننــ�. بــه یمــ ســت اســتف�دهی�لیاز ب�چســب س�س دمکــ�ات �لیاحــ�اب س�ســا

 "هـ� ژاک�بن"از  دنارث بـ� ۀدربـ�ر یو سـخن�ر یانق�بـ ۀح شج�یب� ت�جه�  ستی�لیف�انسه، س�س
ــ� خــ�د را از س�ســ ــ�. تم� دمک�اســی �لیمصــ�انه تــ�ش دارن ــه چــپ در ایــدور نگــه دارن نهــ� یل ب

گــــ�" یانق�بــــســــم یشـــت� از م�رکسیب کــــه در مب� ین�شــــ )٢("ژول   �نــــت آشــــک�ر بــــ� ب�ن�مــــیشــــ�ه 
گ�ا"� یطلب�نه  اص�ح  یهـ� دمک�ات �لیکـه س�سـ یاسـت. در حـ�ل )٤("پـل بـ�وس" )٣(�"�نـیامک�ن 

 یدهنـــ�، ب�خـــ یمـــ حیم تـــ�جســـی�لیبـــه س�س ی�بیدســـت یرا بـــ�ا یانتخ�بـــ�ت یهـــ� آلمـــ�ن روش
 ی� بـــ�ایـــآم مســـ�لمت یعنـــ�ان ســـ�ح را بـــه یاعتصـــ�ب عمـــ�م یف�انســـ� یه� ســـتی�لیس�س
کــنش انق�بــ ی�بیدســت در ســ�ل  "فــ�سیدر" ی. مــ�ج�اداننــ� ارجــح می یبــه اصــ�ح�ت در ب�ابــ� 

ـــ� گ�و ۱۸۹۴ ـــ�د ت ک ســـت، ی، م�رکس)٥(ســـتیپ�ودون__  مختلـــف یســـتی�لیس�س یهـــ� هکمـــک 
(ســتی، گس�)٦(یب�نکــ
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ــ�رل )٧ ــ�ا تحــت –)٨(یو س ــم آ )٩("ژوره ژان" یل ــ�د ه ــینــ�. در نتیگ  �ج
ـــ� اخـــ� ه�  ســـتی�لیس�س ۱۹۰۳ن امـــ�، در ســـ�ل یـــا نـــ�ه بـــه ینم� ۵۰ت�انســـتن� ، یأهـــ�ار ر ۶۰۰ب

ــ�انیالکســ�ن�ر م"�ن یمجلــس بف�ســتن� و امکــ�ن بــه وزارت رســ ــ بــهرا  )١٠("ل � یــن وزیعنــ�ان اول
معطـ�ف ک�دنـ�  یبـه اصـ�ح�ت شـه� یت�جه خ�صه�  ستی� س�ختن�. گس�یست مهی�لیس�س

ـــ�راه� ی�ریبســـ یه� یو ک�ســـ ـــ�. ســـ�ل  دســـت به یشـــه� یدر ش ـــ�ا ۱۹۱۹آوردن  ییزمـــ�ن ج
کـه در کنگـ�ه�  سـتیو کم�نه�  دمک�ات �لی�ن س�سیم ن�پ�ی� اجتن�ب ر� داد.  "تـ�ر"شـه�  ۀبـ�د 

ژان " �ســت را حــ�ل روزن�مــی�لیحــ�ب س�س )١٣("پــل فــ�ره"و  )١٢("ژان ل�نگــه"، )١١("لئــ�ن بلــ�م"
بــه نــ�م  "ژان ژوره"هــم حــ�ل ســ�زم�ن ه�  ســتیشــکل دادنــ� و کم�ن  )١٤(بــه نــ�م مــ�دم "ل�نگــت

 �و دولـت جبهـ "لئـ�ن بلـ�م" ی�یـوز پس از دوران ک�ت�ه نخست �فتن�.یس�زم�ن  )١٥("تهیاوم�ن"
ن یـکـه در اآندچـ�ر رخـ�ت شـ� تـ�  ۱۹۷۰تـ� سـ�ل  دمک�اسی �لی، س�س۱۹۳۶در س�ل  )١٦(یم�دم

                                                        
1. Social Market. 2. Jules Guesde. 3. Possibilist.   
4. Paul Brousse. 5. Proudhonist. 6. Blanquist.   
7. Guesdeist. 8. Sorelian. 9. Jean Jaures.   
10. Alexandre Millerand. 11. Leon Blum. 12. Jean Longuet.   
13. Paul Faure. 14. Le Populaire. 15. L’Humanite.   
16. Popular Front government. 

http://obscura.ir/510/%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84-%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c/#_ftn33
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کـــ�د. بـــ� ا ی�یـــســـت شـــ�وع بـــه احیحـــ�ب کم�ن �نـــیبـــ� ه� ســـ�ل عمـــ�ت�ً  ـــ�  نیـــمجـــ�د   حـــ�ل ت
ــ�ا م" ی�ســت جمهــ�ریزمــ�ن ر ــه ســ�ل  "تــ�انیف�انس ــ�ن خــ�ر� از حــ�ز۱۹۸۱ب ــ�رت  ۀ، همچن  ق

 م�ن�. یب�ق
ک یـدمک�ات �لیدولـت س�سـ یک الگـ�یـعنـ�ان  بـه یطـ��ن یا هسـ�بق شـّک  س�ئ�، بـ�ون

کــه نم� ــدارد  ــ "راه ســ�م"�نگ� ی تحــت  ۱۸۹۹در ســ�ل  دمکــ�ات �لی�نــه اســت. حــ�ب س�ســی� می
کـــه بعـــ�ه� یک م�رکسیـــ( )١("نـــگی�لمـــ�ر ب�انتی" یرهبـــ� � یـــوز نخســـت اولـــینســـت ارتـــ�وکس 
. خ�سـتگ�ه گ�دیـ��گـ�ار یث�مهـم و ت ی�ویـک نیـل به یس�عت تب�� ج�د و بیست ش�) ای�لیس�س

ه چـــپ قـــ�ار یـــال یاش در منتهــ یآلمـــ�ن یســ�ئ� هم�ننـــ� همتـــ� دمک�اســـی �لین س�ســـینخســت
 یمتـ�ال یهـ� . دولتاسـت سـ�ئ� شـ�ه یمـیدا یط�فـ ین امـ� منجـ� بـه بـیهمـ و اس�س�ً  ،داشت

� از یث�) بـ� تـک�چـک در آن وجـ�د داشـت �ک وقفـیفقط  ۱۹۳۰ �که از ده( کیدمک�ات �لیس�س
گم�تیه، هیانق�ب روس در ( ح ن�ادنـ�یتـ�ج یو رشـ� را بـه ب�ابـ� ی�ئ�ل�ژیسم را به ایچ وقت پ�ا

ــ�یز"کنفــ�انس معــ�وف  ــ�ل  )٢("م�وال ــ�ی�ر نی، م�ضــع بســ۱۹۱۵در س ــ� رو ی�ومن ــا یب ــل ی ن اص
رفــ�ه  یه� هن ب�ن�مــیبهتــ�ه�  مــ�ت یتــ� کشــ�ر ســ�ئ� بــ�ا ســبب گ�دیــ�ن امــ� یاتخــ�ذ شــ�). همــ

 یه� �ت از شـ�کتیـ�ان م�لیـن میتـ� نییپـ� ب�شـ�:مـ�رن را داشـته  یه� ن دولتیدر ب یاجتم�ع
و ت�ســعه) و در همــ�ن  یاقتصــ�د یســ�زم�ن همکــ�ر( OECDح�ضــ� در  ین کشــ�ره�یبــ�رگ بــ

پسـت، یل(. �ر بـ��یبسـ ۀارزش افـ�ود�ت بـ� یـم�لنیـ� و  یت اجتم�عی�ت ب� درآم�، امنیح�ل ن�� م�ل

کــ�رگ�ان در تصــم یبــ�ا ییهــ� ن طــ��ی. همچنــ)۱۹۹۰ اتخــ�ذ  یصــنعت یهــ� ی�یگ میمشــ�رکت 
نگسـتن، یت( ب�داشـت.شـ� در یمـ ینـیب شینسـبت بـه آنچـه پـ یت کمتـ�یـ� که البته م�فقیگ�د

 .)۱۹۹۲؛ اولسن، ۱۹۷۸ن�، ی؛ م۱۹۷۳
اسـت.  یبنـ� بـه تئـ�ریه پ�یـشـت� از بقیش بیاتـ� دمکـ�ات �لی� بت�ان گفت ح�ب س�سـیش�

کـــه در ســـ�ل یـــا  ۸۷و آراء  �مســـ کیده ســـ�ل ت�انســـت  یل شـــ�، در طـــیتشـــک ۱۸۸۸ن حـــ�ب 
سـم ینیلن یبـ�ا یاس�سـ یلیتـ�ان بـ� یمـ را یشـیسـم ات�یآورد. م�رکس دسـت بهمجلس را  یک�س

کـه ، رهبـ� حـ�ب )٣("کتـ�ر آدلـ�یو"ن یحـ�ب بـایـن اول،  یدر نظ� گ�فت. در ط�ل جنـگ جهـ�ن
کــ�رگ�ان ات� یمــ حیتـ�ج کــ�رگ�ان س�اســ� عـ�لم، و پســ�ش یــحم� یشـیداد از  کنــ� تـ�   "کیــف�در"ت 

م�فــق بــه کســب هــ�  دمک�ات �لیم شــ�. پــس از جنــگ، س�سـیکـه مبــ�رز ضــ� جنــگ بـ�د، تقســ
ـــه یتبـــ� "نیـــو"، شـــه� شـــ�ن� و مشخصـــ�ً  یمتعـــ�د ۀعمـــ� یدر شـــه�ه� یمن�صـــب ادار ل ب

، ارائــه یآنهــ� در آمــ�زش و پــ�ورش، به�اشــت عمــ�م �ر م�فــقیبســ یه� هب�ن�مــ یبــ�ا ینــیت�یو
                                                        
1. Hjalmar Branting. 2. Zimmerwald. 3. Victor Adler.   
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کـ�رگ�ان شـ�. س�سـ ی� ب�ایج� یه� و ط�� یحیامک�ن�ت تف�  �در دهـهـ�  دمک�ات �لیمسـکن 
 .ب�دن� ین ح�ب ملّ یق�رتمن�ت� ،دوم ین ح�ب مخ�لف و پس از جنگ جه�نیت� ب�رگ ۱۹۲۰

 )١("سی�ونهــ�ئیومــ� ند" یتحــت رهبــ� ۱۸۷۸هلنــ� در ســ�ل  دمکــ�ات �لیس�ســ �یــاتح�د
کــه در انتخ�بــ�ت ســ�ل یتشــک �فــت. حــ�ب ت�انســت بــه یراه  )٢(بــه پ�رلمــ�ن هلنــ� ۱۸۸۸ل شــ� 
 ۀنـ�یدهنـ�ه و سـه نم� یأر ۱۳،۰۰۰آنهـ�  ۱۸۹۷�بـ�. در سـ�ل یدسـت  ی�اریـت م�اوم و پ�یم�فق

نــ�گ�ن یهــ�ار و نم� ۱۴۴شــ�ن بــه یه� هدهن� یأتعــ�اد ر کــه ســ�ل بعــ� کیــامــ�  .مجلــس داشــتن�
کــه ایـــحـــ�ب بــ� ا ،�ه بــ�دینفـــ� رســ ۱۹مجلــس بــه  ســ�زش بـــ�  یمعنـــ ن امــ� بــهیـــن اســت��ل 

کــ�د. از زمــ�ن جنــگ  یخــ�ددار یک دولــت ائت�فــیــگــ�دد، از ورود بــه  یمــ یتلقــ یدار هیســ�م�
بــ�ده  یمفصــل رفــ�ه یه� هدر هلنــ� مســئ�ل ب�ن�مــ دمک�اســی �لی�ن] س�ســیــدوم، [ج� یجهــ�ن

کـه امـ�وزه هلنـ� کمتـ� ب�خـ�ردار بـ�ده یهـ� هگ�ورفـ�ه بـ�ای است و آنه� چن�ن سـ�گ�م  و نـه ( انـ� 
 ش�د. یم ک شن�ختهیدمک�ات �لینم�نه دولت س�س یعن�ان الگ� س�ئ�) به

ک�رگ� ب� گی� یت�نیح�ب  ن حـ�ب تـ� یـا یه� هشـیکننـ�ه اسـت. ر جیک م�رد متف�وت و نسـبت� 
 یه� هشـی، ریاسـت. ب�خـ ییک اروپ�یدمک�ات �لیمتف�وت از اح�اب س�س یا هم�حظ ح� ق�بل
کننـ�  یمـ ج�و ) جسـت)٥("گ�هـ�ید"، )٤("ل�ل�هـ�"( ق�ن هف�هم )٣("یلیانج ییگ�ا اف�اط"آن را در 

کـ�ده ییخ�، جنبش ص�معه و منشـ�رگ�ا�مت )٦("یه� ستیاوون"آن را به  یب�خ  و . انـ� منسـ�ب 
ــل ــ� یاص ــکیت ــین تش ــ�رگ� در ا ��ت طبق ــک ــه ی ــ�ط ب ــ�ب، م�ب ــ�رگ�"ن ح ک ــتقل  ــ�ب مس ــه  )٧("ح ب
کـه ب )٨("ی� ه�ردیک" یرهب� کـ�د.  یمـ �فـتی� دریـت�نی�ن ب�یرا از معـ�نچ یب�نین پشـتیشـت�یبـ�د 

کــه در  یمــ متجســم )٩("�نیــف�ب"در انجمــن  یخــ�ب � بــهیــت�نیمــ�رن ب� دمک�اســی �لیس�ســ شــ�د 
کـــ�د.  یخـــ�د بـــه هـــ� نـــ�ع ح�بـــ یعـــ�م وابســـتگ س شـــ� و رســـم�ً یســـ�ت ۱۸۸۳ســـ�ل  را اعـــ�م 

ک�رگ�یفــ� ک�دنــ�. آنهــ� در نشــ�یا یفــ�د بــه منحصــ� ی�ســینقــش س "هــ� �نیف�ب" کــه در شــ�ن  ی�ت 
ط یزدنــ� و شــ�ا یمـ دســت یا هگســت�د یقــ�ت تج�بـیبـه تحق ،شــ� یمــ منتشـ� ییشـم�رگ�ن بــ��

ن، آمـ�زش، یط محـ�ومی، شـ�ایسـ�ز ، خ�نـهیعمـ�م یگ�ار هی، سـ�م�ی، دولت محله� هک�رخ�ن
بـ�  یا هم�حظـ � ق�بـلیث�تـت�انسـتن� دادنـ�. آنهـ�  یمـ قـ�ار یاستعم�ر و م�ارد مش�به را مـ�رد ب�رسـ

ک�رگ�  یه� �ستیس کـه درسـت ی� اجتمـ�عیـکـ�ر و نظـم ج� یب�اش�ن  و ب�ن�مه بگ�ارن�ح�ب   ،
                                                        
1. Domela Nieuwenhuis. 2. States General.  
3. evangelical radicalism. 4. Leveller.  
5. Digger. 6. Owenite.  
7. Independent Labour Party. 8. Keir Hardie.  
9. Fabian. 
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ـــه ا یبعـــ� از جنـــگ جهـــ�ن ـــ� دوران  انج�میـــ�ه یـــاول یجـــ�د چـــ�رچ�بیاول منتشـــ� شـــ�، ب  کـــه ت
 � در ق�لــب قــ�ن�ن یــن ب�ن�مــه نیــاز ا ی�دیــدر آن ر� نــ�اد. بخــش ز یو مهمــ ی� جــ�ییــ� تغیــاخ

آهـن، خـ�م�ت  شـ�ن معـ�دن، راه ی، مّلـی�؛ از جمله حـ�اقل رفـ�ه در سـطح مّلـیب رسیبه تص�
ــ�ه ــه و یو ب یرف ــ� م ــهنی ــ�رگ ب ــت�ک و م�ل ی�یک ــ�فع مش ــت من ــ� در جه ــ�زاد درآم ــ�د م ــمج ــ� ی  �ت ب

 .یدرآم� پلک�ن
، و )١("سی�م مــ�ریــلیو" یســتی�لیس�س یســتیآن�رش شــبه �یــ�ن کمتــ� مــ�رد ت�جــه، اتح�دیــج�

بــ�د  )٢("نــ�منی�ز هیــم یهنــ�"ک یــدمک�ات �لی�ن س�ســیبــه نــ�م ف�راســ یســتیم�رکس یا هدســت
ک و یـدمک�ات�، دولـت یـبـ� ابـ�ار ت�ل یت جمعـیـس ش� و ه�ف آن م�لکیس�ت ۱۸۸۵که در س�ل 

� از یـــن )٣("النـــ�ر"، "کـــ�رل مـــ�رکس"ن زن و مـــ�د بـــ�د؛ دختـــ� یبـــ یو اقتصـــ�د یاجتمـــ�ع یب�ابـــ�
 .)۱۹۴۸�، یب( ب�دن گ�وه یا یاعض�

کـــ�رگ� از زمـــ�ن اولــ �ل یآشـــک�را بـــ� س�ســـ ۱۹۰۶ ســ�ل بهدر مجلـــس خـــ�د  ن ائـــت�ِف یحــ�ب 
 �نـهیگ�ا و واقـع یعملـ یه� هشـت� از جنبـیسـه بین مق�یـش� و ا یم سهیمق� ییاروپ� یه� دمک�ات

ن�اشـتن�،  یدرخشـ�ن �ک�رن�مـ ،یش از جنـگ دوم جهـ�نیک. آنهـ� تـ� پـی�ئ�ل�ژیو ا یب�د ت� نظ�
بــه  )٥("یانتخ�بــ�ت خــ�ک"در  )٤("مــک دون�لــ� یرامســ"� نظــ� یــز۱۹۲۴ن بــ�ر در ســ�ل یاولــ یو بــ�ا

کـ�د یـت خـ�د را تثبیـامـ� پـس از جنـگ آنچنـ�ن بـ� م�فق دمک�اسـی �لی�ن�. س�سـیق�رت رس ت 
] آن نب�دنـ�؛ مگـ� یه� هل [اثـ�ات ب�ن�مـیق�در به جـ�� و تعـ� یک�ر بع� مح�فظه یه� که دولت

گـ�ار یسـ�ز یخص�صـ �کـه بـ� ب�ن�مـ "م�رگ�رت ت�چ�"�ن یق�رت رس زم�ن بهت�  در دهـه  )٦(یو وا
کـ�رگ� شـ�ت یـ�ن ج�یـتضـ�د م ۱۹۷۵�. از سـ�ل یبه ق�رت رس ۱۹۸۰ �ن چـپ و راسـت در حـ�ب 

�ل یل حــ�ب س�ســین حــ�ب و تشــکیــمنجــ� بــه انشــع�ب در ا ۱۹۸۱در ســ�ل  ســ�انج�م�فــت و ی
ه، از یـاول یهـ� تیم�فق یسـ� کیـحـ�ل، پـس از  هـ� شـ�. بـهبـ�ال یدر اتح�د بـ� حـ�ب ل دمک�ات
نبـ�د،  "یا رسـ�نه" یجـ� ح�بـ ی�یـن�اشـت و چ یقـ�رت مشخصـ �یـچ پ�ین ح�ب هیآنج� که ا

 .)۲۲۹-۵۶، صفح�ت ۱۹۸۸�ه�م، یپ�( گ�هش رو به اف�ل گ�اشت.یج�
ک�ن�دا، بـ�خ�ف ایدر است�ال دمک�اسی �لیس�س کـه از یـ� و غ�ب  در  مـ�ً یدا ۱۹۱۲��ت متحـ�ه 

کـه تـ�  دمک�اسـی �لی. س�سـ)۱۹۶۷ن، ینسـتیو( داشـته اسـت ی�ر مهمـیح�ل اف�ل ب�د، نقـش بسـ
ه داشـت، از یدر روسـ یا هکـ�ل عمـ�ی� رادیث�تـه�  کیو منشـ�ه�  کی�ن بلشـ�یش از شک�ف میپ

ه یسـت روسـیکم�ن یآن کشـ�ر] حـ�ف شـ�. هـ� چنـ� حـ�ب فعلـ ی�سـیس �[از ع�ص ۱۹۲۲س�ل 
                                                        
1. William Morris. 2. H. M. Hyndman. 3. Eleanor.   
4. Ramsay MacDonald. 5. Khaki election. 6. Devolution.   
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کــه س�سـ یمـ ادعـ� کـ�م�ً  دمکـ�ات �لیکنـ�  کـه ایروشـن ن اســت، امـ�  ن تــ�ش تـ� چـه حــ� یـســت 
 است. )١("سم ن�منک�ت�ری�لیس�س"ک اب�ار یعن�ان  مج�د ح�ب به یب�ق�ار یب�ا

 ی�یچشـمگ یهـ� سـت سـ�بق در شـ�ق اروپـ�، بـ� وجـ�د تف�وتیاح�اب کم�ن �ش همیکم�ب
ــ ــه در ب�ن�م ــ�ن ه� تیو اول� ه� هک ــ�لیش ــ�، در ح ــ�ع دارن ــ� م ــ یح�ض ــدمک�ات �لیس�س ــ�دن ی ک ب

ــتن�. ب ــت� ایهس ــ�یــش ــ� وجــ�د پ ــ�اب ب ــ� و چ�رچ�بین اح ــدمک�ات یهــ� �ش ق�اع ک، رق�بــت ی
 یبـ�رگ دولتـ یه� ع شـ�کتیسـ� یسـ�ز یاح�اب، انتخ�ب�ت و اص�ح�ت ب�زار، در ب�ابـ� خص�صـ

ن، بـ� وجـ�د یـکننـ�. ف�اتـ� از ا یم ی� ب�زار [آزاد] احس�س نگ�انیث�دارن� و نسبت به ت یم�ضع منف
ه متعهـ� یـاول ی، آنهـ� همچنـ�ن نسـبت بـه ارائـه خـ�م�ت اجتمـ�عی� مـ�لیش� یه� تیمح�ود

کلّ  ان�. به م�ن�ه یب�ق ، ینهـ� بـه دولـت قـ�ی، ایغ�بـ دمک�اسی �لیسه ب� س�سی، در مق�یص�رت 
هـ�� و  ین بـ�ایگ�یک جـ�یـنکـه فقـط یگـ� اعتقـ�د دارنـ�، نـه ا و م�اخله یتی�یک، م�یب�روک�ات

ــ�د ــ�� اقتص ــب یم ــه یش ــه در روس ــتیآنچ ــ�کم اس ــه نت ،ه ح ــیک ــ� ط�� �ج ــیخ یه ــ� یل ع و یس
 ب�ده است، ب�شن�. یس�ز یخص�ص یب�ا یدست مَد 

ــی �لیس�ســ ــ� دمک�اس ــ�د، هــ �نیشــیخ�ف پمع�صــ�، ب ــچ تع�یخ ــن ی�ئ�ل�ژیــف و ای  یروش
اسـ�س  ش بـ�یهـ� �سـتیکنـ�، و س یف میـتع� روز، خـ�د را بـ�ز ی�سـیط سین�ارد. ب� ت�جـه بـه شـ�ا

 نی� است. همچنـییتغح�ل در  م�ً یدا کن� یم �فتیدر یأر یه� که در صن�وق یب�نی�ان پشتیم
عنـ�ان مثـ�ل ف�انسـه، آلمـ�ن و  . بـهکنـ� مع�فـی میسـت، یکـه ن یی�هـ�یبـ� چ ینحـ� خ�د را بـه

ج در یــرا یمتفــ�وت نســبت بــه دولــت رفــ�ه اجتمــ�ع کــ�م�ً  یکــ�دیرو ین�ویاســک�ن� یکشــ�ره�
ــا ــ�ی ــ�وت کمت ــ� تف ــ�ه و ب ــه ب� ی��ت متح ــبت ب ــت�نینس ــ�ار ی ــه ط�ف ک ــ�ع"�  ــ�ف اجتم ، )٢("یانص

کــ�رگ�ان در صــنعت و تــ�ارک خــ�م�ت اجتمــ�ع انــ�. امــ�وزه  ش گ�فتــهیاســت، در پــ یمشــ�رکت 
چهـ�رده  تق�یبـ�ً �ر گسـت�ده اسـت و یک دارنـ� بسـیـدمک�ات �لیکه دولت س�سـ ییف کش�ره�یط

کـیدرص� از جمع ۸۸که مشم�ل  یغ�ب یت� از ن�زده کش�ر اروپ� شـ�د تحـت  یمـ ن قـ�رهیـل ات 
رو،  �نــهیم یهـ� ن دولتیبـ یآشـک�ر ین م�زبنـ�یقـ�ار دارنـ�. همچنــ دمک�اسـی �لیس�سـ یلـ�ا

 ص است.یق�بل تشخ ،ف�انسه �نه، مشخص�ً یو چپ م ؛�یکب ی�یت�نیب� مشخص�ً 
 یه� �سـتیبه س ی�دیش�ت مختلف ب� هم م�اجه خ�اهن� ش� ت� ح� زین گ�اینکه چگ�نه ایا

کـ�ام از] آنهـ� مت�صـ� سـ�دم�ار یملّ  کنـ�ن [هـ�  ن یـه اروپـ� هسـتن�، و ایـاتح�د یم�ب�ط اسـت. ا
ـــ�ل ـــه پ�ســـش از چ�ا یدر ح ک ـــیاســـت  ـــ�ا یو چگـــ�نگ ی ـــ�ع یاج بـــ�  آور الـــ�ام یمقـــ�رات اجتم
 یاروپـ�"ک هـ� یـ دمک�ات �لیس�سـ یکّلـ طـ�ر عضـ� همچنـ�ن مـ�رد بحـث اسـت. بـه یکش�ره�

                                                        
1. Nomenklatura Socialism. 2. Social fairness.  
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 یه� هنـیک، ه�یـمخ�لف�ن آنهـ� امـ�، از عـ�م انعطـ�ف ب�روک�اتدهن�.  یم حیرا ت�ج )١("یاجتم�ع
ن یـــت�ســـن�. در ا یمـــ یو فــ�د یعمـــل محلـــ ی�د و از دســت رفـــتن آزادیـــز یاجتمـــ�ع یب��ســ�

ــ یمســ�ئل ه� هنــیزم �ر یــمن�ســب اخت ��س و درجــیــ�ان، مقیــن می، و همچنــیم�ننــ� اســتق�ل مّل
ــ ــه م�ضــ�عی، تبــ�یمحل ــیس یل ب ــ�. در واقــع شــ�ه یو فنــ ی�س ــ�د ان �ن یــوجــ�د دارد م یتض

ــئ�ل� خ�اســت ــ�یمس ــ�ن یت و ب�اب ــ� تــ�س  یهمگ ــب ــ� یاز ب�روک�اس ــ� و ن�ک�رآم ــ� در م�ک و  یمتم�ک
کــه به�اشــت و درمــ�ن، آمــ�زش و پــ�ورش و د یح�صــل یبــ گــ� خــ�م�ت یخــ�م�ت. همچنــ�ن 

 یعمـ�م ی�زهـ�ینسـبت بـه ن یت کمتـ�یشـ�ن� و مسـئ�ل یمـ گ�ان یص�رت تص�ع� به یاس�س
کــ�ده اســ تــ�  ب�رگ یهــ� بــ� دولت ین مشــک�تیکــه چنــ ب�یــ� در نظــ� داشــتن هــم یــ، اتایجــ�د 

 ۀتــ�. هــ� چقــ�ر هــم دربــ�ر ک�چــک یه� هدارد تــ� بــ� نم�نــ یتــ� ک اثــ� پ�رنــگیــدمک�ات �لیس�ســ
کـه تـ� بـهین ین ام� شّک یگفته ش�د، در ا دمک�اسی �لیس�س  یمشخصـ �چ تج�بـیحـ�ل هـ ست 

کـه س�سـ نیـوج�د ن�اشته است. ب� ا دمک�اسی �لیس�س یب�ا ، دمک�اسـی �لیحـ�ل، همچنـ�ن 
 ی�ســـیف سیـــســـم اروپـــ�، بـــه ســـمت م�کـــ� طیک�لیدر راد یعنـــ�ان محصـــ�ل تک�مـــل طـــ��ن بـــه

کـ�ده یـتثب یدولـت رفـ�ه اجتمـ�ع یبـ�ا ین اصـلیگ�یعن�ان ج� کن�، خ�د را به یم مک�ن نقل ت 
 است.
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 ∗در اروپ� دمک�اسی �لیس�س -۲-۳
 (حمی� زنگنه)

 

 مق�مه: ۱ -۲-۳
ــاز ا یکــی ــ� در ی�ســیمــ�ث� س یه� ی�ئ�ل�ژی ــ�ده اســت.  "دمک�اســی�ل یس�ســ"مع�صــ�،  یاروپ ب

و  یتجـــ�ر یه� هیـــکـــ�ر، اتح�د ی�ویـــِش نه� تـــ� ســـ�ل �جـــیدر نت دمکـــ�ات �لیاحـــ�اب س�ســـ
طــی البتـه آنهـ�  ؛گ� متحـ� شـ�ن�یکـ�یمنــ�فع  ینـ�گینم� یه� شـکل گ�فتنـ� تـ� بـ�ا سـتی�لیس�س
گــ�فتن در نظــ�م سیر یه� بــ�ا ســ�ل ج یتــ�ر دنــ�. امــ� بــهمبــ�رزه ک� ییاروپــ� یکشــ�ره� ی�ســیشــه 

ســطح  ، درییاروپــ� یهــ� دولتبــ� ب یــ�فــت، و در م�احــل بعــ� در ت�کی� رشــ� یــج� ی�ویــن نیــا
 نقش پ�داخت. یف�یه اروپ� به ایاتح�د
گــ�ایــا �نــه قــ�ار یمِپ گــ�ه چــیدر ج� یی�ســت مــ�رن اروپــ�یس �کــه در ع�صــ یش فکــ�ین 

 یهــ� همــ�اه بــ�ده و متــ�ث� از ارزش ییهــ� �ت خــ�د بــ� تح�لیــخ حی، در طــ�ل تــ�راســت گ�فتــه
را ارائــه ن ینــ� ینظمــ ی�یگ خــ�ب و شــکل �از ج�معــ یا تحقــق نســخه ی، چگــ�نگی�ســیس

 است.  داده
گـ�ایـا ی�یگ خ شـکلیت�ر ی�زمن� ب�رسین دمک�اسی �لیفهم س�س ف�صـله  یش، چگـ�نگین 

در اروپــ�  یو اقتصــ�د ی�ســی�ت سیــبــ� اثــ� تج�بســم ارتــ�وکس و تحــ�ل آن یگــ�فتن آن از م�رکس
 گ�دد. یدر اروپ� مع�ف دمک�اسی �لیس�س ی�ن فک�یش�د ج� ین مق�له ت�ش میاست. در ا
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 اول یاز آغ�ز ت� جنگ جه�ن دمک�اسی �لیس�س :۲-۳-۲

ـــ�ا یشـــه در تحـــ��ت فکـــ�یر دمک�اســـی �لیس�ســـ ـــ�ش ب ـــ� و ت ـــ�زدهم اروپ ـــ�ن ن ـــ�ح  یق اص
ــــ نیانجمــــن ب"، ۱۸۶۴ســــم دارد. در ســــ�ل ی�لیس�س ــــ�رگ�ان یالملل ــــ "ک ــــه تعبی ــــ� ب � مشــــه�ر ی

گـ�د هـم آورد.  ییه� سـتی�لیشـکل گ�فـت تـ� س�س "الملل اول نیب" از  یکـیبـ� م�اضـع متعـ�د را 
 ب�د. یطلب ن نشست، نقش اص�حیمس�ئل مهم ا

ل یت تعـ�صـ�ر نیم�ضع خ�د را در م�رد انقـ�ب بـ� "ک�رل م�رکس"�هه،  ۱۸۷۲ ۀدر کنگ�
کــه تــ�ابیــدمک�ات یبــ� نه�دهــ� ییکشــ�ره�«کــ�د:  طلب�نه در آن امکــ�ن  � اصــ�حیک وجــ�د دارنــ� 

ـــ� اب�ارهـــ� کـــ�رگ�ان ب کـــه  ت�اننـــ� بـــه  ین کشـــ�ره� میـــ� در ایآم مســـ�لمت یتحقـــق دارنـــ�، چـــ�ا 
 "مـــ�رکس". »شـــ�د ی�ه نمیـــد ی�یـــن چیکشـــ�ره� چنـــ ��بنـــ�، امـــ� در همـــیحق�قشـــ�ن دســـت 

مـ�رد  یهمگـ�ن یبـ� رأ یمبتنـ ینـ�گینم� دمک�اسـیل یـدل بـه "سیتـه پـ�ریکم"ت خـ�د را از یحم�
ک  � ق�ار داد.یت�

 �ج�معــ"از درون  دمک�اســی �لیهــم بــ� س�ســ یا عمــ�ه ی� م�رکســیــگــ�، نفــ�ذ غید ییاز ســ�
عنــ�ان عضــ�  بــه یاعمــ�ل شــ�. و )١("مــ�رود�ف�انــک پ"ت�ســط  ۱۸۸۴� در ســ�ل یــت�نیب� "�نیــف�ب
 یطلب�نه بـــ�ا �فـــت اصـــ�حیو ره یلـــی�ز بـــه تحـــ�ل تکمیـــبـــ� ن "ســـمی�نیف�ب"�نگـــ�ار جنـــبش یبن

کی�لیبه س�س ی�بیدست    � ک�د.یسم ت�
ن بـ�ور یـداننـ�. ا یم "نیادوارد ب�نشـت�"را  دمک�اسـی �لیس�سـ ی�نگ�اران اصـلیاز بن یکیام� 

کــه  عنــ�ان  بــه "نیب�نشــت�"داشــته اســت.  یبــ� و یا نفــ�ذ ق�رتمن�انــه "ســمی�نیف�ب"وجــ�د دارد 
از اصـ�ل  ی�ریبسـ یو .بـ�د یلـیسـم تکمی�لیطلـب، ط�فـ�ار س�س �نظ�یـسـت تج�یک م�رکسی

 "نیب�نشـت�"کـ�د.  یق و منسـ�خ تلقـیـ�دقیرا غ "ش انگلـسی�ریـف�"و  "کـ�رل مـ�رکس"م�رد نظـ� 
و  یسـتی�لیبـ� ضـ�ورت انقـ�ب س�س یک مبنـیسـم ارتـ�وکس و ک�سـیمخ�لف تص�رات م�رکس

 یق اب�ارهــ�یــســم از ط�ی�لیبــه س�س ی�بیامکــ�ن دســت یمــ�ع بــ�د. او خشــن یطبقــ�ت �من�زعــ
�گ�ه یـن افـ�اد بـ�ون در نظـ� داشـتن طبقـه بـ�د. از دیب یو همک�ر ین�گینم� دمک�اسی یلیتکم

 ۀک دوریـ یبـ�ا یو خص�صـ ی، تعـ�ونیعم�م یه� هیاز س�م� یبیک اقتص�د ت�کی، "نیب�نشت�"
 .�بن�یتح�ل  یتع�ون یه� هیبه س�م� یخص�ص یه� هی�زم است ت� پس از آن س�م� یط��ن
کــه و "نیب�نشــت�" کــ�د  یطلــب م �نظ�یــرا تج� یدر مق�بــل منتقــ�ان  خ�ان�نــ�، اعــ�م 

کـه آنهـ� در سـ�لبس�زگ�ر است،  "انگلس"و  "م�رکس"که اص�لش ب� م�اضع   یه� خص�ص 
                                                        
1. Frank Podomor. 
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کـه یـل قـ�ار دادنـ� و از جملـه از ایخـ�د را مـ�رد تعـ� یآرا یبع� ب�خ ک�دنـ�  ن م�ضـع دفـ�ع 
ــ�ا یم ــن از ط�ت ــ�ی ــدمک�ات یق اب�اره ــ� یک پ�رلمــ�نی ــ� ج ــه س�س یدر ه ــن ب ســم ی�لیممک

 �فت. یدست 
کــه نم یمــ�ع " همچنــیننیب�نشــت�" کنــ�، بلکــه بــه یــســم را تخ�یخ�اهــ� م�رکس یبــ�د  ب 

کـه بـ�ا یسمیم�رکس یدنب�ل ن�س�ز از ملحقـ�ت  "مـ�رکس" �یـنظ� ی�تیـح یهـ� بخش یاسـت 
بــ� علـــم  یمبتنــ یســتی�لیاز جنــبش س�س یو �زم اســت.ســ�زی  ج�ا ،گ�شــته خ مصــ�فیتــ�ر

ت اثبـ�ت یـق�بل یکـه دارا ی� در تط�بق بـ� دانشـیب� ین جنبشیاه�اف چن :ت ک�د و گفتیحم�
 ن ش�د.ییب�ش� تع یه�ف و س�زگ�ر ب� منطق تج�ب

ن تفکــ�ات، از یـاز ا یمنظـ�ر ب�خــ نی� و بـه همــیــد یسـم میرا در م�رکس یبیمعــ� "نیب�نشـت�"
 �یــاز نظ� یتــ�جه بخــش ق�بــل یخ را مــ�رد چــ�لش قــ�ار داد. ویتــ�ر یســتی�لیم�ت� �یــجملــه نظ�

 رد ک�د.  "یک هگلی�یمت�ف"به  ءل اتک�یدل را هم به یم�رکس
سـت وجـ�د یفسـت کم�نیم�ن یو همگـن مـ�رد ادعـ� یا کـ�رگ� تـ�ده� او اع�م ک�د که طبقـ

کث� یخ�ف ادعــ�نــ�ارد و بــ� کــه در شــ�ا �ت طبقــیــظهــ�ر ا  یدار هیســ�م�ط یکــ�رگ�، بــ�ور داشــت 
کــ�د و یــپ�ولت�ر یکتــ�ت�رید یاصــل م�رکســ یمت�ســط در حــ�ل رشــ� اســت. و �ک طبقــیــ � را رد 

کـه اصـ�ح�ت تـ�ر یم�ع شـ�د.  یکـ�رگ� م �ک منجـ� بـه بهبـ�د حقـ�ق طبقـیـدمک�ات یجیبـ�د 
 ی�گ�ه او، همکــ�ریــرا مــ�رد انتقــ�د قــ�ار داد. از د ن�پ�ی� یآشــت ی، مفهــ�م نــ�اع طبقــ�ت"نیب�نشــت�"

 یهـــ� یت دارد و ن�ب�اب�یـــاول� یطبقـــ�ت �ســـم بـــ� من�زعـــی�لیبـــه س�س ی�بیدســـت یبـــ�ا یطبقـــ�ت
ع مجـ�د یـن و ت�زیق اصـ�ح قـ�انیـج از ط�یتـ�ر � بـهیـو پ�ولت�ر ین بـ�رژوازیبـ یاقتص�د یطبق�ت

 رود. ین میاز ب یاقتص�د
کـــ�د. از نظـــ� ویب�الیســـم بـــ� لی، خصـــ�مت م�رکس"نیب�نشـــت�" بـــ�ال ی، لیســـم را هـــم رد 

ـــ دمک�ات ـــ� زم دمک�ات �لیهـــ� و س�س ـــهیه ـــت�ک یه� ن ـــه م یمش ک ـــ�  ـــ�ا یدارن ـــ� ب ـــ�ان از آنه  یت
 به�ه گ�فت. یستی�لیس�س یک جمه�ری ی�یگ شکل
 ی�یگ دنبـ�ل شـکل بـه دمک�اسی �لیسم ارت�وکس، معتق� ب�د که س�سیب�خ�ف م�رکس او

 یمشــت�ک بــ� مبنــ� �ســت، بلکــه خ�اهــ�ن ت�ســعین یبــ�رژواز �ســم جــ�ا از ج�معــی�لیک س�سیــ
کـــه س�ســـ یاســـت. و یغ�بـــ ییگ�ا انســـ�ن  ی�رک�ردســـت  بـــه هـــ� دمک�ات �لیاصـــ�ار داشـــت 

ر متعهـ� بم�ننـ� و تصـّ�  یسـتی�لیبـه اقتصـ�د س�س یدار هیتحـ�ل اقتصـ�د سـ�م� یبلن�م�ت بـ�ا
ــ�. و یدار هیســ�م� یتحــ�ل ن�گهــ�ن کنــ�ر بگ�ارن ــ یرا  ــ�ا یبــیک اقتصــ�د ت�کی  یزمــ�ن ۀدور یرا ب
 �فت. ین�مشخص پ�
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سـت، یل قـ�ن بیـدر اواخـ� قـ�ن نـ�زده و اوا ییب�رگ اروپـ� یه� ن ق�رتیش تنش بیب� اف�ا
کــه رق�بــت تســلین بــیــاز ا "نیب�نشــت�" ک یــه� منجــ� بــه  گــ� قــ�رتیآلمــ�ن بــ� د یح�تیم داشــت 

ل شــ�. بــ� وجــ�د یت تبــ�یــاول بــه واقع ین تــ�س بــ� وقــ�ع جنــگ جهــ�نیــجنــگ بــ�رگ شــ�د. ا
ــ� ت�ش ــیو د وی یه ــ� س�س ــ�ا دمک�ات �لیگ ــ� ب ــ�ت  یه ــت از وح ــل دوم نیب"حف�ظ ــ� "المل ، ب

ـــ�ا ـــ� ش تنشیاف ـــ یمّلـــ یه ـــدرگ ین کشـــ�ره�یب ـــل دوم نیب"� جنـــگ، ی  ۱۹۱۴در ســـ�ل  "المل
 �.یف�وپ�ش

 ین دو جنگ جه�نیب دمک�اسی �لیس�س :۲-۳-۳

کـه منجـ� بـه سـ�نگ�نیدر روسـ ۱۹۱۷ه یبع� از انق�ب ف�ر له یوسـ ه بـهیدر روسـ یم تـ�اریـرژ یه، 
اقنــ�ع  یبــ�ا ییهــ� شــ�، ت�ش "یالکســ�ن�ر ک�نســک" یبــه رهبــ� "یســت انق�بــی�لیحــ�ب س�س"

ــ� جنــگ انجــ�م پــ�یدولــت م�قــت روســ  ی�ســیس ��اد، ع�صــیــن رویــا ]�فت.یه بــه مخ�لفــت ب
ه دولـت م�تجـع یـه جنـگ علیـ� قـ�ار داد و ت�جیت�ث � تحتیاز جمله آلم�ن را ن ،مق�بل یکش�ره�

کــ�د. ا یه را بیروســ کنــ�ر مشــک�ت بعــ� نیــاعتبــ�ر  منجــ� بــه  ،یهمچــ�ن قحطــ یم�ضــ�ع در 
 .گ�دی�اول  ی�ن جنگ جه�نیپ�

کتب�  ی�سیس یه� ام� ب� خش�نت ه� بـه  کی�ن بلشـ�یو بـه قـ�رت رسـ ۱۹۱۷که به انق�ب ا
� یــدولــت ج� .رقــم خــ�رد یگــ�ید �گ�نــ ، رونــ� تحــ��ت بــهانج�میــ� "نی� لنــیــمیو�د" یرهبــ�
ــ ک جنــبش یــ ی�ســیاول بــ� خشــ�نت س یپــس از جنــگ جهــ�ن ،در آلمــ�ن دمکــ�ات �لیس�س
کـــه بـــه "اتحـــ�د اســـپ�رت�ک�س"ســـت بـــه نـــ�م یکم�ن یانق�بـــ  �دنبـــ�ل تکـــ�ار تج�بـــ م�اجـــه شـــ� 
گـ�فتن هـ� چـه  سـبب ،�نیـن دو ج�یـن ایه� ب�دن�. من�زعـ�ت خشـن بـ کیبلش�  شـت�یبف�صـله 

 .ه� ش� ب�الیآلم�ن به ل دمک�ات �لیدولت س�س یکیآنه� و ن�د
ـــ�نت  ـــخش ـــ� ۀ�یو ش ـــ�د بلش گ�ا کیعملک ـــ�  ـــ� شیه�، ب ـــ� یه ـــ�ث یفک ـــم ت ـــت. یه � گ�اش

 سـمی�لیس�س" یسم ف�صله گ�فت و به س�یبه م�رکس ی�ستگیج از پیت�ر به دمک�اسی �لیس�س
ــ�الیل ــت "ب ــ�لیــ. اگــ�ایش ی�ف ــ�اد وی�ه بــه ن انتق ــ�ث� از نفــ�ذ اف ــ�رل� روســل"چــ�ن  یمت و در  "یک

ــه جنبشینت ــ� ج ــدمک�ات یه ــیک لی ــ�ل در ایبــ�ال و س�س ــ�دی ــ .ن دهــه ب  ییه� �گ�هیــن دیچن
 "نیب�نشــت�"ت�ســط » �فتــهی ســم ســ�زم�نیب�الیل«عنــ�ان  ســم بــهی�لیف س�سین از ت�صــیهمچنــ

   .گ�فت یت مئنش
کــــ�رل "ن دوره، یــــدر ا دمک�اســــی �لیپ�دازان مــــ�ث� بــــ� رونــــ� س�ســــ هیــــگــــ� از نظ�ید یکـــی

ســم ارتــ�وکس تــ� دوران جنــگ یه از م�رکسیـاول یه� یرغم ط�فــ�ار یعلــ یبــ�د. و "یک�ئ�تسـک
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ن انقــ�ب و یــح ایاز منتقــ�ان صــ� یکــی، بــه یشــ�رو یکیدنبــ�ل انقــ�ب بلشــ� اول، بــه یجهــ�ن
ــ� ــ� آن تب ــ�کم ب ــ� ح ــ�. یتفک ــک"ل ش ــ�ب  "یک�ئ�تس کت ــم و بلش�یم�رکسدر  ــم: یس ــیس و  دمک�اس

 س�:ین� یم یکت�ت�رید
گــ� چــه در کنتــ�ل نیلنــ یرهبــ� بــه یکیحک�مــت بلشــ� مســلح در پت�وگــ�اد و  ی�وهــ�ین، ا

گــ�ه ی� را در ج�یــج� یکتــ�ت�ریک دیــ ی�دهــ�یبن یبعــ�ه� در مســک� م�فــق شــ�، امــ� و
   .ق�ار داد یت�ار  یمیق� یکت�ت�رید

ه�  سـتی� مخ�لفـت خـ�د را بـ� کم�نیـن سـمیدر ب�ابـ� کم�ن دمک�اسـی�ل یس�س در کت�ب یو
 ده�:  یه مئشکل ارا نیب�

کــه نت�انســتن� آن را  ییابتــ�ا یقــ�ر ه� بــه کیبلشــ� یســتی�لیم س�سیمفــ�ه و خــ�م اســت 
 .�نمحقق کن

ــت ب ــل  نینشس ــو"المل ــ�ل  "نی ــ ۱۹۲۱در س ــک�ف ب ــ� ش ــ�د ت ک ــ�ش  ــتی�لین س�سیت  یه� س
ــــه س�ســــ  از( طلب اصــــ�ح ــــ یه� ســــتی�لیهــــ�) و س�س دمک�ات �لیجمل ــــ�ن،  آناز ( یانق�ب می

کـه بـه سیت�سـ ه به کش�ر تـ�زهی�ن ده�. ام� ته�جم روسیه�) را پ� ستیکم�ن  یرهبـ� گ�جسـت�ن 
کـ�ده بـ�د، منجـ� یخـ�د را مسـتقل از روسـ ۱۹۱۸در سـ�ل  دمکـ�ات �لیک دولت س�سـی ه اعـ�م 

 .ن نشست ش�یبه شکست ا
الملـل  نیب"الملـل خـ�د بـ� عنـ�ان  نیب ی�نگ�اریبن یه� ب�ا دمک�ات �لی، س�س۱۹۲۳ یم در

کــه همــن یــآلمــ�ن متحــ� شــ�ن�. ا "هــ�مب�رگ"در شــه�  "ســتی�لیکــ�ر و س�س کــ�د   �گــ�وه ت�افــق 
 یخ�دمختــــ�ر یشــــ�ن دارایکش�ره� یدر امــــ�ر داخلــــ ی�یگ میتصــــم یاحــــ�اب وابســــته بــــ�ا

ک�ر و س�س نیب"آنه� ت�سط  یالملل نیهستن�، ام� ام�ر ب  ش�د.  یاع�م م "ستی�لیالملل 
ــــ�رگ اقتصــــ�د ــــ� پ ۱۹۲۹در ســــ�ل  یرکــــ�د ب ــــ�  یکــــ�ریچــــ�ن ب یی�مــــ�ه�یب گســــت�ده، ب

بـــ�  دمکـــ�ات�ل یط، احـــ�اب س�ســـین شـــ�ایـــاثـــ� گ�اشـــت. در ا یاقتصـــ�د یه� ی�ســـتگ�اریس
کــ�ن، ســ�م� ی�یر ضــ�ورت ب�ن�مــه منظــ�ر  بــه یاقتصــ�د ی�ســ�خت�ره�یدر ز یگ�ار هیاقتصــ�د 

کیب� ج� ی، و کنت�ل اجتم�عیک�ریبه ب ییپ�سخگ� ن وجـ�د، تـ�ش یـ� ک�دنـ�. بـ� ای�ن پ�ل ت�
� یآم تیــن اهــ�اف م�فقیــبــه ا ی�بیدســت یا� بــ�یــت�نیآلمــ�ن و ب� دمکــ�ات �لیس�ســ یهــ� دولت

 .� دادییط را تغین کش�ره� ش�ایدر ا ی�سیس یثب�ت ینب�د، چ�ا که ب
آلمــ�ن  دمکــ�ات �لیت حــ�ب س�ســیــ، فع�ل۱۹۳۳هــ� در ســ�ل  یکــ�ر آمــ�ن ن�ز یبــ� رو

گـ�وه از م�رکسیـط، این ش�ایممن�ع ش�. در ا گ�فـت و بـه �نظ�یـسـم تج�ین  طلب ف�صـله 



172     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

ک�دی�لیب�ال س�سیل یس� کتـ�ب  "یک�ئ�تسـک"ه�،  ن سـ�لیدر ا ].سم ح�کت  سـم یتل�یهدر 
را  دمک�اســی �لی�ت آن بــ� س�ســیســم و مغــ�یتل�یت هیــ� م�هیک�شــ دمک�اســی�ل یو س�ســ

 نش�ن ده�.
و  یدار هین ســــ�م�یســــ�زش بــــ ۀ�ی�فتن شــــیــــ یهــــم بــــ�ا ینظ�اتــــ زمــــ�ن،ن یــــاطــــی در 

کتـ�ب )١("�نیه�رولـ� مـک مـ"، ۱۹۳۸عنـ�ان مثـ�ل در سـ�ل  سم مط�� ش�. بهی�لیس�س بـ�  یدر 
جنــگ،  یپ�ره�ی�ن شــیــن صــ�اه� در میــامــ� ا ].بــ�د ین هــ�فیدنبــ�ل چنــ بــه �نــهیراه معنــ�ان 

 نب�د. ی�نیچن�ان شن

 دوم یپس از جنگ جه�ن دمک�اسی �لیس�س :۲-۳-۴

 یبعــ� از جنــگ جهــ�ن ،نــ�ه ب�دســم ف�صــله گ�فتــیج از م�رکسیتــ�ر بــهکــه هــ�  دمک�ات �لیس�ســ
ـــارتب�طـــ�ت ا �دوم همـــ ـــ ۱۹۵۱ســـم قطـــع ک�دنـــ�. در ســـ�ل یک خـــ�د را بـــ� م�رکسی�ئ�ل�ژی ک ی

کـ�رگ� بـ�  دمکـ�ات �لیسـت، س�سـی�لیاحـ�اب س�س ینـ�گینم� یبـ�ا یالمللـ نی� بیـس�زم�ن ج� و 
ــــ�م  ــــ، م�ســــ�م بــــه اع�میســــیت�س �یــــجــــ�د شــــ�. در اع�میا "الملــــل نیســــت بی�لیس�س"ن  �ی

 یبـ�دار ق حـ�ف به�هیـو عـ�الت از ط� یآزادبـه  ی�بیه� دسـت ستی�لیف�انکف�رت، ه�ف س�س
کـــ�د و آن را ع�مـــل جـــ�ا یدار هیالملـــل، ســـ�م� نیســـت بی�لیشـــ�. س�س یمع�فـــ  ییرا محکـــ�م 

ـــ� تعـــ�ب یســـم شـــ�رویه، کم�نیـــن اع�میـــه� خ�انـــ�. در ا انســـ�ن چـــ�ن ن�ســـ�زگ�ر بـــ� روح  ی�یب
ــ یکتــ�ت�ریل بــه دیــو متم� یطبقــ�ت یه� � شــک�فیســم، ع�مــل تشــ�یم�رکس یانتقــ�د  یمع�ف

، یبگـ� آزادی�، تخ�یـسـم ج�ی�لیالملـل را ابـ�ار امپ� نیسـم بیف�انکفـ�رت، کم�ن �یـ�. اع�میگ�د
کــ�دیت�صــ یســتی�ســت ت�وریو س ینظــ�م یبــ� ب�روک�اســ یمبتنــ زمــ�ن بــه  ن ســ�زم�ن از آنیــا .ف 

 ش ب�ده است.یه� و اعض� تیش فع�لیبع�، ش�ه� اف�ا
ـــ�ل  ـــ ۱۹۵۹در س ـــ� �ب�ن�م ـــیمـــ�رد پ ـــت  یهـــ� دمک�ات �لی�ش س�س ـــ�ن در نشس بـــ�د "آلم

صـ�رت  اروپـ� بـه دمک�اسـی �لین جنـبش گشـ�د. س�سـیخ ایرا در ت�ر ی�ی، فصل ج�"گ�دزب�گ
کـ�د و مّلـیارتبـ�ط خـ�د را بـ� م�رکس یعمـ�م کنـ�ر گ�اشـت. یه� کـ�دن را از ب�ن�مـه یسـم قطـع  ش 

 دن�.ت ک�یتبع یآلم�ن یج از الگ�یت�ر � بهیاروپ� ن دمک�ات �لیگ� اح�اب س�سید
کـه س�سـیاز کم�ن دمک�اسی �لیس�س شت�یبه� چه  ییج�ا  دمک�اسـی �لیسـم م�جـب شـ� 

ــ� ســ�ل ــ�ق یه� در اروپ ــ� و ا یگــ�هیج� یش ــته ب�ش ــن�اش ــ�ای گ ــ�ین  ــ� یش فک ــ یدر اروپ و  یغ�ب
 �. یکسب نم� یشت�یب �ق�رت و س�بق یشم�ل

                                                        
1. Harold Macmillan. 
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 پس از جنگ س�د دمک�اسی �لیس�س :۵ -۲-۳

ــ یبــ� آرام شــ�ن فضــ� ــ ییگ�هــ�و گفت ۱۹۷۹قطــب غــ�ب و شــ�ق، از ســ�ل ن دو یتــنش ب ن یب
� فضـ�، در سـ�ل ییـتغ �جـیالملل ب�قـ�ار شـ�. در نت نیست بی�لیو س�س یست ش�رویح�ب کم�ن

ه، یـــن اع�میـــنمـــ�د. ا "ه اصـــ�لیـــاع�م"ب یالملـــل اقـــ�ام بـــه تصـــ� نیســـت بی�لیس�س ۱۹۸۹
از س�شـــت  ی�یتفســـمـــ� نظـــ� قـــ�ار داد و  شـــ�ن اقتصـــ�د را  یالمللـــ نیل م�بـــ�ط بـــه بئمســـ�
کــ�د. طبــق ائــســم ارای�لیس�س ســت مشــتمل بــ� ی�لیان�از س�س هــ� و چشــم ه، ارزشیــن اع�میــه 

ن یـاسـت. ا ی، عـ�الت و همبسـتگیک و م�کـب از آزادیدمک�ات� و یآم صلح یجه�ن �ک ج�معی
ـــه طلب  در دوران رهبـــ� اصـــ�ح( یســـت شـــ�رویحـــ�ب کم�ن یل حضـــ�ر اعضـــ�یـــدل کنگـــ�ه ب

سـبک  بـهسـم یه کم�نیـه علیـ�نیداشت و م�نع صـ�ور ب ی�سیس یتیاهم) "ل گ�رب�چفیخ�ئیم"
 ش�. یش�رو

ـ� در یستینیلن - ستیم�رکس یه� نظ�م یف�وپ�ش  یه� دمک�اسـی ی�یگ شـکل و یشـ�ق یاروپ
شـ�.  آنجـ�در  دمکـ�ات �لیس�سـ احـ�اب جـ�دیا بـه منجـ� کشـ�ره� نیـا از ی�ریبس در یح�ب چن�

گــ� چــه بســ  یت انتخ�بــ�تیــ� نت�انســتن� م�فقیــدوران ج� �یــاول ن احــ�اب در م�احــلیــاز ا ی�ریا
 ل ش�ن�. یتب� یش�ق یاروپ� ی�سیان�از س از چشم یت�جه آورن�، ام� به بخش ق�بل دست به

کــه بســیــگــ� دوران بعــ� از جنــگ ســ�د ایتحــ�ل مهــم د �ل یاز احــ�اب س�ســ ی�رین بــ�د 
ـــــ�ات ـــــ� س دمک ـــــتیاروپ ـــــ�زار یه� �س ـــــ�ل یب ـــــ�مل خص�صین ـــــ�ز یب�ال ش ـــــ�ز، یس ، یآزادس

گــ�وه درصــ�د یــن حــ�ل، ایش گ�فتنــ�. در عــیرا در پــ یو ت�جــه بــه ابعــ�د مــ�ل یــیزدا مق�رات ن 
ــاز ط� یدار هیاصــ�ح ســ�م� کــ�دن یــو م�ل یکــ�ریب ی�یــق م�ای ــ�وت، و محــ�ود  ــ� ســ�د و ث �ت ب

 � ب�آم�ن�.یدر ت�ل یگ�ار هیس�م� یه� ق ک�هش مح�کیاز ط� یدار هینظ�م س�م� یک�رآم�

 "راه س�م"�ست یس ی�یگ شکل :۲-۳-۶

بعـ�،  یه� سـم و در سـ�لیب�الیمنجـ� بـه رشـ� ن�ل ۱۹۷۰ �غ�ب در اواسط دهـ یبح�ان اقتص�د
ت، ین وضـــعیـــ� شـــ�. ایـــت�نیدر ب� "م�رگـــ�رت تـــ�چ�"ب�ال از جملـــه ی�ســـتم�اران نـــ�لیانتخـــ�ب س

کــ�د و حتــیا دمک�اســی �لیس�ســ ی�ســیرا در مــ�رد اعتبــ�ر س ییه� ســ�ال  یشن�ســ ج�معــه یجــ�د 
 .ک�د ینیب شیرا پ» دمک�اسی �لیس�س ۀ�ن س�یپ�«، )١("رالف دارن�ورف"چ�ن 

ـــ ـــ�ایدر چن ـــیطین ش ـــه یهـــ� دمک�ات �لی، س�س ـــ� در ده ، تـــ�ش ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰ یه� اروپ
ــه ــ� ب�ن�م ــ�د یه� ک�دن ــتی�لیس�س یاقتص ــ� یس ــ� اقتصــ�د اروپ ــ ییرا ب ــ�زار آزاد یمبتن ــ� ب ــت ،ب  یآش

                                                        
1. Ralf Dahrendorf. 
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 یآزاد، چشــم خــ�د را بــه رو ی�ش ب�زارهــ�یآنهــ� بــ� پــ�ک شــ�ن�. یــســم ن�دیب�الیدهنــ� و بــه ن�ل
 ش�. "راه س�م"�ست یبه ن�م س ی�ی� ج�یه منج� به مسین رویبستن�. ا ه�درآم� ین�ب�اب�

�ر یآن، تحـ�ل بسـ دمکـ�ات �لی�وان س�سـیـو پ "راه سـ�م"�سـت یس �ب� ت�سع ۱۹۹۰ �در ده
 یمتفـ�وت ی�سـیم�اضـع س یبـ�ا "راه سـ�م"� یـداد. تعب یاروپـ� رو ی�سـیس یه� �نیدر ج� یمهم

کـه بـه به ق یـ�نـه از ط�یگ�ا �نه و چپیگ�ا راسـت یه� �سـتین سیدنبـ�ل سـ�زش بـ کـ�ر بـ�ده شـ� 
 .است یجن�ح چپ یاجتم�ع یه� �ستیو س یاز اقتص�د جن�ح راست یبیج�د ت�کیا

 یبــــ�ا ینیگ�یعنــــ�ان جــــ� ت�ســــط ط�فــــ�ارانش بــــه "راه ســــ�م" دمکــــ�ات �لینــــ�ع س�ســــ
و  یسـتیسـم م�رکسی�لیسـم، مشـتمل بـ� س�سی�لیس�س یشـک�ل سـنتن اَ یو همچن یدار هیس�م�
گـــــ�وه از س�سیـــــمطـــــ�� شـــــ�. ا یســـــم دولتـــــی�لیس�س ، یطلب ، اصـــــ�حیســـــم اخ�قـــــی�لین 

 ت ک�دن�.یحم� دمک�اسیب�ال ی، و لی�سیس یی، تکث�گ�ایبی، اقتص�د ت�ک"ییگ�ا جیت�ر"
ع یـــش ت�زیق افـــ�ایـــمعـــه از ط�در ج� شـــت�یب یطلب خ�اهـــ�ن مســـ�وات "راه ســـ�م"مـــ�افع�ن 

ع مجـ�د درآمـ� را یـحـ�ل ت�ز نیهسـتن� و در عـ ی�یـت�ل یهـ� ییه�، و دارا یه�، ت�انمن� مه�رت
ک یرد م یطلب مس�وات یب�ا یعن�ان راه به گـ�وه عب�رتیـ� ایـکنن�. تعهـ�ات مـ�رد ت� نـ� از: ا ن 

ک یه� ف�صتن یت�م مت�ازن، یه� ب�دجه کنـ�ر ت�  یـیزدا ، تم�ک�یفـ�دت یلئ�� بـ� مسـیـب�اب� در 
، یو خص�صـ یدولتـ یهـ� ق مشـ�رکت بخشین سطح ممکـن، تشـ�یاز ق�رت دولت در کمت�

و  یاجتمــ�ع �یت از ســ�م�یــ، حم�یانســ�ن �در ت�ســع یگ�ار هیکــ�ر، ســ�م� ی�ویــن �بهبــ�د ع�ضــ
 ست.یط زیحفظ مح

کــه  ۱۹۹۴در سـ�ل  "راه سـ�م"از ط�فـ�اران  یکـی� و یــت�نی� اسـبق ب�یـ، نخسـت وز"بلـ� یتـ�ن"
کــ�رگ� در پ�رلمــ�ن ب� ۀنــ�ینم� کــ�د دو نــ�ع ب�جســته س�س ،� بــ�دیــت�نیحــ�ب  ســم وجــ�د ی�لیاعــ�م 

کـــه رّد  ییگ�ا و ســـنت جمـــع یســـتیم�رکس یاقتصـــ�د یـــیبـــ� جب�گ�ا یمبتنـــ یکـــیدارد:   اســـت 
، ارزش ب�ابـ� یعـ�الت اجتمـ�ع یهـ� بـ� ارزش یکه مبتن یسم اخ�قی�لیس�س یگ�یش�د و د یم

 .ت اجتم�ع است که ق�بل دف�ع استیه� و اهم ف�صت یان، ب�اب�شه�ون�
ــگ یآنتــ�ن" ــه)١("�ن�ی ــ�ان  ، ب ــعن ــ�ار ی ــته ط�ف ــ� ب�جس ــ�م"ک متفک ــه  "راه س ک ــت  ــ� اس معتق
ــهی�لیس�س کــه ب ــ�دی�لیو س�ســ یت اقتصــ�دی�یدنبــ�ل مــ� ســم متعــ�رف  ک ــت�ل ن�ه  ــ� از ط�ی ق ی

سـم ی�لی، نـ�ع م�نـ�گ�ر س�سیاس�سً� منس�خ شـ�ه اسـت. از نظـ� و که متم�ک� است ی�یر ب�ن�مه
کتـــ�ب  )٢("ک�اســـلن� یآنتـــ�ن"ت�ســـط   )٣("م�رشـــ�ل یت�مـــ�س هـــ�مف�"و  ســـمی�لیس�س ۀنـــ�یآدر 

                                                        
1. Anthony Giddens. 2. Anthony Crosland.  
3. Thomas Humphrey Marshall. 
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کــ�د و یب�الیو ن�ل» نییپــ� - ســم بــ��ی�لیس�س«او  .مطــ�� شــ� را در ارتبــ�ط بــ�  "راه ســ�م"ســم را رد 
ــــســــم تج�ی�لی�اث س�سیــــم ــــ�دیطلب ت�صــــ اصــــ�ح�نظ�خ�اه و ی ک ــــگ"ف یت�صــــ .ف  از  "�ن�ی

 ن ب�د:یسم چنی�لیس�س
آنه�ســــت.  یاخ�قــــ یســــت، محتــــ�ای�لیس�س یهــــ� نیمشــــت�ک دکت� �صــــیتنهــــ� خص

 یه� �هیــ، و ای، رفــ�ه همگــ�نیاجتمــ�ع یهمکــ�ر یه� �هیــاز ا یرو ســم، دنب�لــهی�لیس�س
سـم ی�لیاسـت. س�س یدار هیسـ�م� یه� یعـ�الت یه� و بدر کن�ر محک�م ک�دن شّ�  یب�اب�

ــ�د از ف�دگ�ا یمبتنــ ــ� انتق ــیب ــ ی ــ�ام گ�وه ــ�ور اق ــه ب ــته ب ــ یو وابس ــ�رکت و مس ت یلئ�و مش
 است. یرف�ه اجتم�ع یب�ا یجمع

در  دمک�اسـی�ل یس�سـ ۀنـ�یبعـ� از راه سـ�م: آ در کتـ�ب "�منـ�یک دایـپ�ت�"و  "او�ف ک�امه"
ــ دمک�اســی�ل یدر س�ســ یســنت یدر هــم شکســتن دوگــ�نگ یبــ�ا ی، راه ســ�م را ت�شــاروپــ� ن یب

 یجهـ�ن یب�دنـ� بحـ�ان مـ�ل یک�دنـ�. آنهـ� مـ�ع یو نقش بـ�زار در اقتصـ�د مع�فـ یم�اخله دولت
و  "ک�امـه"�گ�ه یـدکنـ�. از  یاش بـ�زنگ� ی�سـیدر اقتصـ�د س دمک�اسـی �لیکـ�د س�سـ یج�ب میا
ن یــقبــل از ا یه� ســ�لطــی  یاقتصــ�د ی�یر ه� در ب�ن�مــه ســتی�لیس�س ینی، خ�شــب"�منــ�یدا"

کـه بـه ب�ن�مـهیام� بـ� رشـ� راسـت نـ�ل. ب�د یق� ،بح�ان و چـپ مـ�تبط بـ�  یاقتصـ�د ی�یر ب�ال 
 �فته است.یک�هش  ینین خ�شبیآن حمله ک�د، ا

 دمک�اسی�ل یاص�ل س�س :۲-۳-۷
کـ�د. البتـه  یمع�فـ ی، عـ�الت و همبسـتگیتـ�ان آزاد یرا م دمک�اسی �لین س�سی�دیاص�ل بن

ل �زم یــدل نیهمــ انــ�. بــه هــم قــ�ار گ�فته یگــ�ید یه� ی�ئ�ل�ژیــت�جــه ان ســه اصــل مــ�رد یــا
 ه ش�د:ئاز آنه� ارا دمک�اسی �لیف مشخص س�سیاست تع�

ــ ــ�ه س�س ــ�، آزاد دمک�ات �لیاز نگ ــه یه ــ� ب ــ�ا یمعن ــ�قیش ــ�عیط حق ــ�دی، اجتم ، ی، اقتص
کـه شـه�ون�ان را قـ�در بـه زنـ�گ ی�سیو س یف�هنگ . از کنـ� ین س�ن�شـت میـیبـ� حـق تع یاست 

 یو آزاد یفــــ�د ین آزادی�دیــــن بنیتضــــم -۱عب�رتنــــ� از:  یآزاد ین منظــــ�، اســــت�ن�ارده�یـــا
افـ�اد بـ� فـ�اهم آوردن  یبـ�ا یحفـظ آزاد ییت�انـ� -۲؛ ی�یگ مینقـش در ج�معـه و تصـم یف�یا

افــ�اد بــ� کمــک آمــ�زش در  ی�نه و منطقــئ�اقــ�ام مســ -۳�زم؛ و  یاجتمــ�ع ینه�دهــ� و اب�ارهــ�
 ک. یدمک�ات �ج�مع

منظـ�، عـ�الت  نیـاسـت. از ا دمک�اسـی �لیگـ� مـ�رد ت�جـه س�سـی، اصل دیع�الت و ب�اب�
، یتیجنسـ یه�، ب�ابـ� ف�صـت یب�ابـ�، آزاد یمعن� بـ� آزاد اف�اد و هم �ب� ک�امت ب�اب� هم یمبتن
کـ�ر، امن یب�اب� ، دمک�اسـی، یو ف�هنگـ یت اجتمـ�عیـرنگ و ن�اد، مش�رکت ب�ابـ� در آمـ�زش و 
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ن یت و قـ�رت اسـت. در عـیـع ب�ابـ� درآمـ� و م�لکیـ، ت�زیعم�م یک��ه� �اب� به همب� یدست�س
ــ�ل س�ســ ــ�، ت�ز دمک�ات �لیح ــت�وردیــه ــ� و دارا  محــ�ر - ع دس ــف�نه م یــیدرآم داننــ�.  یرا منص

کــه  شــت�یب یبــ��ت� و امــ�ال یکــه درآمــ� یگــ� کســ�نیعبــ�رت د بــه از حــ� مت�ســط دارنــ�، از آنجــ� 
 � محت�م شم�ده ش�ن�.یدر رف�ه ج�معه داشته ب�شن�، ب� یشت�یبت�انن� سهم  یم

ــتگ ــدر تع� یهمبس ــی �لیف س�ســی ــ� ، بــهدمک�اس ــ�ریــروح یمعن در  یــیگ�او هم یه همک
ــ نیب یهــ� ب�اســ�س ارزش یو جهــ�ن یی، اروپــ�یســطح مّلــ همــه، و  یبــ�ا یکســ�ن یآزاد یالملل

کـ�رگ� ی�یـگ ه� و اف�اد مختلـف اسـت. بـ� به�ه ن نسلیتعلق و کمک متق�بل در ب ، یاز جنـبش 
ن یــشــ�د. ا ی�د میــ�نــ� ج�معــه یپ یبــ�ا یــی�وی� و نییــتغ یبــ�ا یــی�ویعنــ�ان ن بــه یاز همبســتگ

 ی�گــ�اریت�ث یچگــ�نگ ،رو نیـب�شــ�. از ا یو ب�ابــ� ی� در رابطــه بــ� تحقـق آزادیـشــه ب�یاصـل هم
 م�رد ت�جه است. یب� انسج�م و همبستگ یم�ن �دولت و ج�مع ینه�ده�

کـ�د یـتع�» طلب ک اص�حیدمک�ات سمی�لیس�س یا گ�نه«ت�ان  یرا م دمک�اسی �لیس�س ف 
ک یجــ� کــه بــه ج�معــه از  ی� و تکــ�ملیآم ، ط�فــ�ار انتقــ�ل مســ�لمتیانق�بــ یک�دهــ�ی� بــ� رویــت�
ــه س�س یدار هیســ�م� ــت. از ای�لیب ــســم اس ــکل ق�بــل نی ــ� ش ــ� منظــ�، تنه ــ�اریپ ، ی�ش حک�مت

ه، خ�اهـ�ن گسـت�ش یـن نظ�ین�ن است. ط�ف�اران ات ق�یو تحت ح�کم ین�گینم� دمک�اسی
 یاقتص�د دمک�اسیت� ش�مل ش�ن  ی�سیس دمک�اسیک و ف�ات� رفتن از یدمک�ات ی�یگ میتصم

ک�رگ�ان و د ی�یگ مین حق تصمیو تضم  هستن�. یگ� فع��ن اقتص�دیمشت�ک 
 یپ�رلمــ�ن دمک�اســی ۀ�یــ� و شــ�ط ایــ�ش بــ�ون قیپــ� یمعنــ� بــ�دن بــه دمکــ�ات �لیس�ســ

ــاســت. ا ــین ی ــ� کم�ن یهــ� از تف�وت یک ــ�ن ب ــه کم�ن ستیآن ک ــ�ن  ســتیه�ســت. چــ�ا  ه� خ�اه
گ� بت�انن� از ط� یسم از ه� راهی�لیبه س�س ی�بیدست ق انتخ�ب�ت به ق�رت ب�سن�، از یهستن�. ا

گــ� مســ ین راه اســتف�ده میــا �ن بــه یرســ ی� نب�شــ�، آنهــ� بــ�ایپــ� � انتخ�بــ�ت امکــ�نیکننــ�. امــ� ا
است که  ین در ح�لیب�ن�. ا یب� م�دم به�ه م یح�ب ۀل ارادی� تحمیاز انق�ب، خش�نت  ،ق�رت
ــســم مــ� نظــ� خــ�د را تنهــ� در صــ�رت حم�ی�لیس�س �هــ�، نســخ دمک�ات �لیس�ســ ت مــ�دم از ی

کنـ�،  یبـه قـ�رت ب�سـ�، آن را تـ�ک نم یسـت وقتـیک حـ�ب کم�نیکنن�.  یح�بش�ن دنب�ل م
کــه حم� یحتــ گــ� مشــخص شــ�د  ــا کی آمــ�ده  دمکــ�ات�ل یت را نــ�ارد. امــ� حــ�ب س�ســیــث�ت ا

گ�ار کث�یق�رت در ص�رت از دست رفتن حم� یوا  .ج انتخ�ب�ت استیت در نت�یت ا
ــ، نظ�)١("نگت�نیکــل هــ�ریم�" ــ� ا ی�ســیپ�داز س هی کــه س�ســیــب ــ�ور اســت   دمک�اســی �لین ب

ن یبــک یــدمک�ات �لیاز ســ�زش س�ســ یعنــ�ان بخشــ بــه "ینــ�یک"از نظــ�ات  یخیصــ�رت تــ�ر بــه
                                                        
1. Michael Harrington. 
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کـ�ده اسـت. س�سـیسم حم�ی�لیو س�س یدار هیس�م�  یکـ�رگ� یهـ� بـ� جنبش دمک�اسـی �لیت 
کــ�رگ�ان ط�فـــ�ار یبــ�ا یجمعــ یزن مــ�تبط اســت و از چ�نـــه یتجــ�ر یه� هیــاتح�د  یحقــ�ق 

 یاقتصـ�د یهـ� تیفع�ل یاصـل ۀکننـ� عنـ�ان هم�هنگ حـ�ل، آنهـ� بـ� بـ�زار بـه نیکن�. در عـ یم
 یآن، اسـتف�ده از قـ�رت دولـت بـ�ا ینـ� و بـه جـ�کن یت نمـیـآزاد حم�ن�، ام� از رق�بـت داره یتک
کیت�ز  دهن�.  ی� ق�ار میع مج�د درآم� را م�رد ت�

ــا ــ�وهی گ ــ� �یکننــ�. عملکــ�د ن�ام یخــ�ر� از دســت�س را رد نم یت خص�صــیــم�لک ،ن   ۀکنن
داد. شـ�ه نشـ�ن  یع مّلـیرا در مـ�رد صـن� یی�ه�یـت�د یشـ�ق یاروپـ� یو کش�ره� یاتح�د ش�رو

کنــ�ر گ�اشــتن� و  یســ�ز یملّ  یه� ج ب�ن�مــهیتــ�ر هــ� بــه دمک�ات �لیخــ�ط�، س�ســ نیهمــ بــه را 
ــا لی�فتنــ�. امــ� هنــ�ز م�یرا پ� یت خص�صــیــم�لک از آمــ�زش و به�اشــت را در  ینــ� بخــش ب�رگ
 ن�.دار هنگ یت عم�میم�لک

ک�رگ� ب� ،یالبته ب�خ  ی�، کمـیـت�ل کـ�دن منـ�بع ی� در ارتب�ط ب� حـ�ف مّلـیت�نیازجمله ح�ب 
ــ�رگ� ب� ک ــت  ــ�. دول ــ�رد ک�دن ــ�وت ب�خ ــت�نیمتف ــ�نی ــگ جه ــس از جن ــ ی� پ ــ�ال  یدوم، بخش از ام

گ�ز، نفت،  یعم�م کـ�د. بـه  یآهـن و فـ��د را مّلـ سنگ، ب�ق، راه غ�لزهمچ�ن مع�دن،  اعـ�م 
ــه ــ�ل  یا گ�ن ــه در س ــنعت ب� ۲۵، حــ�ود ۱۹۵۶ک ــ� از ص ــت�نیدرص ــ�. ا ی� مّلــی ــش کــ�د در ین روی

�ن یـن حـ�ب خ�اهـ�ن پ�یـا  همـهنی�فت. بـ� ای� ت� چن� دهه ت�اوم یت�نیک�رگ� ب� یبع� یه� دولت
 �م�.یع و تب�دل ب�نی�، ت�زیت�ل یت مشت�ک اب�اره�یدنب�ل م�لک نش� و به یدار هیس�م�

کـ�مً� یـسـت ج�ی�لیک نظـ�م س�سیـ ی�یگ دنب�ل شـکل مع�ص� به یه� دمک�ات �لیس�س  �
ــ�م� ــ�وت از س ــتن�.ین یدار هیمتف ــ�ح عم س ــ�ن اص ــ� خ�اه ــآنه ــ�م�ی ــ�م س ــ�د،  یدار هیق نظ م�ج

» شـت�یب، عـ�الت و انصـ�ف یهـ�ف ب�ابـ� ع مج�د گسـت�ده بـ�یت�ز«چ�ن  یی�ه�یب�اس�س متغ
 هستن�.» دولت رف�ه م�رن ی، حفظ و ت�سعه نه�ده�ی�یگ شکل«� ی

ل بـ�ده اسـت. یـرو ق� شیخ�د نقش پـ یاحق�ق حق�ق، ب�ا یل ت�ش ب�ایدل ن گ�وه بهیا
و  ی�ســـی، گســت�ش حقــ�ق سیهمگـــ�ن یچــ�ن حــق رأ ییهــ� دســـت�ورده� دمک�ات �لیس�ســ

ــ�ع ــ�رگ�، ا یاجتم ک ــه  ــه طبق ــ�هیب ــت رف ــ�د دول ــ�ذ سیج ــتی، و اتخ ــ�ارگ�ا یه� �س ــ� اقت و  ییض
 دانن�. ی�د مِن خرا از آ یف�ام�د

 ی�یگ اروپـ�، شـکل یهـ� دمک�ات �لیس�سـ ی�سـیت�ان گفت دست�ورد بـ�رگ نفـ�ذ س یام� م
گـ� چـه منجـ� بـه ا "نگت�نیه�ر"است که از نظ�  "یرف�ه یه� دولت" سـم ی�لیس�س یجـ�د فـ�ریا

 یدر ورا یانســـ�ن ی�زهـــ�یاز ن یدار هیضـــ� ســـ�م� یو حتـــ یدار هی� ســـ�م�یـــنشـــ�، امـــ� اصـــ�ل غ
 ک�د. ییخ�اه�نه را شن�س� منفعت یه� مح�ک
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� یـ�اشـت آزاد ، آمـ�زش و بهی�ت تصـ�ع�ین� از: م�لا عب�رت ین دولت رف�هی�ت ایخص�ص
� یـ�ر فقیاز افـ�اد بسـ یمـ�ل تیـ، حم�یکـ�ریب �مـی، بیدولت یب�زنشستگ ۀ، نظ�م گست�دیا �رانهی

 یهـــ� ســـع دمک�ات �لی، امـــ�وزه س�ســـیگســـت�ش دولـــت رفـــ�ه یبـــ� وجـــ�د مشـــک�ت مـــ�ل. و..
 خ�د حفظ کنن�. ی�سین دست�ورد ب�رگ را در مب�رزات سیکنن� ا یم

ک، یــاســت. مــ�ل ن�رد "کیــن�رد"، مــ�ل یرفــ�ه ن دولــتیــم�فــق ا یاز تبل�رهــ� یکــی
ســلن�، نــ�وژ، ســ�ئ� و فن�نــ�) یدانمــ�رک، ا( کیــن�رد یکشــ�ره� یو اجتمــ�ع یاقتصــ�د الگــ�ی

ـــا یاســـت. ســـه ســـت�ن حـــ�م ـــ� از: بخـــش عمـــ�ما عب�رت الگـــ�ن ی ـــ��، و یـــ، م�لیقـــ� ین �ت ب
 ق�رتمن�. یتج�ر یه� هیاتح�د

ن حقــ�ق بشــ�، و ثبــ�ت اقتصــ�د یتضــم، یت اســتق�ل فــ�دیــدنبــ�ل تق�  ک بــهیــمــ�ل ن�رد
کث�ین تمــ�یــگــ� اید یرفــ�ه یهــ� اســت و بــ� دولت کــه بــ� مشــ�رکت حــ�ا کــ�ر،  ی�ویــن ی� را دارد 

ع یـ�د ت�زیـت زیـمنـ�فع، اهم یبـ�� ۀو سـط�ح گسـت�د یطلب ، مسـ�واتیتیجنسـ یب�ابـ� یارتق�
ک ی�تیـم�ل ۀ�سـت گسـت�دیب�ال از سیل همج�د ث�وت، و استف�د ک، یـمـ�ل ن�رد � دارد. البتـهیـت�

ن یـک از ایـسـت، و هـ� ین کشـ�ره� نیا �ن در همیه� و ق�ان �ستیک مجم�عه مشخص از سی
 �ر متف�وت است.یگ�نش بسیدارن� که از همس� ییه� �ستیخ�د س یکش�ره� هم ب�ا

 دمک�اسی �لیانتق�ده� به س�س : ۸ -۲-۳

 �لیدارد. انتق�ده� از س�س یه� منتق�ان و مخ�لف�ن ی�ئ�ل�ژیگ� ایهمچ�ن د دمک�اسی �لیس�س
ک�رآمــ�یاقتصــ�د یه� مت�جــه مــ�ل دمک�اســی ســ�م�نه  یو اجتمــ�ع ی�ســیس ی�مــ�ه�یو پ ی، 

 است.
 �ج�معـ یهـ� �ش ارزشیرا مـتهم بـه پـ� دمک�اسـی �لیه� س�سـ س�ل در ط�ل ه� ستیکم�ن

 سم ن�انستن�.ی�لیاز س�س یقیحق یک�دن� و آن را شکل یدار هیس�م�
کـه یـ� بـ� ایـن "نفـ�رسی�نـ�س هی"�ن چـمع�صـ� هم دمک�اسـی �لیمنتق�ان س�س ن ب�ورنـ� 

کـ�ده و در عمـل بـه جنـبش سـ�م�ی�لیسم و س�سی، م�رکسدمک�اسی �لیس�س  یدار هیسم را ره� 
 �سته است.یب�ال پیل

ل مــ�رد انتقــ�د قــ�ار یــن دلیــرا بــه ا دمک�اســی �لیس�ســ "نی� بلکــیــ�ید"و  "ف�انــک روزولــت"
کــه خ�اهــ�ن حفــظ نــده یم کــ�دن  یفعــ�ل بــ�ا یمنــ�فع واســت  یدار هیســ�م� �طبقــ�  وارونــه 
 یه� �ســـتینفـــ�ذ س ین�متن�ســـب از ج�معـــه بـــ�ا یو ســـهم دمکـــ�ات �لیس�ســـ یه� �ســـتیس

 دارد. یدولت
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�فــت. از یش یســم افـ�ایب�الیبـه ن�ل دمک�اســی �لیک شــ�ن س�سـیـن نــ�ع انتق�دهـ� بــ� ن�دیـا
کــ�دن م�ضــع س  بــ� ۱۹۸۰ �در دهــ دمکــ�ات �لین منظــ�، احــ�اب س�ســیــا و  یســنت ی�ســیرهــ� 

ــ�. ییــســم بــه ســمت راســت تغیب�الیاســتقب�ل از ن�ل  یهــم لبــ�س مبــ�ل "راه ســ�م"� جهــت دادن
ــ�ا ــا یب ــن تغی ــ� از پ�یی ــ�د. آنه ــ�ی� ب ــ�ه م�ک ــاتح�د یگ ــ�رگ� یه� هی ــ�ر  یک ــ� اعتب ــ� ت ــله گ�فتن ف�ص

 آورن�. دست به یانتخ�ب�ت
کـــه ایـــبـــ� ا "راه ســـ�م" یگ�ا مخ�لفـــ�ن چـــپ را  دمک�اســـی �لیه، س�ســـیـــن نظ�یـــن ب�ورنـــ� 

کـــه پ�ســـخش بـــه راســـ یم ینـــ�گینم� از  "راه ســـ�م"اســـت.  یدار هی�ش ســـ�م�ینـــ�، پـــ�ِت کنـــ� 
ت، ین وضــعیــکنــ� و در ا ی� اســتف�ده میــت�ل یاب�ارهــ� یت خص�صــیــبــ�زار و م�لک یســ�زوک�ره�

 است. یدار هیاس�سً� منطبق ب� س�م�
ک�مـــ�ک" ـــل  ـــگ"� یـــتعب "پ ـــ�د و آن را حملـــه "راه ســـ�م"از  "�ن�ی ک ک�مـــل بـــه  یا را محکـــ�م 

ـــ ی�دهـــ�یبن ـــی �لیس�س ـــ�ش  دمک�اس ـــگ"و ت ـــ�ا "�ن�ی ـــ�م� یب ـــ�ار دادن س ـــ� یدار هیق ـــه ج  یب
ـــ�. از نظـــ� او، ی�لیس�س ـــگ"ســـم خ�ان ـــ�ان خـــ�د را صـــ�ف انتقـــ�د از س�ســـ "�ن�ی  دمک�اســـی �لیت

ل، یـدل نیمطـ�� نکـ�د. بـه همـ یدار هیاز سـ�م� یسم متع�رف ک�د و انتقـ�دی�لیمتع�رف و س�س
ــ "راه ســ�م" ســم، و ط�فــ�ار ی�لی، ضــ� س�سدمک�اســی �لی، ضــ� س�ســیو یشــ�ه از ســ� یمع�ف

 است. یدار هیس�م�
کــ�رف" را در  دمک�اســی �لیاز س�ســ یط�فــ�ار �کــه ســ�بق یی�یــت�نیپ�داز ب� هیــ، نظ�"رابــ�ت 

 "�ن�یـگ"شـ�ه ت�سـط  ی�فـمع "راه س�م"، یب�د. و "راه س�م"خ�د دارد، هم از منتق�ان  پیشین�
کـ�د و مـ�ع» کی�ئ�ل�ژیـو فقـ� ا یفکـ� یپـ�چ«ل یدل را به کـه نقـص در ت�سـع یمحکـ�م   �شـ� 

�ل بــه یس�ســ یدار هیل ســ�م�یو تبــ�» ســمی�لیمــ�گ س�س«� منجــ� بــه یــســم ج�ی�لیک س�سیــ
 .ه استملم�س ش� �نیتنه� گ�

� یــآزاد ن یدار هیط�فــ�ار ســ�م� یهــ� ب�الیک�ران و ل از مح�فظــه یتعــ�اد یاز ســ� "راه ســ�م"
 ی، حتـیبـیبـ�زار آزاد، مخـ�لف اقتصـ�د ت�ک یدار هیم�رد انتق�د ق�ار گ�فته است. ط�ف�اران سـ�م�

 هستن�.  "راه س�م" ۀش� فیدر شکل ضع

 ه� در پ�رلم�ن اروپ� دمک�ات �لیس�س: ۹ -۲-۳
کـه از زمـ�ن شـکل یاز سه گ�وه یکیست، ی�لیگ�وه س�س  �مشـت�ک ج�معـمجمـع " ی�یگ است 

بعـ� بـ�  یه� ن نه�د حض�ر داشـته اسـت. در سـ�لیدر ا ۱۹۵۳در ژوئن  "سنگ و ف��د اروپ� غ�لز
، ۱۹۵۷�فـت. از سـ�ل یتـ�اوم همچنـ�ن ن حضـ�ر یـ، ا"پ�رلمـ�ن اروپـ�"ن مجمـع بـه یـ� نـ�م اییـتغ

�نه یســ�ل یهـ� کنف�انس یاروپـ� اقـ�ام بـه ب�گـ�ار �عضـ� ج�معـ یسـت کشـ�ره�ی�لیاحـ�اب س�س
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 �سـت ج�معـی�لی�ن احـ�اب س�سیکنف�راسـ"در چـ�رچ�ب  ین همک�ری، ا۱۹۷۴�. در س�ل ک�دن
 ین کنفـ�انس همکـ�ریـگ�فـت. ا یگـ�یک دفت� رابط در ل�ک�امب�رگ، شکل دیب� داشتن  "اروپ�
 الملل داشت. نیست بی�لیست پ�رلم�ن اروپ� و س�سی�لیب� گ�وه س�س یکین�د

ــ گــ�وه یتــ� ه� بــه ب�رگ ســتی�لی، س�س۱۹۷۹ن انتخ�بــ�ت پ�رلمــ�ن اروپــ� در ســ�ل یدر اول ن 
 یین نهــ�د اروپــ�یــگــ�وه اول ا ۱۹۹۹ ییل شــ�ن� و تــ� انتخ�بــ�ت اروپــ�ین تشــکل تبــ�یــا ی�ســیس

گــ�ه ی) در ج�۲۰۱۴پ�رلمــ�ن اروپــ�:  یفعلــ ۀ�ن دوریــحــ�اقل تــ� پ�( زمــ�ن بــه بعــ� انــ�. امــ� از آن ب�ده
 ان�. دوم ق�ار گ�فته

ــ� در ــ�ت پ�رلمــ�ن اروپ ــ�وه "هــ� در چــ�رچ�ب  دمک�ات �لی، س�ســ۲۰۰۹ســ�ل  پــس از انتخ�ب گ
گــ�وه در هفتمــیــت دارنــ�. ایــفع�ل "هــ� دمک�اته� و  ســتی�لیس�س یشــ�ویائــت�ف پ  ۀن دورین 

ــ�ن اروپــ� ــ� در اخت۲۰۱۴-۲۰۰۹( پ�رلم ــتن یــ) ب ــ ۷۵۴از  یک�ســ ۱۹۰�ر داش گــ�وه ی، دومــیک�س ن 
 است. ین نه�د انتخ�ب�تیاز ق�رت ا یدرص� ۲۵و ص�حب سهم  ی�سیس

 "ک آلمــ�نیــدمک�ات �لیحــ�ب س�ســ"نــ� از: ا دارنــ� عب�رت ین ائــت�ف جــ�یــکــه در ا یاح�ابــ
کـــ�رگ�ان س�س"عضـــ�)،  ۲۳( ک�ت�ل�نی�لیحـــ�ب س�س"و  "�یســـت اســـپ�نی�لیحـــ�ب   ۲۳( "�یـــســـت 

ــ�)،  ــ�ب "عض ــدمک�اتح ــت�لیک ای ــ�ب س�س"عضــ�)،  ۲۳( "�ی ــهی�لیح ــت ف�انس عضــ�)،  ۱۳( "س
کـ�رگ� ب�" ک�ر  حـ�ب مح�فظـه"و  "یک رومـ�نیـدمک�ات �لیحـ�ب س�سـ" عضـ�)، ۱۳( "�یـت�نیح�ب 

ـــ�ن ـــ�)،  ۱۱( "یروم ـــبش س�س"عض ـــ�نی�لیجن ـــت پ ـــ�نی یهلن س ـــ�)،  ۸("�ن ـــپ "عض ـــت�ف چ ائ
 ،)عضـ� ۷( "پ�تغـ�ل سـتی�لیس�س حـ�ب" ،)عضـ� ۷( "لهسـت�ن یکـ�رگ� هیـاتح�د - کیدمک�ات

کـ�ر "عضـ�)،  ۷( "چـک یک جمه�ریدمک�ات �لیس�س ح�ب"  یهـ� دمک�ات �لیس�سـ –حـ�ب 
ســـت ی�لیحـــ�ب س�س"عضـــ�)،  ۵( "شیک اتـــ�یـــدمک�ات �لیحـــ�ب س�ســـ"عضـــ�)،  ۶( "ســـ�ئ�

 دمک�اسـی �لیحـ�ب جهـت س�سـ"عضـ�)،  ۵( "کیـست متفـ�وت بل�ی�لیح�ب س�س"و  "کیبل�
ک ــل�ا ــ�)،  ۵( "یاس ــ"عض ــ�ا یائت�ف ــت�ن یب ــ�)،  ۴( "بلغ�رس ــ"عض ــ�ب س�س ــ� دمک�ات �لیح  یه

ـــ�رگ� "عضـــ�)،  ۴( "دانمـــ�رک ک ـــتحـــ�ب    "ســـت مج�رســـت�نی�لیحـــ�ب س�س"عضـــ�)،  ۴( "م�ل
کــ�رگ� ا"عضــ�)،  ۴( عضــ�)،  ۳( "یتــ�انیک لیــدمک�ات �لیحــ�ب س�ســ"عضــ�)،  ۳( "�لنــ�یحــ�ب 
کــ�رگ� هلنــ�" ک یــدمک�اتحــ�ب "و  "قبــ�س دمک�اســی �لیجنــبش س�ســ"عضــ�)،  ۳( "حــ�ب 

ــــدمک�ات �لیحــــ�ب س�ســــ"عضــــ�)،  ۲( "قبــــ�س ــــ�ی �ل یحــــ�ب س�ســــ"عضــــ�)،  ۲( "ک فن�ن
حــ�ب "عضــ�)،  ۱( "یک اســت�نیــدمک�ات �لیحــ�ب س�ســ"عضــ�)،  ۲( "یاســل�ون یهــ� دمک�ات

 .یک عض� از لت�نیعض�)، و  ۱( "ست ل�ک�امب�رگی�لیک�رگ�ان س�س
ه یــاتح�د یه� �ســتینســبت بــه اهــ�اف و س یواحــ� �اروپــ� جبهــ یهــ� دمک�ات �لیس�ســ
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داننــ� و بــه  یم یســم اقتصــ�دیب�الیل ۀک پــ�وژیــه اروپــ� را یــاتح�د �ناز آنــ ی�ریاروپــ� ن�ارنــ�. بســ
 .کنن� یج� مو جست یملّ  یه� را در چ�رچ�ب دولت ییخ�ط� ره� نیهم

ــ� ا ــب ــ�احــ�ل آن نی را دنبــ�ل  یمشــت�ک یه� ط طبــق اه�افشــ�ن، ب�ن�مــهیم شــ�ایت�ســ یهــ� ب
گــ�وه بــ�ایــا یه� ن ب�ن�مــهیتــ� کننــ�. مهم یم تــ�ان در  یه اروپــ� را میــاتح�د یت فعلــیوضــع ین 

 ب� شم�د:� یم�ارد ز
من�سـب بـ� اسـتف�ده از  یو اجتمـ�ع ی، پـ�لیه اقتصـ�دیک اتح�دی�رو به ی ۀتح�ل ح�ز -

�ار و یــه� بــه ســمت رشــ� پ� �ســتیکــ�ل سی� رادییــت� و تغ کیــدمک�اتمــ�ث�ت� و  ینه�دهــ�
 اشتغ�ل ک�مل؛

ک ین حقــ�ق اس�ســیق تضــمیــت�، از ط� یاجتمــ�ع یک اروپــ�یــســ�ختن  - ت یــفیکــ�ر و 
 ت از حق�ق اشتغ�ل؛ین حم�ین و همچنیدر ق�ان یاجتم�ع یه� م�اقبت یب��

 یق اعمـــ�ل اســـت�ن�ارده�یـــت�، از ط� یت� و رقـــ�بت ســـب�ت� و ســـ�لم یک اروپـــ�یـــســـ�ختن  -
 ست؛یط زیس�مت و بهب�د مح یارتق�

 یب�ابـ� یکـ�ل دسـت�رک�ره� بـه سـ�ی� رادییـهمه شه�ون�ان بـ� تغ یب�ا ییس�ختن اروپ� -
، ی، ورزش، تنـ�ع ف�هنگــیآمـ�زش در تمــ�م طـ�ل زنـ�گ، یمـ�ن یهـ� ی، آزادیتیجنسـ
 ؛یم ف�ام�زیه اروپ� و مب�رزه ب� ج�ایت� در اتح�د یق� دمک�اسیه�،  ت از دادهیحم�

قـ�ن  یهـ� ق بهتـ� اروپـ� بـ� چ�لشیـ، بـ� هـ�ف تطبیا و ب�دجه یچ�رچ�ب م�ل یب�زس�ز -
 م� نظ�؛ و یه� تیاول� یو اختص�ص ب�دجه در راست� ۲۱

ه در یـــاتح�د ینـــ�گیق بهبـــ�د نم�یـــ، از جملـــه از ط�یت� در ســـطح جهـــ�ن یقـــ� یاروپـــ� -
 یه� �ســـتیه، و اســـتف�ده مـــ�ث� از سیـــع گســـت�ش اتح�دی، تســـ�یجهـــ�ن یه� ســـ�زم�ن

 .یا و ت�سعه یتج�ر

 مع�ص� یدر اروپ� دمک�اسی �لیگ�ه س�سیج�:۱۰ -۲-۳
ــگ جهــ�ن ــه پــس از جن ــ� چنــ� ده ــدوم، د یت ــی ــ�  دمکــ�ات �لی�گ�ه س�س ــ�ب و شــم�ل اروپ در غ

در حـ�ل گسـت�ش  یتجـ�ر یه� هیـداشت. ب� وج�د اقتص�د پـ� رونـق و اتح�د یت مطل�بیوضع
ــ�رگ�ان، دولت ــ� ک ــ یه ــ�ات �لیس�س ــع دمک ــتن� وض ــ�هیت�انس ــج� یت رف ــ� یرا ا ی�ی کنن ــ�د   ج

 �ت و رفـــ�هیــق م�لیــع مجــ�د ثــ�وت از ط�یـــو ت�ز یبــه اصــ�ح�ت اجتمــ�عم�فــق  و ســ�انج�م،
 ش�ن�. یدولت

در را  �نآنــهــ� در سـطح اروپــ�،  دمک�ات �لیبــه س�سـ یدهــ بــ� قـ�رت هــ�، عـ�وه تین م�فقیـا
کــ�د. بــهیــن یالمللــ نیســطح ب الملــل از  نیســت بی�لی�ســت س�سیعنــ�ان مثــ�ل، ر � صــ�حب نفــ�ذ 
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از  یی�یــت�نیب� "پسیــلیم�رگــ�ن والتــ� ف"هــ� بــ�ده اســت.  یی�ر اروپ�یــ) تــ�کن�ن در اخت۱۹۵۱( ابتــ�ا
در  یآلمــ�ن "�یش اولنــ�یــار"، ۱۹۶۳تــ�  ۱۹۵۷از  یدانمــ�رک "نگ آن�رســنیآلســ"، ۱۹۵۷تــ�  ۱۹۵۱
ــ�ل  ــ� پ"، ۱۹۶۳س ــ�نیب�ون ــیات� "ت�م ــ�  ۱۹۶۴از  یش ــیو"، ۱۹۷۶ت ــت یل ــ�ن "ب�ان ــ�  ۱۹۷۶از  یآلم ت
گــ�ت�یــآنت�ن"، ۱۹۹۹تــ�  ۱۹۹۲از  یف�انســ� "� مــ�رایــ یپ"، ۱۹۹۲ و  ۲۰۰۵تــ�  ۱۹۹۹از  یپ�تغــ�ل "�ی� 

انـــ�.  ن ســـ�زم�ن بـــ�دهیـــ�ســـت ایدار ر تـــ�کن�ن عهـــ�ه ۲۰۰۶از ســـ�ل  ی�نـــ�نی "جـــ�� پ�پ�نـــ�رئ�"
ـــه ایدب ـــ�خ�ن  یهـــ� و ابتک�رهـــ� تیفع�ل ین ســـ�زم�ن هـــم در لنـــ�ن مســـتق� اســـت و همـــ�هنگی

�ت ی� نشــ�یــو ت�ل یمطب�عــ�ت یه� هیــ�نیهــ�، صــ�ور ب جلســ�ت و کنف�انس ی، ب�گــ�اریالمللــ نیب
 ش�د. ی�خ�نه انج�م مین دبیت�سط ا

بخصـ�ص در  ،ان� داشـته یب�رگـ یدسـت�ورده� ییاروپـ� یه� در کش�ره� دمک�ات �لیس�س
عنــ�ان مثـــ�ل  شــ�ن�. بــه یمــ�فق یرفــ�ه یهــ� ســ�ز دولت نهیزم ،کیــن�رد ی�ن کشــ�ره�یــم

ـــ ـــ� دمک�ات �لیس�س ـــ�ل  یه ـــ�ئ� از س ـــ�ه ۱۹۷۶تـــ�  ۱۹۳۲س ـــک عه ـــت ب�دنـــ� و یدار تش ل دول
جـ�د کننـ�. آنهـ� یا یهمگـ�ن یت رفـ�هیب� وضـع یا ، ج�معهی�تیش�فته م�لیپ �ت�انستن� ب� س�م�ن

 � ادامه دادن�.ین ۲۰۰۶ت�  ۱۹۹۴و از  ۱۹۹۱ت�  ۱۹۸۲ یه� ن حض�ر در دولت س�ئ� را در س�لیا
کـه س�سـ یگ�شـته نشـ�ن م �ج انتخ�ب�ت چن� دهـیح�ل، نت� نیب� ا در  دمک�اسـی �لیدهـ� 

�ل یس�سـ ی�ش آرایـه اسـت. آغـ�ز رم�اجـه شـ� یگ�شته ب� ک�هش اقب�ل عم�م نسبت بهاروپ� 
 ۲۰۰۰تکـ�ار و از سـ�ل  یبعـ� یه� ت در دهـهین وضـعیـگـ�دد. ا یمب� ۱۹۷۰ �ه� به ده دمک�ات

 ۶/۰حـــ�ود  ۱۹۸۰ �درصــ�، در دهـــ ۵/۱حـــ�ود  ۱۹۷۰ �تــ� شـــ�ه اســـت. در دهــ میبــه بعـــ� وخ
 درصـ� ۶/۲کـم حـ�ود ی و سـتیاول قـ�ن ب �درصـ� و در دهـ ۹/۱حـ�ود  ۱۹۹۰ �درص�، در دهـ

احــ�اب را تحــت  �گــ�ه همــیج� ،ن تنــ�لیــ�ه اســت. ایدرصــ� رســ ۶/۲۶�فتــه و بــه یکــ�هش آراء 
ــ�ث ــ� یت ــ�ن، اســپ�نی( جنــ�ب یکشــ�ره� یب�خــدر � قــ�ار داده اســت، ام احــ�اب � و پ�تغــ�ل)، ی�ن

 ان�. داشته یکمت� ی�ی�پ�یت�ثدمک�ات  س�سی�ل
گـ�ه نخسـت خـ�د را از یکه در ق�رت ب�دنـ�، بعضـً� ج� یدمک�ات �لیجه، اح�اب س�سیدر نت

 ،ه اروپـ�یـکشـ�ر اتح�د ۱۵هـ� در  دمک�ات �لی، س�س۲۰۰۲در س�ل  ،عن�ان مث�ل دست دادن�. به
کـه بـه  ی، بـ� وجـ�د بحـ�ان مـ�ل۲۱اول قـ�ن  �دهـ ی�ر داشتن�، ام� در انته�یق�رت اول را در اخت

کـــ�د، س�ســـ یســـم اف�اطـــیب�الیل یورشکســـت ینحـــ� کشـــ�ر  ۵هـــ� تنهـــ� در  دمک�ات �لیرا ث�بـــت 
 گ�ه را حفظ ک�دن�.ین ج�یه ایاتح�د

کـه  ی�ه میـ� دیـهـ� در شـم�ل اروپـ� ن دمک�ات �لیک�هش اقبـ�ل بـه س�سـ راه "شـ�د، هـ� چنـ� 
ن یــا ی�یـگ� �. نم�نــشـ� می یم�فـق تلقــ ییه� الگــ� سـ�ل ،کیــن�رد یمـ� نظــ� کشـ�ره� "سـ�م
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کـه  یهـ� دمک�ات �لی�ه ش�: حـ�ب س�سـیس�ئ� د ۲۰۰۶ت در انتخ�ب�ت سپت�مب� یوضع سـ�ئ� 
 ۱۹۱۴از ســ�ل را جــه ین نتیســ�ل گ�شــته حــ�ب حــ�کم بــ�ده اســت، بــ�ت� ۷۴ســ�ل از  ۶۵ یطــ

کــ�د. ا ســ�ئ�  یهــ� دمک�ات �لیس�ســ ی� بــ�ایــن ۲۰۱۰شکســت در انتخ�بــ�ت  �ن تج�بــیــتج�بــه 
 تک�ار ش�. 

پ�رلمـ�ن اروپـ�، بـ�  ۲۰۰۹هم خ�د را نشـ�ن داد. در انتخ�بـ�ت  یین رون� در انتخ�ب�ت اروپ�یا
ـــ�د ـــ�م� وج ـــ�ان در س ـــ�ل یدار هیبح ـــتیو س یم ـــ�زار یه� �س ـــو ام یب ـــ�اب  ی�ه�ی ـــه اح ـــ�� ب ب

 م�اجه ش�ن�.آراء  آنه� ب� ک�هشب�ز هم ، دمک�ات �لیس�س
ســه دهــه گ�شــته،  یکنــ�. طــ یرا مطــ�� م یمتعــ�د یه� ت، پ�ســخین وضــعیــا یــیچ�ا

ـــ ـــی�ل یس�س ـــ دمک�اس ـــ��ت ف�هنگ ـــه بـــ�  یکی�ئ�ل�ژیـــو ا یبـــ� تح ـــ�ه اســـت. رابط ـــه ش م�اج
ن احـ�اب شـ�ه یـو س�شـت ا یرهبـ�تحـ�ل  ب�عـث ، اعضـ�،ی�ئ�ل�ژیه�، ا �ستیه�، س هیاتح�د

از  یرو شکســت خــ�رده اســت. دنب�لــه "راه ســ�م"�ســت یلگــ�ان معتق�نــ� سیتحل یاســت. ب�خــ
گ� "راه س�م" ن یبـ�د، امـ� در عـ شـت�یب ی� و کسـب آرایـ�ت ج�یـ�ش واقعیپـ� یبـ�ا یچـه ت�شـا

پـس  ")١(اسـک�ر �فـ�نتن"شـ�. از جملـه  دمکـ�ات �لیاز اح�اب س�س ییه� ییل منج� به ج�اح�
ـــآلمـــ�ن، ا دمکـــ�ات �لیت�ســـط حـــ�ب س�ســـ "راه ســـ�م"از اتخـــ�ذ  ـــ«م را ین تصـــمی  � ییـــک تغی

�نگـ�اران حـ�ب چـپ ین ح�ب ج�ا شـ� و بـه بنی� ک�د و از ایتعب» سمیب�الین�ل یک�ل به س�یراد
 �ست.یآلم�ن پ
بــ�  ییمختلــف اروپــ� یهــ� در کشــ�ره� دمک�ات �لیپــس از جنــگ ســ�د، س�ســعــ�وه  بــه

ــ�قیتشــک ی�ســیس یهــ� ائت�ف  احــ�اب راســتگ�ا ــ� در قــ�رت ب ــ� ت ــه  یبم�ننــ�. کســ�ن یل دادن ک
ت داشـتن�، بـ� یگ�نـه احـ�اب عضـ� نیـ� در ایـدادنـ�  یه� رأ دمک�ات �لیبه س�س یسنت شکل به

 م�اجه ش�ن�. یی�ه�یت�د
ــ�ه ــ�، بــ� ید یا ع ــعگ ــ�د ض ــ یف ب�خــیعملک ــ�ان س�س ــ�ن تصــ� دمکــ�ات �لیرهب  یدر زم
ک ه عـ�اق یـعل ی�قـ�ن�نیجنـگ غ یانـ�از در راه "بلـ� یتـ�ن"عن�ان مث�ل،  کنن�: به ی� میق�رت ت�

ــ�د؛ یآلمــ�ن را تضــع یت اجتمــ�عیاز وضــع ی�دیــبخــش ز "گ�هــ�رد شــ�ودر"نقــش داشــت؛  ک ف 
ــ�ن" ــ� یت ــ�ودر"و  "بل ــ�رد ش ــ� "گ�ه ــ� حم ــغ یتیب ــ�دی ــ�ن ی� انتق ــط یاز جه ــ�ف خ ــ�ن، خ ــ ش  یمش

بعـ� از ائـت�ف  )٣("م� دالمـ�یم�سـ"و  )٢("یوالت� ولت�ونـ"ه� عمل ک�دن�؛  دمک�ات �لیم�س�م س�س
ش از هــ� دولــت یبــ )٤("�نــل ژوســپنیل"� شــ�ن�؛ یــت�لیب چــپ ایــبــ� احــ�اب راســتگ�ا م�جــب تخ�

                                                        
1. Oskar Lafontaine. 2. Valter Veltroni.  
3. Massimo D'Alema. 4. Lionel Jospin.  



184     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

ـــه خص�ص یراســـتگ�ا ـــه ب ـــ�ز یف�انس ـــ�م یس ـــپ�داخـــت؛  یامـــ�ال عم ـــ�ردون "� ی ـــ�اونگ  )١("ب
 داشت. یم�ل یع�شق�نه ب� ب�زاره� یا رابطه

کـه س�سـیجـه رسـین نتیـبه ا رفته رفته یاز افک�ر عم�م یبخش عملکـ�د  دمک�اسـی �لی�ن� 
ن ی� ن�اشــته و عمــً� ف�صــله بــیــکــ�ر و فقیهــ� افــ�اد ب �نیلیم یبهبــ�د زنــ�گ یبــ�ا یچنــ�ان مــ�ث�

گـ�ایـت�ت نی�فتـه اسـت. بـ�یش یهـ� افـ�ا دمک�ات �لیحک�مت س�سـ ۀدر دور ی� و غنیفق ش یب 
ن یـکننـ�، بـه ا ءارزان و مـ�ث� اتکـ� یت�انسـتن� بـه خـ�م�ت عمـ�م یگ� نمیطبق�ت مت�سط که د

 �فت.یاح�اب ک�هش 
ف�انسـه  ی�سـت جمهـ�ریر ۲۰۱۲ یمـ ل ویـآور یا انتخ�ب�ت دو م�حله �جین وج�د، نتیب� ا

ــ�ر د ــ�ایــگــ� امیب ــ�د. ب�نــ� ســتی�لیس�س ی�ه� را ب ک ــ�ه  ــا یینهــ� ۀه� زن ــ�ت، ی ف�انســ�ا "ن انتخ�ب
ــ� ــ�م�ده حــ�ب س�س)٢("او�ن کــه ت�انســت ی�لی، ن ــ�د  ــه ب ــ� ۶۴/۵۱ســت ف�انس را در دور آراء  درص

 ب خ�د کن�.یدوم نص
، ۱۹۲۰ �آمـــ�ز اســـت: در دهـــ هـــم عبـــ�ت یخیتـــ�ر یه� بـــه تج�بـــه ینگـــ�ه ،نیـــضـــمن ا

در حـ�ل انقـ�اض بـه نظـ�  دمک�اسـی �لی� و س�سـیـد یروشن در ب�اب� خـ�د م یا ن�هیسم آیکم�ن
کــه احــ�اب  یگــ� ظــ�ه� شــ�، زمــ�نیهــم بــ�ر د ۱۹۵۰و  ۱۹۴۰ �ان�از در دهــ ن چشــمیــ�؛  ایرســ یم

ــ�یکم�ن ــ��ت� از ن ییســت در چنــ� کشــ�ر اروپ  دمکــ�ات �لیس�ســ ۀشــ� فیضــع ی�وهــ�یخــ�د را ب
ه� تنهـ�  سـتی�لینـ�م�د س�س یف�انسـه وقتـ ۱۹۶۹ ی�سـت جمهـ�ری� در انتخ�بـ�ت ریـ�ن�؛ ید یم
کــ�د، ب�خــآراء  درصــ� ۵ ســخن گفتنــ�. امــ� هــ� بــ�ر آنهــ�  دمک�اســی �لیاز مــ�گ س�ســ یرا جــ�ب 

 ت�انستن� دوب�ره به صحنه ب�گ�دن�.
کنــین ســ�ابق، غیــبــ� در نظــ� داشــتن ا کــه فکــ�  ن یــا دمک�اســی �لیم س�ســی�ع�ق�نــه اســت 

 �ه است. ی�ن خ�د رسیه� به پ� س�ل

 یجمعبن� :۱۱ -۲-۳

شـ�د. امـ�  یاروپـ� مع�فـ ی�سـیس �ع�صـ در مهـم ی�ن فکـ�یـک ج�یـ� ن ن�شت�ر ت�ش ش� تـیدر ا
ــپ� ــ یاجتمــ�ع یه� �هی ــخــ�د آن پ� یرا صــ�فً� در مع�ف ــ�ان شــن�خت.  ی�ه نمی گــ�هی و درِک ت  آ

ــح ــ�ن حیص ــ�ن یت� زم ــه بــ� پ�یپــ� امک ک ــت  ــ� اس ــرق یه� �هی ــه شــ�دیب مق�ی ــ� ا ،س ــب  ۀن نحــ�ی
، ی�ســـیس یفکـــ� یهـــ� �نیج�گـــ� یســـه بـــ� دیمق� �یدر ســـ�نیـــ�  دمک�اســـی �لینگـــ�ش، س�ســـ

 ش�د. شن�خته می بهت� یدار هیسم و س�م�یم�رکس بخص�ص
                                                        
1. Gordon Brown. 2. François Hollande.  
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�ن اســـت. یــن ج�یــ، تحـــ��ت ادمک�اســی �لیشـــن�خت س�ســ یه� یگــ� از ســختید یکــی
 ین خـط فکـ�یـا«داننـ� و معتق�نـ�  یم دمک�اسـی �لیت س�سـّیـن تح��ت را از م�یم�افع�ن، ا

ن نکتـه، از وجـ�ه یکنـ�. همـ یم ی�سـیس ۀاسـتف�د یه� بـه نحـ� �ش مخ�ط�ه، از ف�صـتیب� پ�
 گ�شـته خ مصـ�فیل ت�رئبه مس� دمک�اسی �لیاست. س�س ی�سیس یه�الگ�گ� ی� آن ب� دیمتم�

 .»� را داردیج� یه� �فته و چ�لشی�ییتغ یه� تی�ن واقعیچسب� و ق�رت د ینم
� �زم ب�شـ� تحـ��ت یت� از گ�شته است و شـ� فیام�وز ضع دمک�اسی ل �یدر مجم�ع، س�س

کنــ� تــ� بت�انــ� آرا ی�یــج� کــه ســ�زدب خــ�د یرا نصــ یشــت�یب یانتخ�بــ�ت یرا تج�بــه  . هــ� چنــ� 
شــ�ن بــ�زار  یت بــ�رگ م�اجــه اســت: جهــ�نیدر اروپــ� بــ� دو محــ�ود دمک�اســی �لیس�ســ ی�ویــن

 ب�زار آزاد هستن�. یه� �ستیس یاروپ� که ح�م �یاتح�د یآزاد و نه�ده�
 
 
 



 
 
 



 آلم�ن ی�سین ح�ب سیت� یمی: ق�دمک�ات �لیح�ب س�س -۲-۴

 )DW.COM. / م(ریچ�رد ف�کس

 "دویچه وله" : ب�گ�فته از
 

ک جهـ�ن اسـت و در طـ�ل یـدمک�اتن احـ�اب یت� یمیاز ق� یکیآلم�ن  دمک�ات �لیح�ب س�س
� ییــو تغ یت، انشــع�ب ح�بــیــت فع�لیــم�ننــ� ممن�ع ی�ریبســ یهــ� چ�لش ،خ پــ�ت�طمشیتــ�ر

 ش را پشت س� گ�اشته است.یه� هاص�ل و ب�ن�م یاس�س
 دمکــ�ات �لیاش دارد. حــ�ب س�سـ ی�نگـ�اریبن یراجـع بــه چگـ�نگ یا ه، افســ�نیهـ� ح�بـ

کـه قـ� یمـ ) هـم ادعـ�ید.یپـ.اس( آلم�ن ک در جهـ�ن اسـت. یـدمک�اتن حـ�ب یتـ� یمیکنـ� 
 د.ت دارین ح�ب در آلم�ن واقعین ادع� در م�رد ق�مت این ایقی به

�) ینـ�چ یشـه�ون�( یت ن�من�سـب و حقـ�ق انسـ�نیخ�ط� وضـع که در آغ�ز به ییه� جنبش
 "آلمــ�ن دمکــ�ات �لیحــ�ب س�ســ"جــ�د یبــه ا یزمــ�ن راه افتــ�ده ب�دنــ�، پــس از گ�شــت مــ�ت بــه

کـ�رگ�ان آلمـ�نانج�می) ید.یپ.اس( ب�خـ�ردار ب�دنـ�،  ی�ر انـ�کیبسـ یکـه از حقـ�ق انسـ�ن ی�. 
کــه جنبشین حقیــه صــ�حب�ن ک�رشــ�ن دســت بــه شــ�رش زدنــ�. ایــعل در  یکــ�رگ� یهــ� قــت 

 ۀل شـ�، تـ� انـ�ازیبـ�لق�ه تبـ� ی�سـیس ی�ویـک نیـشکل گ�فـت و بـه  یط�ل زم�ن ب� س�زم�ن�ه
 .است "ن�ن� �س�لیف�د"به ن�م  یم�د یه� �ن ت�شیم� ی�دیز

در شـه�  (ADAV) "کـ�رگ�ان آلمـ�ن یانجمـن عمـ�م" ،۱۸۶۳سـ�ل  در  یم م�ه ۲۳خ یبه ت�ر
 ی�دیــن انجمــن تــ�ش زیــا ی�نگــ�اریکــه در راه بن یاز اشخ�صــ یکــیس شــ�. یســ�گ تیــپ�ی�

 ک ت�ج� ث�وتمن� ب�د.ین�م داشت و پس�  "ن�ن� �س�لیف�د"ک�د، 
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کـه د یمـ �دیـ ی�نگـ�ار جنبشـیعنـ�ان بن بـه "�سـ�ل"، از سـ�ل ۱۵۰ پس از اکن�ن ر قـ�ن شـ�د 
 شکل گ�فت.) ید.یپ.اس( "آلم�ن دمک�ات �لیح�ب س�س" ن�م  ن�زدهم به

 "خ�اهــ�نیحــ�ب جمه�ر"اســت، ت�  یمیقــ� دمکــ�ات �لیکــه از س�ســ یاز انــ�ک اح�ابــ یکــی
کــه ُنــه ســ�ل پــی��ت متحــ�ه ام�یــدر ا در ســ�ل  "کــ�رگ�ان آلمــ�ن یانجمــن عمــ�م"ش از یک�ســت 

 .س ش�یس�ت ۱۸۵۴
ـــ�"  بـــ�ره نیـــآلمـــ�ن درا دمکـــ�ات �لیحـــ�ب س�ســـ �یـــ�ســـتم�اران بلن�پ�یس ، از)١("ِارهـــ�رد ِاپَل

 �:یگ� یم
ــا دمکــ�ات �لی�نگــ�اران حــ�ب س�ســی�م بنیــپ گــ�«ن بــ�د: ی کــ�رگ�ان، ا � یــخ�اه یمــ شــم� 

عنـ�ان شـه�ون�ان  � کـه بـهیـ� دولت را مجبـ�ر کنیج�د ش�د، ب�یت�ن ا تیدر وضع یتح�ل
 .کن�ن یت�م شم� را یت اجتم�عیکس�ن و امنین کش�ر حق�ق یا

ک، یـدمک�ات �لیس�سـ یانـ�ک جنـبش ن�پـ� یت م�لیو حم� یک�رگ� یه� ب� کمک انجمن
. �ا ک�دنـ�یـرا پ ی�سـیو س یا بـ�ر ف�صـت آمـ�زش ح�فـه نیاول یک�رگ�ان روزم�د و تنگ�ست، ب�ا

انتخ�بــ�ت آزاد و  و ســ�اد خ�انــ�ن و ن�شــتن ن�اشــتن� یاز شــه�ون�ان آلمــ�ن یمــیزمــ�ن ن در آن
 .هن�ز وج�د ن�اشت یمخف ی�یگ یأر

ــه ف�" ــ�انس م�نت ــگیف ــی، )٢("ن ــ� یک ــ یاز رؤس ــ�ب س�س ــبق ح ــ�ات �لیاس ــه دمک ــ� ع�ق ، ب
 �یـگ� یمـ بـ�ره نیـبـ�د. او در ا» سـیگ�ر� ک�دن ُپ «کن� که ک�رش�ن  یم فیرا تع� یه م�دداست�ن َد 

ک�ر« کتـ�ب یبـ� صـ�ایشـ�ن نشسـت و ب�ا یمـهـ� ک�دن� و نف� دهـم در مق�بـل آن یم ُنه تن   یبلنـ� از 
کــه همــه بــ� یمـ از نظــ�  یا هت�انســتن� تــ� انــ�از یمــهــ� ب آنیــت�ت نی��ه ب�دنــ� و بـیــهــم خ� خ�انــ� 

 ».نن�یآم�زش بب ی�سیو س یاجتم�ع
 قیـط� از یاجتمـ�ع تحـ�ک نکـهیا بـ� دال__  را "�س�ل" ۀهن�ز وع� دمک�ات �لیام�وز، س�س

 .دان� یم خ�د یم�ک� اه�اف از یکی __ است ممکن آم�زش

 ، مق�ومتییگ�ا ب، اف�اطیتعق

ک�رگ�ان  �ین اط�عیدر نخست "�س�ل"  ن�شت: چنین جنبش 
� کـه یخ�اهـ� رسـ فـ�ا ین انجمن هستن�... امـ� زمـ�نیه�ار ک�رگ� عض� ا ۱۰۰ح�ض�  در ح�ل

 .ن انجمن را خ�اه� ک�دیت در ایعض� یآرزو یکس ه�

 یزمــ�ن ۀآلمــ�ن در دور یپ�اتــ�رامدر زمــ�ن  تحقــق ی�فــت؛بــ� گ�شــت زمــ�ن  ،او ین ادعــ�یــا
                                                        
1. Erhard Eppler. 2. Franz Muentefering.  
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ک�رگ�ی، ا۱۹۱۸ت�  ۱۸۷۱ بـ�  یک جنـبش بـ�رگ اجتمـ�عیـبه  یب�ورنک�دن یب� س�عت ین جنبش 
ِن را از آ یم�دمـ یسـ�م از آرا کیـل ش� و در انتخ�بـ�ت مختلـف ی�ن عض� تب�یلیک میش از یب

 س�خت. خ�د
 یامپ�اتـ�ر، صـ�راعظم "سـم�رکیُات� ف�ن ب"ه�،  دمک�ات �لیت س�سیمحب�ب ی�ان ب��یم

ممنـ�ع  "یسـتی�لین ضـ� س�سیقـ�ان"ک سلسـله یـب ین ح�ب را بـ� تصـ�یآلم�ن را واداشت که ا
ــ�.  ــنکن ــ رو، از ای ــ�اران س�س ــی �لیط�ف ــه اتح�د دمک�اس ــبت ب ــه نس ــک ــ�رگ� یه� هی ــ� یک  ینظ

� مجبـ�ر یـ بـه آنهـ� زده شـ�، یج�س�سـ اته�منظ� گ�فتن�،  س�ل تم�م تحت ۱۲دوست�نه داشتن�، 
 �. نگ�دی�به مه�ج�ت 

 �: یگ� یم دمک�ات �لی�ستم�ار ح�ب س�سی، س"اره�رد اپل�"
�ل یس�سـ ]شـب�د رونـ�یپ[ بـه یحتـ یسـتی�لین ضـ� س�سیقـ�ان ،ت�ان گفـت یم تیدر نه�

افـ�اد در [ آنهـ� � دادنـ� ویشـه ]ن راهیدر ا[ه�  دمک�ات �لیکمک ک�دن�... س�س دمک�اسی
ــ� را ســ�ک�ب کننــ�، ز ینمــ زود مت�جــه شــ�ن� کــه یلــیخ ]صــ�ر قــ�رت �ا شــم�ر یــت�اننــ� م

 .�فتیش یس�عت اف�ا ک�رگ�ان و ط�ف�اران م� به

کـه شـم�ر دمکـ�ات �لیح�ب س�سـ یب ط�ف�اران و اعض�یتعق هـ� از آن یآلمـ�ن ب�عـث شـ� 
 یبــه اصــ�ل انق�بــنیــ� هــ�  دمک�ات �لیاز س�ســ ی�ریبســ تعــ�اد .گــ�ایش ی�بنــ� یــیگ�ا بــه افــ�اط

آن بـــ�  ینیگ�یو جـــ� یســـتیت�لیک�پ یســـ�خت�ره� ی�گیکـــه از هـــم پ�شـــ روی آوردنـــ�ســـم یم�رکس
 د.ک�ده ب� ینیب شیت و طبقه را پیب�ون م�لک ای ج�معه

 ییبـــه جـــ�ا ی�تیـــن شــک�ف عقیـــ، ا۱۹۱۸مب� ســـ�ل ادر نــ� ،اول ی�ن جنـــگ جهـــ�نیــدر پ�
کــــ�رگ�ان بــــه دو شــــ�خ یاعضــــ� ی�ســــیس   یانق�بــــاصــــ�حگ�ا و  �حــــ�ب و انشــــع�ب جنــــبش 

 .منج� ش�
اســتعف�  ۱۹۱۸مب� ســ�ل انــ� ۹خ یتــ�ر در ،آلمــ�ن امپ�اتــ�رن ی، آخــ�"لهلــم دومیو"کــه  یهنگــ�م

 یک جمهـ�ریـ ی�نگـ�اریک هم�مـ�ن خ�اهـ�ن بنیـدمک�ات �لیجنبش س�سـ �داد، ه� دو ش�خ
 .� ش�ن�یج�

 )ید.یپـ.اس( آلمـ�ن دمکـ�ات �لی�ستم�ار ح�ب س�سی، س)١("َمن �هیپ ش�یلیف"ب یت�ت نی�ب
کـ�د، در حـ�ل �نـهیک میـدمک�ات یس جمهـ�ریسـ�ن کشـ�ر تیدر پ�رلم�ن ا کـ�رل "کـه  یرو را اعـ�م 

ِکِنشــتیــل کــ�خ شــه� بــ�ل یســت آلمــ�نی�ســتم�ار کم�نی، س"ب   یجمهــ�ر" ین از ب�قــ�اریدر ب�ابــ� 
 .گفت میسخن " آزاد یستی�لیس�س

                                                        
1. Philipp Scheidemann. 
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ــ�  ۱۹۲۰ یه� ســ�ل یامــ� طــ متــ�ادف » یف�وپ�شــ«بــ�  "دمک�اســی �لیس�ســ"، عنــ�ان ۱۹۳۰ت
 یجمهـ�ر"س یسـ�و بـ� ت ۱۹۱۸ب�ر در س�ل  نینخست یک را ب�ایدمک�اتحک�مت  ه� یش�. آلم�ن

کث�یـــتج�بـــه ک�دنـــ�. امـــ� ا "مـــ�ریوا کـــه ا رو در  �نـــهیم یهـــ� دمک�ات �لیت س�ســـیـــن حک�مـــت 
ثبـ�ت بـ�د  یبـ ی�سـیک�دنـ�، از نظـ� س یمـ تیـو از آن حم� هداشت یا هآن نقش عم� یگ�ار هیپ�

 �.یف�وپ�ش ه� یک�ر آم�ن ن�ز یب� رو ۱۹۳۳و در س�ل 
ــ�ا ــ�ن بــه یط اقتصــ�دیش ــم دلیل  آلم ــ�ریب ی�ان بــ��ی ــ�د یک �کننــ�ه ین�ام یو تــ�رم اقتص

�ن�ل یت�انسـتن� در ب�ابـ� صـع�د ن�سـ ینمـ گـ�یک دیـدمک�اتف یضـع ی�. نه�دهـ�رسـی یم نظ� به
کــه قــ�ن�ن  یهنگــ�من وجــ�د، یــبــ� ا. مق�ومــت کننــ� "تلــ�یآدولــف ه" یبــ� رهبــ�ه�  ســتی�لیس�س

عضـــــ�  ۹۴ �گ�اشـــــته شـــــ�، همـــــ ی�یـــــگ یأبـــــه ر ۱۹۳۳در ســـــ�ل  "تلـــــ�یه"» �ر تـــــ�میـــــاخت«
حک�مـت  ،ن قـ�ن�نیـب ایدادنـ�. بـ� تصـ� یأمخ�لفـت بـ� آن ر  بهدر پ�رلم�ن  دمک�ات �لیس�س

 گ�دی�.در آلم�ن  دمک�اسین یگ�یج� "تل�یه" یکت�ت�رید
در پ�رلمــ�ن  یســخن�ان یطــ ،دمکــ�ات �لیس حــ�ب س�ســی، رئــ)١("ُاتــ� ِولــس"در آن زمــ�ن، 

 را مـ� تیـثیح امـ�، � بت�اننـ� از مـ� سـلب کننـ�یرا ش� یزن�گ �یاول ی�زه�یو ن یآزاد«آلم�ن گفت: 
 ».��نیبگ م� از ت�انن� ینم

ــ�  ــه نظ ــ�نس"ب ــ ه ــل �خنی ــ ،)٢("ُفِگ ــتم�اریس کی ــ� �س ــو بلن�پ� یمیق ــ �ی ــ�ب س�س �ل یح
زمـ�ن تـ� بـه امـ�وز  در آن "تلـ�یه"به ق�ن�ن  دمک�ات �لین�گ�ن س�سیمخ�لفت نم� یرأ، دمک�ات

 �همــ ]آن زمــ�ن[«در آلمــ�ن اســت. او گفــت:  دمک�اســین لحظــ�ت درخشــ�ن یتــ� از بــ�رگ یکــی
 .دادن� یأر» تل�ی�ر ت�م هیق�ن�ن اخت«گ� به نفع یاح�اب د

 زان� زد دمک�ات �لیس�س

م�نـ�ه  یبـ�ق تدمکـ�ا �لیاز س�سـ یی، فقـط نمـ�۱۹۴۵دوم در س�ل  ی�ن جنگ جه�نیپس از پ�
 د.ب� ی� مشک�ت درونیدرگ ن ح�ب عم�ت�ً یا ،پس�جنگ یه� ب�د و در س�ل

را  یســتیت�لیک�پ یک سلســله از اقــ�ام�ت اصــ�حیــکــ�ر آلمــ�ن  نکــه حــ�ب مح�فظــهیپــس از ا
کــ�د و کشــ�ر را در مســیتصــ� کــه بــه  ی�یب  �ل ی�، س�ســیــانج�م» یاقتصــ�د ۀمعجــ�«قــ�ار داد 

 .� دادییح�ب را تغ ی�تیعق یه� هیل ک�د و پ�یاش را تع� یستیت�لیک�پ � ض�ی� عق�ین دمک�ات
ســـتم یس "ب�ن�مـــه گ�دســـب�گ"م�ســـ�م بـــه  �در ب�ن�مـــ دمکـــ�ات �لی، س�ســـ۱۹۵۹در ســـ�ل 

کــه ب�یــ�فت. امــ� ایاقتصــ�د بــ�زار را پــ� ت یــامنن یتــ�م یقــ� یهــ� �می� مک�نیــن را هــم افــ�ود 
                                                        
1. Otto Wels. 2. Hans-Jochen Vogel.  
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ــ�ا( یاجتمــ�ع کــمیــحم� یب ــ�اد  ــ�گ ت از اف ــه ا ی�یدرآمــ� و جل ــاز گســت�ش فقــ� در ج�معــه) ب ن ی
 د.ستم اف�وده ش�یس

را  "ب�ن�مــه گ�ِدســب�گ" دمکــ�ات �لی�کــل اســبق حــ�ب س�ســی، دب"نــگیفــ�انس م�نِتــه ِف�"
ــ�ر بــه ــ� دوب ــ ن حــ�بیــا ۀمث�بــه ت�ل ــ�ره می و در این دانــ� یم ــ�ا: «گ�یــ� ب ــ�ر  نینخســت یب  تمــ�مب

ــ�یی ــه بــه ا آنه ــک ــ یه� ه�ی ــتن�، بــ�ا دمک�اســی �لیس�س ــ�د داش ــ�کت در ا یاعتق ــش ن ب�ن�مــه ی
 ».دع�ت ش�ه ب�دن�

کــ�ر حک�مـــت ائت�فــ ) و ید.یپـــ.اس( دمکــ�ات �لیمتشـــکل از احــ�اب س�ســـ ،یبــ� آغـــ�ز 
ــ�ات ــ دمک ــ( �نیحیمس ــ.ید.یس ــ�ل ی ــ۱۹۶۶�) در س ــ�ات �لی، س�س ــ� دمک ــهم عم در  یا هس

 .ده س�له را داشت ۀک دوریکش�ر در  یاقتص�د �شب�د ت�سعیو پ ی�یر هیپ�
را یشـ�ن ه� �ستیس ،دمکـ�ات �لیحـ�ب س�سـ �گ�شت یه� �ستم�اران نسلیکه س یدر ح�ل

کـــ�ر بـــه هشـــت ســـ�عت در روز یبـــ� ب�ابـــ� کـــ�دن   یه� هیـــت از اتح�دیـــو حم� ،زنـــ�ن، محـــ�ود 
کــ�ده ب�دنــ�،  یکــ�رگ� ــ"ب�انــت یلــیو"متم�کــ�  ن حــ�ب در ســ�ل یــس ای، صــ�راعظم آلمــ�ن و رئ

 .معط�ف ک�ده ب�د یش�ق یاروپ� یب� کش�ره� یصلح و آشت ت�جهش را به ۱۹۶۹
گ یبنـ�"به پ�لنـ� در ب�ابـ�  یسف� یط "ب�انت"  ین ح�کـت از سـ�یـزانـ� زد. ا "تـ�یقه�م�نـ�ن 

خــ�ط�  ن از ملــت پ�لنــ� بــهینمــ�د یعنــ�ان عــ�رخ�اه بــه ،ســ� قــ�رت آلمــ�ن ک صــ�راعظم بــ�یــ
صـلح  ۀ�یجـ� ۱۹۷۱آلمـ�ن در سـ�ل � ش�. پـس از آن، صـ�راعظم یتعب ین�ز یکت�ت�ری�ت دیجن�

 .�فت ک�دین�بل را در
گـ�ن بــ�ر" شـن�خته شــ�ه  یشــ�ق یدر اروپـ� "ب�انــت" یه� �سـتیعنـ�ان معمــ�ر س کـه بــه )١("ا

کـ�ر واداشـت. یـاو را بـه ا یک احسـ�س درونـیـ ،در آن لحظه«ب�ره گفته است:  نیاست، در ا ن 
گنـــ�هیهـــ کـــه شخصـــ�ً  یفـــ�د گنـــ�ه مـــ�دمش طلـــب  نـــه) ن�اشـــت، بـــهیزم نیـــدر ا( یچ  خـــ�ط� 

 ».دبخشش نم�

 �یبح�ان و آغ�ز ج�

�ل یس�ســـ یه� هیـــ، پ�۱۹۹۰بعـــ� از اتحـــ�د آلمـــ�ن شـــ�ق و غـــ�ب در ســـ�ل  و قبـــل یه� در ســـ�ل
ُکهـل"ل آن نقـش یـاز د� یکی و ل ش�ه ب�د�دوب�ره مت�ل دمک�ات ، صـ�راعظم آلمـ�ن "ِهلمـ�ت 

عنــــ�ان  بــــهاو را  پــــس کــــه از آن ن دو کشــــ�ر بــــ�دیــــدر اتحــــ�د ا یحیمســــ دمکــــ�اتاز حــــ�ب 
 دمکـ�ات ��نـیم �سـتم�اران حـ�ب راسـِت ین شـه�ت بـه سیـ. اخ�ان�ن� می» ص�راعظم اتح�د«

                                                        
1. Egon Bahr. 
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ـــ ـــ( یحیمس ـــ.ید.یس ـــ�لی ـــه س ک ـــ�د  ک ـــک  ـــ�د یه� �) کم ـــن�ه� یمتم ـــ� مس ـــ�مت یب  یحک
 .  ه ب�نن�یتک

در پ�رلمــ�ن آلمــ�ن نقــش حــ�ب  ۱۹۹۸تــ� ســ�ل کــه  دمکــ�ات �لی�ن، حــ�ب س�ســیــن میــدر ا
، ۱۹۹۸ســ�ل  ین حــ�ب در انتخ�بــ�ت پ�رلمــ�نیــا ی�وزیــپــس از پ ،کــ�د یمــ ین را بــ�ز�یســیاپ�ز

، حــ�ب ی�وزیــن پیــا ین حــ�ب، صــ�راعظم آلمــ�ن شــ�. در پــیــ�ســتم�ار ای، س"گ�هــ�رد شــ�ودر"
 .س�خت�ر ح�ب دست ب�ن� یبه ن�س�ز ت��ا ک�د یپ أتج� دمک�ات �لیس�س
ـــرا از  دمکـــ�ات �لیحـــ�ب س�ســـ "گ�هـــ�رد شـــ�ودر" � یـــج�«بـــه حـــ�ب  یکـــ�رگ�ک حـــ�ب ی

کــ�د تــ� ایتبــ�» رو �نــهیم ک�رمنــ�ان حقــ�قیــن حــ�ب در میــل  �، صــ�حب�ن مشــ�غل آزاد و یــبگ �ن 
ــ ــ� �طبق ــ�ب ب�ش ــل انتخ ــ�رگ� ق�ب ــ� . ک ــن ب ــ�د، مای ــوج ــ��ی ــ�ریب ی�ان ب ــ�د یک ــ�د اقتص  ،یو رک
کـ�ر و سه�  دمک�ات �لیس�س ک طـ�� م�سـ�م یـق یـرا از ط� یسـتم اجتمـ�عیرا واداشت که ب�زار 
کـــ�رگ�ان صـــنعتییـــن تغیـــشـــ�ن ا یـــیاج�ا ی� دهنـــ�. در پـــییـــتغ "۲۰۱۰ یاجنـــ�ا"بــه  و  ی�ات، 

کــم کــه از ط�فـ�اران ســنت اشـخ�ص  ت ین وضــعیــحـ�ب ب�دنــ�، بـه آن پشــت ک�دنـ�. ا یدرآمـ� 
کــه در پ� ســبب گ�فتــ�ر  یطــ�ر جــ� ن حــ�ب بــهیــ، ا۲۰۰۵در ســ�ل  "شــ�ودر" یکــ�ر ۀ�ن دوریــشــ� 

 .ت ش�دیبح�ان ه�
�ش یــدرصــ� ر ۳۰� یــبــه ز ،ن کشــ�ریــ��ت ایــشــت� این حــ�ب در ســطح فــ�رال و در بیــا یآرا

بـ�ر  بـه یچنـ�ان ۀ، ثمـ�مج�د تیکسب م�فق ین ح�ب ب�ایا یه� ت�ش تم�م ،زم�ن ک�د. از آن
 .�ورده استین

 
 



 سیستم غی�متم�ک� پ�رلم�نت�ریستی - ۵ -۲

 پ�ر) (ث�ی� ن�یم

 
کش�ر اسـت. در چنـین سیسـتمی مجلـس (پ�رلمـ�ن م�کـ�ی)  ۀیک سیستم ادار ،پ�رلم�نت�ریسم

کـــه یکشـــ�ر دارد. مجلـــس متشـــکل از نم�ینـــ�گ�ن ۀکننـــ�ه در ادار ینینقـــش تع ی أبـــ� ر اســـت 
 ش�ن�. مستقیم م�دم انتخ�ب می

انتخـ�ب دولـت. دولـت مسـئ�لیت  -۲؛ تص�یب ق�انین -۱دارد: مهم  �دو وظیف ،مجلس
گـ� دولـت وظـ�یفش را بـ مص�باج�ای ق�ن�ن  درسـتی انجـ�م ن�هـ�،  هت�سط مجلـس را دارد. ا

 ت�ان� دولت را ب�کن�ر کن�.  مجلس می
 پ�رلم�نت�ریسم متم�ک� و پ�رلم�نت�ریسم غی� متم�ک�.: دو ن�ع پ�رلم�نت�ریسم وج�د دارد

 کش�ر دارای یک مجلس و یک دولت م�ک�ی است.در این سیستم  :پ�رلم�نت�ریسم متم�ک�
 طبــق معمــ�ل،کــه  رئــیس کشــ�ر ،در یــک سیســتم پ�رلم�نت�ریســتی (متم�کــ� یــ� غی�متم�کــ�)

بـــ�ون  پ�دشـــ�هت�انـــ� یـــک  می شـــ�د، محســـ�ب میعنـــ�ان نم�ینـــ�ه (نمـــ�د) تمـــ�م کشـــ�ر  هبـــ
 رئـیس جمهـ�ری� بـ�ون اختیـ�رات ب�شـ�.  ب� اختی�رات مح�ود وجمه�ر  رئیسی� یک ، اختی�رات

شـ�د. میــ�ان  سـ�ل یکبـ�ر و بـ� رأی مسـتقیم مـ�دم انتخـ�ب مـی هـ� چنـ� ،ای انتخ�بـ�ت دوره در
 کن�.  اختی�رات رئیس جمه�ر را مجلس تعیین می

 ،غی� از پ�رلمـ�ن م�کـ�ی (مجلـس م�کـ�ی) همعنی است که ب ب�ین :پ�رلم�نت�ریسم غی� متم�ک�
م�دم ه� چهـ�ر سـ�ل یکبـ�ر نم�ینـ�گ�ن خـ�د را  شه�ی دارای پ�رلم�ن خ�د است. ه� است�ن و ه�
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 ،پ�رلمــ�ن م�کــ�ی کننــ�. مــی انتخــ�بســه پ�رلمــ�ن، شــه�ی، اســت�نی و م�کــ�ی  بــ�ای شــ�کت در
هــ�ی  دهــ�. پ�رلمــ�ن شــه�ی و اســت�نی نیــ� دولت مــی ســ�زم�ندولــت م�کــ�ی را متشــکل از وزرا 

   دهن�. را که متشکل از نم�ین�گ�ن منتخب م�دم هستن� تشکیل می خ�د
ه�ی پیشــنه�دی خــ�د را قبــل از اینکــه بــه مجلــس  �یحــه دولــت م�کــ�ی ،در ایــن سیســتم

ف�ســت�. ایــن پیشــنه�دات از  ه� و شــه�ه� بــ�ای نظ�خــ�اهی مــی هــ�ی اســت�ن بــه پ�رلم�ن ،ببــ�د
هــ�ی اج�ایــی تحــت مســئ�لیت پ�رلمــ�ن  هــ� بــه ارگ�ن ط�یــق نم�ینــ�گ�ن مــ�دم در ایــن پ�رلم�ن

 ش�د. می لارس�نظ�خ�اهی  جهِت م�ب�طه 
 س�خت�ر سیستم غی�متم�ک� پ�رلم�نت�ریستی

 ه� ه�ی پیشنه�دی از ط�ف دولت م�ک�ی ب�ای نظ�سنجی به پ�رلم�ن �یحه

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :وظ�یف پ�رلم�ن است�ن
پـیش بـ�دن  آن،سـطح اسـت�ن اسـت. وظـ�یف  گی�نـ�ه در بـ��ت�ین ارگـ�ن تصـمیماین پ�رلمـ�ن 

ف�هنـگ  ، و نیـ�همچنـین مسـئ�لیت به�اشـت و درمـ�ن، ت�افیـکو  ه�ی دولت م�کـ�ی ب�ن�مه
ــ �ب�شــ�. ب�دجــ و هنــ� در ســطح اســت�ن می طــ�ر عمــ�ه از م�لیــ�ت مــ�دم  هخــ�م�ت ذکــ� شــ�ه ب

 است. است�ن اختی�رات پ�رلم�ن ین سطح م�لی�ت است�ن از یگ�دد. تع ت�مین می
 -ارگــ�ن اج�ایــی، رهبــ�ی  هــ�ی تحــت مســئ�لیت پ�رلمــ�ن اســت�ن در رأس هـ� یــک از ارگ�ن

ب�شـ�.  و منتخـب پ�رلمـ�ن اسـت�ن می نم�ینـ�گ�ن مـ�دمسی�سی قـ�ار دارد. ایـن ارگـ�ن متشـکل از 
 کــ�ری و �گــ�ارش ســ��ن کــه هــ�ی اج�ایــی در مق�بــل پ�رلمــ�ن پ�ســخگ� و م�ظــف هســتن� ارگ�ن

گــ�ارش قبــل از تح�یــل بــه  �چگــ�نگی اســتف�ده از ب�دجــ م�ب�طــه را بــه پ�رلمــ�ن ب�هنــ�. ایــن 

 پ�رلم�ن است�ن 

 پ�رلم�ن م�ک�ی

 پ�رلم�ن شه�

  دولت است�ن

 دولت م�ک�ی

  دولت شه�
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دسـت�س مـ�دم و  درسـپس  و گیـ�د ت�سط ارگ�ن ب�زرسی پ�رلم�ن مـ�رد ب�رسـی قـ�ار می ،پ�رلم�ن
 ه�ی ارتبــ�ط جمعــی خ�اهــ� بــ�د. ارگــ�ن ب�زرســی پ�رلمــ�ن متشــکل از نم�ینــ�گ�ن مــ�دم دســتگ�ه

 منتخب پ�رلم�ن هستن�.  که خ�د است
 :وظ�یف دولت است�ن

نم�ینـ�گ�ن متشـکل از ایـن دولـت  یبـ��ت�ین ارگـ�ن اج�ایـی اسـت�ن اسـت. اعضـ�دولت اسـت�ن 
ــت�ن می مــ�دم ــ�ن اس ــب پ�رلم ــ� و منتخ ــف ارگ�ن .ب�ش ــنه�دات مختل ــت�ن پیش ــت اس ــ�ی  دول ه

یشـنه�دی آنهـ� را پ �سی�سی ادارت تحت مسئ�لیت پ�رلمـ�ن اسـت�ن را از جملـه ب�دجـ - رهب�ی
پیشــنه�دی بــه  �صـ�رت �یحــ هه�ی خــ�د بــ همــ�اه دیگــ� پیشـنه�د هبـ و مـ�رد ب�رســی قــ�ار داده

 ب�د.  می نپ�رلم�ن است�
 س�خت�ر تشکی�ت است�ن

 
 
 
 
 

 
 
 

  :وظ�یف پ�رلم�ن شه�

ایـن  گی�نـ�ه در مـ�رد مسـ�ئل خـ�م�تی شـه�ون�ان، پ�رلمـ�ن شـه� اسـت. ب��ت�ین ارگ�ن تصمیم
خـ�م�ت اجتمـ�عی مـ�رد نیـ�ز  همچنـین ،ه�ی دولت م�کـ�ی پ�رلم�ن مسئ�لیت پیشب�د ب�ن�مه

کـ�دک، امـ�رات م�بـ�ط بـه سـ�لمن�ان، امـ�ر  شه�ون�ان، از جمله اداره آم�زش و پ�ورش، مه� 
ک�ر شه�ی، اداره محیط زیست، اداره س�ختم�ن گی�ی، رش� و  س�زی، پن�هن�ه به�یستی، اداره 

طـ�ر عمـ�ه از  هاین خ�م�ت ب �عه�ه دارد. ب�دج را ب� ...ه�ی مختلف م�دمی و تق�یت انجمن
 است. ین سطح م�لی�ت شه�ی از اختی�رات پ�رلم�ن شه�یتع و ش�د م�لی�ت شه�ون�ان ت�مین می

ــک از ارگ�ن ــ� ی ــه� در رأس ه ــ�ن ش ــئ�لیت پ�رلم ــت مس ــ�ی تح ــ�ی ،ه ــی رهب ــ�ن اج�ای  -ارگ
ب�شــ�.  و منتخــب پ�رلمــ�ن شــه� می نم�ینــ�گ�ن مــ�دمسی�ســی قــ�ار دارد. ایــن ارگــ�ن متشــکل از 

 پ�رلم�ن است�ن
 ارگ�ن ب�زرسی

 ف�هنگ و هن� ت�افیک در سطح است�ن به�اشت و درم�ن

 دولت است�ن
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 کـ�ری و �گـ�ارش سـ��نتـ� ج�ایی در مق�بل پ�رلم�ن شه� پ�سخگ� و م�ظف هسـتن� ه�ی ا ارگ�ن
پیشنه�دی خ�د را بـ�ای سـ�ل بعـ� بـه  �ب�دج و همچنینم�ب�طه  �چگ�نگی استف�ده از ب�دج

گــ�ارش قبــل از تح�یــل بــه پ�رلمــ�نارائــه  پ�رلمــ�ن ت�ســط ارگــ�ن ب�زرســی پ�رلمــ�ن  ،دهنــ�. ایــن 
ه�ی ارتبــ�ط  بــ�ای مــ�دم و دســتگ�ه یســپس ق�بــل دست�ســو  گیــ�د مــ�رد ب�رســی قــ�ار می شــه�

 خ�اه� ب�د. جمعی

 :وظ�یف دولت شه�

 نم�ینـ�گ�ندولـت شـه�ی متشـکل از  یدولت شه�ی است. اعض� ،ب��ت�ین ارگ�ن اج�ایی شه�
کننـــ�ه بـــین ادارات  نقـــش هم�هنگ ب�شـــن�. دولـــت شــه� و منتخـــب پ�رلمـــ�ن شــه� می مــ�دم

پیشــــنه�دات مختلــــف ی دولــــت شــــه�بــــ� عهــــ�ه دارد. را  تحــــت مســــئ�لیت پ�رلمــــ�ن شــــه�
پیشـنه�دی  �سی�سی ادارت تحـت مسـئ�لیت پ�رلمـ�ن و همچنـین ب�دجـ - ه�ی رهب�ی ارگ�ن

پیشـنه�دی بـه  �صـ�رت �یحـ هه�ی خـ�د بـ همـ�اه پیشـنه�د هبـ و آنه� را مـ�رد ب�رسـی قـ�ار داده
 ده�. گی�ی ارائه می ب�ای رأی پ�رلم�ن شه�

 شه�س�خت�ر تشکی�ت 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 شه�پ�رلم�ن 
 ارگ�ن ب�زرسی

 اداره س�لمن�ان اداره محیط زیست اداره آم�زش و پ�ورش

 شه�دولت 

ک�ر شه� کم�ن اداره   اداره... اداره ام�ک 
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 ست؟یچ یدمک�اس �لیس�س :۱ -۵ -۲
�ل یس�سـ ی�نیـبن یهـ� ارزش .اسـت ام�رج�معـه ۀادار یبـ�ا ی�ل�ژئ�یـک ای یدمک�اس �لیس�س

 .یهمبستگ و یب�اب�، یآزاد، یدمک�اس :ن� ازا عب�رت یدمک�اس
کـه درا یا ه�ن بـه ج�معـیرس ،دمک�اسی �لیه�ف س�س ب�قـ�ار  یآن عـ�الت اجتمـ�ع سـت 

ت یـــ� از امنیـــو ندر مق�بـــل قـــ�ن�ن حقـــ�ق ب�ابـــ� و ارزش ب�ابـــ�،  یب�شـــ�، تمـــ�م شـــه�ون�ان دارا
کـه بـ�ایـبـ� ا یدمک�اس �لیب�خ�ردار ب�شن�. س�س ی�سیو س ی، اقتص�دیاجتم�ع  ین ب�وراسـت 

�ات یـیقـ�م تغ بـه قـ�م ،مـ�دم یب� هبستگ و یت�ان در بست� دمک�اس یم �ن به اه�اف خ�دیرس
�ل یس�ســ یه� �ســتیشــب�د سیپ یبــ�ا ین وجــ�د دمک�اســیوجــ�د آورد. بنــ�ب�ا هدر ج�معــه بــرا 

ِی داشــتن آزاد یمعنــ� ه، بــیآزاد ؛اســت یاســ�س آزاده و یــپ� دمک�اســی. اســت�زم  یدمک�اســ
ن، یـــانتخـــ�ب د، غ نظـــ�ات خـــ�دیـــتبل و همچنـــیننکـــه فـــ�د امکـــ�ن انتقـــ�د یا یشــه، آزادیان�

 گـ� افـ�اد ج�معـه درید یو هم�مـ�ن بـ� همکـ�ر را داشـته ب�شـ� خ�د یزن�گه انتخ�ب ف�م دادن ب
 نقش کن�. بت�ان� ایج�د  کن� یم یآن زن�گ که در یا ه� رش� ج�معیسمت و س� دادن و ن

بلکـه تمـ�م افـ�اد ج�معـه  ،در ج�معـه ب�شـ� ی� منحص� به گ�وه خ�صـینب� یحق�ق دمک�اس
احتـ�ام گ�اشـتن بـه حـق  یمعنـ بـه ی. دمک�اسـش�ن�ن حق�ق ب�خ�ردار یاز ا می�انک ی� به یب�

 .  است ت در مق�بل ج�معهیهم�م�ن احس�س مسئ�ل گ�ان ویک دیو حق�ق دمک�ات
کث�یاحتـ�ام بـه تصـم ،یدمک�اسـ یه� یق�ن�نمن�گ� یاز د  شـب�د آنیدر پ یسـع ت ویـم�ت ا
گــ� تصــم یحتــ اسـت،  یبــ�ا فــ�د ب�شــ�. یق شخصــیــشــ�ه در جهـت مخــ�لف ع� م�ت گ�فتــهیا

ـــه ـــ دســـتی�بی ب ـــ�اف س�س ـــ �لیاه ـــکلی، ایدمک�اس ـــ یه� جـــ�د تش ـــف م�دم ـــ�م  یمختل در تم
اســت. شــه�ون�ان از  یضــ�ور هــ� ی�یگ میتصــم بــ� یگــ�ار �یث�ت منظ�ر بــه یاجتمــ�ع یه� هپهنــ
� یث�تـ هـ� ی�یگ میتصـم یت�اننـ� رو یخ�د ح�ل مس�ئل مختلـف مـ یه� و تشکله�  ق نه�دیط�

 یکـه ب�عـث رشـ� دمک�اسـ یم�دمـ یهـ� و نه�ده�  ج�د تشکلیشه�ون�ان به ا قیبگ�ارن�. تش�
 .  ش�د محس�ب میه�  دمک�ات �لیف س�سیش�د از وظ� یدر ج�معه م

 تیـفع�ل ۀاجـ�ز یخص�ص یه� به ش�کت ،ی�لستیس�س �خ�ف ج�معب� دمک�اسی �لیس�س
چ�ب �رن چــییــدادن و تع و ســ� ســمتبــه خــ�د  یمنتهــ� مــ�دم بــ� رأ ،دهــ� یمــ یگ�ار هیو ســ�م�

ــ طــ�ر هع آن و بــیــ� و ت�زیــت�ل ن یــا. دادن بــه اقتصــ�د ج�معــه نقــش خ�اهنــ� داشــت جهــت یکّل
 ح�کت خ�اه� ک�د.ن در جهت من�فع ج�معه آ�ات یاقتص�د آزاد و ت�ل

ک�پ یدمک�اســـ �لیفـــ�ق اقتصـــ�د س�ســـ کـــه اقتصـــ�د یـــدر ا یســـتیت�لیبـــ� اقتصـــ�د  ن اســـت 
ش در جهـت ه�ی �ستی�د و سیگ یم ه را در نظ�یو رش� س�م� دار هیفقط من�فع س�م� یستیت�لیک�پ
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من�فع  �یه از زاویبه رش� س�م� یدمک�اس �لیکه اقتص�د س�س یدر ص�رت .ه استیس�م� یآور س�د
دهـ�. طبـق  یج�معه سـ�ق مـ یع آن را در جهت من�فع عم�می� و ت�زیت�ل و کن� یج�معه نگ�ه م

رشـ�  اصـ�ل اخ�قـی ت�انن� سمت و سـ� و انتخـ�ب یشه�ون�ان م ،یدمک�اس �لی�ست س�سیس
ــ( یو بخــش عمــ�م ین حــ� و مــ�ز بخــش خص�صــیج�معــه و همچنــ اقتصــ�د ) یبخــش دولت

 ،ک�رمنــ�ان، اصــن�ف ،معلمــ�ن ،یکــ�رگ� یه� هیــنقــش اتح�دن کننــ�. وجــ�د و ییــج�معــه را تع
 یه� � ارگ�نیس� و کنن�گ�ن مص�ف ،یخص�ص یه� ص�حب�ن ش�کت، �نیدانشج� ،مست�ج�ان

ــ ــییــدر تع یم�دم ــت�ل �نین و ســمت و ســ� بخش ــ�یتقســ ی� در ج�معــه و چگــ�نگی  یه� م درآم
کـــــ�ر و شـــــ�ای� وضـــــعیـــــو ن یکشـــــ�ر کـــــ�ریط محـــــیت  دارنـــــ�. بســـــی�ر مهمـــــی نقـــــش  ،یط 

ق یـرا در ج�معـه از ط� ی�سیو اخت�ف در داشتن ق�رت س یاخت�ف طبق�ت ،یدمک�اس �لیس�س
 کن�.  ین در جهت من�فع ج�معه مح�ود م� آع ع�د�نی� وت�زی�ن ت�لیبخش وس� سمت

 ف ج�معه است.یاقش�ر ضع دف�ع از یدمک�اس �لیس�س �فیوظ
 .پ�سخگ� ب�شن��ز جنبش ی� در مق�بل نیه� ب� دمک�ات  �لیس�س

کن�ن م�دم از ه� قش� و طبقه و گ�وهیگ ی�سته اوج می�ان پیمب�رزات م�دم ا �ان یوارد م ی�د. ا
�د مـ�دم یـشـ�ن�. ف� یمت�  گ�فتن حق�ق خ�د مصمم یب�ا ،گ�رد  یم ان� و ه� روز که مب�رزه ش�ه

 ،یگ�انـ :گ�نـ�گ�ن ازجملـه یه� نـهیت در زمیـح�کم یه� دستگ�ه یدر اعت�اض به ستم و غ�رتگ�
، یدمک�اسـ عـ�م، ی�نیبه�اشـت و درمـ�ن �زم، ن�اشـتن آب آشـ�مِد نبـ�، هـ� ب�نـک یچپ�ولگ�

 دولت و... به آسم�ن رفته است. ی�ست خ�رجیس، ییدستگ�ه قض�ن�اشتن استق�ل 
خـــ�د اســـت. آنـــ�ن  ۀمبـــ�رز عملکـــ�د �وار بـــ�دن مـــ�دم بـــهیـــام ،�ر داردیت بســـیـــآنچـــه اهم

گ�هن�. نی� بهبه من�فغ و حق�ق خ�د و  یدرست به  ق�رت خ�د آ
رود.  یش مـی� بـه پـیـمبـ�رزه ن ۀ�یشـ منظـ�بلکـه از  ،ییتنهـ� از نظـ� محتـ�ا مب�رزات م�دم نه

م�اسـم  ی�ان است. ب�گـ�اریم�دم ا �گ�و اتح�د هم در ش�ن ی�وزیکه پ دانن� می یخ�ب م�دم به
کث� شه�ه� و روست�ه� یس�ر چه�رشنبه خـ�د  ،ی�بـ�میاقـ�ام غ یقی� رقـص و م�سـکش�ر بـ یدر ا

م حـ�کم یبه رژ یگ�ش�د ضمن�ً  ی� ب�ر م�دمن ح�کت ُپ یاست. ا ین اتح�د و همبستگینش�نگ� ا
 ن�ازد و خ�د حک�مت کن�.ی�ان تف�قه بیا اق�امن یت�ان� ب یاست که نم

ــ�دم در ا ــجنــبش م ــ ،�انی ــ� چیب ــش از ه ــ� ی� نی ــ�زمن ــ�ی ــ�ن رهب ــجم و دارا یک ارگ  یمنس
کن�ن در ج�مع از روشـنفک�ان  یا ف گسـت�دهیـطت�حـ�ودی �ان یـا یروشـنفک� �ب�ن�مه است. ا

  �لیس�ســ ی�ئ�ل�ژیــســک��ر خــ�د را در چــ�رچ�ب ا یروشــنفک�ان مــ�هب یو حتــ ی�وزیــچــپ د
� حـ�ب منسـجم یـک تشـکل یـه ت�سف است ن�اشـتن یکنن�. ام� آنچه م� یف میتع� دمک�اسی
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ــت. س�ســ دمکــ�ات �لیس�ســ یس�اســ� ــ� شــ�ن م دمک�ات  �لیاس ــ� متح ــه ن یهــ� ب ــت�اننــ� ب �ز ی
 متشکل پ�سخ �زمه را ب�هن�.  یه� � س�زم�نیجنبش در داشتن اح�اب و 

عقـب م�نـ�ن  �دمکـ�ات خـ�د نشـ�ن �لیفعـ�ل س�سـ ی� سـ�زم�ن س�اسـ�یک ح�ب یفق�ان 
 ه�ست. �ان از جنبش ت�دهیک ایدمک�ات  �لیجنبش س�س

ه�  انسـ�ن تمـ�می یب�ابـ� ؛مشـت�ک بسـت� و زمینـ�ک یت�انن� ح�ل  یمه�  دمک�ات �لیس�س
�ن، حک�مــت یــب یآزاد، همگــ�ن یبــ�ا یرفــ�ه اجتمــ�ع، هیســ�م� یکنتــ�ل نســب ،در ب�ابــ� قــ�ن�ن

خـ�د را سـ�زم�ن دهنـ�  متم�کـ� �یـغ سـمیپ�رلم�نت�ر ۀ�یکشـ�ر بـه شـ ۀادار سک��ر، انتخ�ب�ت آزاد و
 و متشکل ش�ن�.

 یا هیـپ� ی�ئ�ل�ژیـا محـ�رتنه� �زم است در متشکل ک�دن خـ�د بـ�  ه� نه دمک�ات  �لیس�س
گـ�میـبک�شن�، بلکـه ب� دمک�اسی  �لیس�س گـ�ار  یبـ�ا تـ�و بک�شـن�  �دهف�اتـ� از آن نهـ ی�  دوران 

ــ� ســ�  ــب ــ� ســلطنت یهــ� یفــ�م همک�رلتک پی ــ�اب  �یســ� احــ�اب چــپ و، طلبــ�ن  مشــت�ک ب اح
 ب�سن�.  یبه ت�افق درون ییب�رژوا

 �ج�معــ یش پــ�یبــ�رگ را پــ �فــین وظیــا ،میــه رژیــمــ�دم در مبــ�رزه عل یکپــ�رچگیاتحــ�د و 
� یـم یپـ� یه� و تعلقـ�ت گ�نـ�گ�ن طبقـ�ت ی�ئ�ل�ژیـگ�ارد که بک�شن� بـ� ا ی�ان میروشنفک�ان ا

ک�ه بنش  به ت�افق ب�سن�.� گیک�یمشخص ب�  اصلک ی مح�ردوران گ�ار، ب�  ینن� و ب�ایم�ا

 گ�فتن ق�رت
 پـسگـ�فتن قـ�رت  ی� خـ�د را بـ�ایـن ح�لت ح�ب) ب�یدر بهت�( دمک�ات  �لیک تشکل س�سی

آمـ�ده  ای از پـیش هب�ن�مـ ،مملکـت ۀادار یمنظ�ر �زم است بـ�ا نی�ب. از دوران گ�ار آم�ده کن�
 هـ� �ن ت�دهیـاز آن در متـ�   و مهـم یخ�د در ج�معه روشنفک� �داشته ب�ش� و در شن�س�ن�ن ب�ن�م

گــ�ار ویچــه پــ __ گــ�ار ش از دوران  کنــ�. س�ســیــفع�ل __ چــه در دوران  � از یــهــ� ب� دمک�ات  �لیت 
 �ن�.یگ�فتن ق�رت را ن�اشت، درس بگ یب�ا یچ آم�دگیچپ ه ی�ویکه در آن ن ۵۷�م یق

ـــت  ـــی�ل�زم اس ـــ�  دمک�ات س�س ـــاز ط�ه ـــ�دن نی ک ـــکل  ـــ�زم�ن دادن و متتش ـــ� �ویق س  یه
ن یو همچنــ هــ� هتشــکل ت�د یمشــخص بــ�ا �� ب�ن�مــیــو ناز کشــ�ر  داخــل و خــ�ر� در  روشــنفک�

گـ�فتن قـ�رت را در خـ�د  دسـت به یبـ�ا یآمـ�دگ ،دمک�ات �لین�ه دولت س�سیآ �ن ب�ن�میت�و
 ت کنن�. یتق�

، وضــع یکــ�ریمشـکل ب یبــ�ا یعملــ یهـ� حل � شــ�مل راهیــهـ� ب� دمک�ات �لیس�ســ �ب�ن�مـ
ـــ�رگ و ک�چـــک خص�صـــ یه� ن�بســـ�م�ن شـــ�کت ، ی، اوضـــ�ع به�اشـــت و درمـــ�ن همگـــ�نیب

، هـ� ت راهیوضـع، مسـتقل ییارگـ�ن قضـ� یانـ�از ست، آم�زش و پ�ورش، م�زهـ�، راهیط زیمح
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م از جملـه سـپ�ه پ�سـ�اران یـرژ ۀنشـ�ن� دسـت یهـ� ارگ�ن، ت پن�هن�گ�ن افغـ�نیک، وضعیت�اف
کـه بـ� را نیـن ب�ن�مه مسـتل�م ایاطبع،  بهب�ش�.  ی�ست خ�رجیس همچنینو  کث� یأسـت  ت یـا

 ب ب�س�. یبه تص� دمک�ات �لی� ح�ب س�سیس�زم�ن  یاعض�
کـــه مــ� س�ســـیـــمهــم ا گـــ�ار را چـــه  دمک�ات �لین اســت  گــ�فتن قـــ�رت پــس از دوران  هـــ� 

کث� یأ�وه� در صـ�رت کسـب ریگ� نیمستقل از د ، در یک دولـت ائت�فـیـت مـ�دم، و چـه در یـا
ک�ر   م.یق�ار دهخ�د دست�ر 

 �ن�.یبپ� را تی�ان مسئ�لیجنبش م�دم ا یمتشکل ش�ن� و در رهب� ب�ی�ه�  دمک�ات �لیس�س

 

 ه� دمک�ات �لیس�س ای م�ب�ط به هو ب�ن�مه یاص�ل پ� :۲ - ۵ -۲

 مق�مه

ــبــه اصــ�ل پ� ن�شــت�ر،ن یــدر ا در رابطــه بــ� حــق و حقــ�ق هــ�  دمک�ات �لیو نگــ�ش س�ســ یا هی
ــیمســئ�ل وه�  انســ�ن ــ و گ�ی�یکــ ب�ابــ�در  �نت متق�بــل آن ــ� ه�  ن تعهــ� انســ�نیهمچن در رابطــه ب

 م. یپ�داز یم عتیطب
 یخ�اهـ� شـ�. بـ�ا یصـ�رت مقـ��ت مسـتقل مع�فـ همختلـف بـ یه� ع�صهن ب�ن�مه در یا
 یا همختلــف ب�ن�مــ یه� هنــیتفکــ� مــ� را در زم �هســت ،ن وقــتیخ�اننــ�ه بت�انــ� در کمتــ� آنکــه

 ب�شن�. ب�خ�ردار یا هس�خت�ر مش�ب ن مق��ت ازیکه ا نم�دم یخ�اه ک�ششمت�جه ش�د 
کنــ�نیوضــع ل:شــ�مایــن ن�شــت�ر ســ�خت�ر  �ل ی�گ�ه س�ســیــد، مشــخص �کشــ�ر در پهنــ یت 

 ی�رالعمل مشـخص بـ�ادسـت  بـه مق�لـه پ�یـ�نو در  ،م�رد بحث گست�ۀو ه�ف م� در  دمک�اسی
، تــ�ش مـ� بـ� ایــن یعملـ یه� هن ب�ن�مـیم. در تـ�ویپــ�داز یشـ�ه مـ فیــ�ن بـه اهـ�اف تع�یرسـ

ــ� ــا یســ�خت�ر اجتمــ�ع اســت ت ــ�ان را از دو زاوی ــپ�رت�آو  ،یاخــت�ف طبقــ�ت ؛هی  م� نظــ�،ی� جنســی
 م. یق�ار ده

ن یـا یآخ�نـ� �سـ�ل حک�مـت چهـل یطـ وبـ�ده  یک ج�معه طبقـ�تی ی�ب�ز دارای�ان از دیا
ن یـت ایمسـئ�ل عـ�م احسـ�سدر اثـ�  نی� اقتص�د کش�ر .است گ�دی�هت�  قیعم یاخت�ف طبق�ت

کــ�دن قــ�ان ی�ه شــ�ه اســت.حک�مت مــ�هب�نکشــ یبــه نــ�ب�د ،حک�مــت  ین اســ�میبــ� زنــ�ه 
 را در طــ�ل حک�مــت خــ�د در ج�معــه  ی� جنســیــپ�رت�آک ســ�خت�ر یــ ،و ضــ� زن ییقــ�ون وســط�

 ن قشــ� ج�معــه یتــ� ل شــ�ن زنــ�ن بــه محــ�ومیتبــ� ،ی�ســتین سیچنــ �جــیبنــ� نهــ�ده اســت. نت
 است. ب�ده
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از  یو همبسـتگ ی، آزادی، ب�ابـ�یبـه رفـ�ه همگـ�ن ی�بیخ�اهـ�ن دسـتهـ�  دمک�ات �لیس�س
ط یمحــ( ن، آب و هــ�ایزمــ ی�گیحفــظ ســ�مت و پــ�کهمچنــین در ج�معــه و  یق دمک�اســیــط�

ن یـحق�ق زن�ن ب� مـ�دان اسـت. مـ� بـ� ا یب�اب� ه� هنیب�شن�. خ�است م� در تم�م زم یم ست)یز
 از ق�رت در دست زن�ن ب�ش�. یمی� نی�ان ب�یا ۀن�یم که درحک�مت آیب�ور

ب�فـت و  تـ�ان یمـ�دم م یو بـ� همکـ�ر یسـ�ز و ف�هنـگ یدمک�اس قیط� م که ازیم� معتق�
 � داد. ییف�هنگ ج�معه را تغ

کـه بـ� پ�یهسـت یا هه� خ�اهـ�ن ج�معـ دمک�ات �لیم� س�س ، ی، ب�ابـ�یرفـ�ه، دمک�اسـ �یـم 
کـه آحـ�د ج�معـه در ب�خـ�ردار نی�بـ ی�د نه�ده ش�د. همبستگیبن یو همبستگ یآزاد از  یمعنـ� 
همــه از حقــ�ق  یا هن ج�معــی�. در چنــب�شــن گ� وابســتهی�ه یکــت همــه بــیــش و رفــ�ه و امنیآســ�

ــ�ن�ن  ــ� در مق�بــل ق کــه در  من�نــ� و به�هب�اب ــه�ون� حــق دارد  ــ�ختنهــ� ش س�ن�شــت خــ�د و  س
کــه هــ� شــه�ون�، در هــ�  ن بــ�انیــث� ب�شــ�. ا�کنــ� مــ یمــ یکــه در آن زنــ�گ یا هج�معــ معن�ســت 
رشـــ�  یو ســـ� دادن بـــه چگـــ�نگ ســـمت ت�انـــ� در یب�شـــ�، مـــ یاقتصـــ�د -یت اجتمـــ�عیـــم�قع

اسـت  یو منـ�فع عمـ�م یواقعـ ی�زهـ�ین یامع�ن جینقش کن�. در چن یایف�ج�معه  یاقتص�د
ج�معـه و  ۀت اداریواقـع مسـئ�ل خـ�د. در یخـ�د ه بـهیده� نـه سـ�م� یو س� م � سمتیبه ت�ل که

ــ�م زم ــ� آن در تم ــیرش ــ�د یه� هن ــ�ع ،یاقتص ــیاجتم ــی، ف�هنگ ــت و ، ی، آم�زش ــ�ن به�اش درم
کـــه انســ�ن در  تمــ�م ۀعهــ��ب ک از حـــق یــدمک�ات �ک ج�معـــیــشـــه�ون�ان اســت. هم�نگ�نــه 

ل و تحــ�ب کشـه، تشـی�ن و ان�یـب یانتخـ�ب پ�شـش، آزاد، ی�سـیس یب�ورهـ�، نیـانتخـ�ب د
انســ�ن  بــه بیــ�نی دیگــ�، ت دارد.یم�ن نســبت در مق�بــل ج�معــه مســئ�له اســت، بــه منــ� به�ه
کث� یب�اب�یست  می گـ�  ی�شـ� ب�شـ�، حتـکشـب�د آن یل شـ�د و در پیـج�معـه ارزش ق�ت یـنظ� ا ا

ک�مــل داشــته ب�شــ�. در مق�بــلیمغــ� اوبــ� نظــ�   غ یــ�ن نظــ�ات خــ�د و تبلیــحــق ب نیــ� تیــاقل ،�ت 
 آن را دارد.

 یتسـی� متم�کـ� پ�رلم�نت�ریـج�معـه بـه روش غ ۀم که ادارین ب�وریا ب�ه�  دمک�ات �لیم� س�س
 دمک�اســی �لیس�ســ یهــ� �ختن ج�معــه بــ� اســ�س ارزششــ�ط تحقــق نقــش افــ�اد در ســ شیپــ

 است. 
 مح�ت است.  �هست یگ�ار �ین ت�ثیا یتشکل شه�ون�ان ب�ا �ن هستیت� ک�چک

هـ� شـه�ون�  ،شـ�د یاداره مـ دمک�اسـی �لیس�سـ ی�دیـبن یهـ� که ب�اسـ�س ارزش یا هج�مع در
کـه وضـع ن بـ�انیل دارد. ایتحص �حق و امک�ن ادام  یو محـل زنـ�گ یت اقتصـ�دیمعن�سـت 

 ی�ه � تــ�ان رق�بــت بــ� دانشــگ�هیــکشــ�ر ب� ی�ه ل شــ�د. دانشــگ�هی� مــ�نع از کســب تحصــیــنب�
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مختلــف  یه� ه�یدر ج�معــه بــه شــ ســتیب� مــیرا  ی. ف�هنــگ دمک�اســدســت آورنــ� بهجهــ�ن را 
� در دروس یـن زن و مـ�د ب�یک و حقـ�ق ب�ابـ� بـیـدمک�اتو رفتـ�ر  دمک�اسـیاش�عه داد. آمـ�زش 

 گنج�ن�ه ش�د.  ه� هدر سطح م�ارس و دانشگ� یاجب�ر
ت و شـغل خــ�د از یمســئ�ل �نـیشـب�د بهیپ ی� بــ�ایـب� یو بخــش خص�صـ یک�رمنـ�ان دولتـ

ک�رف�مــ� مســئ�ل یآم�زشــ ی�هــ ق دورهیــط� و  یعلمــ یهــ� هرا دارد، بــ� دادهــ� آن یت ب�گــ�اریکــه 
 یصــنف �یــق اتح�دیــ� بت�اننــ� از ط�یــب� یصــنف یهــ� هآشــن� شــ�ن�.تم�م گ�و یاســت�ن�ارد جهــ�ن

ک�ر و بهب�د ش�اییخ�د در تغ ک�ری� ق�ن�ن   خ�د، نقش فع�ل داشته ب�شن�. ط 
ک�ر حـق هـ� شـه�ون� اسـت و دولـت یدمک�اس �لیس�س یب�اس�س ب�وره� �ى کـم�( داشتن 

کـ�ر فـ�اهم نم� یط �زم را بـ�ایو محلـی) م�ظـف اسـت شـ�ا کــ�ر از  ی�. بـ�ایـرشـ� بـ�زار  رشـ� بـ�زار 
 است. یال�ام یم�ل یه� و کمک دهی ق وامیک�چک از ط� یخص�ص یه� ت ش�کتیجمله، تق�

ک�ر و س�ینقص عض� نب�  .  ش�د� امک�ن�ت ج�معه ی� م�نع از داشتن 
 ییرشـ� و شـک�ف� یک بـ�ایـک ج�معـ� دمک�اتیـشه�ون�ان در  ی�یپ� تیت و مسئ�لیفع�ل
 ،یتیمـ�قعن یبـه چنـ ی�بیدسـت ی. بـ�ااسـت یآن ج�معه ض�ور ی�سیو س ی، ف�هنگیاقتص�د

. آحــ�د ضــ�ورت داردطبقــ�ت و اقشــ�ر مختلــف ج�معــه  یبــ�ا ه� هنــیزم یت در تمــ�میــجــ�د امنیا
حق�ق ب�ابـ� در اسـتف�ده از آمـ�زش و پـ�ورش، به�اشـت و درمـ�ن و امک�نـ�ت  ی� دارایج�معه ب�

 ب�شن�. یو هن� یف�هنگ
کـــه  �ردار ب�خـــ یدوران ب�زنشســـتگ �ســـتیامک�نـــ�ت ش� تمـــ�میب�زنشســـتگ�ن از �زم اســـت 

ــ�ت  یمنــ� بهــ�ه، درمــ�ن مــه، به�اشــت وی، بیو اقتصــ�د یمــ�ل یه� هشــ�ن� و دغ�غــ از امک�ن
 ج�معه را ن�اشته ب�شن�. یو هن� یف�هنگ

 م.یتم�م شه�ون�ان هست یب�ا یاجتم�ع �میخ�اه�ن به�  دمک�ات �لیم� س�س
ک�مــل ب�خــ�ردار ب�شــن� و جــ�یــ� از امنیــک�دکــ�ن ب� � ه مــ�در بــه و کــه پــ�ر ییت و امکــ�ن رشــ� 

 یبـ�ا بسـت� رشـ�ن یتـ�م ج�معه م�ظـف بـه ،ب�شن� یط ض�ورین ش�ایج�د چنیا ن�ت�ان از یلیدل
 .ب�دخ�اه�  ی�ق�ن�نیک�ر غ ی�ویعن�ان ن هن استف�ده از ک�دک�ن بیبن�ب�ا ب�ش�. یک�دک�ن م

 یهـ� تیاقل یبـ�امسـ�وی  یقبـ�ل حـق و حقـ�ق شـه�ون� ،هـ� دمک�ات �لیاز نظ� م� س�س
 ک است یدمک�ات �ک ج�معیخ�اه از ل�وم�ت  و اف�اد ت�ان یجنس

بـ� بـ�ور ه�  انسـ�ن یاز حـق زنـ�گ و میه� ب� مج�زات اع�ام مخ�لف هسـت دمک�ات �لیم� س�س
 ،م�تکـب جـ�م یهـ�  ه انسـ�نیـتنب یه� نـه بـ�ا ن زن�انیم. بن�ب�ایکن یم �، دف�عییت تغیبه ق�بل

 �معه خ�اه� ب�د.و ب�زگ�دان�ن آن�ن به ج یب�زس�ز یبلکه ب�ا
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کـــه در ین اعتقـــ�دیـــا مـــ� بـــ� و  ینگ�رهـــ� پ�ســـ�ار آزاد روزن�مـــه ،کیـــدمک�ات �ک ج�معـــیـــم 
 هـ� ی�یگ میو انتشـ�ر تمـ�م تصـم یجه آنه� حق دست�سیو حق�ق م�دم هستن�. در نت یدمک�اس

م�ت ین تصـمیهمچنـ و یو م�کـ� ی، اسـت�نیاز جمله شـه� یپ�رلم�ن را در تم�م سط�ح مختلف
کـــ�ریل چنـــیتســـه یدر ســـطح ج�معـــه خ�اهنـــ� داشـــت. بـــ�ا را یدولتـــ  کلیـــ� ب�یســـت می ین 
 و� نشــب�شــم�ره ثبــت بــ�ده و دارای تــ�ل یجیصــ�رت د هدر ســط�ح مختلــف بــ هــ� ی�یگ میتصــم

 .ف�اهم ش�دنی� تم�م شه�ون�ان  به آن ب�ای یدست�س
ــ� ــ پی�ن ــ�ن و طبیب ــتین انس ــ ،ع ــی ــت �ک رابط ــل اس ــیمتق�ب ــ�ن از  ؛ یعن ــه انس ک ــ�نط�ر  هم

از آن م�ظــف  ی� خــ�د را در نگهــ�اریــم�ن نســبت ب�ه بـه ،کنــ� یمــ عــت اســتف�دهیطب یهـ� هداد
 وجــ� یســت از مهــ�ک�دک تــ� ســط�ح دانشــگ�هیط زیاز محــ یغ نگهــ�اریــب�انــ�. آمــ�زش و تبل

 ب�ش�. یمه�  دمک�ات �لیم� س�س �ب�ن�م
� یـــت�ل یدر ســـطح ج�معـــه بـــ�ا�ت �زم یجــ�د تســـهیخ�اهـــ�ن اهـــ�  دمکـــ�ا ت �لیمــ� س�ســـ

کــ�دن ســ�خت م�شــیگ�ین جــ�یهمچنــ نــ� و یهــ� یان�ژ  یجمعــ ل ارتبــ�طیآ�ت و وســ� نین 
گــ�ز و غنســنگ،  غــ�لز( یلیفســ یهــ� هشــ�ه از ف�اورد گ�فتــه  یلیفســ �یــ�ه) بــ� ســ�خت غیــفــت، 

 م.یهست
ـــ�ت نب�ج�معـــه در درازاقتصـــ�د  ـــم ـــوابســـته � ی ـــ یه� درآمـــ� هب ـــ�ر ب�شـــ� ینفت ـــه  ،کش بلک

 یکشـ�ورز ع�صـ�صـنعت مـ�رن و چـه در  �نـیچـه در زم ی�ات داخلـیـبـ� ت�لمتکـی  ب�یست می
 ،در منطقـه خـ�د یی�یـو جغ�اف ی، ف�هنگـیخیت خـ�ص تـ�ریل وضـعیدل ه�ان بی. اب�ش�م�رن 

صـــنعت  ی� رویـــن ب�یب�شـــ�. بنـــ�ب�ا یســـت ب�خـــ�ردار مـــیجـــ�ب ت�ر یبـــ�ا ییل بـــ��یاز پت�نســـ
 نم�د. یگ�ار هیسم س�م�یت�ر

ــم�ل ــش د�ی ــ� بخ ــ�یت ب�درآم ــه راتاز اق یگ ــ�د ج�مع ــ�م ص ــن یت ــنم� یم ــ� ،�ی ــ�ط ب ــه یا من نک
 �اریـــپ� یهــ� یان�ژ یرو یگ�ار هیســ�م�. ب شــ�دیتصـــ� یا همــ�رن و ع�د�نــ ی�تیــن م�لیقــ�ان

ــ ین�شــ یانــ�ژ ، وآب�، یبــ�د، خ�رشــ هــ�ی ینــ�) ازجملــه ان�ژ یهــ� یان�ژ(  یه� هاز تحــ�ل زب�ل
�ر ی نفــت کشــنــیزم �یــ� زیذخــ� بــ�داری به�ه از ییجــ� در صــ�فه یث��تنهــ� نقــش مــ نــه ،یخــ�نگ

کـم شـ�ن آلـ�دگیز طیبلکـه در خفـظ محـ ،خ�اه� داشـت  یا کننـ�ه نییهـ�ا نقـش تع یسـت و 
ک�ر سب� یابه  یگ�ار هیس�م�ن�ع ن یف� خ�اه� نم�د. ایا  خ�اه� ک�د.کمک ج�د 

کــه تمــ�م خ�اســتیمعتقــ�هــ�  دمک�ات �لیمــ� س�ســ  از ی�انــیتلــف اخخــ�ص اقــ�ام م یه� م 
س یتـ�ر خ�اهـ� شـ�. متحقـق یسـتی�متم�کـ� پ�رلم�نت�ریسـتم غیس ۀ�یبـه شـ کش�ر ۀق اداریط�

در نظـ� زبـ�ن مشـت�ک  عن�ان بـه ی. زبـ�ن ف�رسـآیـ� اج�ا درمی به ق�ن�نتحت ل�ای  یزب�ن م�در
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�ان خ�اهـــ� بـــ�د. امـــ� هـــ� اســـت�ن و یـــا یپـــ�چم نمـــ�د ،�یو خ�رشـــ �یپـــ�چم شـــ وگ�فتـــه شـــ�ه 
 سمبل خ�ص خ�دش را خ�اه� داشت. یشه�ست�ن

 تیــحم� یصــلح، روابــط ب�ابــ� و رشــ� دمک�اســ از یدر ســطح جهــ�نهــ�  دمک�ات �لیس�ســ
 کنن�. یم

دخ�لـت  ۀاجـ�ز یچ کشـ�ری� کشـ�ره� مخـ�لف بـ�ده و بـه هـیسـ� یم� ب� دخ�لت در ام�ر داخل
   م داد.ی�ان را نخ�اهیا یدر ام�ر داخل

 یســـتیهم� �یـــاحقـــ�ق حقـــ�ق بشـــ�، بـــ� پ� یدر راســـت� یکـــ�دیمـــ� رو ی�ســـت جهـــ�نیس
 است.  یالملل نیب یه� ن کش�ره� و س�زم�نیمشت�ک ب ی� و همک�ریآم مس�لمت

 کش�ر خ�اه� ب�د. یو ح�فظ م�زه� ی، دف�عیم�دم یارتش ،ارتش م�
 م.ی�ان هستی�دم ام تم�م یو همبستگ یکپ�رچگیخ�اه�ن ه�  دمک�ات �لیم� س�س

ک بـ�زار یـل یشـنه�د تشـکیمـ� پ، یتجـ�رمشت�ک   یج�د همک�ریو ا�نه یدر خ�ورمح ن صلیتضم یب�ا

 م.یده یرا م یی�یمشت�ک آس

 به�اشت و درم�ن یب�اه�  دمک�ات �لیم� س�س �ب�ن�م

�ار، یــپ� یاجتمــ�ع �مهــم ت�ســع ی�رهــ�یمع از یکــیعنــ�ان  مــ�دم بــه یو روانــ یســ�مت جســم�ن
ن در ی�دیـو بن یضـ�ور یعـ�مل �یـن� و خـ�ق دارد، و یـشـ�د، پ� یا یدر تحقق زن�گ ینقش اس�س

 دمکـ�ات �لیک نظـ�ِم س�سـیـ . درشـ�د محسـ�ب میشـ�فت ج�معـه ی� و پیـ، ت�لیرف�ه اجتم�ع
کــه شــه�ون�ان کشــ�را یگــ�هیج�چنــین ت یــل اهمیــدل بــه اســتف�ده از جهــِت حــق ب�ابــ�  از ســت 

ــ�م�ت به�اشــت ــ�م�ت بــهیــب�خ�ردارنــ� و ا یو درمــ�ن یخ  �کســ�ن در دســت�س همــی ط�ر ن خ
 �د.یگ یم ق�ار __ آن�ن یو اقتص�د یت اجتم�عیب�ون در نظ� گ�فتن م�قع __ شه�ون�ان

ل شـ�ه یتبـ� آور سـ�د یاقتصـ�د �ک پهنـیـدرمـ�ن بـه  به�اشـت و ،�انیا یکن�ن �در ج�مع
 م ب� ب�دجه شه�ون� دارد. شـ�اه�یارتب�ط مستق ،از به�اشت و درم�ن یمن� امک�ن به�ه. است

کـه بخـش عظ ینش�ن مـ از درمـ�ن  ،یل ن�اشـتن امک�نـ�ت مـ�لیـدل ه�ان بـیـاز مـ�دم ا یمـیدهـ� 
کـه طبقـیـخ�د مح�ومن�. ا �زیم�رد ن م�رانشـ�ن یب �مع�لجـ ی�سـت بـ�ایته �ن امـ� ب�عـث شـ�ه 

 ورن�.بی� یرو یسنت یه� � به روشیو  ه� ش�ن� سیدست به دام�ن دع�ن�
 یت خـ�م�ت پ�شـکیـقیک امـ�اض، کنتـ�ل ی�یشگیپ یب�ا یا هچ ب�ن�می�ان هیدر ا هام�وز

 ن، �کســـ�ن شـــه�ون�ان از درمـــی یمنـــ� ل بهـــ�هیتســـه به�اشـــت ودرمـــ�ن و یکّلـــ طـــ�ر هو بـــ
 وج�د ن�ارد. 
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 ی� خص�صـیـستم به�اشـت و درمـ�ن نب�یم که سین ب�ور هستیب� اه�  دمک�ات �لیم� س�س
کــه م نیبــ� ،ب�شــ� � یــج�معــه ب� یخــ�م�ت درمــ�ن اســتف�ده از ی�ز هــ� شــه�ون� بــ�ایــ�ان نیــمعنــ� 

تـ�بع ن�سـ�ن�ت  سـتیینب� یخـ�م�ت درمـ�ن او. ی� محل زن�گی یب�ش� نه امک�ن م�ل کنن�ه نییتع
کـه دولـت  . ایـن وظیفــ�کـ�� در بـ�زار آزاد ب�شــ� کنتــ�ل یــفیمــت داروهـ� و کیق یرواســت  ت آنهـ� 

 داشته ب�ش�.
ه سـ�لم از یـمختلـف از جملـه به�اشـت و تغ� یه� هنـیدر زم یسـ�ز ، ف�هنـگی�یشگیام� پ

 ب�ش�.  یم� در خص�ص به�اشت و درم�ن م �ب�ن�م یه� تیال�
ســتم یک سیــوجــ�د  ،ج�معــه ییو هم�مــ�ن شــک�ف�ه�  انســ�ن ی�یپــ� بیآســ کــ�هش یبــ�ا

 ،یدرمــ�ن ی�یشــگیســتم پین سی. وجــ�د چنــشــ�د قلمــ�اد میاز مل�ومــ�ت  یدرمــ�ن ی�یشــگیپ
 ف� خ�اه� نم�د.یامهمی را ج�معه نقش  یه� هنیداشتن ه� ن نگهییدر پ� �یخ�د ن

�ر مـ�رن یبسـ یسـتم درمـ�نی� از سیـشـه�ون�ان ب� �م که همیمعتق�ه�  دمک�ات �لیم� س�س
ک  ب�� ب�خ�ردار ب�شن�. یتیفیو ب� 

ک یسـتم درمـ�نیداشتن س  یه� هگ�دسـت  بـه یت بـ�� مسـتل�م امکـ�ن دست�سـیـفیمـ�رن بـ� 
ک� درمـ�نیم�رن پ�شک کـ� تحق ی، ارتب�ط تنگ�تنگ م�ا و امکـ�ن تبـ�دل  ه� هدانشـگ� یقـ�تیبـ� م�ا

ک� درم�نینظ� ب ک� درم�ن ین م�ا  ب�ش�. یم م�رن، یه�  کش�ر یکش�ر ب� م�ا
امکــ�ن  ،کننــ� یمــ کــه بــه پ�شــک م�اجعــه هنگــ�می�ان یــااز � در هــ� نقطــه یــشــه�ون�ان ب�

 خ�د را داشته ب�شن�. یپ�شک ۀبه پ�ون� یدست�س

 به�اشت و درم�ن یب�اه�  دمک�ات �لیس�س یب�ن�مه عمل

 ؛خ�م�ت به�اشت و درم�ن در س�اس� کش�ر �ع�د�نم یتقس -۱
   ؛ش�ن خ�م�ت به�اشت و درم�ن در س�اس� کش�ر ی� انتف�عیغ -۲
ک� به�اشت و درم�نیا -۳    ؛) در مح�تیمحل یه� هدرم�نگ�( ج�د م�ا
   ؛یپ�شک یه� هن دستگ�ین و مجه�ت�یت� مجه� به م�رن یه� م�رست�نیج�د بیا -۴
ـــیتقســـ -۵ ـــو یه� تخصـــص �م ع�د�ن ـــ�نی ـــ ی�ه درم ـــف در  یه� م�رســـت�نین بیب مختل

رسـ�ن�ن  یکـ�پت� بـ�ایهل یه� بـه ب�نـ�ه�  م�رسـت�نین بیـمجه� شـ�ن ا س�اس� کش�ر و
 ؛نق�ط دور دست از یم�ران اورژانسیب

ــ�د پ�ونــ�یا -۶ ــک یه� هج ــ�ط ا یبــ�ا یتــ�لیجید یپ�ش ــه�ون�ان در تمــ�م نق ؛ بــ� �انیــش
�ان یــاز ا یا هخــ�د در هــ� نقطــ یپ�شــک ۀمــ�ران بــه پ�ونــ�یب یامکــ�ن دست�ســ اینکــ�ر،
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تمـ�م شـه�ون�ان را  یپ�شـک ۀبـه پ�ونـ� یجـه پ�شـک�ن دست�سـید.در نتش� یم ف�اهم
 ؛�ان خ�اهن� داشتیدر س�اس� ا

 یه� ن اســت�ن�اردیطبــق آخــ� یو درمــ�ن یخــ�م�ت به�اشــت یه� جــ�د ســ�ختم�نیا -۷
 �پ�وســ در یســتیز طیمحــ یه� ت اســت�ن�اردیــرع� و یســ�ز از نظــ� ســ�ختم�ن ،یجهــ�ن

 ؛آنه� س�ختن
ک� درم�ن -۸  نم�ینـ� تـ� ینـ�ت پ�شـکیدعـ�ت بـه مع�ط�ر مـنظم  به� شه�ون�ان را یب� یم�ا

هـــ� از رشـــ� آنتـــ�ان  میص بم�قـــع یکـــه در صـــ�رت تشـــخ ییهـــ� یم�ریدر رابطـــه بـــ� ب
   ق�بل کنت�ل ش�ن�.نم�د،  ی�یجل�گ

نقــ�ط  از کــه مــ�رانیه باق�مــت همــ�ا یبــ�اه�  م�رســت�نیوابســته بــه ب یهــ� جــ�د هتلیا -۹
 .ان� آم�هدور 
 م؟یکن یم ی�یگی�ده و پیرا در عمل چگ�نه پ دمک�اسی �لیاه�اف س�س

کـــه بــه روش غیــدمک�ات �ک ج�معـــیــدر  دولـــت  ،شــ�د یاداره مـــ یســتی�متم�کـــ� پ�رلم�نت�ریک 
کّلــ یم�کـ� در مق�بــل پ�رلمــ�ن  کنــ� و یمـ نییــبه�اشــت و درمــ�ن تع �را در پهنـ یخــط و خطــ�ط 
 ج�ابگ� است.  یم�ک�

ن ارگــ�ن مســئ�ل خــ�م�ت به�اشــت و درمــ�ن یدر ســطح اســت�ن، پ�رلمــ�ن اســت�ن بــ��ت�
عتـً� ین افـ�اد طبیـشـ�ن�. ا یمـ م مـ�دم انتخـ�بیمسـتق یأن پ�رلم�ن ب� ری. اف�اد اآی� شم�ر می به

ــف را  ــ�اب مختل ــ�ن از بــکن یمنم�ینــ�گی اح ــ�. پ�رلم ــ�د اعضــ�ین ــ�اد خ ــت اســت�ن و  ین اف دول
 �. ینم� ین مییآن�ن را تع یه� تیمسئ�ل ۀمح�ود

. دولــت اســت�ن ضــمن کنــ� ی� نظــ� دولــت اســت�ن عمــل میــز یبه�اشــت و خــ�م�ت درمــ�ن
ــیشــب�د سیپ کّل م�ظــف اســت مصــ�ب�ت  ،به�اشــت و درمــ�ن �نــیدر زم یدولــت م�کــ� ی�ســت 

ــه ن ــه ب ــ� ت�ج ــه ب ک ــت�ن را  ــ�ن اس ــ�  �زیپ�رلم ــت�ن یه ــطح اس ــ�ن در س ــت و درم ــ�ا  به�اش ــت اج اس
کــه مســئ�ل آنســتم ین سیــن نکــ�ت مثبــت ایتــ� �. از مهــمیــنم� �ن یــک در ج�یــن از ن�دیاســت 

 �.گی�ن میبه�اشت و درم�ن منطقه ق�ار  ی�زه�یمس�ئل روزم�ه و ن
جملـــه   ازبه�اشـــت و درمـــ�ن،  �م ب�دجـــیتقســـ یچگـــ�نگ در مـــ�رد یینهـــ� ی�یـــگ میتصـــم

کــ� درمــ�ن یســ�ز ســ�ختم�ن �رات دولــت یــدر چــ�رچ�ب اخت ،ن تعــ�اد پ�ســنل �زمــهییــو تع یم�ا
 ب�ش�. یاست�ن م

ــ�م �ت شــه�ون�ان اســت�نیــم�ل خــ�م�ت به�اشــت و درمــ�ن از �نــیاز ه� یبخــش مهمــ ن یت
 است.  یعه�ه دولت م�ک� هگ� بیش�د و بخش د یم
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ــ�مل ک ــ�ارش  گ ــت اســت�ن م�ظــف اســت ســ��نه  ک یدول اســت�ن،  یت خــ�م�ت درمــ�نیــفیاز 
مشـت�ک  یهـ� ی� همک�ریـاسـتف�ده از ب�دجـه به�اشـت و درمـ�ن و ن ۀآن، نحـ� یه� ی�زمن�ین

کّیـکم ی�. چگـ�نگیـرا بـه پ�رلمـ�ن اسـت�ن ارائـه نم� یالمللـ نیو بـ یسط�ح کش�ر در ت یـفیت و 
 قـ�ار یمـ�رد ب�رسـ ،ل بـه پ�رلمـ�نیقبل از تح� ،پ�رلم�ن است�ن ین گ�ارش ت�سط ارگ�ن ب�زرسیا

 ی است.دست�س ق�بله�  ستین و ژورن�لشه�ون�اب�ای ن گ�ارش ی�د. سپس ایگ یم
کــه ت�ســط پ�رلمــ�ن اســت�ن یمتشــکل از نم� ،یارگــ�ن ب�زرســ نــ�گ�ن احــ�اب مختلــف اســت 

 ش�ن�. یانتخ�ب م

 آم�زش و پ�ورش یب�اه�  دمک�ات �لیم� س�س �ب�ن�م
ـــپ�ت�ین  اصـــلی ـــ� ج�معـــه از �ی ـــ� ف�هنگ رش ـــ�عینظ ـــ�د و ی�ســـیس ،ی،اجتم ـــ�زش و  یاقتص آم

 است.پ�ورش 
گـــ�و یا هاقتصـــ�د و ف�هنـــگ هـــ� ج�معـــ و شـــک�ف�یی رشــ� رشـــ� دانـــش شـــه�ون�ان آن  در 

کـه سیپـ� یم تحقق یهنگ�مت�قی و پیش�فت . است ج�معه ن یآخـ� �یـبـ� پ� یسـتم آم�زشـی�د 
ســم، و حقــ�ق ی، سک��ریدمک�اســ اصــ�لبــ� ســه  یو مبتنــ یدر ســطح جهــ�ن یعلمــ یهــ� هداد

   بش� ب�ش�.
کنـــ�نیدر شـــ�ا آمـــ�زش،  جهـــت ای کننـــ�ه نییاقتصـــ�د خـــ�ن�اده بـــه ع�مـــل تع ،�انیـــا یط 

ل ف�زنــ�ان یــن دلیمه ل شــ�ه اســت. بــهیتبــ� ی�ت دانشــگ�هیتحصــ �ادامــ، انتخــ�ب م�رســه
کـه هم�نـ� کسـب دانـش اسـت  یعـیک حـق طبیـمح�وم ج�معـه از  یه� � بخشیک�رگ�ان و س�

 گ�دیــ�هج�معــه  از یبخــش مهمــ یی�ه ب�عــث بــه هــ�ز رفــتن ت�انــ�یــن پ�یــشــ�ن�. ا یمحــ�وم مــ
 ب اقتص�د ج�معه نقش دارد. یاست که خ�د در تخ�

گـ�رد  یمـ یمغـ� یشـ�و ستاز دا�ن شت ،ینـیل حک�مـت دیـدل ه�ان بـیآم�زش در ا هام�وز
 یهـ� کـه در کت�ب ی� جنسـیـبـ�ر آورده اسـت. تفکـ� آپ�رت� هبـ یومع�فتـ یروانـ ان��انگ�ینقش و و

کــه نقــش زن در یــاز مــ�ارد ا یکــیشــ�د  ی�ه مــیــد ط�ر آشــک�ر بــه یآم�زشــ ن آمــ�زش غلــط اســت 
 کن�.  یم فیتع� یدار هدر چ�رچ�ب خ�نرا ج�معه 

ن یــبــ� ا ،میــاعتقــ�د داره�  انســ�ن یحقــ�ق اجتمــ�ع یکــه بــه ب�ابــ�هــ�  دمک�ات �لیمــ� س�ســ
� وابسـته یـدانـش نب� تحصـیلم هـ� شـه�ون� اسـت و م که کسب علم و دانـش حـق مسـلّ یب�ور

ن روسـت�ه� یکـه در دورتـ� یآمـ�ز دانـش رو، از ایـنفـ�د ب�شـ�.  یمحـل زنـ�گ� یـ یبه امک�ن�ت م�ل
کسـ�ن از امک�نـ�ت ی ط�ر بـهب�یـ� کنـ�  یمـ یتخـت زنـ�گیکـه در پ� یآمـ�ز کن� و دانـش یم یزن�گ

 ب�یســـت میل یتحصـــ یفـــ�د بـــ�ا �ع�قـــ تنهـــ� .شـــ�ن�منـــ�  ســـتم آمـــ�زش و پـــ�ورش بهـــ�هیس
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 یفاهـ�ان یعمـل پ�شـ�ن�ن بـه چنـ هج�مـ یبـ�ا .خـ�ن�اده یب�ش� نه امک�نـ�ت مـ�ل کنن�ه نییتع
م. مـــ� یکـــ�دک تـــ� دانشـــگ�ه هســـت گـــ�ن از مهـــ�یخ�اهـــ�ن آمـــ�زش راهـــ�  دمک�ات �لیمـــ� س�ســـ

 ب�ش�. یس�دآور یب�ا یا هلی� وسینب� یستم آم�زشیم که سیمعتق�
� شــ�ن ی� جهــ�نگیــو ن یارتبــ�ط جمعــ یه� هرشــ� دســتگ� �، بــیامــ�وز �شــ�فتیپ ی�یــدر دن

� یــ� و نیــرق�بــت در ت�ل ییشــ�ط ت�انــ� شی�د. پــیــگ ی�ر ســ�ده انجــ�م مــیبســطــ�ت ارتب� ،نت�نــتیا
ــ یآوردن ب�زارهــ� دســت به ــ�ا یو خــ�رج یداخل ــیا یفــ�وش ک��هــ� یب داشــتن  ، ملــ�م بــهی�ان

سـتم ی� بت�انـ� بـ� سیـ�ان ب�یـا یسـتم آم�زشـین سیک�ر متخصص و متعه� اسـت. بنـ�ب�ا ی�وین
کنــ�. یپ یکشــ�ره� یآم�زشــ ــ�فته رق�بــت  ــ� دســتش ــه ا ی�بی�زم ــب ــ�دن یمــ�رن ،ن هــ�فی ک �ه 

ــتم آم�زشــیس کــ�در آم�زشــیــ، ت�بیس ــت�انــ�، مه یت  کــ�دن امک�نــ�ت تحصــی  همــ� یبــ�ا یلی� 
 �ست.یدن معتب� یه� هب� دانشگ� یج�د ارتب�ط وهمک�ریو ا شه�ون�ان در تم�م نق�ط کش�ر

ــ�ر یس دســت�ورده�یتــ�ر ــ یهمبســتگ ،تهیســی�ئ ،یخیت  یهــ� ارزش آمــ�زشن یو همچن
 یشـه و آزادی�ن، ان�یـب یزن و مـ�د، آزاد یهـ�، ب�ابـ� انسـ�ن یاز جمله ب�ابـ� ،یدمک�اس ی�نیبن
کــ�دن تخ�یســت و حیز طی� حف�ظــت از محــیــن و نیــد ســـت یز طیب محــیــ�انــ�ت و مت�قــف 

 د.ق�ار بگی� یدر تم�م سط�ح آم�زش و در س�ار کش�ر یدروس اجب�ر و� ج�یانس�ن ب� دست به
و  یجمعـ ارتبـ�ط یهـ� ت�سـط ارگ�ن یعیذک�ش�ه در سطح وسـ یه� هدر پهن یس�ز ف�هنگ

 � به صف� ب�س�.ی�ان ب�یدر ا یس�ادیص�رت خ�اه� گ�فت. ب یم�دم یه� گ� ارگ�نی� دین
م�ظــف بــه  یشــه� یهـ� �ان خ�اهــ� بــ�د. دولتیــا ، زبــ�ن مشــت�ک در س�اسـ�یزبـ�ن ف�رســ

 ب�شن�. یم یس زب�ن م�دریف�اهم س�ختن امک�ن ت�ر
 م خ�اه� ش�.ین دخت� و پس� و زن و م�د تقسیک نسبت بیبه  یآم�زشامک�ن�ت 

 آم�زش و پ�ورش یب�اه�  دمک�ات �لیس�س یب�ن�مه عمل

ق یــآمــ�زان از ط� ک�دکــ�ن و دانــش یب�ن بــ�ایق و پشــتمن�ســب، مشــّ�  یجــ�د فضــ�یا -۱
 ؛پلمیهمه از مه�ک�دک ت� د یگ�ن ب�ایرا �یآم�زش و تغ�

�دن نمـو مجهـ�  یسـتیز طیمحـ �شـ�فتیسـتم پیت سیـس�ختن مـ�ارس مـ�رن بـ� رع� -۲
 ؛م�رن در س�اس� کش�ر یه� هشگ�یو آزم� ینت�نتیا یستم ق�یبه سآن 

 ؛�ست�نی�ت� در تم�م دوره دبیآم�زان به ک�مپ نم�دن دانش تجهی� -۳
 �از ب�دجــ( �ســت�نیدب ۀآمــ�زان در دور بــه دانــش یلیتحصــ �نــیه� پ�داخــت کمــک -۴

 ؛)یدولت م�ک�
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ــتق� -۵ ــ�ز دانــش یت شــ�راه�ی ــ ایجــ�د و یآم ــ� ایث�ت ــه ی ــ�ط ب ــ�راه� در مســ�ئل م�ب ن ش
 ؛شب�د ام�ر آم�زشیپ �ه ویش

ـــ، تق�ییدر دوران دانشـــج� یلیپ�داخـــت وام تحصـــ -۶ و  ییدانشـــج� یت شـــ�راه�ی
 ؛نقش آنه� در مس�ئل م�ب�ط به دانشگ�ه

 ؛یلی� رشته تحصی� تغیل یادامه تحص جهتب�رگس��ن  یب�ا یج�د امک�ن�ت م�لیا -۷
   ؛در تم�م من�طق کش�ر یس�ادیمب�رزه ب� ب یه� ک�ستشکیل  -۸
 ن خ�مت.یدر ح یک�در آم�زش یب�ا ی�ت آم�زشیتسه ت�سیس -۹

 م؟یکن  ی�یگی�ده و پیرا در عمل چگ�نه پ دمک�اسی �لیاه�اف س�س

کـــه بــه روش غیــدمک�ات �ک ج�معـــیــدر  دولـــت  ،شــ�د یاداره مـــ یســتی�متم�کـــ� پ�رلم�نت�ریک 
ــ� ــ�ان یم�ک ــه ق ــه ب ــ� ت�ج ــ�بیب ــ� �ن مص ــ�ن م�ک ــتی، سیپ�رلم ــ یه� �س ــ�ت و  یا هب�ن�م بلن�م

 یکنــ� و در مق�بــل پ�رلمــ�ن م�کــ� ین مــیــیمــ�ت خــ�د را در مــ�رد آمــ�زش و پــ�ورش تع ک�تــ�ه
 دارد.ب� عه�ه را  یو م�ارس ع�ل ه� هت دانشگ�یمسئ�ل یاست. دولت م�ک� پ�سخگ�

، شــــه� آمــــ�زش و پــــ�ورش �نــــیمشــــخص در زم یهــــ�  �زیت�جــــه بــــه ن پ�رلمــــ�ن شــــه� بــــ�
دولـت  �شـب�د ب�ن�مـیم�ظـف اسـت ضـمن پ رس�ن�. دولـت شـه� یب میرا به تص� ییه� همص�ب
ت یدر مق�بـل آن ج�ابگـ� ب�شـ�. مســئ�ل ش ببـ�د وی� پـیـرا ن پ�رلمـ�ن شـه� یه� همصـ�ب ،یم�کـ�

ــ مهــ�ک�دک ۀادار  هــ�، مــ�ارس ب�رگســ��ن و �ســت�نی، مــ�ارس، دبیدبســت�ن شیهــ�، آمــ�زش پ
ــ�م ــه ن یت ــ�ت �زم ــ�اامک�ن ــ�ر یب ــ�ن مــ�دریت ــ یس زب ــب�د ســ�ین پیو همچن ــتیش  یه� � خ�اس

ــ�ط بــه ــه� در زم م�ب ــ �نــیش ــ�زش و پــ�ورش ب ــت.  ۀعهــ�� آم ــت شــه� اس ــ�مدول  مســئ�لیت انج
ــ اداره آمــ�زش و پــ�ورش شــه�  بــ� دوش آمــ�زش و پــ�ورش �نــیدولــت شــه� در زم یه� هب�ن�م

ـــت ـــ. در رأس ااس ـــ ،ن ادارهی ـــ�ن سی ـــیک ارگ ـــکل نم� ی�س ـــ�گ�ن یمتش ـــفن ـــ�اب مختل ـــه  اح ک
آن �ت مــ�دم یــآمــ�زش و پــ�ورش شــه� از م�ل �قــ�ار دارد. ب�دجــ منتخــب پ�رلمــ�ن شــه� هســتن�

 کن�.  ین میی�ان آن را پ�رلم�ن شه� تعیش�د و م ین میت�م شه�
ک�مل ۀادار از  یاز عملک�د ارگـ�ن آم�زشـ یآم�زش و پ�ورش شه� م�ظف است س��نه گ�ارش 

ک کــ�ر و چگـ�نگیـفینظـ�   یچگــ�نگ .قــ�ار دهـ� �ر پ�رلمــ�ن شـه�یـاخت ده از ب�دجـه را دراســتف� یت 
کیّ کم ل به پ�رلم�ن م�رد یقبل از تح� ،پ�رلم�ن شه� یارگ�ن ب�زرس ن گ�ارش ت�سطیت ایفیت و 

 ق�بل دست�سی است.ه�  ستیشه�ون�ان و ژورن�ل ب�این گ�ارش ی�د. سپس ایگ یم ق�ار یب�رس
   ب�ش�. یم مختلف و منتخب پ�رلم�ن شه�ن�گ�ن اح�اب یمتشکل از نم� یارگ�ن ب�زرس
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 ک�ر یب�اه�  دمک�ات �لیم� س�س �ب�ن�م

کن�ن ج�معـ ، فقـ�، فحشـ� و یکـ�ریبـ�ن اسـت. بیدسـت بـه گ� یا هگسـت�د یکـ�ری�ان بـ� بیـا �ا
نـ� و یآ یحسـ�ب م هک مملکـت بـیـکن�. ج�ان�ن که ث�وت  ی�اد میدر ج�معه ب یم اجتم�عیج�ا

رنــج  یکــ�ریاز ب ،ج�معــه ب�شــن� یرشــ� اقتصــ�د ســببک�رشــ�ن  ی�ویــت�اننــ� بــ� دانــش و ن یمــ
ک�ر، ج�معـه را بـه شـ� یق�ن�ن یو ب یب�ن�. اخت�ف طبق�ت یم ک یـ� یمسـ ن وجـه دری�ت�یدر ب�زار 

 ق�ار داده است. یاجتم�ع -یرک�د اقتص�د
مح�ومنـ�  یت شـغلیـاز امن نیـ� یو چه در بخش خص�ص یاف�اد ش�غل چه در بخش دولت

ــ ،طــهن رابیــو در ا ــ�  یمــ�هب ینگــ�ش ارتجــ�ع و ی� جنســیــل وجــ�د آپ�رت�یــدل هزنــ�ن ب حــ�کم ب
 .بینن� آسیب میگ�نه  ض سهیج�معه از تبع

ک�رمنـ�ان یواقع یک�ه�یو سن�  هیاتح�د فق�انو  یدرستک�ر یه� ستمینب�ِد س  ک�رگ�ان و 
کـ�ر یدر محـ یانسـ�ن �ین�س�لم و غ یج�د فض�یب�عث ا کـ�ر در اگ�دیـ�ه ط  کیـو عمـً�  ت یـفی�ان از 
 ب�ش�.  ی�ز ج�معه ب�خ�ردار نمیم�رد ن یو ب�زده

کـه علـ ی�ویـوجـ�د ن ،است کنن�ه  �واریآنچه ام شـ�ن  �یرغـم عـ�م ام یجـ�ان فعـ�ل اسـت 
اسـت  ین اتفـ�قیتـ� مهـم شـغلداشـتن  .دارن�ل یادامه تحص یب�ا ییل ب��یپت�نس ،به ب�زار ک�ر

ــ�گ ــه در زن ــ�ن یک ــ� انس ــ یه ــ�. آرزو یر� م ــ�ن یده ــ� انس ــ�  یه ــه بت�ان ک ــت  ــهاس ــتقل ط�ر  ب مس
   م ب�ش�.یاش سه اداره کن� و در رش� خ�د و ج�معه یاش را از نظ� اقتص�د یزن�گ

کــه شــه�ون�انش شــغل یرشــ� مــ یو ف�هنگــ ی، اجتمــ�عیاز نظــ� اقتصــ�د یا هج�معــ  یکنــ� 
 خ�د داشته ب�شن�. یشخص ییق و ت�ان�یتخصص، ع� �ت،یمتن�سب ب� تحص

جــ�د یو ا یاجتمـ�ع یشــه�ون�ان از فقـ� و ن�بســ�م�ن ییرهـ�، هــ� دمک�ات �لیس�سـمــ� بـه نظـ� 
ک�ریدر گ�و ا یاجتم�ع یت و همبستگیامن  است. یمختلف اجتم�ع یه� هدر پهن ج�د 

ک�رمنــ� یکــ�رگ� یک�ه�یوجــ�د ســن� ــ طــ�ر ه، بــیو  ــاتح�د یکّل �ان بــه یدســتم�دبگ یه� هی
کـ�ر و رونـ� ت�لیمح ب�� یث�ت منظ�ر ک اسـت. یـدمک�ات �ک ج�معـیـاز مل�ومـ�ت  ،�د� و دسـتمیـط 
شـ�ۀ مـ�رد  بیتصـ� یعمـ�م یق�اردادهـ� ،�انیـبگ حقـ�ق یت شـغلیج�د امنیا ین ب�ایهمچن

ک�رف�مـ� و گیت�افق م و  ی�ان چـه در بخـش عمـ�میـبگ ب�شـ�. حقـ�ق یمـ یکـ�ر ضـ�ور ۀ�نـ�ی�ن 
 ب�شن�. یک�ریب �میب زی� پ�شش� یب� یچه در بخش خص�ص

ک�ر ب�یق�ان کـ�ر بـیب�اس�س منشـ�ر قـ�ان� ین  ب ین تصـ�یشـ�ن�. قـ�ان یسـیب�زن� یالمللـ نین 
ــ ی�ان زنــ�گیــکــه در ا یشــ�ه شــ�مل تمــ�م شــه�ون�ان شــ�د.  یمــ دهنــ�، ی�ت مــیــکننــ� و م�ل یم

ک�ر بیب�اس�س منش�ر ق�ان ک�ر ک�دک�ن غ نین   است. ی�ق�ن�نیالملل 
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زنـــ�ن و مـــ�دان در تمـــ�م  یمنـــ� بهـــ�ه ،دمک�اســـی � لیس�ســـ ی�نیـــبن یهـــ� ارزش طبـــقبـــ� 
ــ یاعــم از بخــش خص�صــ ،یاقتصــ�د یه� هپهنــ ــب� یو بخــش دولت کســ�ن ب�شــ�. وجــ�د ی� ی

 یهـ� و ارگ�ن ی�یـکل یه� آنهـ� بـ� مـ�دان در پسـت ی� ب�ابـ�یـو ن یکـ�ر یه� هزن�ن در تم�م رشـت
 ست. ه� دمک�ات �لیخ�است و اه�اف س�س وج� یرهب�

 ج�د ک�ریا یب�اه�  دمک�ات �لیس�س یب�ن�مه عمل

 یخـــ�م�ت اجتمـــ�ع �ق ت�ســـعیـــاز ط� ،)یو شـــه� یدولـــت م�کـــ�( یمبخـــش عمـــ� -۱
ـــه، ا از ـــیجمل ـــ�د خ�ن ـــ�لمن�ان و �ج ـــ�ورش،  س ـــ�زش و پ ـــه آن، آم ـــ�ط ب ـــ�م�ت م�ب خ

� امــ�ر م�بــ�ط بــه یســ� و یســ�ز خ�نــه ،هــ� هرا �کــ�دک، ت�ســع به�اشــت و درمــ�ن، مهــ�
ک�ر خ�اه� ک�دیا، یخ�م�ت اجتم�ع  ؛ج�د 

جـ�د یا یبـ�ا یانتفـ�ع �یـک�چـک و بـ�رگ غ یه� ج�د ش�کتیا دولت در یگ�ار هیس�م� -۲
   ؛نییپ� یلیتحص �ک�ر شه�ون�ان ب� درج

   شغل؛ج�د یمنظ�ر ا سم در تم�م نق�ط کش�ر بهیصنعت ت�ر �ت�سع -۳
گـ�فتن -۴ در  یو خـ�رج یداخلـ یخص�صـ یه� یگ�ار هیسـ�م� ی�ت بـ�ایتسـه در نظ� 

 تم�م کش�ر.
 ؛ک�چک یخص�ص یه� ش�کت ت�سیس�ت در جهت کمک به یج�د تسهیا -۵
ک�ر دار هورود زن�ن خ�ن ی�ت ب�ایتسهب�پ�یی  -۶  ؛به ب�زار 
کـ�دن صـن�یمـ�رنو  ی�ات کشـ�ورزیـت�ل ت�سع� -۷ ، آمـ�زش کشـ�ورزان یع کشـ�ورزی�ه 

کــ�ر بــ�ایاز ا یگــ�ید �پهنــ ،ســتیز طیمحــ �نــیدر زم  یه� هکــه در رشــت یکســ�ن یجــ�د 
 ؛ب�ش� یان�، م ل نم�دهیحصست تیز طیو مح یکش�ورز

 ؛�انیتم�م من�طق ا در یع دستیصن� گست�ش -۸
ک�ر ک�دک�ن ی� ق�ن�نیغ -۹    ؛ک�دن 

ک�ر ت�بست�نیا -۱۰  .یت�سط دولت شه� ی�ست�نیج�ان�ن دب یب�ا یج�د 

 م؟یکن  ی�یگی�ده و پیدر عمل چگ�نه پ را  دمک�اسی �لیاه�اف س�س

کـه بــه روش غیــدمک�ات �ک ج�معـیـدر   یدولـت م�کــ� ،شــ�د اداره  یسـتیپ�رلم�نت�ر�متم�کـ� یک 
کّلــ کـ�ر و حــق ویا یبـ�ا یخـط و خطـ�ط  کنــ� وخـ�د در مق�بــل  ین مـیعــیکـ�ران تیحقـ�ق ب جــ�د 

کـ�ری�سـت خـ�د را در مـ�رد ایس یاست. دولت م�ک� ج�ابگ� یپ�رلم�ن م�ک� ق اداره یـاز ط� جـ�د 
 کن�. ی�ده میاست، پ یک ارگ�ن س�اس�یک�ر که 
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کّلـیت پیمسئ�ل ،شه�پ�رلم�ن و دولت  کـ�ر یدر مـ�رد ارا  یدولـت م�کـ� یشـب�د اهـ�اف  جـ�د 
کــ�ر و نیت ج�یوضــع ی� ب�رســیــو ن  یه� �ســتیس ،منطقــه را دارد. دولــت شــه� ی�زهــ�ینــ�گ�ن 

ک�ر شه�یخ�د را از ط� کـه  ی�سـیس -یارگـ�ن رهبـ� ،ن ادارهیـس اأکنـ�. در ر ی�ده میپ یق اداره 
 .ق�ار دارد پ�رلم�ن شه� هستن�،ن�گ�ن م�دم و منتخب یمتشکل از نم�

کـــ�مل گـــ�ارش  کـــ�ر شـــه� م�ظـــف اســـت ســـ��نه   یهـــ� هکـــ�ران در گ�ویت بیـــاز وظع یاداره 
 �ر پ�رلمـ�ن شـه� قـ�ار دهـ�.یـشـ�ه را در اخت مصـ�ف �� ب�دجیمختلف زن�ن، م�دان و ج�ان�ن و ن

کیّ کم یچگ�نگ گـ�ارش ت�سـط ارگـ�ن ب�زرسـیـت ایفیت و  ل بـه یـپ�رلمـ�ن شـه� قبـل از تح� ین 
گــ�ارش در دســت�س شــه�ون�ان و یــ�د. ســپس ایــگ یمــ قــ�ار یمــ�رد ب�رســاســت�ن پ�رلمــ�ن  ن 

 خ�اه� گ�فت.ق�ار ه�  ستیژورن�ل
   ب�ش�. یم ن�گ�ن اح�اب مختلف و منتخب پ�رلم�ن شه�یمتشکل از نم� یارگ�ن ب�زرس

 زن�ن یب�اه�  دمک�ات �لیم� س�س �ب�ن�م

. آیـ� شـم�ر مـی بـهمـ�رن  یدمک�اسـ �لیس�سـ ی�دیـبن یه� سم از ارزشیفمن و یتیجنس یب�اب�
 یهـ� در تمـ�م ارگ�ن قـ�رت صـفن ب�یسـت از مـی ،دهنـ� یل مـیاز ج�معـه را تشـک یمینکه زن�ن 
 ب�خ�ردار ب�شن�. ی�یگ میتصم

ن ل عــ�م امکــ�یــدل هتنهــ� بــ زنــ�ن نــهکــه  اســت یطبقــ�ت �ک ج�معــیــ ،�انیــج�معــه امــ�وز ا
ل ف�هنـگ یـدل هنـ�، بلکـه بـیآ یمـ ف ج�معه به حس�بیضعاقش�ر  وج�، حض�ر فع�ل در ب�زار ک�ر

خـ�مت بـه مـ�دان  یبـ�ا یا هلیوس به ،یاس�م ین ارتج�عیم�ن�ه و همچن م�دس��رانه و عقب
بلکـه  ،هسـتن� یطبقـ�ت �از ج�معـ ین�شـ ینـ�ب�اب� یتنهـ� ق�بـ�ن ان�. زن�ن در واقـع نـه ل ش�هیتب�

ن ســتم چن�گ�نــه مــ�نع از یــب�شــن�. ا یمــ �یــن ینــیاز حک�مــت د ین�شــ یف�هنــگ ارتجــ�ع یق�بــ�ن
ــ�زار ــ�ن در ب ــ�ل زن ــ�ر فع ــغل حض ــ� ش ــ�ر و اخ ــکل یه� ک ــ ی�ی ــش خص�ص ــه در بخ ــه در  یچ و چ

 است. گ�دی�ه یبخش دولت
گـ�فتن حقـ�ق مـ�ن یاس�م یجمه�ر ت یـه� یبـ�ا یا هلیزنـ�ن را بـه وسـ یاس�سً� بـ�ز پـس 
خــ�د  هبــ یمــ�هب یل نمــ�ده اســت. حک�مــت ارتجــ�عیخــ�د تبــ� یســتم حکــ�متیدادن بــه س

ن مســ�ئل زنــ�ن از جملــه پ�شــش، حــق ک�رتــ�ژ، حــق طــ�ق، یتــ� یدهــ� در خص�صــ یاجــ�زه مــ
 دخ�لت کن�. ه� هنشستن در ورزشگ� یانتخ�ب ج� یامک�ن خ�وج از کش�ر و حت

 یج�نشـ�ن از نظـ� ارزشـ ب�نـ� و یمـ نصف مـ�دان ارث ،زن�ن یاس�م یق�ن�ن جمه�ر از نظ�
 ورد ش�ه است. آنصف ارزش ج�ن م�دان ب�
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کــ�ر در ــ�زار  ــ� تحصــ ،ب ــ�ن ب ــ� مــ�دان ی�تیزن ــ� ب ــ� یشــغل ۀدر رد ،ب�اب ــ�ار مــت�  نییپ ــ� و یگ یق �ن
 ن�.کن یم �فتیاز م�دان در یکمت� �حق�ق م�ه�ن

ــ ــ  طــ�ر هب ــ�رزنــ�ن  یکّل ک گــ�فتن تعلقــ�ت طبقــ�ت یاز نظــ�  ــدر  یهمگــ ،یبــ�ون در نظــ�  ک ی
از ف�زنـ�ان  ینگهـ�ار ،یدار هخ�نـ �روزانـ یک�رهـ�نکه در مق�بل یآن ا مسئله مشت�ک هستن� و

آنهــــ�، قبــــ�ل  از پــــ�رب�رگ و مــــ�درب�رگ در دوارن که�لــــت ی� پ�ســــت�ریــــن وهنگــــ�م بیمــــ�ری، 
کــ�ده و کــ�ر زنــ�ن شــ�مل یــجــه ایکننــ�. در نت ینمــ �فــتیدر یدســتم�د مســئ�لیت  ن بخــش از 

ن یتـ� ی� انسـ�نیـغ( یق خ�دف�وشـیـکه از ط� یزن�ن یش�د. حت ینم ی� ب�زنشستگی یدرم�ن �میب
� یم�ننـــ� ســـ� یاجتمـــ�ع یه� همـــیتنهـــ� از ب نـــه ،ن اقتصـــ�د خـــ�ن�اده نقـــش دارنـــ�یم�تـــ کـــ�ر) در

 �ن�!یگ ی� ق�ار می� و س�زنش ج�معه نیبلکه م�رد تحق ،ک�رمن�ان مح�وم هستن�
کــه زنــ�ن چــه در شــه�ین اعتقــ�د هســتیــبــ� اهــ�  دمک�ات �لیمــ� س�ســ ه�  و چــه در روســت�ه�  م 

 لیاز ج�معـه را تشـک یمـیزنـ�ن ن. منـ� ب�شـن� کسـ�ن بـ� مـ�دان بهـ�هی یتمـ�م حقـ�ق مـ�ن� از یب�
ــ ــ� یم ــیدر نت ،دهن ــه در پهن ــیس یه� هج ــ�عی�س ــ�دی، اجتم ــ� ی، اقتص ــب� ییو قض از  یمــی� نی

 داشته ب�شن�.در اختی�ر ق�رت را 
 ی� را طبــق منشــ�ر جهــ�نیــج� یقــ�ن�ن اس�ســ �زم اســت ،ین هــ�فی�ن بــه چنــیرســ یبــ�ا

کـ�دیتـ�و یستیحق�ق بش� و ب� تفک� فمن ق یـتنهـ� از ط� نـه ب�یسـت مـی یسـتین تفکـ� فمنیـا .ن 
 �فتــه شــ�د.ی�ک اصــل پیــعنــ�ان  هدر ج�معــه بــ یســ�ز ق ف�هنــگیــبلکــه از ط� ،نیوضــع قــ�ان

 س ش�د.یت�ر یو پ�ورش یم�زشآ یه� � در تم�م ارگ�نیب� یستیافک�ر فمن ،نیبن�ب�ا

 ارتق�ء زن�ن در ج�معه یب�اه�  دمک�ات�ل یس�س یعمل �ب�ن�م
 ؛یستی� ب� نگ�ه فمنیج� ین ق�ن�ن اس�سیت�و -۱
کــ�ر یاز بچــه و اقــ�ام مــ� یکــه نگهــ�ار ینین قــ�انیتــ�و -۲ و شــ�مل  محســ�ب شــ�هض، 

 ؛ش�د یب�زنشستگ
 ؛� سکسیک�دن خ� یق�ن�ن�یغ -۳
 ؛ک�دن ازدواج ک�دک�ن یق�ن�ن�یغ -۴
 ؛ن زن و م�دیم�ن بیدوران زا یم م�خصیم�ن و تقسیدوران زا یحق داشتن م�خص -۵
گــ�فتن حقــ�ق انســ�ن �یــزن و ن ۀن بــ� اجــ�زیکــ�دن ســقط جنــ یقــ�ن�ن -۶  یبــ� در نظــ� 

   ؛)کنن� مین یین را پ�شک�ن تعیجن یم�ز سن( ن.یجن
کــ�ر بــ�ایمنظــ�ر ا بــه یت�ســط دولــت شــه� ی� انتفــ�عیــغ یه� جــ�د شــ�کتیا -۷  یجــ�د 

 ؛ب� سطح س�اد کم دار هزن�ن خ�ن
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 یتیجــ�د رفــ�ه و اســتق�ل شخصــینکــه در ایا گ�شــته از ،ســ�لمن�ان �احــ�اث خ�نــ -۸
 بسی�ر م�ث� است؛� یک�ر زن�ن ن ی�وین یدر آزادس�ز ،س�لمن�ان نقش دارد

 ؛ک�دک م�دران به مه� �هم یامک�ن دست�س -۹
ک�ریتقس �نیدر زم یس�ز ف�هنگ -۱۰  ؛م�د ن زن ویب هخ�نه�ی م ع�د�نه 
 روست�.زن�ن در شه� و  یه� ت س�زم�نیتق� -۱۱
 درهـ� آن ین سـطح شـغلیو همچنـ �نزن�ن، دستم�د آنـ یت استخ�امیوضع ی�یگیپ -۱۲

 .  ادارات
 .گی�د می ص�رت مختلف ادارات سی�سی  - گی�ی ت�سط ارگ�ن رهب�یاین پی

ــ�ایا یچگــ�نگ �نــیدر زم ــ�ر ب ک ــه طــ�ر مفصــل  ، بــهمختلــف زنــ�ن یه� قشــ� یجــ�د  در مق�ل
 صحبت ش�ه است. » ک�ر  یب�اه�  دمک�ات �لیس�س �ب�ن�م «

 م؟یکن یم ی�یگی�ده و پیرا در عمل چگ�نه پ دمک�اسی �لیاه�اف س�س
گ�ارشــ�ت و  یو دولــت اســت�ن یدر ســط�ح دولــت م�کــ� یــیاج�ا یهــ� کــه ارگ�ن یدر تمــ�م 

مختلــف  یه� هت زنــ�ن در پهنــیشــ�د وضــع یمــ م�ب�طــه ارائــه یهــ� بــه پ�رلم�ن یدولــت شــه�
گ�نه گ�ارش داده  هب  خ�اه� ش�.ط�ر ج�ا

 

 ه�ی آن دمک�اسی و پ�نسیپ :۵-۳ -۲
کـــه  ســـ�ل یـــک دمک�اســـی، حک�مـــت مـــ�دم بـــ� مـــ�دم اســـت. مـــ�دم هـــ� چنـــ� بـــ�ر بـــه اح�ابـــی 

ـــ�گی مـــی خ�اســـته ـــی ه�یشـــ�ن را نم�ین ـــ� رأی م ـــس  کنن ـــه مجل ـــ�د را ب ـــ�گ�ن خ ـــ� و نم�ین دهن
گـ�فتن قـ�انین  می حقـ�ق بشـ� ف�ستن�. نم�ین�گ�ن مجلس م�ظف هستن� ق�انین را ب� در نظـ� 

 تص�یب نم�ین�.
انـ�، قـ�رت م�جـ�د  شی�ۀ دمک�اتیک انتخـ�ب شـ�ه  م�دم از ط�یق نم�ین�گ�ن خ�د، که به

کنـ�، و دولـت نم�ینـ�گی  کنن�. مجلس نم�ینـ�گ�ن، دولـت را تعیـین مـی در ج�معه را کنت�ل می
کث�یت م�دم را دارد. در چنین ج�معه  ای دولت ح�فظ حق و حق�ق شه�ون�ان است.  ا

کث�یت تعیین می  ست کّلی مجلس ب�سی� کث�یت بـه اس�س رأی ا  وجـه هـیچ ش�د. ام� این ا
کنــ�. اقلیــت حــق دارد  کث�یــت دارد پ�یمــ�ل  کــه نظــ�ی ورای نظــ� ا حــق نــ�ارد حقــ�ق اقلیــت را 

ــیپ ــ�. از پ�نس ــغ نم�ی ــ�� و تبلی ــ�د را مط ــ�ات خ ــت  نظ کث�ی ــ�بع رأی ا ــی، ت ــم دمک�اس ــ�ی مه ه
ــه�ون�  ــ� ش ــت. ه ــه�ون�ان اس ــ�دن ش ــ� اینکــه ب ــ� ول کن ــت  ــت تبعی کث�ی ــت از رأی ا ــف اس م�ظ
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ــ� فــ�د بــه کث�یــت بــ� نظ ــه رأی ا ــ�ای اینکــه تصــمیمی بــه  نتیج ــ�ی�ت داشــته ب�شــ�. ب کّلــی مغ
 ب�یست در م�اردی س�زش ک�د.  گی�ی ب�س� طبیعتً� می رأی
کـــه انتخ�بـــ�ت بـــه   ای ب�گـــ�ار شـــ�د؛  صـــ�رِت دوره یـــک ج�معـــه، زمـــ�نی دمک�اتیـــک اســـت 

کـــ�مً�  آزاد و مســـتقل از حک�مـــت ب�شـــ� و دخ�لـــت دولـــت در امـــ�ر قضـــ�یی دســـتگ�ه قضـــ�یی 
غی�ق�ن�نی اع�م شـ�د. در یـک ج�معـه دمک�اتیـک رق�بـت در سـط�ح اقتصـ�دی آزاد اسـت زیـ�ا 

   رق�بت ب�عث شک�ف�یی اقتص�د ج�معه است.
خــ�د را  نــ�گ�ن�یت�اننــ� نم یشــه�ون�ان مــ نکــهیا یعنــی ؛اســت یآزاد یمعنــ� بــه یدمک�اســ

کننــ� و از ط�آ گــ�  نــ�ینم� فــ�یدولــت نقــش ا لیدر تشــک ،خــ�د نــ�گ�نینم� قیــزادانــه انتخــ�ب  و ا
شـ�ه ت�سـط مجلـس، انجـ�م ن�هـ�  وضـع نیاش را در چـ�رچ�ب قـ�ان فـهیوظ یدرسـت هدولت ب

 نم�ی�.دولت را منحل  ت�ان� یمجلس م
 اختی�رات پلـیس در ج�معـ� دمک�اتیـک نسـبت بـه ج�امـع غیـ� دمک�اتیـک محـ�ود اسـت؛

 کن�.ب�زداشت  ت�ان� کسی را نمیمعن� که پلیس ب�ون اج�زۀ ق�ضی،  ب�ین
حــق آزادی دارد  ،فــ�د از:آن عبــ�رت اســت  و ،ای اســت دمک�اســی دارای یــک قــ�ن�ن پ�یــه

ــ ــق آزادی دیگــ�ان را ب ــت ح ــئ�لیت رع�ی ــ�ن مس ــی هم�م ــ�ی � ول ــن ق�ن�نمن ــ� ای گ ــ�ه دارد. ا عه
 ی�ده ک�د. ت�ان دمک�اسی را پ می ،درستی رع�یت ش�د هب

آزادی بیــ�ن،  :شــ�ملکــه گیــ�د  هــ�ی وســیعی از زنــ�گی یــک انســ�ن را درب�مــی پهنــه ،آزادی
غ نظــ�ات شخصــی، آزادی یــاحــ�اب، تبل آزادی ان�یشــه، آزادی قلــم، آزادی ایجــ�د تشــک�ت و

هم�مـ�ن امکـ�ن  زنـ�گی خـ�د وه انتخ�ب دین و م�هب، آزادی پ�شش، آزادی جهت دادن ب
کـه فـ�د در آن زنـ�گی مـی ب�تً�ثی�گ�اری  خـ�د دارای  ،هـ� . تمـ�م ایـن آزادیاسـتکنـ�،  محیطی 
کننـ�. آزادی فـ�د  ه�ی مختلـف آزادی عمـل مـی ع�صهه�ی خ�صی هستن� که در  ق�ن�نمن�ی

کـــه بـــه آزادی اط�افیـــ�ن  . ق�ن�نمنـــ�ی آزادی بـــه کســـی اجـــ�زه آســـیب ن�نـــ�تـــ� حـــ�ی اســـت 
یـ� بـه حـ�یم شخصـی تهمـت زده و م بـه دیگـ�ی یـ� آزادی قلـ ،ده� که به ن�م آزادی بیـ�ن نمی

کــه آزادیه شــ�د. بنــ�ب�این دمک�اســی بــه کســی تجــ�وز هــ�ی فــ�دی را تضــمین  مــ�ن انــ�ازه 
 گ�ارد. ف�د میب� عه�ۀ ت یم�ن ان�ازه مسئ�له کن� به می

 .  استشک�ف�یی و رش� یک ج�معه در گ�و وج�د دمک�اسی در آن ج�معه 
ــ� حــقشــه�ون�ان  ،دمک�اتیــک �در یــک ج�معــ مــ�هب را ن�اشــتن  انتخــ�ب هــ� دینــی و ی

ب�شـن� و هـیچ دینـی بـ� دیگـ�ی ارجحیـت نـ�ارد.  دارن�. تمـ�م ادیـ�ن در مق�بـل قـ�ن�ن ب�ابـ� مـی
ای را تــ�  ان�یشــه ت�انـ� هــ� فــ�د مــی .آزادی ان�یشـه یکــی دیگــ� از دســت�ورده�ی دمک�اسـی اســت
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کــه نخ�اهــ�  محــض اینکــه بخ�اهــ�  هبــولــی  ،ج�مــه عمــل بپ�شــ�ن� داشــته ب�شــ�بــه آن زمــ�نی 
کـه  کنــ� در مق�بـل ج�معــه مسـئ�ل عملـیاش را  ان�یشـه کــ�دن آزادی اســت  در جهــت محـ�ود 

هـــ�  تع�یـــف شـــ�ه اســـت؛همـــین چـــ�رچ�ب  دیگـــ� افـــ�اد ج�معـــه نب�شـــ�. آزادی بیـــ�ن نیـــ� در
ال قـ�ار دادن دسـتگ�ه ح�کمـه را دارد و مق�مـ�ت وظیفـه دارنـ� �شه�ون�ی حق انتق�د و م�رد سـ

 ولی ف�د هم�م�ن در مق�بل گفت�رش مسئ�لیت دارد. ،ب�شن�ج�ابگ� 
گــ�و  محکــم شــ�ن پ�یــه هــ�،  هــ� چــه بیشــت� مــ�دم در اتح�دیــه مشــ�رکتهــ�ی دمک�اســی در 

 .ب�ش� میه� و اح�اب مختلف  س�زم�ن
 



 "دمک�ات �لی"س�س �یک تشکل ف�اگی ی�یگ در ض�ورت شکل -۲-۶

 )ک�ر مسع�د نق�ه(

 

 شگفت�ریپ
 یســـ��ر ن مـــ�دمیســـ�زم یعنـــی ؛ت و صـــلحیـــ، امنی، همبســـتگین رفـــ�ه، آزادیســـ�زم ،�انیـــا

ن�نـه و یب واقـع یـین آرزویـخ�اهـ� شـ�. ا دمک�اسـی �لین س�سـیگـ�ا، سـ�زم گست� و ج�معه ع�الت
ـــه تکســـت ادر دســـت�س  ـــک ـــ� دادی ـــ یو شـــ�ه�ه�، و الگ�هـــ� هـــ� هه ب ـــه دری و تحقـــق یعمل  �فت

ه و یـــم� یبــ ی�نــه و شـــع�رِ یگ� بیـــغ ییشــگ�یو پ، دارد ینـــیع یه� هو تج�بــگـــ� ید یه�  کشــ�ر
ــ ــپ� یب ــ�هیه نی ــ� نگ ــت. در پ�ت ــ�هیآ یس ــ� ن ــ�نهیو دوران� نگ ــ�ف�ً  _ ش ــه ص ــ�ل ک ــه و آم و  یدلخ�اه�ن

ن یــتــ�ان ا یمــ �ن شــن�خت و تعقــلیــو بــ� بنهــ�  و امک�ن تبــه احتمــ�� ءبــ� اتکــ� _ نب�شــ� یآرمــ�ن
ــه ــ�م یزنــ گم�ن ــه  نظ ــیزم یتــیواقعمنــ� را ب ــه در کشــ�ره� ین ک ــ�د، هم�نگ�نــه  ک  ،گــ�ید یَبــَ�ل 

 ءبـ� اتکـ� دمک�اسـی �لی�فتـه اسـت. س�سـیتحقـق ه�  ن خ�اسـتیـاز ا یبه بخش ب�رگـ ی�بیدست
ک�تـــ�ه و  فاهـــ�اق�رتمنـــ� بـــ�  یلشـــ�ه، و تشـــّک  روشـــن و آزمـــ�ده ی�ســـتیب�ن�مـــه و س، بـــه طـــ��

 �راه تحقـق ج�معــ و ،یو سـتمب� یانسـ�ن از هــ� نـ�ع سـتمگ� ییراِه رهـ� یمـ�ت، راهگشـ�دراز
   ست. یو همبستگ یرف�ه، آزاد

و  یانســ�ن یه� ن خ�اســتیــبــه ا ی�بیدســت ینــیع یه� هنــیســت بــ� زم یا ه�ان مــ� گســت�یــا
 ینیدرس آمـــ�ز، ســـ�زم یه� هس�شـــ�ر از تج�بـــ یخیســـت بـــ� تـــ�ر ینی�ان مـــ� ســـ�زمیـــا ؛یعق�نـــ

 یهـ� نیهکتـ�ر زمهـ�  �نیلیم بـ� ییغ�ا و ینی�زمیو ز یعیس�ش�ر از من�بع طب ینیث�وتمن�، س�زم



218     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

، �هیــُپــ� م یهــ� � و ب�غیح�صــلخ یه� هو جلگــه�  ، دشــتیغنــ یهــ� ، جنگلیمســتع� کشــ�ورز
 یه� تیشخصـ کـه یتـیو ت�ب ی، و ه�اران م�کـ� آم�زشـیانس�ن ی�وی�ن نیلیم ه� هب� د ینیس�زم

 .  را در خ�د ج�ی داده است خ�اهیش و آزادیآزادان� یو ف�هنگ ی، فلسفی�سی، سیعلم
نجــ�ت  یکنــ�ن یه� و مشــکله�  بتین مــ� را از مصــیکــه ســ�زم یا هو مح�کــ یمــ�د ی�ویــن

ن ین ســ�زمیــاز مــ�دم ا یخ�اهــ� رســ�ن�، بخــش ب�رگــ یو آزاد یخ�اهــ� داد و کشــ�ر را بــه آبــ�دان
گـ�ه ،و ج�نکـ�هنـه ی�ه�ُپ  یسـخت و مبـ�رزاتِی زنـ�گ یه� که ب� بست� رنِج  است و شـن�خت  یبـه آ

 ان�.  �هیرس
ســت  یهی، بــ�ان� مطــ�� شــ�ه ی�ریبســ یشــک�ف� الگ�هــ� یا هنــ�ی�ان بــ� آیــا یآبــ�دان یبــ�ا

�ه یـا ،متفـ�وت داشـته ب�شـن�، امـ� از نگـ�ه مـن یو نظ�ه�  ه�گ�ید ،مختلف یاجتم�ع یه� هگ�و
مشــ�وط بــ�  ؛ســت دمک�اســی�ل ی، س�ســیو همبســتگ یمــ� بــه رفــ�ه، آزاد �و راِه رســ�ن�ن ج�معــ

ــیا ــه س�س ــ� دمک�ات �لینک ــا یه ــ�ان در می ــگی�ان سی ــت و ف�هن ــ�ز ،�س ــ�یگ�ان و نیاز ب  ی�وه
گــ� بخ�اهنــ� همچــ�ن �انیــا یهــ� دمک�ات �لیب�شــن�. س�ســ کننــ�ه نییو تع یاصــل �ل یس�ســ ا

ـــ دســـتیشـــ�ن وآرزوه�هـــ�  جهـــ�ن، آرم�ن یاز کشـــ�ره� ی�ریبســـ یهـــ� دمک�ات  �ب�شـــ ی�فتنی
ل ق�رتمنــ� ک تشــّک یــبــ�ون وجــ�د  .دهنــ� ســ�م�نرا شــ�ن  ی�سیل بــ�رگ ستشــّک  ســتیب� یمــ
 یا هنـ� ف�ضـلیم� و یی�یـات�پ ی�لِ یـصـ�ف، و خ یـیدر ح� آرمـ�ن و آرزوفقط �ه، ین ایا ،ی�سیس
   خ�اه� م�ن�. یب�ق یی�یؤر

 "دمک�ات �لی"س�س �یک تشکل ف�اگی یه� ی�گیو
. �ان اسـتیـدر ا دمک�اسی �لیس�س استق�ار ،ی�انیا یه� دمک�ات �لی� س�سیل ف�اگه�ف تشّک 

 یهـــ� ی�گین ویـــ� ایـــب� یمـــ یلن تشـــّک یچنـــ یا هو اس�ســـن�م یا هب�ن�مـــ ۀعمـــ� یه� همشخصـــ
 ب�شم�ده را داشته ب�شن�:

ه و هــ�ف یــکــه ُبنم� ی�ه و رونــ�یــســت بــه ایب� یمــ لن تشــّک یــدهنــ�ۀ ا  ســ�م�نافــ�اد  -۱
ت، یـ، امنیسـ��ر مـ�دم، ، عـ�التیهنم�ن به رف�ه، آزادیم�دم م ی�بیاش دست یاصل

 ب�شن�.ب�ورمن� است،  یصلح و همبستگ
� یـب� یمـ ن ب�ن�مـهیـا یه� هن�نه ب�ش�. ش�خصیب م�ون و واقع یا هب�ن�م یل داراتشّک  -۲

گـ�فتن و و ،دمک�اسی �لی�ه س�سیدهن�ۀ ا به عن�ص� شکل ءب� اتک�  یهـ� ی�گیدر نظ� 
ن یــا ب�شــ�. یو اجتمــ�ع ی، خــ�ن�ادگیفــ�د یزنــ�گ یه� هع�صــ یدر تمــ�م ،مــ� �ج�معــ

 یک زنـــ�گیـــاز  ی�ن بـــه حـــق اســـت، حـــق ب�خـــ�رداریرســـ یبـــ�ا راه �نقشـــ، ب�ن�مـــه
  عـــ�الت درن یتـــ�م تـــ� یزنـــ�گ �یـــاول ی�زهـــ�ینن یتـــ�م کـــه از یانســـ�ن، حقـــ �ســـتیش�
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را  یســـ��ر تـــ� مـــ�دم یاجتمـــ�ع و یفـــ�د یهـــ� یز آزاد؛ ایزنـــ�گ یه� هع�صـــ �همـــ
 �د.یگ یب�مدر

 عب�رتن� از:  ه� هن ش�خصیا
 دمکـ�ات را دولـت رفـ�ه �لیسـت دولـت س�سـیجهـت ن یبـ. رفـ�ه، رفـ�ه و بـ�ز هـم رفـ�ه )الف

کـه بـ�ا یتی�یب� مـ� یاف�اد ج�معه، و دولت �هم یرف�ه ب�ا .ن�من� یم  ی�زهـ�ینن یتـ�م یت�انمنـ� 
� یـنکـه فـ�د، جمـع و ج�معـه نیضـمن ا .دارد یو قـ�ن�ن یت رسـمیمسـئ�ل یو اجتمـ�ع یاقتص�د
گــ�م یــب� یمــ تحقــق رفــ�ه در ج�معــه یدولــت دارنــ�. هــ� دو ســ� بــ�ا در ب�ابــ� ییهــ� تیمســئ�ل  �

� یپــ� �ن مــ�دم امکــ�نیــم یو همکــ�ر ی، بــ�ون وجــ�د همبســتگیب�دارنــ�. تحقــق منــ�فع جمعــ
داشـته ب�شـن� و  یمسـ�و یه� سـت حقـ�ق و ف�صـتیب� یمـ افـ�اد ج�معـه تمـ�می. نخ�اه� بـ�د

کننـــ�.د نقـــش خـــ� �ل ج�معـــئبت�اننـــ� در حـــل مســـ� حـــل  یفـــه دارد بـــ�ایوظ یهـــ� فـــ�د ایفـــ� 
   �.یت نم�یمشک�ت ج�معه قب�ل مسئ�ل

 � دلخـ�اهیمسـ ک انس�ن مسـتقل دریآزادانه به عن�ان « ف�د حق دارد ه� یعنی، یآزاد )ب
امـ�ر ج�معـه را داشـته ب�شـ�. آزاد بـ�دن  دخ�لـت در خـ�د، و یخ�د رش� کن� و حـق کنتـ�ل زنـ�گ

ک یـحـق هـ�  ،نـ�هیآ از ی، تـ�س و نگ�انـی، نـ�دانی، از گ�سنگی�ونیب یفش�ره�ف�د از اجب�ره� و 
 یرشـ� و تعـ�ل در ی، آزادهـ� ی�یگ میحق مش�رکت در تصـم یمعن به یاز آح�د ج�معه است. آزاد

 خــ�د، در ی� زنــ�گی�ر در انتخــ�ب مسـیــاخت، گـ�انیب�خــ�رد بــ� د ۀنحـ� ،و آمــ� رفــت ، دریشخصـ
 یهمـ�اره مـ�افع آزاد یدمک�اسـ �لیس�ن�شـت خـ�د اسـت. س�سـن یـیخـ�د و در تع یاداره� زن�گ

�ن بــه قــ�رت بــ�ده اســت و وجــ�د احــ�اب گ�نــ�گ�ن بــ� یرســ یک بــ�ایــاحـ�اب و رق�بــت دمک�ات
 دان�. یم ش�فتهیک ج�معه آزاد و پی �متف�وت را �زم یو ب�وره� ه� ه�یا

گــ�ان ف�صـــت یانـــ�ازه� د اش، بــه نهیشـــینظــ� از پ ، صـــ�فیهـــ� فــ�د« یعنــی، یب�ابــ� )پ
شـ�مل حـق  ین ب�ابـ�یـرا داشته ب�شـ�. ا ب�اب� در ام�ر ج�معه خ�د و حق دخ�لِت  یس�ختن زن�گ

ـــ� یآزاد تحقـــق ی. بـــ�ا»گـــ�ان اســـتیمتفـــ�وت بـــ� د یانتخـــ�ب راه و روش و رشـــ� ، یو ب�اب
 یضــ�ور یجمعــ مشــک�ت یبــ�ا یاس�ســ یهــ� حل �فتن راهیــو  یحقــ�ق فــ�د ت و حفــظیــرع�

هــم  گــ�دد ون یتــ�م افــ�اد یو ف�صــت و امکــ�ن رشــ� شخصــ یفــ�د یهــ� یســت، تــ� هــم آزادا
 .»�ب�ینفع همگ�ن است تحقق  ین راه ب�ایآنچه که بهت�

کـ�دن دارنـ�. پـ�« یعنـی، یس��ر م�دم )ت ت مـ�دم بـه ی�ش و رضـ�یمـ�دم حـق حک�مـت 
ــق�ن�ن ،حک�مــت در و  بــ�ده  محــ�ود یقــ�رت ی� دارایــدهــ�. حک�مــت ب� یمــ تی� مشــ�وعیــت ّی

سـت  ی�ر همـه� افـ�ادیـق�رت در ج�معـه در اخت یپ�سخگ� ب�ش�. تم�مب�اب� عملک�دش به م�دم 



220     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

ق یــ� و از ط�یــآم طــ�ر مســ�لمت � بت�اننــ� بــهیــســ�زن�. مــ�دم ب� یمــ کــه دوشــ�دوش هــم ج�معــه را
ــ�ت آزاد ــ�ان تغ ،انتخ�ب ــت ــیی ــن�. ع�ص ــته ب�ش ــ�د را داش ــ�اران خ ــ�م یه� ه� زم�م ــ�س  یعم ب�اس

کث� یأق�ن�ن و ر  شیشـ�ن�. افـ�ا یم مستقل از حک�مت اداره نی� یخص�ص یه� هو ع�ص ،تیا
ن یتـ� ین وم�کـ�یتـ� از مهـم یکـیعنـ�ان  به ی�سیع ق�رت سیت�زو مش�رکت و گست�ش رق�بت، 

ن یتــ�م :ســ��ری ه�ی مهــم مــ�دم م�لفــه اســت. دمک�اســی �لی�ســت در س�ســیس یه� م�ضــ�ع
، انتخ�بــ�ت یشــه�ون�ان، نظــ�م چنــ� ح�بــ یو مــ�ن یو اجتمــ�ع ی�ســیس یهــ� یحقــ�ق و آزاد

ه�گـ�  یاقتصـ�د یه� هسـت. منـ�فع و خ�اسـتاحقـ�ق بشـ�  یث�ق جه�نی�ش میک، پ�یدمک�ات
کـ�دن ینب� ن یـشـه ایکـه هم اسـت دمک�اسـین یـنج�مـ�، بـ�لعکس ایب دمک�اسـی� بـه محـ�ود 

کــه یمـ خــ�د محفــ�ظ یحـق را بــ�ا  وشــ�ط و شــ�وط بگــ�ارد  یاقتصـ�د یه� هب�ن�مــ یبــ�ا دارد 
 .»ب�زار آزاد را مح�ود کن�) ق�رت(

 یراست� دره�  دمک�ات �لیس�س ؛ه� �ستیعملک�د و سنسبت به مستم�  ینق� و ب�زنگ� )ث
شــ�ن در �ه، بــ�ور و رفت�ریــدر ا یبــ�زنگ� ، ه�گــ� ازیاجتمــ�ع یهــ� ب�ورهــ� و پ�وژه و ه� ه�یــتحقــق ا

کـــ�دخـــ�د،  ف ازیـــدادِن تع�دســـت  به ـــیرســـ بـــ� آنهـــ�. ت�دیـــ� و ک�تـــ�هی نخ�اهنـــ�   ��ِن نق�دان
 یه� رابطـه بـ� تشـکل یو ب�قـ�ار یر و طبقـ�ت ج�معـه، سـ�زم�ن�ه�قشـا و ه� هب� گ�و ،ش�ن روابط

رشــ� و  یبــ�ا یســ�ز و گفتم�ن ی، فض�ســ�زیو اجتمــ�ع یف�هنگــ و ی�ســیس ۀمختلــف در گســت�
 ، ویا و ب�ن�مـه ینظـ� و ی�سـیس یهـ� گـ� و چ�لش و ک، ف�هنگ گفتیدمک�اتف�هنگ  یارتق�

ک  .  کنن� ت�ش می ق�رت، یه� اه�م از ی�یگ به�ه ۀت و نح�یفین�ع و 
 ه� ه�یـا بـ�رۀگـ� در و بحـث و گفـت �شت� و ب�ز ب�دن ع�صیتح�ل ب یو چ�لش ب�ا بحث -ج

دولــت،  یاز جملــه: تئــ�ر یو اقتصــ�د ی�ســیس �شــیان� یهــ� یتئ�ر مــ�رد � دریــج� یو نظ�هــ�
کــ�رب�د قــ�رت س گــ�ه دولــت بــهیج�  از دولــت ی�یــاشــک�ل ج� ی�یــگ شــکل ؛ی�ســیعنــ�ان قلــب 

 ۀنقــش دولــت درحــ�ز ؛مــ�دم و بــ�لعکس یهــ� هرابطــه دولــت بــ� ت�د ؛و دولــت مــ�رن) یرفــ�ه(
ــم�ل( یمــ�ل ــ�نک ی�تی ــ�ه یه� �ســتیس در و) یو ارز یو ب ــت�ز ؛یرف ــی ــ�وت و �ع ع�د�ن ــ�ه� ث  ؛درآم
در  یاجتمـ�عم طبقـ�ت یهمچـ�ن تقسـ یو مب�حـث و مسـ�ئل ؛و اشـتغ�ل ک�مـل یاجتم�عن یت�م
ل طبقــ�ت یــتحل �نه دریگ�ا�رســ�خت یه� شــهیان� ؛یاجتمــ�ع ی�وهــ�یروابــط ن ؛مع�صــ� ی�یــدن

 یچگـــ�نگ ؛مشـــ�رکت در قـــ�رت؛ �یـــج� یروابـــط اجتمـــ�ع ؛آنهـــ� بـــ� دولـــت �و رابطـــ یاجتمـــ�ع
کنــ�ه مق�ومــت ت�د یدهــ و جهــت یت، همــ�هنگیــگســت�ش، تک�مــل، تق� کــ� پ�ا در  هــ� هبــه م�ا

" و اســتثم�ر یهمچ�ن"عــ�الت اقتصــ�د یمیشــ�ن و مفــ�ه یجهــ�ن ۀ�یــپ� ؛یدولتــ یه� هشــبک
کــ�رگ� و دیــت و م�قعیدر وضــع  یدر پــ یبــ� ت�جــه بــه وقــ�ع پــ یگــ� طبقــ�ت اجتمــ�عیت طبقــه 
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کـ�رگ�ان  یمیو مفـ�ه ؛یب�یسـ� و یکـی، تکنیفنـ یه� هع�صـ شـگ�ف در یه� انق�ب همچـ�ن 
�ن ی�اسـیات�م�ت ؛و راسـتگ�ا یدار هیسـ�م� ط�فـ�ار یو فکـ� ی�یک�رگ�ان  ۀف گست�دیط و یفک�

ح�کـت آزاد  ؛یغ�بـ یدر کشـ�ره� یمـ�ل یدار هیبـه سـ�م� یصـنعت یدار هیسـ�م� یو تحـ�ل نسـب
کــ�دن ســ�م� یمــ�ن ؛ه در جهــ�نیســ�م� کنتــ�ل  یصــنعت یدار هیو ع�د�نــه  متمــ�ن  نمــ�دن وو 

شـل�غ و  ن بـ�زاریـا �بنـ� و روبنـ� دریز �رابطـ یچگـ�نگ و ،شـ�ه یو جهـ�ن یمـ�ل یدار هیک�دن سـ�م�
 ییسـم و همجنسـگ�اینیفم ؛ستیز طیل م�ب�ط به محئمس� ؛�ییح�ل تغ ُپ�تح�ک و هم�اره در

 خ�اهن� ب�د.ه�  دمک�ات �لی�ن س�سیم از مب�حث مط�� در
و جـــ�مع از  یل واقعـــیـــو تحل ی�بیـــارز ســـتیب� یمـــهـــ�  دمک�ات �لیل س�ســـن تشـــّک یـــا -چ

 یو واقعـ یتج�بـ یهـ� هداد �یـپ� ب�را منطقه و جه�ن  ،عم�ۀ ج�معه یه� هت و مشخصیوضع
م در داخــل و خــ�ر� کشــ�ر، یــ�ن رژیســی، اپ�زیو اجتمــ�ع ی�ســیس ی�وهــ�یم حــ�کم، نیــرژ :از

 یعنــی یاز جملــه ب�داشــتن مــ�نع اس�ســ دمک�اســی �لیبــه س�ســ ی�بیرفــع م�انــع دســت یچکــ�نگ
ـــ�ا �، ب�ن�مـــه و نقشـــیحک�مـــت اســـ�م گـــ�ار از حک�مـــت اســـ�م یراه ب  ینیگ�یو جـــ� یدوران 

 ک داشته ب�ش�. یدمک�ات �لیس�س یظ�من
، ییجـ� نهی، کیش�اوریپ حض�ر یب�ا ییج�ه�  دمک�ات �لیس�س ی�سیل سیو تحل ی�بیدر ارز

 ت داشتن وج�د نخ�اه� داشت. یدور از واقع یتیمطل�ب و ذهن ، مص�درۀ بهیکش انتق�م

  ی�تیتشک یه� هاز مشخص یب�خ

ــ ــ�  دمک�ات �لیس�س ــ�ن ه ــ�ن و زحمتکش ک�رکن ــ�رگ�ان،  گ ــ�فع  ــ�افع من ــم ــ� ی�ی ــ�ر و یو فک  اقش
همـ� اقشـ�ر  یرا بـ�ا یو همبسـتگ یحـ�ل رفـ�ه، آزاد نیعـ در و ن ج�معه هستن�ییمت�سط به پ�

ـــخ�اهنـــ�. ت�د یمـــ و آحـــ�د مـــ�دم کـــه چنـــین ی�ی ـــن ایســـت  ـــ�ه و دی ـــ� و ی�گ�هی  یهـــ� ی�گیب
 ه� ب�د.�گ�ار خ�ایث�ته�  دمک�ات �لی�ت س�سیتشک یس�خت�ر

�ت" مطـ�� یتشـک یدر رابطـه بـ� "تئـ�ر ی�ریبسـ یه� و چ�لشه�  بحث ،�ستیدر ع�لم س
گــ�فتن از بحــث و جــ�ل  ی، تج�بــه و زنــ�گیو انت�اعــ ی�یــتج� یه� بــ�ده و هســت. بــ� ف�صــله 

�ن یـبن بـ�خ�اهـ�  میکـه  یا یو ذهنـ ینـیع یهـ� ی�گیبـ� ت�جـه بـه و یلان� هـ� تشـّک  نش�ن داده
گـ�ش  ۀ�یـآو ایـن را هـ� دمک�ات �لی�بـ�. س�سـی� سـ�م�ن یب� یم ت کن�،یفع�ل�د و یشکل بگه� آن

کــه  کــ�ده و  یگــ� آزاد از ســلطه یا هاش ســ�ختن ج�معــ ب�ن�مــه یا ی�ســیتشــکل سهنگــ�می انــ� 
 ین روابطـیچنـ �یـخـ�د ن ی�تیتشک یزن�گ ی�ونیو ب ی� در رفت�ر درونیب� یم ست، ی�یپ� سلطه

 ش بگ�ارد.یرا از خ�د نش�ن ده� و به نم� ی�یپ� و سلطه یگ� از سلطه دور هب
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کنــ�هیــا یهــ� دمک�ات �لیس�ســ و هــ�  انــ�، افــ�اد و محفل �ان در داخــل و خــ�ر� از کشــ�ر پ�ا
کنـ�گیـ�رن�. ایبسـ دمکـ�ات �لیس�سـ ۀچنـ� نفـ� یهـ� و ح�به�  لتشّک  ، یخیل تـ�ریـد� ین پ�ا

 ،کشــ�ر داخـل در یکنــ�نط ین آن در شـ�ایتـ� کـه مهــم دارد یو رفتـ�ر ی، روانــی، ف�هنگـی�سـیس
 کشـ�ر خ�ر� از ست. در یو رفت�ر ی، و در خ�ر� از کش�ر روانیو رفت�ر یاستب�اد) و روان( ی�سیس

ایـن ن ع�مـل در تـ�وام یتـ� مهم یرهب�پن�ار و خ�د یپن�ار ، خ�دحقی، خ�دمح�رییگ�ا ف�قه
کن�گ هسـتن�  ینظـ� و هم یهمفک� یکه م�ع ی�سیو س یفک� یه� در بل�ک یحت .ست یپ�ا

 درهـ�  دمک�ات �لیس�سـ یص داد. چـ�لش مهـم بـ�ایتـ�ان تشـخ یمـ سه�لت را به یم�رین بیا
کن�گیغلبه ب� ا ،یط کن�نیش�ا گـ�م ب�داشـتن هم�هنـگ هـ�  دمک�ات �لیدر بل�ک س�س ین پ�ا و 

ل واح� و ک تشّک یک است. ب�ون یدمک�ات �لیس�س � و ب�رگیل ف�اگک تشّک یج�د یا یس� هب
هنمـــ�ن، اث�گـــ�ار یدر م یو ف�هنگـــ ی�ســـیکـــ�رزار س �در صـــحنهـــ�  دمک�ات �لیق�رتمنـــ�، س�ســـ

 یو همکــ�ر یک رابطــه دو ط�فــ� همــ�هنگیــدر هـ�  دمک�ات �لیس�ســت�دیــ�  بــینخ�اهنـ� بــ�د. 
ن امـ� در یو هم خ�اهن� ش�ت�  کین�د ی�سیو س یفک� ییو همس� یکین�د یبه س� ی�تیتشک

 نقش خ�اه� داشت. �ین ی�تیشت� تشکیانسج�م ب و ییج�د همس�یا
ــ لتشــّک  یبــ�ا یاشــک�ل گ�نــ�گ�ن گ ی�بی �ل یل س�ســانــ�. تشــّک  � تج�بــه و مطــ�� شــ�هیــف�ا

خ�اهـ�  ی�تیت تشـکی�یو مـ� ی�سـیس یرهبـ�زمینـ� ن در ینـ� یم�رن ب� س�خت�ر ،ه� دمک�ات
کنـــ�گ �ل ی�ن س�ســـیـــم�جـــ�د در م یی�یـــو جغ�اف ی�ســـی، سی�تیتشـــک یبـــ�د. بـــ� ت�جـــه بـــه پ�ا

کـ�د. افـ�اد و مح�فـل یا "شـبکه ی�بیـ تشـکل ازب�یـ�  میکـ�ر را  رسـ� یم نظ� به ،ه� دمک�ات " آغـ�ز 
 ی� ه�مـیـ�متم�کـ� و غیغ، مسـطح، "یا "شـبکه یا هنـ� رابطـیآدمکـ�ات در ف� �لیگ�ن�گ�ن س�س

ــ ــه ســ�خت�ره� یمــ جیتــ�ر هب ــت ت�  ک�مــل یت�اننــ� ب ک�رآمــ�ت� دس اثــ�بخش  عن�صــ� �بنــ� و ازیو 
ــ� و تق�یدر پ، یک و ســنتیک�ســ یســ�خت�ره� ــ�ن مــ�رن اســتف�ده  ی�تیتشــک یســ�خت�ره� تی
 یارتب�ط جمع و اب�اره�  " ب� ت�جه به گست�ش و در دست�س ب�دن امک�نیا " شبکه �کنن�. رابط

 یه� هنـیخ�اهـ� داشـت و زم یبخشـثم� ییآکـ�ر _ یسـ�زم�ن�ه یعنـ�ان اب�ارهـ� به_  ینت�نتیو ا
  ]۱[ف�اهم خ�اه� س�خت. ی�سیو س ی�تیتشک �ع�ص در منسجم را ی�بی ک س�زم�نی

  ن�شت پی
 دمکــ�ات �لیحــ�ب س�ســ �از ب�ن�مــ ،"ب�ن�مــه" اشــ�ره دارم یه� هکــه بــه مشخصــ ی، قســمتن�شــت�رن یــا در -۱

 (م.ن). س�ئ� استف�ده و اقتب�س ک�دم
 �ان یدر ا دمک�اسی �لیت ه�اداران س�سی، جمعیو ع�الت اجتم�ع یت آزادیب�گ�فته از س�

https://azadivaedalat.com 

https://azadivaedalat.com/


 ه� ه� و چ�لش ، پ�سشدمک�اسی �لیس�س یس�لگپنج�ه   و  ص� -۲-۷

 *)ف�د حبیب حسینی(
 

 جهـ�ن، روز اول خـ�داد دمکـ�ات �لین حـ�ب س�سـیت� یمیآلمـ�ن، قـ� دمکـ�ات �لیح�ب س�س
 .س خ�د را جشن گ�فتیس�ت یپنج�ه س�لگ و مه) ص� ۲۳(

چـه  ؛�ه اسـتیـبـه خـ�د د یمتع�د یه� بیص� و پنج�ه س�ل ف�از و نش طیدر ح�ب این 
ـــه یـــدر تع� ـــ� اقشـــ�ر و طبقـــ�ت ج�معـــه، چـــه در نگـــ�ه و م�ضـــع آن نســـبت ب ف نســـبت خـــ�د ب
 کـ�ده یم ین�گیکه آنه� را نم� یدوردست و مس�ئل و مشک�ت ع�جل اقش�ر و طبق�ت یه� آرم�ن

ک  .ق�رت یه� از اه�م ی�یگ ت به�هیفیاست و چه در نگ�ش به ن�ع و 
ــ ــ�ب س�س ــ�ات �لیح ــً�  دمک ــ�ن مجم�ع ــ�ل از  ۲۴آلم ــ�ل ح ۱۵۰س ــس ــ�د را در دوران ی �ت خ

� بخصـ�ص در یـآن ن یسـ� بـ�ده اسـت. رهبـ�ان و اعضـ� ت بهیدر ممن�ع "تل�یه"و  "سم�رکیب"
 .ان� رو ب�ده هک�ر و قتل روب یه� و اس�رت در اردوگ�ه یب� آوارگ "تل�یه"دوران 
پـــنجم آن را در  کیـــ آلمـــ�ن مجم�عـــ�ً  دمک�اســـی �لیس�ســـ ،�دشـــ�هیســـ�ل  پنج�ه صـــ�واز 

دوم و دو دهـه پـس از آن،  یقبـل از جنـگ جهـ�ن یهـ� ق�رت بـ�ده اسـت. بخصـ�ص در دوره
و  یف�هنگـ ۀگسـت� اش در ی�رسـمیو غ یرسـم یه� ل�ن بـ�دن، بـ� تشـّک یسـیرغـم اپ�ز ح�ب به
بــ� رونـــ�  یمحس�ســـ ی�گــ�اریث�ه� ت ن ع�صـــهیــدر ا یســـ�ز و گفتم�ن یبـــ� فض�ســ�ز یاجتمــ�ع

 است.تح��ت داشته 
کــه ب�خــی، شــ�اکت مســتقییاز ســ� ــه حــ�ب امکــ�ن داد  از شــع�ره� و  یم در قــ�رت، هــم ب
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 ییه� �ســتینجــ� و آنجـ� آن را بــه اتخــ�ذ سیخــ�د را تحقـق بخشــ� و هــم ا یاجتمــ�ع یهـ� پ�وژه
کـــه ل�ومـــ�ً  کـــ�د  گـــ�ا ملـــ�م  ـــ ع�الت یهـــ� ش و آرم�نیبـــ�  تطـــ�بق  دمک�اســـی �لیس�ســـ �مح�ران

ــت. ا ــن�اش ــ��ً ی ــ� معم ــه تنش ن ام ــ� ب ــ� یب یه ــ� ش ــ�ب منج ــ�بقه در درون ح ــ ،س ــی ــه  ی� حت ب
 .�یانشع�ب انج�م

 س�بقه یب یاوج و ف�از
  "ب�انــت یلــیو" یبــه صــ�راعظم یمنتهــ ۀدور ،آلمــ�ن دمکــ�ات �لیت حــ�ب س�ســیــاوج محب�ب

ــــا یتصــــ� یه� و ســــ�ل شــــ�د. شــــع�ره� و  یم ی) تلقــــ۱۹۶۹ -۱۹۷۴( او دســــت به ن مقــــ�می
کـه از  یک�ده�یرو  یه� در اسـن�د و ب�ن�مـهرا سـم یش بـه م�رکسیگـ�ا یکسـ� حـ�ف و نفـیحـ�ب 

ـــ ـــ�ه، یگـــ� اید یداد و از ســـ� یحـــ�ب نشـــ�ن م ـــت رف ـــ�د دول ـــل دســـت�سآمـــ�زش ج ـــ�ا  ق�ب   یب
کـ�ن�ن آن قـ�ار داشـت نیـ� یف�هنگـ یارتقــ� یبـ�ا یو بست�سـ�ز دمک�اسـیهمـه و بسـط  کــه  در 

ک یــن�د یکــ�رگ� یه� هیــن حــ�ب و اتح�دیــ�ن ایــم یت� یقــ� �ســ�بق یب ی�نــ�ه�یپ سـبب شــ�
ــ� روشــنفک�ان و دانشــج� . شــ�دجــ�د یآلمــ�ن ا �مــ�رن ج�معــ ی�نیــم یهــ�  �ن و بخشیبــه آن ب

 یک�دنــ� و کســ�ن یم تیــدر حــ�ب فع�لط�ر رســمی  بــه )١("گــ�اس گــ�نت�"همچــ�ن  یروشــنفک�ان
گـ�ه آشـک�ر بـه سـ�د حـ�ب و یدر ح�ش )٣("�رگن ه�ب�م�سی "و ")٢(بل شین�یه�"م�نن�   یلـیو"ه و 
 .گ�فتن� یم�ضع م "ب�انت

کـه شـم�ر اعضـ�یدر هم �ن نفـ� ف�اتـ� یـلیک میـبـ�ر از مـ�ز  نیاولـ یحـ�ب بـ�ا ین دوران ب�د 
بـ� بلـ�ک  یـیزدا راهبـ�د تنشش در داخـل کشـ�ر و یاز شـع�ره� یشـب�د شـم�ریرفت و حـ�ب بـ� پ

ــک�ف م ــتن ش ــ�ش در ک�س ــ�ق و ت ــش ــی ــ�ب در ع�ص ــم�ل و جن ــ نیب ��ن ش ــن یالملل ــ��ت ی � تح
 .�ن ان�اختیرا به ج� یا س�بقه کم

کــه از همــ�ن  یا و ب�ن�مــه ینظــ� یهــ� ف�هنــگ بحــث و مب�حثــه و چ�لش یرشــ� و ارتقــ�
 ن دوره یـــ، در ااســت آلمــ�ن بــ�ده دمک�اســی �لیس�ســ ی�ت درونــیــح ی�گــیاز و یابتــ�ا بخشــ

�ات مثبــــت و یث�در درون ج�معـــه تـــ دمک�اســـی�فـــت و بـــ� ف�هنـــگ ی یشـــت�یبـــ�ز هـــم اوج ب
 .گ�اشت یمحس�س

بـ�ون چـ�لش و مشـکل هـم نبـ�د.  ،خ مش�رکت ح�ب در قـ�رتین دوره از ت�رینهمه، ایب� ا
گ� س�س بـ�  "ب�انـت یلـیو"بـ�د، دولـت  یک�رگ� متک �ب� طبق عم�ت�ً  "م�ریوا"دوران  دمک�اسی �لیا

ــ� دوش بخش ــ یه ــ�ب م یعیوس ــ�ا ح ــ�. ل ــه اســت�ار ش ــ�ایب� یاز ج�مع ــ� آنهــ�  یســت ب ــ� و ب آنه
                                                        
1. Günter Grass. 2. Heinrich Böll. 3. Jürgen Habermas.   
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شـه هـم آسـ�ن ین اقشـ�ر همیـکـه بـ� ت�جـه بـه منـ�فع و مصـ�لح متفـ�وت ا ی�ست ب�رزد، ک�ریس
 ه است.نب�د

 ش�ن یب� جه�ن دمک�اسی �لیس�س یسنت ۀتن�قض پ�وژ

کـه تحقـق نسـبت�ً یـا "ب�انـت"دوران  دمک�اسی �لیگ� س�سیمشکل د ج�نبـه قـ�لش  همه ن بـ�د 
کـ�رگ�ان بـه ضـ�ر خـ�د حـ�ب  �همـ یبـ�ا یک�دن آمـ�زش عـ�ل بـ� ق�بـل دسـت�س یمبن ف�زنـ�ان 

ن یب�تـــ� از والـــ� یاجتمـــ�ع یتیمـــ�قع یه و دارایـــ�ت ع�لیتحصـــ یدارا یه� تمـــ�م شـــ�. بچـــه
ک�رگ�ان فنیش دیخ� را  دمک�اسـی �لینب�دن� که س�س یک�رگ� یک�ه�یو عض� سن� یگ� بس�ن 

 شیه� �سـتیاست که س دمک�اسی �لیخ س�سیاز تن�قض�ت ت�راین �بن�. در واقع یخ�د ب یوا�م
ل و مشـ�رکت یـ�ک�ده و عـ�م تم�یت سـ�ریـ� به ف�دی� اح�اب آم�ده ک�د یس� ی�و ب�این یا در دوره
 .دامن زد یو ح�ب یجمع یه� تیبه فع�ل

، ۱۹۸۲ســـ�ل  بـــهدر پ�رلمـــ�ن  ی�یـــگ یأ�ن ریـــدر ج� "تیهلمـــ�ت اشـــم"بـــ� ســـق�ط دولـــت 
گ�چـه حـ�ب  ،�یـسـ�ل اخ ی�ن ب�زگشـت. در سـیسـیبـه صـف�ف اپ�ز مج�داً  دمک�اسی �لیس�س

گ�فـــت، امـــ�  دســـت به ) قـــ�رت را۱۹۹۹ -۲۰۰۵( "گ�هـــ�رد شـــ�ودر"گـــ� هـــم دردوران یکبـــ�ر دی
�ل یس�سـ داد یرو یو اجتمـ�ع یمسـ�ئل اقتصـ�د ۀشـ�ن در گسـت� یجه�ن یکـه در پـ یتح��ت

 یهـ� ه� و چ�لش �ون از آن، بـ� پ�سـشیـتش، چـه در قـ�رت و چـه در بی� در فعـ�لیرا ن دمک�اسی
 س�خت.رو  هروب یا س�بقه یب

 یمّلـ یهـ� ق�بـل اجـ�ا در چـ�رچ�ب دولت یا عنـ�ان پـ�وژه بـه معمـ��ً  دمک�اسی �لیاز س�س
ــر ب�دنــ� ب�خــ�ردا یا و ب�دجــه یارز ،یبــ�نک ،ی�تیــم�ل یهــ� ع در ح�زهی�رات وســیــکــه از اخت �د ی

، دوم ینخسـت پـس از جنـگ جهـ�ن یه� در دهـه دمک�اسـی �لیس�سـ �ش�د. اراده و ب�ن�مـ یم
شـ�ن  یدولـت رفـ�ه بـ�د. امـ� جهـ�ن یه� نهیه�ن یت�م ه� در جهت ن اه�میا ی�یک�رگ بهمت�جه 

گ�فتـه  یمّلـ یهـ� از دسـت دولت ی�دیـهـ� را تـ� حـ� ز ن اه�میـا ،ه در جهـ�نیو ح�کت آزاد سـ�م�
 یدر کش�ره� یم�ل یدار هیبه س�م� یصنعت یدار هیس�م� ی�ن و تح�ل نسبی�اسیات�م�تاست. 

کّم  نی� یغ�ب � بـ� علـت یـم� کـه منجـ� شـ� ی�سیس ۀ� آن در گست�یث�ک�رگ� و ت �طبق یبه ک�هش 
 .ش�ه است

 ی، در اقــ�ام"شــ�ودر"آلمــ�ن در دوران صـ�ارت  دمک�اســی �لیط، س�سـین شــ�ایث� از همــ�متـ
از خـ�م�ت  یمعطـ�ف بـه حـ�ف بخشـ یاص�ح�ت "،ب�انت یلیو"�متع�رف و ب�خ�ف دوران یغ

 دمسـ�ز یبـ�ا ی� ت�شـیـ� نیـت�نیدر ب� "بلـ� یت�نت�سـط" "راه سـ�م"دولت رف�ه را بـه اجـ�ا گ�اشـت. 
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 ۀبـ�ردر  کـه ارزیـ�بی یت�شـ .شـ�د یم ی� تلقـیـط و ال�امـ�ت ج�یبـ� شـ�ا دمک�اسی �لیک�دن س�س
 .ستیمثبت ن ت آن ل�وم�ً یم�فق

 دف�ع یب�ا یاز ته�جم ت� سنگ�س�ز
تـ� حـ�  ،� جهـ�نیـاخ یبهت� اقتصـ�د آلمـ�ن در بحـ�ان اقتصـ�دِت یش�د که وضع یگ�چه گفته م

کننــ�گ�ن و  �یت�ل یاشــتغ�ل بــ�ا یه� نــهیکــ�هش ه� :، از جملــه"شــ�ودر"بــه اصــ�ح�ت  ی�دیــز
 یقــ�رت رق�بــت آن در ب�زارهــ�� در آلمــ�ن و حفــظ یــشــ�ن ت�ل گ�ار، ارزان هیســ�م� یه� شــ�کت

ــ یب�م یجهــ�ن ــ�دد، ول ــ یگ ــ�ب س�س ــ�د ح ــ�ات �لیخ ــه دمک ــدل ب ــ�ی ــه یتیل ن�رض  یه� ه� از جنب
 .رو ش�ه است هب� ک�هش وزن و اعتب�ر روب ی�دش�ه ت� ح� محس�سیاص�ح�ت  ی�اجتم�عیغ

 کل اروپ�آلم�ن و در  دمک�اسیرون�ی از پی�ش�گی 
از  یکـ�دن ب�خـ یدر جهـت ملغ ییاست بـ� طـ�� شـع�ره��ه ین ح�ب ک�شی� ایاخ یه� در س�ل

 ی� حتـیـ ،ح�اقل دسـتم�د ین و اج�ایی� ب� ل�وم تعیک�، ت"ش�ودر"اص�ح�ت دوران  یه� لفه�م
ن رونـ� و یـخـ�د بـ� ا �ن ب�ن�مـیاز منـ�بع الهـ�م و تـ�و یکـیعنـ�ان  سـم بـهی� مج�د بـ� م�رکسیک�ت

 دسـت به هـ� ن ت�شیـاز ا یج محس�سـیت�هن�ز ن یب مق�بله کن�، ولیرق ی�وه�ین ی�یگ ق�رت
در سـپت�مب� امســ�ل تـ� چـه حـ� بــه  یانتخ�بــ�ت پ�رلمـ�ن س�اسـ� �جـیسـت نتی�مـ�ه و معلـ�م نین

 .ن ح�ب رقم بخ�ردیس�د ا
ت را داشـته یـن م�فقیـسـ�ل گ�شـته ا پنج�ه صـ�ودر  دمک�اسـی �لیمع�وف است که س�سـ

کنـــ�. امـــ� حـــ��  و ع�د�نـــه یمـــ�ن ی�دیـــرا تـــ� حـــ� ز یصـــنعت یدار هیکـــه ســـ�م�اســـت  بـــ�ای ت� 
حـل  منظ�ر بـهت�لـ�ش  یسـ�لگ پنج�ه صـ�ودر شـ�ه  داری مـ�لی و جه�نی س�زی س�م�یه متم�ن

کنــ�ن رو اســت  هروبــ ییهـ� ه� و چ�لش بــ� پ�ســش یســتم رفــ�ه اجتمـ�عیو س دمک�اسـی یبحـ�ان 
 د.آنه� ن�ار یهم ب�ا یو ج�ر  حل ج�مع و جمع که راه

کـه  ،و از جملـه آلمـ�ن یغ�بـ یدر کشـ�ره� دمک�اسـی �لیکـه س�سـ رسـ� ینظ� م در واقع به
 یه�  ب�ن�مـه یش از اجـ�ایبـ یکنـ�ن �در م�حلـ ،�هیه�ار نفـ� رسـ ۵۰۰� یش به زیح�� شم�ر اعض�

دفـ�ع از وضـع م�جـ�د و مم�نعـت از حـ�ف  یبـ�ا یس�ز مشغ�ل سنگ� ،یو رف�ه یمثبت اص�ح
کـه در یخ�م�ت و امک�ن�ت �یرو یو ک�هش ب گ�شـته از جملـه بـ� اراده و تـ�ش  یه� دهـه اسـت 

 .ان� �ن به وج�د آم�هین ج�یخ�د ا
کـل اروپــ� رونــ� ،تنهــ� در آلمـ�ن نـه دمک�اســی �لیکــه س�سـ وجـ�د دارد� یــن نیـا از  یبلکــه در 

و چـپ در  دمکـ�ات �لیدهنـ�گ�ن بـه احـ�اب س�سـ یأن سن ری�نگیکن�. م یم یرا ط ی�ش�گیپ
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کّل ی�نگیاز م ،اروپ� �دشـ�ه یبـ� مشـک�ت  ن امـ� عـ�وهیشت� ش�ه است. ایدهن�گ�ن ب یأر ن سن 
�ت ی�ت و خص�صـیـبـ� روح ی�یگ ن احـ�اب) در تمـ�سیـتنهـ� ا و نـه( ن اح�ابیا ی� ب� ن�ت�انیش�

ـــّل  همچنـــینفـــ�ن و ینت�نـــت و آیا یه� نســـل ک ـــ�  ـــه و مفهـــ�م حـــ�ب ب کـــه  __ بحـــ�ان در مق�ل
آن  یاز مط�لبـ�ت ت�سـط شـه�ون�ان از نم�دهــ� ی�ریبسـ ی�یـگیپ و شـ�ن یو جنبش ی�ح�بـیغ

 .ارتب�ط نب�ش� ی� بین __ است
 
 

 ن�شت پی
 * BBC News الملل نیل بئک�رشن�س مس�، ف�د نییب حسیحب/  یف�رس. 
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 ن�اد درب�رۀ شک�ا� پ�ک -۱ -۳
 �د دوستیبه 

 )ن�ص� ک�خس�ز(

 

 .ستی�ا نیات پ یعشق، رنگ آب یآ

ــ�ک ــ�اد  پ ــهن ــ ب ــ�ظ شخص ــآم ،یتیلح ــ�د از م�ار یا �هی ــب ــی ــبش مّل ــ�یی یث جن ــبش  ،از س و جن
 خ�اسـت یمـ یب�د و وقتـ "نیاست�ل". مخ�لف آشک�ر از س�ی دیگ� یانس�ن ۀب� چه� یستی�لیس�س

 ین زمـ�نیو ا »است "نیق است�لیرف"ن یع«گفت  یم ،بشن�س�ن� یک را به کسیک چپ دگم�تی
سـتم یب ۀش از کنگـ�ی�ر پـی. بسـرفـت شـم�ر می بههـ�  از چپ ی�ریت بسهن�ز بُ  "نیاست�ل"ب�د که 

ــه یب ۀکــه هنــ�ز روح مــ� از انتقــ�دات کنگــ� یکــم زمــ�ن � دســتیــ  ،خبــ� ن�اشــت "نیاســت�ل"ســتم ب
در حــق او  "نیاسـت�ل"کـه  یکـ�د و از شـق�وت یمـ دفـ�ع وی�ه بـه "یت�وتسـک"ت یـاز مظل�م "یشـک�"

�ن یــدر م یل ملکــیــخل« :گفــت یرا دوســت داشــت، م یل ملکــیــ. خلشــ� یمــ خشــمگینکــ�د، 
شـن�س) دوسـت اسـت و  مـ�رکس( )١("چـ�ی�اک دویـا"جه�ن اعتبـ�ر دارد و بـ�  یه� ستی�لیس�س

 یاد �یـرو ۴۸� یـ ۴۷کبـ�ر در سـ�ل ی. »کنـ� یدعـ�ت مه�  ستی�لیس�س یالملل نیب ۀاو را به کنگ�
مسـت و خــ�اب  ییدر جـ�کـه انــ�  �هیرا د یل ملکـیـخل«گفـت  یکــ�د و م یث� تمـ�م نقـل م�را بـ� تـ

 یدر بنـ� عمـ�م: «گفـت ی. م»رسـ�ن�ن� دو ع�ب� ج�ان او را به تمسـخ� گ�فتـه و آزار  یکیافت�ده و 
                                                        
1. Isaac Deutscher. 
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بحـث  یل ملکـیـو خل ی�ن ج�نـیـبـ� ب ]ی�یخ�رشـ ۴۴کـنم حـ�ود سـ�ل  فکـ� [ قلعـه قـ�لزن�ان 
کـ�د در مـ�اردیم که زیب� او تنگ ک�دفض� را م، چن�ن یک�د یم عملـش اشـتب�ه  ی� فشـ�ر، قبـ�ل 

 .  ]که بع�ه� معل�م ش� اشتب�ه هم نب�د[ است ب�ده
تـ� آخـ�  وبـ�د،  دمک�اسـی یجـ� بـ� سـت ط�فـ�ار پـ�ی�لیک س�سیـ "یشک�"اصط�ح ام�وز،  هب

 م�ن�.  یبه مص�ق وف�دار ب�ق
*** 

ــ� ــم�ر ه ــ�ان ش ــه زن ــس ب ــ قصــ� ۳ۀ ک ــه م یم ــ�، چ ــه نم یآم ــت و چ خ�اســت، اول  یخ�اس
ــد یرا م "یشــک�" کــه مــن فــ�د ین آدم گ�وهــیت� ب�جســته�. او ی ــ�د  ــ یب ــ�م و  یم یاز آن تلق ش

ت�انسـتن� تحمـل  یهـ� نم یلیرا خ "یشـک�" یمعـ�وف شـ�. ب�جسـتگ "نیگ�وه فلسط"بع�ه� به 
تنــ�رو تحــت فشــ�ر  یه� بــ�د و ت�ســط بــ�و بچــه یط زنــ�ان آدم ن�کــ�مین در محــیبنــ�ب�ا ،کننــ�
 ق�ار داشت. ش�ی�ی یعصب

بـ� عنـ�ان  و می�مسـتقیغ ط�ر پنجـ�ه بـهسـ�ل  ی�نیـ�یتل� ��حبنکه ش�ه در مصیبع� از ا
ک است«� یآم طعنه  یجـ�ن او تلقـ یبـ�ا ی�یـ، از او نـ�م بـ�د، مـ� آن را ته�»آنکه ن�ادش پ�

ــ�د ــ .میک ــ� حس ــ� ب�زج� نیدکت ــزاده، رهب ــ�د ی ــه ب گفت ــه«�ن،  ــک ب ــ�  لچ ــ� خ�اه ــ�س گــ� ک د ا
کــه ســ�زم�ن  �م و بــهی. نشــن»�وردیــ�ن نیــ�یتل� �صــفح یرا بــه رو "یشــک�" خــ�ط� نــ�ارم 

 کـ�ده ب�شـ�. یکسـ صـ�ف یانـ�ژ حـ� تـ� ایننهمـه فشـ�ر آورده ب�شـ� و یا یآدم یت رویامن
کـ�د  نیحس یدانم آق� ینم  یسـت�دگیتنهـ� بـ� ا نـه "شـک�ی"� نـه. یـزاده به تعه� خ�د عمـل 

کـ�د، ی�زاده را م نیحس _ اصط�ح دکت� به_  اش ف�ازانهاس� کـ�مبل�س  ِی جـ�ن یکـه ب�عـث ن�
ش را یه� � شـ�قیـکـس تـ�ان مق�ومـت ز چیکه معتق� ب�د ه __ یبه ن�م �ج�رد یا �انهید

 هم ش�.  __ ن�ارد
 کـ�د یم زیبـ� اجـ�او  فـتظ�را بـ�  یخ�انـ�، رقـص محلـ یم یغمن�ک دلنشین و یدشتست�ناو 

 یاحس�سـ�ت یه� هم داشت که ب�و بچـه یک�چک یه� بیاز ک�مش ب�د. عت�  قلبش مه�ب�ن و
ــ�رو،  ــ�رگآن را تن ــع� پ یم ب ــ� ش ــ�. ب ــ� غ�یک�دن ــی�ن ــه ب یب ــت. ب ــ�الت یداش ــ�د و  یع ــ�س ب حس
مت�اضـع آراسـت.  آن را می�ر طنـ� یـروزمـ�ه تنـ� و بـه ز یزن�گ یه� یع�الت یش به بیه� واکنش

�دمــ�ن ی� یــب� ،زننــ� یمــ�ن دســت میب�ا یوقتــ«گفــت:  ی. مداشــتتنفــ�  ییبــ�د و از خ�دب�رگنمــ�
 .»میستین یخچ پُ یم که هیاند یکم خ�دم�ن م ب�ش� دسِت 

�ر یع�شـق�نه را بسـ �ن زم�مـیـ. ا»سـتی�ا نیـات پ یرنـگ آبـ ،عشق یآ«خ�ان�:  یشه میهم
 �ه ب�دم.ی�ر از او شنیو بس
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 ن�اد شک�ا� پ�ک
کـــه دوســـت�نش او را  شـــک�ا� پـــ�ک در شـــه� دزفـــ�ل بـــ�د. او  ۀ�نـــ�، زادین�م یم "یُشـــک�"ن�اد، 

 یشـه�ت جهـ�ن ،ه او در دادگـ�ه شـ�هیـو دف�ع زنـ�انی شـ�سی�سی ج�م  بهرض�ش�ه  محم� دوران 
 .ی�فت

ف�هنـگ  ی، گ�سنه، ستمکش، محـ�وم و بـیک انس�ن زن�انین یزم یکه در رو یت� زم�ن
 .ستیش نیب یو ت�خ�لپ�چ  �ک کلمی "یآزاد"م�ج�د ب�ش�، 

 �جبهــ"�نگــ�اران یادامــه داد و از بن ی�ســیت سیــآزاد شــ� و بــه فع�ل ۱۳۵۷او پــس از انقــ�ب 
�بـــ�ران یترا  وین، یــدر زنـــ�ان او ۱۳۶۰بــ�د. در اواخـــ� آذر مــ�ه ســ�ل  "�انیـــا یک مّلــیــدمک�ات

ــ�رد ــ�ا� �ج ــنش اس ک ــ�. وا ــ� از ت یک�دن ــ�ران یبع ــا "یشــک�"�ب ــ�د:  نی ــت « ب ــ�ه گف ــه ش ک اون 
 ».مین�اده، م� کشت نجس

 :ن�شته ب�د چنین یا مق�له درن�اد  شک�ا� پ�ک
گ� در دور نشـ�ن  یکتـ�ت�ریت دیـخـ�د را در ح�کم ی�سیاز نظ� س ی�ن وابستگیج� ،ش�ه ۀا

ت یـخـ�د را در ح�کم یسـتیب� یم ی�سـیاز نظـ� سج�ی�ن اسـتق�ل داد، در دوره انق�ب  یم
ســ�ل پــس از  هن مــ� دوینــک زحمتکشــ�ن مــینشــ�ن دهــ�، و نشــ�ن نــ�اد. ا یســ��ر مــ�دم

ن یجبـــ �بنـــ�. بـــ�ون آنکـــه دری یمـــ یکپ�رچـــه، دســـت خـــ�د را خـــ�لیدرخشـــ�ن و  ی�میـــق
ت انحصـ�رطلب�ن نـه نـ�ن در سـف�ه یـح�کمل َبـآنـ�ن از ِق  .ننـ�یبب یحک�مت، ن�ر رسـتگ�ر

 ...یگ� نه استق�ل و نه آزادید یدل. به زب�ن � دریدارن� و نه ام

 یهــ� اواخــ� ســ�ل در ییو دانشــج� یخــ�د را از مبــ�رزات مّلــ یهــ� تین�اد فع�ل شــک�ا� پــ�ک
ــو اوا ۱۳۳۰ ــ ۱۳۴۰ل ی ــ�ز ی�یخ�رش ــ�د  آغ ــ�ل ک ــ�اه  ۱۳۴۹و در س ــ� هم ــ�ب ــهیرفق ــ�م  ش ب ــ�وه "ن گ
ســ�واک، بحــث و  یهــ� ن�اد در زنــ�ان  روانــه� زنــ�ان شــ�. مق�ومــت و مبــ�رزات پــ�ک "نیفلســط

 ی�هـ �شـ�ر او در دادگ�ه�ت ُپ یـگ�نـ�گ�ن در زنـ�ان و دف�ع یهـ� بـ� گ�وه یک و نظـ�یـمب�رزه� تئ�ر
و  یسـ��ر و مـ�دم یآزاد ی�ان بـ�ایـا یهـ� درخشـ�ن جنـبش خلـق یهـ� بخـش وم ش�ه جـ�یرژ

 آی�. شم�ر می به یب�اب�
 یبـ�ا یا ل و هسـتهجـ�د تشـّک یدست به ا ،مسلح�نه ۀن�اد، ب� اعتق�د به مب�رز شک�ا� پ�ک

کــه بــه یــم شــ�ه زد. ایــ� بــ� رژیــقه�آم ۀآغــ�ز مبــ�رز از  یکــی ،معــ�وف شــ� "نیگــ�وه فلســط"ن هســته 
ــ�اهــ�  ن ت�شینخســت ــه رژیــمق�ومــت مســلح�نه عل یســ�زم�ن�ه یب ــ�کی ــ�د. پ ن�اد در  م شــ�ه ب

ت�سـط سـ�واک  ،نی�سـتن بـه جنـبش فلسـطیمنظـ�ر پ �ان بهیخ�وج از ا هنگ�م به ۱۳۴۸س�ل 
 .� ش� و تحت شکنجه ق�ار گ�فتیش�ه دستگ
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ــه"و  "یجنبشــ"تفکــ�  ــ�م و َان یا "جبه ــه ن ــ"چــه ب ــجبهــه� دمک�ات"و  "یجنــبش مّل .. .و "کی
ن�اد  شـک�ا� پـ�ک یاش، از سـ� ی"مصـ�ق"بـ� مضـم�ن  ییه� شت� ب� تف�وتیپ ،ش�د یط�� م
 .� ج�ن دادیراه تحقق آن ن ش�، که در عن�ان

 

 ن�اد ب� شک�ا� پ�ک ی�یه�ل ف�د �مص�حب
دهسـ�ل زنـ�ان و  یه� خن�ه رو و زن�ه دل کـه چهـ�ه اش، نشـ�نه یم�د«

 ».س ش�ه را ب� خ�د داردیمک�ر پل یه� شکنجه

 میکن یم ی�ن کش�کش دو م�ج زن�گیدر مم� 

�ان مع�صـ�، در یـا یه� سـتی�لین س�سیت� شین و دورانـ�یت� از ب�جسـته یکین�اد  شک�ا� پ�ک
ن اعـ�ام شـ�. گ�چـه مـ�گ او رسـمً� اعـ�م نشـ� امـ� مق�مـ�ت زنـ�ان، یـدر زن�ان او ۱۹۸۱دس�مب� 

� ییــ�� خبــ� را تیــل مــ�ه بعــ� نیــابــه خــ�ن�اده اش دادنــ� و در او "زهــ�ا بهشــت"شــم�ره� قبــ�ش را در 
 .ک�دن�

خـ�د بـ�د، اهـل دزفـ�ل در  یچهـل زنـ�گ یه� ل سـ�لیـهنگـ�م مـ�گ، در اوا ن�اد که به پ�ک
ک�رمنــ�ان دون یکــی�ان و ف�زنــ� یــا یجنــ�ب غ�بــ ــپ� از  ــ �ی ــ�ا یبــ�د. و یدولت در ل یتحصــ یب

تهــ�ان"  �ن دانشــگ�هیفعــ�ل "ســ�زم�ن دانشــج� یاز اعضــ� یکــیحقــ�ق بــه تهــ�ان آمــ� و رشــت� 
گــ�وه بــه جبهــه� مّلــیــشــ�. ا  بــ�  یطــ�ر علنــ هبــ مــی�دی ل دهــه� شصــتیــوابســته بــ�د و در اوا ین 

ــرژ  ییت دانشــج�یــ، از مع�فی�ســیت سیــجــه� فع�لین�اد در نت کــ�د. پــ�ک یم شــ�ه مخ�لفــت می
 ی�یــر پــس از خـ�مت نظــ�م، بـه طــ��او محـ�وم شــ� و اجبـ�رًا بــه خـ�مت نظــ�م ف�ســت�ده شـ�. 

خـ�ر� از کشـ�ر بـ�د  بـهمـ�ت ی�ن تعلیکه ع�زم د یه ش�ه پ�داخت و هنگ�میعل یکی�ت چ�یعمل
 .� ش�یدستگ

را بـه خـ�د جلـب  ی�دیـت او ت�جـه زیش� و وضـع ین�اد غ�لبً� ت�سط س�واک شکنجه م پ�ک
نـ�اد  کـه بـه نظـ� او نجـسرا ن�اد"  پـ�ک ی"آقـ� یکبـ�ر خـ�د شـ�ه ادع�هـ�ی یکه حتـ یط�ر ک�د به

 .ب�د، رد ک�د
از عن�صــ�  ین�اد بــ� ائت�فــ ، پــ�کیم ســلطنتیــرژ ین روزهــ�یاز زنــ�ان در آخــ� بــ� آزاد شــ�ن

کــه همچــ�ن وی�لیس�س داشـــتن�،  ینــیم خمیــدربــ�ره� مق�صـــ� رژ یقــیعم ی، نگ�انـــیســت 
کــه در زنــ�ان، آشــن� یهمکــ�ر کــ�ده یــپ یاســ�م یه� یراســت بــ� دســت یکــین�د ییکــ�د. او  �ا 

، نـ�ه� مصـ�ق و "یدفتـ� نیا� متـ تیهـ�ا"بـه قـ�ل  .�ر ب�دیه�ش ه�نسبت به مق�ص� آن ،ب�د
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کس�ن یکی ل یـتحل: «کـ�د یگـ�ار�نیرا بن "یک مّلـیـدمک�اتجبهـه� "ن�اد  هم�اه پـ�ک که به یاز 
. او سـ�ختگ�، رهنمـ�ن یکـ�یبـ�  یو همکـ�ر یک مّلـیـدمک�اتجـ�د جبهـه� ین�اد م� را به ا پ�ک

کــس دیپــ کــه بــ�ا یگــ�یش از هــ�  کــ�دن ج� یمت�جــه شــ�  ســت یب� یع می�ن وقــ�یــمت�قــف 
 ».د...ک� یک�ر

 ف مطب�عـ�تیـه س�نسـ�ر و ت�قیـش از تظـ�ه�ات علی، درست چن� س�عت پ۱۹۷۹در اوت 
ــیــدمک�اتجبهــه� "شــ�ن  ینــی�زمیکــه منجــ� بــه ز یتظــ�ه�ات__  ن�اد  مــن بــ� پــ�ک __ شــ� "یک مّل

گـ�اهیاز معـ�ود اظهـ�رات مسـتق یکین مص�حبه ی. اانج�م دادم� را یمص�حبه� ز از  یم اوسـت و 
کــه  یا ن ن�شــتهیــ. ااو دارد امــ�ن و س�شــ�ر از تعهــ� یس�اســ� مبــ�رزه� بــ یک زنــ�گیــ اســت ن�تمــ�م 

کـه آرمـ�ن ی�ن میـبه پ� یتنه� وقت کـ�د و  ن�اد بـه کـه شـک�ا� پـ�ک ییهـ� رسـ�  خـ�ط� آنهـ� مبـ�رزه 
 ]۱[�.�سته ب�شیج�ن ب�خت به تحقق پ

از � یکــه در دهــه� شصــت، شــم� در آن شــ�کت داشــت یســت مســتقلی�لی�ن س�سیــج� :ی�یــه�ل
 کج� نش�ت گ�فت؟

کــه در سـ�لیــچــپ مسـتقل ج� ن�اد: پـ�ک وجـ�د آمــ�، انعکــ�س  بــه مــی�دی شصـت یهــ� � 
 �یــن و_  یحــ�ب تـ�ده و جبهــه� مّلــ_  �انیــداخـل ا ی�ن ســنتیســیاپ�ز ی�وهـ�یبــ�د در ن یبســت بـن

 خصـ�مت و بسـت بـن ابتـ�ا، در. آنهـ� �نیـم من�قشـ�ت دنبـ�ل بـه یشـ�رو و نیچـ به ی�یام یب
سـ�زم�ن  ؛خـتیب�انگرا ن یم�افـق چـ ییهـ� ، واکنشیم�ج�د در چپ نسبت بـه اتحـ�د شـ�رو

کـه چـید یزود هن ب�د. ام� م�دم بـی�ه و ط�ف�ار چیکه از ح�ب ت�ده ب� یانق�ب ن چگ�نـه ی�نـ� 
خـــ�ص خـــ�د در انقـــ�ب  یســـتی�ن�لیکـــ�، اتخـــ�ذ م�اضـــع ن�سیکنـــ�: �س زدن بـــ� آم� یعمـــل م
گــ�فتن م�اضــعیف�هنگــ کــه یدانســت یممــ� ن ی. همچنــیســتی�لیه جنــبش ضــ� امپ�یــعل ی، و  م 

ــنظ� ــی ــ�ر ن ،نیه� چ ــ�رزه در کش ــهیمب ــ�دال م ــهین - فئ ــل پ م ــتعم�ه، ق�ب ــمس ــ�ن در ای ــ�ده ش �ان ی
، بــه ین و شــ�رویب�دنــ� و من�قشــ�ت چــ ی�انــیمســتقل ا یک مشــیــدنبــ�ل  ســت. مــ�دم بــهین

ک�یا یی�این، به پیچ هم�اه درک نقش  د.ن خ�است کمک 
کــه تــ�ثیل پــی، اعــ�اب و اســ�ائ۱۹۶۷پــس از آن، جنــگ  بــ� نســل مــ�  یمــی� عظیش آمــ� 

� ین تــ�ثیــ� داد. اییــتغ یکّلــ را بــه ی ایــ�انن، حــ�ل و هــ�ایجنــبش فلســط ی�یــگ اوج .گ�اشــت
ب�ن ی�فتن پشـتیـ دلیل شـت� بـهیبلکـه ب ،در خ�ر� از کش�ر نب�د یی�فتن الگ�یخ�ط�  آنق�ره� به

 ۀمبــ�رز .� در خــ�ر� قــ�ار داشــتیــکــه خــ�د ن یمــ�هب یبــ�د مســتقل از رهبــ� ییهــ� گــ�هیو پ�
ک یــداد و هــم  یمــ دســت به �انیــق�بــل اعمــ�ل در ا ینظــ� یک مبنــ�یــهــم  ،ه� ینیفلســط

 .دانسـت یخـ�د م ین را شـه�ایجنـبش فلسـط ی�ان، شـه�ای. جنبش ایمنبع کمک م�د
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�ا مـــ�دم یـــز ،ن بـــ�دیختنـــ�. وضـــع چنـــیانگ یب�مرا  ی�ومنـــ�یجـــ�ن نین شـــه�ا شـــ�ر و هیـــا
ک�دتــــ� یاحســــ�س م کــــه در  کم�ن۱۹۵۳ یک�دنــــ�   هــــ� قه�م�ن�نــــه رفتــــ�ر نک�دنــــ� و  ســــتی، 

 .م ش�ن�یتسل
 یهمکــ�ر ی� و بــ� چــه کســ�نیــپ�داخت یکــی�ت چ�یــعمل ی�یــر بــه طــ�� یشــم� از چــه زمــ�ن :ھ

 �؟یک�د

 نخسـت یهـ� �ن جنبش سـ�لیرا در ج�گ� یک�یم و یب�د یاز جبهه� ملّ  یدر ابت�ا، همگ :پ
گــ� از ید یکــیو مســع�د احمـ�زاده،  ی�ن ج�نــیـم. مـن بــ� بیشــن�خته بــ�د مـی�دی دهـه� شصــت

کـ�ر م ینیکـه بـ� فلسـطرا �ن یـ�انیاز ا یگ�وهـ ، همچنـین، آشـن� بـ�دمییرهب�ان فـ�ا ک�دنـ�  یه� 
کــ�د، در ارتبــ�ط �هکل حملــه یبــه پ�ســگ�ه ســ ۱۹۷۱ه یــکــه در ف�ر ی� بــ� گ�وهــیــو نشــن�ختم  می

 یسـت متـ�یامـ� در حـ�ود دو ،م�ت از کش�ر خ�ر� شـ�می�ن تعلید یک�دم ب�ا یب�دم. من سع
ــمــ�ز، ن�د  ی� شــکنجه اعت�افــ�تیــشــ�گ�ن در ز�یاز دستگ یکــی� شــ�م. یالعــ�ب، دســتگ ک شــطی

از اف�اد مـ� هـم م�فـق بـه فـ�ار  یام� ب�خ ،ش�از م�  یشت�یع�ه� ب ی�یگدست به ک�ده ب�د که منج�
ــ�، بعــ� یشــ�ن�. بعضــ ــه راد یا در ب�ن�مــهه� از آنه ــک ــ�ای ــ�اد ب ــا ی� بغ ــش می ــ�ر  ی�ان پخ ک ــ�د  ک

ــ�.  یم ــ�هک�دن ــه ا ای ع ــم ب ــه ــتگی ــته و دس ــ�ادی�ان ب�زگش ــ�ن�. تع ــن ی� ش ــ�ای ــه  ی� ب ــ�رزه ب مب
 .�ستن�یظف�ر پ یه� کیچ�

 م ش�ه چگ�نه ب�د؟یط زن�ان در رژیش�ا :ھ

 ییهـ� هـ� بـه زنـ�ان عب�س در جنـ�ب، و زمسـت�نم�ا به زنـ�ان بنـ�ره�  معم�ً� ت�بست�ن :پ
ف�ست�دن�. من هم قبـل و هـم بعـ� از دادگـ�ه شـکنجه  یقلعه� ته�ان م � به زن�ان ق�لیدر شم�ل 

 ،»ش�ه خـ�ب اسـت«م یبگ�، »ام اشتب�ه ک�ده«م یک�دن� م�ا وادار کنن� بگ� یش�م. آنه� ت�ش م
ک«م یبگ� کـه همـه از وضـعم اطـ�ع یکه من داشتم ا ی�زی. ام� امت»ستمیست نیم�نمن  ن ب�د 

شــ�ن�.  یشـت� هـم شـکنجه میب یمـ�دم شـن�خته نبـ�د حتــ یکـه ن�مشـ�ن بــ�ا یداشـتن�. کسـ�ن
کـه مـ�د جـ�ان کننـ�. بـه یک�دن� خ�دکش یم یسع ی�ریبس کـه پ�هـ� یخـ�ط� دارم  ش یرا آوردنـ� 

امــ� فقــط  .زده بــ�د یاز پنجــ�ه، دســت بــه خ�دکشــانــ�اختن خــ�د  بــ� ی� داشــت. ویرعشـه شــ�
کـه او  یا جملـه ی�ویـم و ن�خ�انـ مـی را  ""دانتـه دوز� کت�ب �. منیب دیست�ن فق�انش آس را 

کــ�ده بــ�د حــس م یهــ� دروازه یبــ� بــ�� نجــ� وارد یکــه بــه ا یکســ�ن یا«کــ�دم:  یدوز� نقــش 
ـــ�، امیشـــ� یم کنی ـــ� را رهـــ�  ـــ� ســـ�ل »�ی ـــع هـــ۱۹۷۷. ت ـــ� در واق ـــ�ع تم�ســـچ ی، م ـــ� دن ین ـــب   ی�ی

بــ�دم و فقــط بعــ�ه�  یمــ�ه در انفــ�اد ۸، مــن بــه مــ�ت ۱۹۷۳م. از اواســط ســ�ل یخــ�ر� ن�اشــت
کــه شــن کتبــ� ی�ن اعــ�اب و اســ�ائیــ�م میبــ�د  ــاســت. پــس از ا  درگ�فتــه یجنگــ ۱۹۷۳ل در ا ن ی
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فــ�ش  ین زنــ�ان را بــ� قــ�لیب ســ�� اجــ�زه� آمــ�ن دادنــ�. زمــی)، مق�مــ�ت بــه صــل۱۹۷۷( خیتــ�ر
کنـ ی�دیـب س�� ت� حـ�ود زین�گ�ن صلیک�دن� و به م� اج�زه دادن� ت� ب� نم� م. یآزادانـه صـحبت 

م. بـ� پ�داخـت دو هـ�ار ت�مـ�ن رشـ�ه ی�وریب دست به ید خ�ان�نرم�ا یم مق�اریبع� هم ت�انست
کتــ�ب یــم یک نگهبــ�ن زنــ�ان، م�فــق شــ�یــبــه   را  نیع�بســت�ن بــ�ون ســ�طک نســخه از 

 .میآور دست به
گ�فت ی�سـیت سیاز زن�ان، دوب�ره فع�ل ییمحض ره� شم� به :ھ کنـ�نی�. وضـعیـرا از سـ�   یت 

 �؟یکن یم ی�بی�ان را چگ�نه ارزیا

م و یکن یمـ ی�ن کشـ�کش دو مـ�ج زنـ�گیـتـ�اوم هسـت: مـ� در م ین انقـ�ب نـ�عیدر ا :پ
گـ� م�هــ� بـهییــنـ�ه تغی� در آیــچ همـه کــ�د. ا مــ�دم از آنهــ� نـ�، یحــ�کم در آ �صــ�رت طبقـ � خ�اهـ� 

کنـ�ن آغـ�ز شـ�ه اسـتا یا ن روانهیگ�دان خ�اهن� ش�. و ایرو مـ�دم نسـبت بـه  .ست که هـم ا
ک هفتـه پـس از خـ�وج از زنـ�ان، از مـن سـ�ال یکنن�.  یت میکمت� از م�هب حم� ،ک�ر یابت�ا

گـ�  .دادم یکنم و من پ�سـخ منفـ یم ی" ج�نب�اریاس�م یک "جمه�ری� از فک� یش� که آ ک یـا
کـه خـ�دهیک�دم. ح�ل م� شـ�ه� آنـ یب�د من آن را قب�ل م ی، مت�قیجمه�رن یچن  یبـ�رژواز م 

گـ�ای�، در ح�ل تج�یت ک�د و ب� ش�ه جنگیکه از انق�ب حم� �ا یـش پیه اسـت و بـه طـ�ف چـپ 
کـه یـبکشـ�ن� امـ� وضـع مـ�، مثـل  ی�یـکن� م� را بـه درگ یم ت�ش میکن�. رژ یم گ�وبـ�ز اسـت  ک 

کنـــ�. مســـئله اس�ســـیـــپ�ه ی�یـــرگ� از دیـــاول ب� �در درجـــ کـــه از رو در روا نیـــمـــ� ا ی�   یـــیســـت 
کـه  یب�ا ی�ه است و خط� اصلیع جنبیس� یلیم: راست خیاجتن�ب کن مـ� نـه از ج�نـب ارتـش، 

گــ�وه گــ� بتــ�ان یراســت دســت یهــ� از طــ�ف  م ی�وریــگــ� دوام بیم تــ� چنــ� مــ�ه دی"فــ��ن�" اســت. ا
ــ تیــاقل وی�ه بــه ک،یــدمک�ات ی�وهــ�یگــ� نیم دیممکــن اســت بتــ�ان کن م. امــ� مــ� یهــ� را متحــ� 

 ]۲[.م ت� به اتح�د چپیا � بستهیراست امجن�ح ه در یشت� به تج�یب
*** 

کـه بـه آنهـ� عشـق م یم�دم یسن� دادخ�اه ،ن�اد �ت شک�ا� پ�کیدف�ع ن یـ�. ایـورز یب�د 
 .�ان ب� س� زب�ن م�دم ان�اختین�اد را در س�اس� ا ن�م پ�ک ،�یش�رانگ �یدف�ع
ن�اد را  �ت شـک�ا� پـ�کیـمتن ک�مـل دف�ع ،یخ�اه ف�انس�یت�ق ۀسن�ین� )١("ژان پل س�رت�"

کـ�د. او را بـ "�یـعصـ� ج�"خـ�د بـه نـ�م  �ط�ر ک�مـل در مجلـ هب �ت، یـن دف�عیخـ�ط� همـ هچـ�پ 
مجبــ�ر شــ� حکــم  یالمللــ نیب یم شــ�ه، تحــت فشــ�ره�یــ�دنــ� امــ� رژکابتــ�ا بــه اعــ�ام محکــ�م 

ــه حــبس ابــ� ــ� اعــ�امش را ب ــ� اوجگیتب کنــ�. ب ــ�رز ی�یــل  ــمــ�دم عل اتمب ــلطنتی ، یه نظــ�م س
                                                        
1. Jean-Paul Sartre. 
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ا�  تیــو آ یا� منتظــ� تیــســ�ل در زنــ�ان شــ�ه بــ�د. آ ۹� از زنــ�ان آزاد شــ�. او یــن "یشــک�"
ــ یکــیاز او بــه ن یط�لقــ�ن ن �از م�سســ ،ی�م ض�ســلطنتیــق ی�وزیــن�اد پــس از پ ک�دنــ�. پــ�ک �د ی

ــیــدمک�ات �جبهــ گــ� بــه اســ�رت درآمــ� و در یبــ�ر د ۱۳۶۰در مــ�داد ســ�ل  ی�ان بــ�د، ویــا یک مّل
 .�ب�ران ش�یم�ه هم�ن س�ل تآذراواخ� 
 

 یدانشـــج�کـــه  ی�ریـــ�ســـف آلیداشـــت بـــه نـــ�م  یکـــیدوســـت ن�د ،�نیا� دانشـــ ک�امـــت
�ســف در زنــ�ان ی .اعــ�ام شــ� ۶۷ســ�ل  یه� ی�ُکشــیبــ�د. او بعــ� از انقــ�ب بــ� اس یدانشــگ�ه مّلــ

کــ�چکیکــ�د و در پ�ســت یســی�ن�ین�اد را ر پــ�ک �یــتمــ�م دف�ع ،شــ�ه آن را گ�اشــت، ســپس  یک 
 د.�ون آوریق�رت داد و از زن�ان ب

 کبـ�ر درین�اد بـ�د.  � مق�ومـت پـ�کیتـ�ث �ن، تحتیاز زن�ان ی�ری�ن مثل بسیا� دانش ک�امت
 �:سین� یزن� و از جمله م یح�ف م یب� و "رس�مک "کم ن بهیزن�ان او ۱۶سل�ل شم�ره 

بجــ�ش  ،�یــام �زد نغمــشــت �، پ�ســت� بــه ب�زگیــگــل از خــ�ک بــ� دم ،� شــ�یدلپــ� هــ�ا
 ...  �هیست خ�ن درون رگ گ آم�ه

ــ�ک ــک�ا� پ ــته ش ــ�ان  یا ن�اد در ن�ش ــ� عن ــ� د«ب ــ�دم در ب�اب ــ�ع از م ــ�ت�ریدف ــه اوا»کت ک ــ،  ل ی
 .است  ن م�ض�ع اش�ره ک�دهیبه ا ،چ�پ ش� "نیف�هنگ ن�"ب� عن�ان  یا انق�ب در مجم�عه

 
 

 ن�شت پی
 .۱۳۶۳م�ه  ید ،دفت� اول ،یه آزادینش� -۱
 ":ن�اد شک�ا� پ�ک"ب�  "ی�یف�د ه�ل" یگ�و گفت -۲

Shokrallah Paknejad: "We are Living between Two Tides" Shokrallah Paknejad and 

Fred Halliday / MERIP Reports, No. 104, Khomeini and the Opposition (Mar. - Apr., 

1982), pp. 32-33. 
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عکـس ( یق�ل دکت� منـ�چه� ه�ارخـ�ن هب
متخصـص عـ�م و "شـک�ی" « ،�سـت)یپ

گفتـ�  ه� بیـ ، و»بـ�د خ�ص ک�دن مسـ�ئل
�ر از یبســــ« ین ســــ�ع�یدکتــــ� غ�محســــ

نـــ� ُک  :آداب و عـــ�دات را خـــ�ش ن�اشـــت
ــتن کــ�دنن و ِمــِمــ ،راه رف ســ� م�قــع  ،ن 

� قــــ�ل و قــــ�ار زدن، یــــح�ضـــ� نشــــ�ن، ز
ـــ ـــ یب و  ییگـــ� روا داشـــتن، گنـــ�ه یح�مت

ت و نـق زدن، ی، گلـه و شـک�ییگـ� قلمبه
 _ی�ن از خسـتگیبخص�ص ن�ل _ �نین�ل

ـــانســـ�ن دلخـــ�اه او ب� ـــ�د  یمـــ ی� کســـی ب
شــه محکــم. آدم صــب�ر و ی�ه، همیــشــه تکیاســتخ�ان از پــ��د و پ�ســت از چــ�م، هم ؛چــ�ن خــ�دش

 یشــ�ت خــ�ل ه�ن بــیــن میــدر ا رای او جــ�. »او گ�فتــه بــ�د یاعتقــ�د را بــ�ا یکــه تفکــ� جــ� یا ه�ح�صــلُپ 
 ن�اد � پ�کیع�   دارم. یم ی�دش را گ�امینم و یب یم

 )ی�ی ف�رسی�ویکیپ(منبع: 

 

 

 ن�اد متن ک�مل دف�عی�ت شک�ا� پ�کو  "ژان پل س�رت�"
ــ�ا شــک�ا� پــ�ک ــ�اد از زن ــ�د و دف�ع ۀدور ی�ســی�ن سینن ــ�ه شــ�ه یــمحمــ� رض�شــ�ه ب ه او در دادگ
ــ�ن ــ�ب جه ــل ســ�رت�"�فــت. ی یب�زت ــن� "ژان پ ــک�ا�  ،ف�انســ�ی ۀن�یس ــ�ت ش ک�مــل دف�عی ــتن  م

ک�مــل در مجلــ هنــ�اد را بــ پــ�ک کــ� عصــ� ج�یــ�خــ�د بــه نــ�م  �طــ�ر  ن یخــ�ط� همــ هاو را بــ د.چــ�پ 
مجبـ�ر  یالمللـ نیبـ یم شـ�ه، تحـت فشـ�ره�یـامـ� رژ .�دنـ�ک�ت، ابت�ا به اعـ�ام محکـ�م یدف�ع

 )ب�گ�فته از س�یت ای�ون( .کن�ل یش� حکم اع�امش را به حبس اب� تب�

https://iroon.com/irtn/assets/redwine_25/photo/5090/collage.jpg
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 کت�ت�ریب�اب� د ن�اد؛ دف�ع از م�دم در شک�اا� پ�ک
 )ی� محم�یوح(

 
ــ�اد، زاد شــک�ا� پــ�ک کــه در نــ�د ۀن معــ�وف بــ�د، از  "یُشــک�" دوســت�ن خــ�د بــه شــه� دزفــ�ل 

کــه بعــ�ت� و در دوران جمهــ�ر یدوران نظــ�م پهلــ� ی�ســی�ن سیجملــه زنــ�ان  یاســ�م یاســت 
در آن  یگــ�ی�ت دیــدف�ع یهمپــ� ،دادگــ�هاو در �ت یــ. دف�عشــ�اعــ�ام  یت�ســط حکــم �جــ�رد

ــ�ب ،احمــ�زاده و مســع�د ی� خســ�و گلســ�خیــدوران، نظ �ت یــدر دف�ع ی�فــت. ویجهــ�ن  یب�زت
ک یـن یزمـ یکـه در رو یتـ� زمـ�ن« دارد: ین اظهـ�ر مـیچنـ ،ینظـ�م پهلـ� یق�ض ب�اب� ش دریخ�

کلمــیــ "یآزاد"ف�هنــگ م�جــ�د ب�شــ�،  یســتمکش، محــ�وم و بــ ، گ�ســنه،یانســ�ن زنــ�ان  �ک 
 ».ستیش نیب یپ�چ و ت�خ�ل

ــ�اد از م پــ�ک گــ�وه م�رکسیــن ج��سســ�ن ــ�ریفلســط یســتی�ن معــ�وف بــه  کــه در ت خ ین بــ�د 
� بتـ�ان گفـت ی� شـ�. شـ�ین دسـتگیفلسـط ییفـ�ا �سـتن بـه جنـبشیپ یدر ت�ش بـ�ا ۱۳۴۷

ـــ�وه فلســـط ـــس از ج�یشـــت�ین بیگ ـــن نفـــ�ذ را پ ـــ�ا یهـــ� کی�ن چ�ی ـــ� ییف ـــق و مج�ه ن یخل
گـ� یداشـت. از د یپنجـ�ه شمسـ ��ن در دهـی�ن دانشـج�یسـت در کنف�راسـینیلن -ستیم�رکس

گـ�وهیـس�شـن�س ا یه� هچه� کـه شـ� ۀم�نـ� یبـ�ق یاسـت. اعضـ� ی�حیـن ریحسـ ،ن  �ًا یگـ�وه 
 سـ�زم�ن"�ن م�سـ�م بـه یـم، ج�ی�مک زعـیس ��ستن به حلقیب� پ ،ب س�واک ب�دن�یتحت تعق

ــانق�ب ــتی�ن کم�نی ــتیم�رکس( س ــت)ینیلن -س ــه رویرا تشــک "س ک ــ�دیل داده  ــ� یک ــه ان�یش  ب
و  "�انیـا یهـ� سـتیکم�ن �یـاتح�د"بـه  ،ن سـ�زم�ن بعـ� از انقـ�بیداشت. ا "م�ئ�تسه دونگ"

 .مع�وف گشت "س�ب�اران" به سپس
 نــ�اد پــس امــ� شــک�ا� پــ�ک

ــ یاز آزاد ــ�ام  ،۱۳۵۷ســ�ل  هب اق
ک یــدمک�ات �جبهـ"س یسـ�بـه ت
ــــــ کــــــ�یم نمــــــ�د.  "�انیــــــا یمّل

ـــنج�ی ـــ ،س ـــت جبه ـــ� وق  �رهب
ن سـ�زم�ن یـدر خص�ص ا ،یملّ 
�ن یــن ج�یــا یانــ�از راه ی�ســیس
ــــــیرا  ــــــع یک ــــــل تض ف یاز ع�ام

ــ �جبهــ ــا یمّل ــخ هــ�ای ــت. در پ�س ــا تی�ان اعــ�م داش ــ� نی� مت ــ� یدفت ــ�ق ۀو ن ــ� مص از  ،دکت
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کــه داشــتناظهــ�ر  "�انیــک ایــدمک�ات �جبهــ" انرهبــ� ــا«�  ــ�  یم شــ�ن ســنج�بیتســلن ی در ب�اب
 ».�یانج�م یملّ  �ش�ن جبه یب�د که به مت�ش ینیخم

گ� تق نیدر ا  یسـنت یبـ�ژواز شـ�ن خـ�ده یشه�ام را مسبب گسسـت و مت�شـ یخص�ص ا
 یع�مــل ت�شــنیــ� نــ�اد  م، شــک�ا� پــ�کیشصــت بــ�ان �دهــ � دریــط�فــ�ار م�اجــع تقل یو مــ�هب
کــه بــه �ف جنــ�ح ســک��ر طبقــیو تضــع یســ�زم�ن ت یــل متــ�هم بــ�دن بــه م�هیــدل مت�ســط بــ�د 
ارتجـ�ع و  یه� هیـت پ�یـدر تق� ً� ، عمـینـیخم یبه رهب� یاس�م یت جمه�ریح�کم یارتج�ع

 .جست یم س�ک�ب مش�رکت
 :�یگ� ین مین�اد چن ت عمل شک�ا� پ�کیدر م�رد اهم یدفت� نیمت

گ� رهنمـ�ن یکـ�ی بـ� یو همکـ�ر یک مّلـیـدمک�اتجـ�د جبهـه� ینـ�اد مـ� را بـه ا ل پـ�کیتحل
کـه بـ�ا یگـ�یش از ه� کس دی. او پس�خت  عی�ن وقـ�یـمت�قـف کـ�دن ج� یمت�جـه شـ� 

کـ�ر دارد کـه اعـ�ام پـ�ک ی� ب� افتخ�ر اع�م مـین ی�ج�رد. و ک�د یست ک�ریب� یم  ینـ�اد 
   .�م�یم ش�ه از پس آن ب�نیب�د که رژ

از  "ژان پـــل ســـ�رت�" ی�یبــه ســـ�دب �یـــعصـــ� ج�� ینــ�اد در نشـــ� �ت پـــ�کیـــدف�عهمچنــین 
گ�نیبن ک�مــل چــ�پ و منتشــ� گ�د بــه ،ســمی�لیست�نسی�گــ�اران ا کــه شــک�ا�  ی�. ســ�زم�نیــطــ�ر 

 یحتـ یعنـی، ۱۳۵۸در سـ�ل  یاسـ�م یآن ب�د به رف�ان�وم جمه�ر ین اصلیسس�ن�اد از م پ�ک
و  ۱۳۶۰خ�دادمـ�ه ع ی�و وقـ�یـن سـ�زم�ن پیـا گفـت. »نه« ،هیت فقیو�  ت� ش�نش از مط�� یپ

سـ�زم�ن  یمق�ومـت بـه رهبـ� یمّلـ یت، بـه شـ�رای�ن�ت مخ�لف ح�کمیج� یآغ�ز س�ک�ب تم�م
�ن یـن ج�یـاز ا ،م�نـ�ه ین س�زم�ن ب�قیعن�ان آخ� به ۱۳۷۷�ست و در س�ل ین خلق پیمج�ه�

ن خلـق خ�صــه یســ�زم�ن مج�هـ� یه� هم�نـ� یمق�ومـت عمـً� بــه بـ�ق یمّلــ یو شـ�را شـ�جـ�ا 
 گ�دی�.

 :�یگ� یم نیچن یاس�م یو جمه�ر یم ش�هنش�هیت رژیدر خص�ص م�ه یو
گ� در دور نشـ�ن  یکتـ�ت�ریت دیـرا در ح�کم خـ�د ،ی�سیاز نظ� س ی�ن وابستگیش�ه ج� ۀا

ت یـخـ�د را در ح�کم یسـتیب� یمـ ی�سیاز نظ� سج�ی�ن استق�ل  ،انق�ب ۀدر دور ،داد یم
از  ســ�ل پــس هن مــ� دویزحمتکشــ�ن مــنــک ینشــ�ن دهــ�، و نشــ�ن نــ�اد. ا یســ��ر مــ�دم

ن یجبـــ �بنـــ�. بـــ�ون آنکـــه دری یمـــ یکپ�رچـــه، دســـت خـــ�د را خـــ�لیدرخشـــ�ن و  ی�میـــق
نـه نـ�ن در سـف�ه  ،ت انحصـ�رطلب�نیـل ح�کمَبـآنـ�ن از ِق  .نن�یبب یحک�مت، ن�ر رستگ�ر

 ...    یو نه آزاد دارن� گ� نه استق�لید ی.به زب�ن دل � دریدارن� و نه ام

 .�ب�ران ش�یت ۱۳۶۰خ آذرم�ه ین�اد در ت�ر شک�ا� پ�ک
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  �انیا یک ملّ یدمک�ات �درب�رۀ جبه
کــه یــا یگــ�ا یملّ  ی�ســیاز احــ�اب س یکــی "�انیــا یک مّلــیــدمک�ات �جبهــ"  یرهبــ� بــه�ان اســت 

رهبــ�  ،یم ســنج�بیکــ�فتــه� گ ل شــ�. بــهیتشــک ۱۳۵۷در اســفن� ســ�ل  یدفتــ� نیا� متــ تیهــ�ا
در  .بـ�د "�انیـا یملـ �جبهـ"ف یاز ع�امـل تضـع یکـی�ن ین ج�یا یان�از راه "،یملّ  �جبه"وقت 
ــخ کــه  یاظهــ�ر مــ یدفتــ� نی� متــا تیهــ�ا ،پ�س در ب�ابــ�  یم شــ�ن ســنج�بین تســلیــا«دارد 

 �. یانج�م یملّ  �ش�ن جبه یب�د که به مت�ش ینیخم
 

 "یمّلـــ �جبهـــ"ن حـــ�ب بـــ�خ�ف یـــا
 یاسـ�م یبـه جمهـ�ر یمنفـ یأخ�است�ر ر

شـــــــــــ� و پـــــــــــس از  ۱۳۵۸رف�انـــــــــــ�م در 
 یمّلـ یشـ�رابـه  ۱۳۶۰سـ�ل  یه� ی�یدرگ

 عضـی�ست و بـ�خ�ف بیپ �انیمق�ومت ا
کـه  یه� تیاز اح�اب و شخص عض� شـ�را 

ن بــــه عــــ�اق و یپــــس از انتقــــ�ل مج�هــــ�
 در جنــگ بــ� نیصــ�ام حســبــ�  یهمکــ�ر

ن شـ�را جـ�ا شـ�ن�، همچنـ�ن یـاز ا ،�انیا
ن شـــ�را و یـــدر ا یت و همکـــ�ریبـــه عضـــ�

و  یم رجـ�یمـ� ی�ست جمهـ�ری�ش ریپ�
ک�ب  .دادادامه  یو ی�ینه تبعیحض�ر در 

 
 

ــــــس از  ــــــت  یروپ ــــــ�ن دول ــــــ�ر آم ک
ـــب  اصـــ�ح ـــ�تمطل ـــ�ل یمحمـــ� خ ، در س
ن حـ�ب یعن�ان آخـ� ن ح�ب بهیا ۱۳۷۷

 ن ش�را ج�ا ش�. یم�ن�ه از ا یب�ق
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C


 *"هلم�ت اشمیت" و "ویلی ب�انت"-۲ -۳

 ش�ن ه�ی متف�وت و من�سب زم�نه ص�راعظم 
 

دســ�مب�) مصــ�دف اســت بــ� صــ� و یکمــین ســ�ل�وز  ۲۳جــ�ی / ۲دوشــنبه (
صـ�و ششـمین سـ�ل�وز ت�لـ�  نیـ� دسـ�مب� هجـ�هم."شـمیتاهلمـ�ت "ت�لـ� 

دمکـ�ات  از حـ�ب س�سـی�ل ،بـ�د. ایـن دو صـ�راعظم اسـبق "ویلی ب�انـت"
 ش�ن ب�دن�.   دو سی�ستم�ار متف�وت، ام� من�سب زم�نه ،آلم�ن

 
ـــ�ت " ـــمیتاهلم ـــی�ل "ش ـــ�ب س�س ـــ�رال از ح ـــ�ن ف ـــبق آلم ـــ�راعظم اس ـــ�ات ص ـــی از  ،دمک یک

لیفــــ�ت و �رود. او بــــ� ت�جــــه بــــه تجــــ�رب، ت شــــم�ر مــــی مطــــ�� جهــــ�نی بــــه ه�ی شخصــــیت
شـ�د. بــ�ری  سی�ســت شـن�خته می �ع�صـدر بصـی�ت  نظــ�ان بـ� کـی از صـ�حبی ،ه�یش دیـ�گ�ه

کـه  "شمیت"ا  ،آیـ� بـ�ای سی�سـتم�ار خـ�ب شـ�ن«پ�سـی� در پ�سخ به خب�نگـ�ر یـک تل�ی�یـ�ن 
شـ�ق  آدم بـه شـ�ر و« خـ�ص خـ�دش گفـت: ۀبـ� شـی� ،»است؟ش�ق بیش از ح�  به ش�ر ونی�ز 

 .»�زم است یگ�رن�ارد، اراده و س احتی�جبیش از ح� 
در ســمت  ۱۹۸۲تــ�  ۱۹۷۴کنــ�، از ســ�ل  دود می یگ�رکــه بــ� اشــتی�ق ســ "شــمیتاهلمــ�ت "

کـ�ده اسـت گـ�ه شـیفتگی خ�صـی  امـ� هـیچ ،ص�راعظم جمهـ�ری فـ�رال آلمـ�ن ایفـ�ی وظیفـه 
کــه او را از  شــ�ی� همــین وی�گــی یکــی از مهــم .ازخــ�د در سی�ســت نشــ�ن نــ�اد تــ�ین نکــ�تی ب�شــ� 

 .س�زد متم�ی� می "ویلی ب�انت"
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شـ� و مـ�رد تمجیـ� قـ�ار  می محتـ�م شـم�دهاز ج�نـب مـ�دم  "شـمیتاهلمـ�ت "که  در ح�لی
گـ�هی او را  او. ت داشتن�را دوس "ویلی ب�انت"م�دم ولی گ�فت،  می کـه  مخـ�لفینی هـم داشـت 
ک�دنــ�. حتــی پــیش از  خطــ�ب می "هــ� دوســت کم�نیســت"و  "تبعیــ�ی"گ�نــ� تحقی�آمیــ�ی  بــه

ک�سـی صـ�ارت آلمـ�ن را احـ�از  ،دمکـ�ات به حیث اولین س�سـی�ل ۱۹۶۹در س�ل  "تب�ان"آنکه 
 .ای ب�د �ج�ذبهن�. او م�د ج�ان، ب�ه�ش و ُپ خ�ان� می "ن�ی آلم�نکِ "کن�، شم�ر زی�دی او را 

از اول  "ب�انت"«نگ�ران و ن�یسن�گ�ن معتب� آلم�نی:  یکی از ت�ریخ )١("ن�رب�ت زایتس" �گفت به
 ».ه�ی زی�دی را تسخی� کن� ک�رش ب� ج�ابیت و روش دلپ�ی�ی که داشت، ت�انست قلب

و چــه  شصــ�ارت ۀچــه در دور __ هــ�یش نیــ� در هــ� زمــ�نی در ب�ابــ� شکســت ی اوهــ� واکنش
شـ�ی�ی عـ�طفی  هـ�ی ب�زت�ب __ دوش داشـت وقتی که ری�ست حـ�ب را بـه ۱۹۸۷بع� از س�ل 

کـه دهم�اه داشــت بـه وی از  ،خ�اســت بــ� آرای صــ�یح جنــ�ح مخـ�لف می ۱۹۷۲ر ســ�ل . زمــ�نی 
کنــ� در هــم هــ� نفــ�  میلیــ�ن. آم�نــ� و اعتــ�اض ک�دنــ�هــ�  خی�ب�نهــ�اران نفــ� بــه  ،ســلب اعتمــ�د 

کـه داشـتآرزو  ک�دنـ� و ه� را دنبـ�ل می رویـ�اد ،ه�ی خـ�یش بـ� تـ�س و نگ�انـی ب�اب� تل�ی�ی�ن ن� 
 .ب�قی بم�ن� خ�د متب� ِس  ،)٢"ویلی"

 مه�ج� و س�ب�ز آلم�ن ن�زی
کـــ�مً� مت "شـــمیتت" و "اب�انـــ"کـــه  همـــ�نط�ر از هـــم ب�دنـــ�، دو رقیـــب  مـــ�ی�دو سی�ســـتم�ار 

بـ� دو نیـ� خیلـی  هـ�ی هـ� و در ج�هـ�یی هـم دو مخـ�لف. روش آم�نـ� شم�ر می بهس�سخت نی� 
 "ب�انـت"شـ�،  یـک سی�سـتم�ار خ�نسـ�د محسـ�ب می "شـمیت"اکه  . در ح�لیهم متف�وت ب�د

 ،کـ�د را بـه ضـعف در رهبـ�ی مـتهم  "ب�انـتهـ� "ب�ر "شـمیت"اخصیت گ�م و ج�ابی داشـت. ش
کـ�ر را انجـ�م مـیحتی در مج�مع رسمی  کـه  آیـ� بـ� ت�جـه بـه ایـن مـ�ارد میداد.  این  شـ�د گفـت 

 دشمن هم ب�دن�؟ آنه�
کتـ�بی در مـ�رد هــ� یکــی از ژورن�لیسـت، )٣("هـ�فمن گـ�نت�" کــه  ن�شــته  آنهـ� دو ه�ی آلمـ�نی 

 گ�ی�: زمینه ب� ت�دی� می است، در این
ه�ی هـ� دو  دوسـت شـ�د، ایـن امـ� را در ن�مـه "ب�انـت"ک�شـی� تـ� بـ�  همیشه می "شمیت"ا

دسـت  "ب�انـت"شـ�. امـ�  ب�دلـه میآنهـ� مهـ� بـین  سـ�لدر طـی  دیـ� کـه�ح وض ت�ان به می
 د.ب�ای او خیلی بیگ�نه ب� "شمیت"ادوستی او را نپ�ی�فت. ش�ی� 

                                                        
1. Narbert Zeitz. 

ک�چکش  ،صمیمیت بسی�ر خ�ط� بهرا  "ب�انت"ویلی م�دم . 2  .ک�دن� خط�ب می "ویلی"ب� اسم 
3. Günter Hoffmann. 
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ــنج ســ�ل "شــمیت"او  "انــتب�" ــ� هــم فقــط پ گــ�هی احســ�س  یتفــ�وت ســن ب داشــتن�، امــ� 
کــه جهــ�نی ف�صــله بــین  می جنــ�ح مخــ�لف  ،از همــ�ن اول "ب�انــت". اســتم�جــ�د  آنهــ�شــ� 

بــه زنــ�گی در تبعیــ� ادامــه  نــ�روی (نــ�وژ)هــ� او را مجبــ�ر ک�دنــ� تــ� در کشــ�ر  بــ�د و ن�زی "هیتلــ�"
حیـــث ســـ�ب�ز در اردوی  بـــه ،حـــین جنـــگ دوم جهـــ�نی "شـــمیتاهلمـــ�ت " مق�بـــل،در �. دهـــ

کــ�د �عنــ�ان افســ� نظــ�می حتــی در جبهــ هــ� و بــه ن�زی از اجــ�ای  ،ه� امــ� پســ�ن. شــ�قی خــ�مت 
کــه وســعت نظــ�ی بــه حــ�  لح�ظ اش بــه وظیفــه کــ�د و بــ� پشــیم�نی گفــت  ســ�ب�ز ابــ�از نــ�امت 

 .زم�ن ن�اشته است در آن ت"ب�ان"

 ، م�دی ب� بصی�ت"ویلی: "جس�رت ب�ای دمک�اسی بیشت�

ــت�ث� سـ�خته ئکه ک�ام مس� استال مط�� �این س ح�ل، ل ایـن دو سی�سـتم�ار قـ�ن را بیشـت� م
 ۱۹۶۱دیـــ�ار بـــ�لین در ســـ�ل  ســـ�ختن "ب�انـــت"ه�ی عصـــ�  تـــ�ین رویـــ�اد اســـت؟ یکـــی از مهـــم

از  تـ� زمـ�ن مهم کـ�د. در آن حیث شه�دار ب�لین ایفـ�ی وظیفـه می او خ�د به کهمی�دی، زم�نی 
شـ� و  نـه اینکـه چگ�نـه ب�یـ� عمـل می ،همه ی�فتن جم�ت و کلم�ت درست در این زمینه بـ�د

ــی را  ــین جم�ت ــت"چن ــ�. "ب�ان ــت بی�ب ــم ت�انس ــ�لین مه ــ�ار ب ــ�ن دی ــ�ن  هم�م ــ�ع زم ــ�ین م�ض ت
 .د�ش ص�ارت وی نی� محس�ب می

 زم�ن آنه�ی او ب�ای ن�دیکی ب� آلم�ن ش�قی  ه�ی دیگ� سی�ست وی گ�ایش یکی از وی�گی
تـ�ین اجـ�ای  عنـ�ان م�کـ�ی ب�د، آنچه که ت� ام�وز بـه " (ورش�)وارس�"ه�ی عض� پیم�ن   و کش�ر

ــ�  ،مثــ�ل بــ�ایشــ�د.  می قلمــ�اد اوسی�ســت  ــر ،)١("لئ�نیــ� ب�ی�نــف"م�قــ�ت وی ب یس حــ�ب ئ
. در ضـمن یکـی بـ�د ک شـ�ق�ه� ب� بلـ و بستن ق�ارداد وقت،کم�نیست اتح�د جم�هی� ش�روی 

در ب�ابــ� ســنگ  ت"ویلــی ب�انــ"زمــ�ن خیلــی اث�گــ�ار، زانــ� زدن  یــ�د م�نــ�نی و در آن هبــاز لحظــ�ت 
کـه  (لهسـت�ن) ی�دب�د ق�ب�نی�ن جنـگ دوم جهـ�نی در پ�لنـ� بـ�د. حتـی تـ� امـ�وز روشـن نیسـت 

 .این عمل وی فقط یک واکنش ع�طفی ب�ده، ی� خی�
کی� ب� یک اروپ�ی صـلح "ب�انت" مـ� م�دمـی را « گفـت: یجـ� داشـت و بـه تکـ�ار م همیشه ت�

کــه همســ�یه می هــ�ی خــ�یش و در بیــ�ون از   ه�ی خــ�ب در داخــل م�ز خــ�اهیم داشــته ب�شــیم 
خــ�اهیم بــ�ای گســت�ش  مــ� می«گفــت:  دنبــ�ل ایــن جملــه می همچنــ�ن او بــه ».کشــ�ر ب�شــن�

کـه وی در  این جم�ت وی ب�ای مـ�دم آلمـ�ن نشـ�ن مـی». دمک�اسی ب� ج�أت عمل کنیم داد 
 .کن� ی عمل میدارد جّ� اه�افی که 

                                                        
1. Leonid Brezhnev. 
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 م�د عمل و م�ی�یت  "شمیت"امشی:  خط
اش بـه مـ�ی�یت اوضـ�ع بح�انـی  در همـ�ن اوایـل زنـ�گی سی�سـی ،بـ�عکس "شمیتاهلم�ت "

حیـث سـن�ت�ر داخلـی شـه� هـ�مب�رگ  زم�نی که وی بـه ۱۹۶۲مشغ�ل ش�، زی�ا درست در س�ل 
 .سی�ب م�اجه ش� �ف�جع �ک�د، این شه� ب ایف�ی وظیفه می

 سـ�عت عمـل به ،ه�یش ب� س�ب�زان اردوی آلم�ن و شن�خت  ب� استف�ده از آشن�یی "شمیت"ا
آن را کــه قــ�ن�ن آلمــ�ن  ، چیــ�یو ســ�ب�زان آلمــ�ن شــ� "نــ�ت�"کــ�د و خ�اهــ�ن کمــک و حم�یــت از 

� در آن« گ�یـ�: مـ�رد میایـن خـ�دش در  "شـمیت"ادانسـت.  مج�ز نمـی   ،زمـ�ن همـه م�ننـ� مـ�
 .»گی�ددست  ب�د که زم�م را به دوی�ن� و ب�ی� کسی می س�اسیمه می

زمـ�ن  شـ�. در آن مـ�د عمـل وارد میـ�ان می لح�ظ در زم�ن ص�ارتش نیـ� ب�یـ� بـه "شمیت"ا
 .رو ش� هقیمت نفت به ش�ت ب�� رفت و جه�ن ب� بح�ان م�لی روب

 "شـمیت"ا و کـ�د ءاسـتعف� ۱۹۷۴دلیـل رسـ�ایی ج�س�سـی در سـ�ل  بـه ت"ب�انـ"پس از آنکه 
 .به ک�سی ص�ارت رسی�، زم�نی ب�د که او در ب�اب� ک�هی از مشک�ت ق�ار گ�فت

سـ�زم�ن ت�وریسـتی م�سـ�م  ،مـی�دی ۱۹۷۷در س�ل  "شمیت"اهمچن�ن در زم�ن ص�ارت 
ــه  ــ� عملیــ�تی تمــ�م آلمــ�ن را در وضــعیت وخیمــ "ف�اکســی�ن ارتــش ســ��"ب ــ�د.  یب ــ�ار داده ب ق

ــً� آدم ــ�ف  ییرب� خص�ص ــ�ف�ب�ی  ه�اپیمــ�یهــ� و اختط ــ� "لن�ســه�ت"مس کــه ئاز مس لی ب�دنــ� 
 .ک�دن� ت ع�جل مییرا وادار به عمل ص�یح و م�ی� "شمیت"ا

کث�ًا   "هـ�فمن"نظـ�  خ�انن�. امـ� بـه را شخصیت مت�دد می "ب�انت"را م�د عمل و  "شمیت"اا
ــ� مســ�ئل کــه ایــن دو سی�ســتم�ار ای اســت و عقیــ�ه دارد  دو ب�داشــت کلیشــه هــ� در ب�خــ�رد ب

ل ئقـــ�در بـــ�د در ب�ابـــ� مســـ� "ب�انـــت"«اف�ایـــ�:  می "هـــ�فمن"اشـــخ�ص دقیقـــی ب�دنـــ�.  ،ع�مـــه
کثـ� مـ�ارد خـ�د یـک فـ�د  "شـمیت"ا مق�بـل،یک سی�سـتم�ار ب�ثبـ�ت ب�شـ� و در  ،مشخصی در ا

 ».خ�اه� این ام� را بپ�ی�د بسی�ر مت�دد و مت�ملی ب�د، ب� آنکه نمی
تـ� از آنچـه  شخصـیتی بـ�رگ "ب�انـت"دمک�ات از  د که اعض�ی ح�ب س�سی�لب�ی� از ی�د ب�نام� 

ه�ی  آرم�ن ۀدهن� ب�زت�ب او یک شخصیت درخش�ن و ،�ص�رت ب�ای بسی�ریه ب�د س�ختن�. به
 ش�. کمت� دی�ه می "شمیت"ارفت. این چی�ی ب�د که در  شم�ر می دمک�اسی به س�سی�ل

 منبع
 منتش� ش�.وله"  در س�یت"دویچه ۲۰۱۳س�ل  به این مق�له *
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 مق�مه -۱ -۴

 
 ســتیب� یمــ کــه همــه� مــ� �معنــ نی�ب�شــ�، بــ یک حــ�ب م�دمــیــ� یــب� دمکــ�ات �لیحــ�ب س�ســ

کــ�دن آ هدر بــ ]فع��نــه[ مــ�رد دلخــ�اه خــ�د شــ�کت و دخ�لــت داشــته  ۀنــ�یوجــ�د آوردن و بهتــ� 
کـه درخـ�ر نـ�م  یآم�زشـ .آمـ�زش اسـت ،حـ�ب یاعضـ� به شـم� ح�ب� ین ه�یت� م. مهمیب�ش

 ب�ش�.  دمک�اسی �لیب�رگ س�س
هـ� و اصـ�ل  �سـتیدربـ�ره� س یگ�وهـ ی�ه�نظ ف�اهم ک�دن ف�صت و امک�ن بحث و تب�دل

گـــ�ه، حـــ�ب خچـــه و ی، ت�ریمـــ� دربـــ�ره� اســـ�س اعتقـــ�د یســـبب بـــ�� رفـــتن ســـطح دانـــش و آ
کـ�دن یمـ �ت حـ�بیعملکـ�د تشـک یچگ�نگ نـه� مشـ�رکت یتـ�ان زم یاعضـ�ء مـ شـ�د. بـ� آشـن� 

 وج�د آورد.  مختلف ح�ب به یه� تیآنه� را در فع�ل ی�یپ�
ــ  �همــ آن، بــه یهــ� هــ� و ارزش تیــهــ� چــه بهتــ� حــ�ب و فع�ل یهــ�ف مــتن ح�ضــ�، مع�ف

ن جــ�وه شــ�مل یــتــ�. ا یمیقـ� عضــ�ه�ی� و چــه یــج� یمنــ� اســت، چـه اعضــ� هع�قــ یاعضـ�
ت�انــ�  یمــ بخــش از آن ب�شــ�.ه� یحــ�ب مــ یســتم ســ�زم�نیح سیو تشــ� ی�ئ�ل�ژیــخچــه، ایت�ر

گ�نه و  هب �د. مب�حـث مطـ�� یـاسـتف�ده قـ�ار گگ� و هم�مـ�ن مـ�رد یکـ�یارتبـ�ط بـ�  � دریـط�ر ج�ا
 ی� بــ�ایــ ، وهــ� یی�� گ�دهمیــ ،یگ�وهــ �بحــث و مط�لعــ یه� هصــ�رت ســ�ژ هت�اننــ� بــ یشــ�ه مــ

 .ک�ر ب�ده ش�ن� هب یمط�لعه� ف�د
  ح�ب یمنش ، "ت� اول�زک�گیم�ر"



 
 
 
 



 ی�دیبن یه� ارزش -۴-۲

 
 �؟یهست دمک�ات �لیک س�سیل شم� یبه چه دل

ــا ــ�الن ی ــ��ً  یس ــه معم ک ــت  ــ� اس ــ�زگ ییاز اعض ــه ت ــه ب ــ�ب پ یک ــه ح ــتهیب ــ �س ــ� پ�س �ه یان
 �ستن آنه� به ح�ب ش�ه است؟ یسبب پ ی�ینکه چه چیا ش�د و یم

 ح�ب م�افق ب�ش�؟ ]و م�اضع[ مب�حث یتم�مست ب� یب� یم دمک�ات �لیک س�سی� یآ

ت آن یـــکلّ  حـــ�ب در یهـــ� �ســـتیمتعهـــ� بـــه دفـــ�ع از س ط�ر معمـــ�ل، بـــهحـــ�ب  یاعضـــ�
کـه پ یم نظ� نط�ر بهیهستن�. البته ا کـهایـن  ی�سـتن شـم� بـه حـ�ب بـه معنـیرس�  شـم�  اسـت 

حـ�ب ت یکـه بـه عضـ� یزمـ�ن �، ام�ی�انش م�افق ب�شینظ�ات ح�ب و م� یست ب� تم�میب� یم
 "دمک�اسـی "س�سی�ل ح�ب ت دریل عض�یست. د�یگ�نه ن نیشه ای� که همی� دی� خ�اهیدرآم�

متفـ�وت  ینظ�اتـ لئاز مسـ� ی�ریرد بسـامـ� ت�اننـ� در یمـ ء�رمتف�وت ب�شن�. اعضـ�یت�ان� بس یم
 یبـه رو آن یکـه درهـ� اسـت یح�بـ دمکـ�ات �لیس�سـ ب� نظـ�ات حـ�ب داشـته ب�شـن�. حـ�ب

 جـ�ش، بحـث و منـ�ظ�ه و و و جنـب یی�یـ� سـبب پ�یـن تکثـ� عق�یـاسـت و ا� مختلف بـ�ز یعق�
 .گ�دد یم ش�فتیجه پیدرنت

 یهـ� �نیـهـ� بن ن ارزشیـو ا اسـتمـ�ن  ی�دیـبن یهـ� ش�د، ارزش یآنچه ب�عث اتح�د م� م
 هستن�.  دمک�اسی �لیس�س
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 ه� انس�ن �هم یارزش یب�اب�

کـه یـبـ� ا دمکـ�ات �لیک س�سـی و ک�امـت  ینظـ� حقـ�ق انسـ�ن از[ هـ� انسـ�نتمـ�م ن بـ�ور اسـت 
ســـت. یهــ� ن دمکــ�ات �لین بــ�ور تنهــ� متعلــق بــه س�ســیــالبتــه ا ؛گ� ب�اب�نــ�یکــ�یبــ�  ]یانســ�ن

ه� حقـ�ق یـ�نیب. �نـ�معتقمشـ�به آن  ینیبـه مـ�از ی�ریبسـ یهـ� میه� و رژ ، جنبشه� ی�ئ�ل�ژیا
انــ� و از حقــ�ق و  آمــ�ه� یــهــ� آزاد بــه دن انســ�ن یمــ�مت«�: یــگ� ین مــین چنــیــبشــ� ســ�زم�ن ملــل ا

 .»ب�خ�ردارن� یکس�ناحت�ام 
کــس صــ�ف یمعنــ نی�هــ� بــ ارزش ب�ابــ� انســ�ن کــه هــ�  ن و یــت، دینظــ� از جنســ اســت 

 گـ�یاسـت.از طـ�ف د [در مق�بل دیگـ�ان] ه� تیمسئ�لب�خی ه و یحق�ق اول یش، داراا تیق�م
گــ� بــ�ور یســت. حتــین ینظــ� اقتصــ�د درصــ� از صــ� یب�ابــ� یمعنــ ن اعتقــ�د ل�ومــ� بــهیــا ن یــا ما

کـه م�اا �هیـن عقیـا هنـ�ز بـ� ،انـ�ازه ارزشـمن� هسـتن� کیـبـه  �نیـآدم �ب�ش� که هم بـه  یی�یـم 
ک�رکنــ�ن تعلــق یکــ�ریو ب ی�یــپ ،یمــ�ریهنگــ�م ب ک�رمنــ�ان و   ســتیب� یمــکــه  �دیــگ یمــ بــه 

 .متن�سب ب� درآم� زم�ن اشتغ�ل آنه� ب�ش�

 دمک�اسی

ــیتــ� ن و شــف�فیتــ� حیصــ� دمک�اســی  دمک�اســیمــ�دم اســت.  یارزشــ یب�ابــ� و نمــ�ِد  ین تجّل
و  ی�ســیس یو حــق ســ�زم�ن�ه ،�هیــ�ن و عقیــب ی، آزادی�س جهــ�نیــب�ابــ� در مق یحــق رأ یعنــی

ــیــرا ب دمک�اســیواقــع  در، ن�منــ� یمــ دمکــ�ات �لیکــه خــ�د را س�ســ کســ�نی. یشــغل  ی�ن و تجّل
 دانن�.  یم حک�مت ب� خ�د م�دم در ی�قت ذاتیو ل یستگیش�

گ�چــه هــ� از یدر قــ�ن ب �فتــهی تحقــق ۀ�یــن ایتــ� � م�فــقیشــ� دمک�اســی ســتم بــ�ده اســت. ا
ــ ،اســت م�اجــه شــ�ههــم  یســخت یهــ� بــ� شکســت یگــ�ه تعــ�اد هــ�ادارانش  �امــ� روز بــه روز ب

بـ�ای اسـت. افـ�ایش رو بـه  شـ�ن� میب�خـ�ردار  یکه  از حـق رأ یو تع�اد کس�ن گ�دد میاف�وده 
 .دش� یمحس�ب م ی�دیبن یه� ارزش ک،یدمک�ات معی�ره�یدمک�ات  یک س�سی�ل
� و نب�شــ ینمــ دمک�اســی �لیت منحصــ� بــه س�ســ�ین خص�صــیــکــه اشــ�ره شــ�، ا  همــ�نط�ر

 کـه حـ�ب  یاز زمـ�ن � هسـتن�.یـگـ� نید یهـ� ی�ئ�ل�ژیِ� ایاز عق� یک، بخشیدمک�ات یه� ارزش
مـ�رد  در سـ�ئ� شـ�، دمک�اسـی یهـ� م�فـق بـه مع�فـ ب�الیل یس�ئ� ب� همک�ر دمک�ات �لیس�س

کث� گ�ویاستقب�ل و حم� عنـ�ان  ، نـه بـهی�سـیس یهـ� ج�معـه قـ�ار گ�فـت. کشـمکش یه� هت ا
م درسـت ی�ن به تصمیکه هم�ن رس دمک�اسی یمعن� ه�، بلکه به ی�یگ میه و اس�س تصمیپ�

گ� یکـ�یبـ�  م� هم� ش�ن�. در م�رِد روش، یک است شن�خته میدمک�ات یه� ب� استف�ده از روش
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در مـ�رد  ی�سیس یه� کشمکش نظ� هم وج�د دارد. اخت�ف یاگ�چه در مس�ئل ؛میمتح� هست
کـــه دمک�اســـایـــن  ۀبلکـــه دربـــ�ر، �ســـتیدر س ی�یـــگ میتصـــم �یـــپ�تنه�  نـــه دمک�اســی  یاســـت 

م. مـ� در یکنـ یمـ اتخـ�ذ را یمیتصـم کـ�ام)( ک چـهیـدمک�اتاز ط�ق  ب� استف�ده نکهیست و ایچ
گــ�هی ،میگ�نــه هســت کیــمتحــ� و  ،کیــدمک�ات روش و متــ� کــه  یل و م�ضــ�ع�تئمســ� در امــ�  

گیب�  .می�ن� ب� هم اتف�ق نظ� ن�اری� م�رد ت�جه ق�ار 

 رف�ه

کــهیــ هــ� بــ�ا دمکــ�ات �لیس�ســ و  یحــق اس�ســیعنــی  ،هــ� همــه� انســ�ن یارزشــ یب�ابــ� ن ب�ورنــ� 
� یـافـ�اد نب� یاقتصـ�دت یـ. م�قعمن� شـ�ن� به�هج�معه  یامک�ن�ت رف�ه اف�اد که از تم�م ی�نیبن

داشـته ب�شـ�. همـه�  یو درمـ�ن یدر حـق اسـتف�ده آنهـ� از خـ�م�ت پ�شـک یا هم�حظ نقش ق�بل
حـق دارد در  یل دارنـ�. هـ� فـ�د انسـ�نیخـ�ن�اده، حـق تحصـ ینظـ� از تـ�ان مـ�ل صـ�ف ،ک�دک�ن
�ت ی� از داشــتن مســکن و تســهیــکــس نب� چیکنــ� و هــ یت و احتــ�ام زنــ�گدر عــّ�  ی�یــدوران پ

در  یمفهــ�م ب�ابــ� ،ینــیع یهــ� ن مثــ�لیــمحــ�وم ب�شــ�. ا یک�امــت انســ�ن �ســتیش� یرفــ�ه
 .کن� یم روشن__  گ� مط�� نش�هید یه� ی�ئ�ل�ژیکه در ا یشکل به__ را  دمک�اسی�ل یس�س

کـه بـه یرا به م� نش�ن مـ ییه� از نظ�م ی�دیز یه� هخ نم�نیت�ر  آشـک�ر یل نـ�ب�اب�یـدل دهـ� 
ــ یکــه ف�صــله� اقتصــ�د یانــ�. زمــ�ن �هی، فــ�و پ�شــیدر اســتف�ده� افــ�اد از رفــ�ه اقتصــ�د ن مــ�دم یب

 .ش�د یم کن�ر گ�اشته یآس�ن به یمق�م انس�ن ی�د ش�د، اعتق�د به ارزش وا�یز ح� اف�اط به

 ح�باه�اف  ۀنظ� درب�ر اخت�ف

ق یـع� نـ�فع متضـ�د وم اغلـبسـت. �ه ف�صت �سـت، هنـ� یکـه س ش�د یم نط�ر گفتهیا معم��ً 
گ گ� وو گفــت گ� مــ�ردیکــ�ی ســت بــ�یب� یمــ گ�یکــ�یمخــ�لف  ک�ه قــ�ار   در نظــ� اخــت�ف �نــ�.یمــ�ا

در  یممکـن اسـت حتـ ن احـ�اب مختلـف وجـ�د نـ�ارد بلکـهیتنهـ� بـ م�رد م�ضـ�ع�ت مختلـف
 ،و اخـت�ف منـ�فع ن تضـ�ده�یـاز ا یب�خـ دیـ�ه شـ�د.گ�نـ�گ�ن  یک ح�ب هم نظ�هـ�یداخل 

کـه ممکـن اسـت  یمـ »حـل« ییو ق�ارهـ� م�افقـتب�  گـ� را یهـ� و اصـ�ل د ارزش بخشـی ازشـ�ن� 
 یهــ� �ســتیس یاس�ســ یاز اجــ�ا یکــی� و مخــ�ط�ه قــ�ار دهنــ�. ســ�زش و مصــ�لحه یــمــ�رد ته�

   روزم�ه است.
کنـیآن پ ی� بـ�ایـکـه ب� ین هـ�فیتـ� مهـم عقیـ�ه دارنـ�که  یکس�ن ط یشـ�ا تحقـق« میکـ�ر 

�ان یــدر م یمختصــ� تفـ�وت یحتـ �فتنیبـه پــ� و ح�ضـ� »افـ�اد اســت �ن همــیبـ درصـ� ب�ابــ� صـ�
 رو شـ�ن� هروبـنیـ�  ین بـ�وریچنـ ]یمنطقـ[ �جـینت � ب�یستن�، ب�یاف�اد ن یط زن�گی� ش�ایدرآم� و 
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ــ�اد را از  ــه اف ــق ک ــ�ار و  یآزادح ــ�نق ــ�د ق�اردادهمچنــین و  گفتم ــ� انعق ــ�ر یه ــ�ر یتج ک  بــ� یو 
 یک�رهـ� یدرمـ�رد ارزش مـ�ل دو حـ�ب ممکن نخ�اه� بـ�د کـه گ�یکنن� و د یم گ� مح�ومیک�ی

کـ�دن و چ�نـه زدن رو . از ایـنب�سـن� یبـه تـ�افق ش�ه انج�م ک�ه  در دفـ�ع از  ه� هیـاتح�د حـق مـ�ا
ط یشــ�ا(نــ� ی� بــه اجــ�ا درآیــکــه ب� یمعنــ� خ�اهــ� بــ�د. حــ�ل آنکــه شــ�وط ی� بــیــخــ�د ن یاعضــ�

ن ب�شـــن�. یم�افقـــت طـــ�ف مـــ�رد قبـــ�ل و در انطبـــ�ق بـــ� ق�اعـــ� عمـــ�ت�ً  ب�یـــ� می )شـــ�ه نیـــیتع
کــه ب� بیــت�ت نیبــ�  یهــ� یهــم در آزاد یتــ�جه ق�بــل یهــ� تی� محــ�ودیــهمــه قبــ�ل دارنــ� 
 .وج�د داشته ب�ش� یجمع یه� یآزاد هم در و یف�د

گـ� ی� بـه مصـ�لحه و انطبـ�ق دین�، نـ�گ�را خ�اسـت�ر یاز ب�ابـ� ییکه درجه� بـ�� یکس�ن یحت
کـه مصـ�لحه را ن یمـ اهـ�اف مجبـ�رایـن تحقـق  یهسـتن�، و بـ�ا ی�سیس یه� ه�ف � یـشـ�ن� 

ـــت�ر ـــ�. ا در دس ـــ�ار دهن ـــ�د ق ـــ�ر خ ـــک ـــ�زشن ی ـــ� م�افقتو  س ـــ ه ـــمت ب�رگ ـــه قس ک ـــتن�  از  یهس
 یســ� و نکــه ســمتیپــس از ا یحتــ، دهنــ� یمــ لیتشــک ســ�دمن� و ق�بــل اجــ�ا را یهــ� �ســتیس

 .ح ش�ه ب�ش�یمق�ر و تص� ی�ست ح�بیک سی�ل�ژئ�یا
ــ�ن ــ� یکس ــه راه آس ــ�نهِن ک ــ�دن از یخــ�ل ش ــز ک ــ�ر مســئ�لی ــیِ� ب ــ�ب م ــ�، البتــه یت را انتخ  کنن

کـ�دن  ی�نـ�. ابـ�از همـ�ردی�ه بگیـرا ن�د فاهـ�ا نظ�ه� و تضـ�ده� بـ� سـ� ن اخت�فیت�انن� ا یم
کــه شــخص مجبــ�ر  یتــ� زمــ�ن، شــت� دادنیب�دجــه ب وعــ�ه�  شــهیبــ� افــ�اد دردمنــ� ج�معــه و هم

سـت. ا یا کـ�ر سـ�ده شـ�د ین مـیتـ�م یاز چه منبع ب�دجه چگ�نه و نیح ده� که اینب�ش� ت�ض
 نــ�رت بــ�رور و هامــ� بــ اســت �دهآســ کــ�م راحــت و هیــک تکیــ »همــه یشــت� بــ�ایب«گفــتن عبــ�رت 

   است. �یمف
 تیمسئ�ل
بـ�ده اسـت. رفتـ�ر  دمک�اسـی �لیت س�سـیـم�فق یاز ش�وط اصـل یکیهم�اره  ی�یپ� تیمسئ�ل

 یـیگ�ا �ورده اسـت و عـ�امیـبـه ارمغـ�ن ن یتیحمـ� دمک�اسـی �لیس�سـ ی� مسئ��نه، ه�گ� ب�ایغ
س�ئ�  دمک�ات �لیل ح�ب س�سید�  نیهم ن�اشته است. به دمک�اسی �لیدر س�س ییه�گ� ج�

 طلب�نـه یب�ابـ� یهـ� �سـتیس یاج�ا در یک�ف ی�یگیع�م پ همچ�ن ه�یی م�رد اته�م یگ�ه از ه�
ـــ� و ـــ�ض تش ـــ�ب�اب�یدر ع ـــه،  ی� ن ـــ� در ج�مع ـــت.ه ـــه اس ـــ�ار گ�فت ـــ� ب ق ـــت�یام ـــیش ـــه ین آس ب ب

کــه جــ�أت اتخــ�ذ تصــم ب�عــث شــ�ه ین اقشــ�ر ج�معــه را کســ�نیتــ� فیضــع بــ�رگ را  یهــ� میانــ� 
و مق�صــ�  اهــ�افن یســ�زش و مصــ�لحه بــ ]لیــد�[ و روشــن نمــ�دن حی. تنهــ� بــ� ت�ضــشـتن�ن�ا

گـ�وه یگ�ن�گ�ن اجتم�ع  انـ� ممکـن �هیـرا د بین آسـیشـت�یکـه ب ییهـ� است که دف�ع از منـ�فع 
   .س�زد یم
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ق بحــث و یـط� دمک�اســی �لیس�سـ یهـ� آل �هیــنشـ�ن�ن ا یک�سـ ن روش دفـ�ع و بــ�یبهتـ�
شــــ�فته و وجــــ�د یپ دمک�اســــی کیــــاســــت. در  یپــــ�ده و همگــــ�ن یبــــ، آزادانــــه یگ�و گفــــت

�نـ�، آزادانـه یم بگیس�ن�شت خـ�د تصـم یاف�اد آزادن� که ب�ا، همه یب�ا یمس�و یه� ف�صت
گــ�م ب�دارنـ� و یط زنــ�گیشـ�ا شــ�فتیدر رشـ� و پ گـ� شــه�ون�ان یآزادانـه بــ� د یدر همکــ�ر خـ�د 

 مش�رکت کنن�.  یجمع طیبهب�د ش�ا ت�سعه و جهِت 
 
 



 
 
 



 دمک�اسی �لیس�س یه� ارزش -۴-۳
 

ـــاز م�ا یکـــی ـــه و یـــکـــ�هش ن، ج�معـــهافـــ�اد  مشـــت�ک در هـــ�ی ق�بلیتوجـــ�د  ی�ی ـــه مج�دل �ز ب
ــ�رد مســ�ئل کشــمکش مــ�اوم ــ�ت  یدر م ــ ،کیــدمک�اتهمچــ�ن انتخ�ب ــی ــ�فتن ب�خ گ ــق   ی� تعل

� یـدر تحق یکـه سـع کسـ�نی� در مق�بـل یشه ب�یب�ش�. ام� هم یاف�اد م تم�میبه  ی�دیحق�ق بن
 و دمک�اسـینسـبت بـه  یاحت�امـ یبـ و کیـدمک�ات یهـ� ت نشـ�ن دادن ارزشیاهم ک�دن و کم

ــ ــ ک نــ�ادیــدادن بــه  یب�تــ� �ی کنــی کــه چنــی� مــ�هب خــ�ص دارنــ�، مق�ومــت  ن یم. هــ� زمــ�ن 
 رو از ایـنست. ی� نیج� ین درنگیت� ک�چک کیدمک�ات من�لتدر دف�ع از ، ظ�ه� ش�ن� یش�تیگ�ا
ن ینچنـیکـه ا ییهـ� ارزش یحتـ[ ه�یمـ�ن  معی�ردفـ�ع از  ی�زم را بـ�ا یست آمـ�دگیب� یشه میهم
 .   میداشته ب�ش ]رسن� یمن نظ� هب یهیب�

 یهـ� تفـ�وت را در نشـ�ن دادن تم�کـ� خـ�د � ویـک�ت تـ�ان یمـ ی�سـیس ۀدر مش�ج�ات روزمـ�
مـ� و آنهـ�  یهـ� �ن ارزشیـهـ� و تضـ�ده� م �تیمغـ� آشـک�ر سـ�ختنو  ی�سـین احـ�اب سیبـ یواقع

 .آغ�ز نم�د ی�سیمتف�وت س یه� ه�یل ایه و تحلیتج� ت�ان از یم ک�ر ب�ای اینگ�اشت. 

 انق�ب ف�انسه

ــع� ــ�یآزاد«ر ش ــ�ادر و ی، ب�اب ــ» یب ــ�ب  یرا م ــ� انق ــ�ان ت ــه ۱۹۷۸ت ــرد ف�انس ــ�د. ی�بی ــس از  ک پ
کــه از ی"همبســتگ ۀخــ�د را بــه واژ یجــ�" یبــ�ادر" از متــ�ن، واژه�  ی�ریدر بســ ،انقــ�ب ف�انســه  "

گ یمفه�م یتینظ� جنس  .�فتیک�رگ� س�زم�ن  �ل به شع�ر طبقیو تب� �ت� است، دادیف�ا
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از  ی�ســیس ]یهــ� هگ�و[ و یکــ�رگ� یه� هیــاتح�د از ی�دیــز یو پ�ک�ردهــ�  در ســ�ئ� پــ�چم
کـــه هبـــ ۱۹اواخـــ� قـــ�ن  بـــ� خـــ�د دارنـــ�.  »یو بـــ�ادر ی، ب�ابـــ�یآزاد« کلمـــ�ت جـــ� م�نـــ�ه اســـت 

داشــتن�؛  ی�ن ف�انســ�یــبــه انق�ب ی�دیــع�قــه ز ســ�ئ�، عشــق و یکــ�رگ� �یــاول یهــ� جنــبش
که آن  �ن�. ید یم کیدمک�ات�یت غیم�جه در ب�اب� استب�اد و ظلم و ح�کم ی�میرا ق چ�ا

ــا یه� هشــیاز ر ی�ریبســ ــ کی�ئ�ل�ژی ــ ســ�ئ� را دمکــ�ات �لیحــ�ب س�س ــه یم ــ�ان در آنچ  ت
کنـ�ن وقـت آنو نـ�م گ�فـت جسـت ک انقـ�ب ف�انسـهی�ئ�ل�ژیـ�اث ایبع�ه� م کـ�د. ا سـت ا ج� 
ــه ــه ب ــ ک ــ�ان س�س ــ�ات �لیعن ــ�د رادمک ــه  ، درک خ ــ�ماز س ــ�یآزاد" مفه ــتگ ی، ب�اب  "یو همبس

 م. ییسه نم�یمق� ی�سیس یه� ی�ئ�ل�ژیگ� ایب� د هم�م�ن آنه� را م ویکن یب�رس

 یآزاد

کلمــیهــ ،ی�ســیم سین مفــ�هی� در بــیشــ� مــ�رد س�ءاســتف�ده قــ�ار  "ی" آزادواژۀ  ۀانــ�از بــه یا هچ 
کـه  انسـ�ن �ریبسـ چـه انجـ�م گ�فـت و یکه به نـ�م آزاد ه� یع�الت ی�ر بیبس . چهب�ش�نگ�فته  هـ� 

ل تم�کـ� قـ�رت یـدل هکـه بـشخ�صـی �ر ایبس چه ه� کشته ش�ن�، و در جنگ ین�م دف�ع از آزاد هب
 .   خ�د مح�وم م�ن�ن� یحق آزاد گ�، ازید یا هدر دست ع�

 چه؟ یو ب�ا یچه کس یب�ا یآزاد

 دمکـ�ات �لیپـ�داز س�سـ هیـ�سـتم�ار و نظ�ی، س)١("گفـ�رسیارنست و"ب�ر  نین س�ال را نخستیا
پ�سـخ  ب�شـ� وهمـین ه�  ن سـ�الیتـ� ازه�شـمن�انه یکی� یستم مط�� ک�د. ش�یل ق�ن بیاوادر 

 .است ی�سیت سین�مید یمن�له� ن�ع به آن به
ــیچ دلیهــ� هــ دمکــ�ات �لیس�ســ ــ�ا یل ــ� حــق آزاد یب ــ�م�ً ید یمخ�لفــت ب ک  گــ�ان ن�ارنــ� و 

کــه هــ� کســ کثــ� آزاد یواضــح اســت   از ییو رهــ� یب�خــ�ردار ب�شــ�. آزاد هــ� یحــق دارد از حــ� ا
کــه س�س یهمــ�ن هــ�ف �ً قــیگــ�ان، دقیقــ�رت د کنــ�. امــ�  یک دنبــ�ل مــیــدمک�اتســم ی�لیاســت 

ممکـن اسـت � یـ ،�دیـگ یمـ گـ� قـ�ارید نف� یتض�د ب� آزاد در یکی یآزاد � کهیآ یم شیپ یم�ارد
سـبب محـ�ود شـ�ن  یحـ�ود �د که تـ�یدر نظ� بگ ینیحفظ من�فع اف�اد خ�د ق�ان یج�معه ب�ا

ق وضــع یــکــه از ط� یتیمحــ�ود ،نم�نــه یگــ�دد. بــ�ا یفــ�د یهــ� یآزاد یه� هجنبــ از یب�خــ
و رفـــ�ه  یشـــ�د، چنـــ�ن آزاد یل مـــیـــافـــ�اد ث�وتمنـــ� ج�معـــه تحم دارایـــی�ت بـــ� درآمـــ� و یـــم�ل

کـــه آن محـــ�ود یمـــ جـــ�دیگـــ� ج�معـــه ایافـــ�اد د یبـــ�ا یا هم�حظـــ ق�بـــل  را ی�تیـــت م�لیکنـــ� 
 یفـــ�د یآزاد بـــهتنهـــ�  ،یآزاد ۀســـ�زد. ســـ�انج�م آنکــه، بحـــث دربـــ�ر یمـــ م�جـــه ]یراحتـــ هبــ[

                                                        
1. Ernst Wigforss. 
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 یآزاد �یـگـ�ان ید یآزاد ی�زم بـ�ا یهـ� ط و ف�صـتیج�د ش�ایا بلکه ش�مل ش�د، مح�ود نمی
 .ب�ش� یم �ین یجمع

 یف�د یه� یآزاد یت�ق

ــ� یآزاد ــ یه ــم� م ــن و ش ــ� در مــ�ارد ز یم ــت�انن ــ�  ی�دی ــ�رض ب ــ�ل روز، در تع ــ�یدر ط قــ�ار گ� یک
کـه خـ�دم مـ چن�نچه من از خ�نه ،نم�نه ی�ن�. ب�ایگ کـنم ممکـن  یام آنطـ�ر  خـ�اهم اسـتف�ده 

کـنم. ممکـن اسـت جلـ� هیهمسـ� یاسـت م�جبـ�ت نـ�راحت � یــ�م و یـ�ش را بگیـد یام را فـ�اهم 
کـنم او ن�هنج�ر آرامش یج�د ص�اه�ینکه ب� ایا ت نکـنم یـ� به�اشـت ک�چـه را رع�یـ ،را مختـل 

 تـ� اسـت؟ نجـ� مهـمیدر ا یچـه کسـ یآزاد، طین ش�ایب� ا ت� او از محله ب�ود. ش�م ب�عث یو حت
ام  هیهمسـ� ی� حـق آزادیـ ،ام انجـ�م دهـم بخ�اهم بتـ�انم بـ� خ�نـه یک�ر من که ه� یحق آزاد

 ی�سـیجنبـه� س معمـ��ً ه روزمـ� یه� اخت�ف�ت و کشمکشگ�نه  ایندرآنج�؟  یزن�گ �ادامب�ای 
کـه ب�خـ�رد درسـت آنیکنـ یمـ نطـ�ر فکـ�یهـ� ا دمکـ�ات �لیمـ� س�سـ ولـین�ارن�.  کـه از ا م  سـت 
کنـیـحم� کسـ�نیم از یخـ�اه یم م. م�یدف�ع کن) یم�رد تع�( ت� فیط�ف ضع یحق آزاد م یت 

ــه ســبب  ،ل مختلــفیــد� خــ�د بــه یهــ� یحقــ�ق و آزاد اعمــ�ل و اســتف�ده از کــه در از جملــه ب
 .ن�اشتن امک�ن�ت، مشکل دارن�

ــ ی�ســیبــ�ر س مشخصــ�ً  یزمــ�ن هــ� ی�یاخت�فــ�ت و درگ کــه مــث�ً نــ�یگ یم ــ �  ــ�  یدار هک�رخ�ن ب
کـــ�دن مـــ�اد آلـــ�ده در ،خـــ�د یس�ءاســـتف�ده از حـــق آزاد � و یـــنم� ی�چـــه مـــیدر اقـــ�ام بـــه رهـــ� 

ــه  ــ�دم محلــدرنتیج کــ�دن م ــن�  ــه از بــیرا در در یامکــ�ن ش ــی�چ ــ ین م  یطین شــ�ایبــ�د. در چن
کـ�دن آزاد یآمـ�دگ انکـ�ر ش از مح�فظـهیبـ ه� دمک�ات �لیس�س معم��ً   دار هک�رخ�نـ یمحـ�ود 

 را دارن�.  ]آل�ده ک�دن رودخ�نه در[

 کنن� یرا مح�ود م یکه آزاد ین و مق�راتیق�ان

کـه افـ�اد ا نیا به یف�د یآزاد کـه درمـ�رد زنـ�گ یین ت�انـ�یـمعن�ست  م یخـ�د، تصـم  یرا دارنـ� 
ــ� حــق ویبگ ــ�. مســئله بــ� س ــیافــ�اد در تع یآزاد �ن ــت یزنــ�گ�نن روش ی ن و یبــ� قــ�ان خــ�د اس

م بـ� یکنـ�. مـ� تـ� چـه حـ� مجـ�ز هسـت یمـ را محـ�ود یزنـ�گ انتخ�ب روش در یکه آزاد یمق�رات
ــ� ــ� ییک�ره ــه خط�آف ــ�د و دیک ــتن�، خ ــ�ط�ه بین هس ــه مخ ــ�ان را ب ــ�ازیگ ــ�  م وین ــه بع ــ� ب از کج

 �د؟یرا بگ یین ک�ره�یست جل� چنیب� یم ج�معه
ممکــن اســت  ی�. فــ�دیــ�یرا در نظــ� بگ یدر راننــ�گت ســ�عت یمحــ�ود ،عنــ�ان مثــ�ل بــه

کــه اصــ�ار ــ� ســ�عت غ داشــته ب�شــ�  کــه طبــق ی�مجــ�ز راننــ�گیب آمــ�ر، ه�چــه  کنــ�. امــ� از آنجــ� 
تنهـ� جـ�ن  نـه عیسـ� ین ف�د بـ� راننـ�گیش�د، ا یم شت�ی� بیس�عت ب��ت� ب�ش� احتم�ل تص�دف ن
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ن یـانـ�ازد. در ا یمـ � بـه مخـ�ط�هیـرا ن ]گـ� راننـ�گ�نین و دیعـ�ب� و[ ن�نیبلکه ج�ن س�نش، خ�د
ــ� ایب، مــ�رد گ�چــه ایمــ�افق یت در ســ�عت راننــ�گیجــ�د محــ�ودیشــت� مــ� ب م�جــب  ن امــ�یــم؛ ا

گــ�دد. یفــ�دِی محــ�ود شــ�ن آزاد  یمــ�رد اجبــ�ر در ین اســت��لی� چنــیشــ� راننــ�ه� مــ�ج�اج� 
کـه بسـتن  � تج�بـه نشـ�ن دادهیـن مـ�رد نیـدر ا ولـیدشـ�ارت� ب�شـ�،  یمنیک�دن کم�بن� ا اسـت 

بـه  امـ� دولـت دهـ�. یمـ و مـ�گ را کـ�هش یصـ�م�ت جـ�ن خطـ� ی�دیـ�ان زیـت� م یمنیکم�بن� ا
کـ�دن را  یچگ�نـه راننـ�گ در ی، آزادیمنـیکـ�دن بسـتن کم�بنـ� ا یت�ان� ب� اجب�ر یم یچه حق

ــت کنــ�؟ دول ــ محــ�ود  ــ� اســتف�ده از آ یم ــیت�انــ� ب گــ�ه �ه دریــن�مــه و غ نی ــ�دن ســطح آ ــ�� ب  یب
ت�انـــ� بحـــث م�بـــ�ط بـــه  ین مـــی. همچنـــنم�یـــ�اقـــ�ام  یدرســـت راننـــ�گ ۀ�ن در نحـــ�راننـــ�گ

دوش  بـ� کـه ی�دیـز یلـیو مخـ�ر� تحم یاز تص�دف�ت رانن�گ ین درم�ن ن�شیسنگ یه� هنیه�
 .گ�ارد را مط�� کن� یم ی� عم�میدولت و ذخ�

 یمشــ�به یهــ� � بحــثیـکنتـ�ل مصــ�ف الکــل ن یدولـت ســ�ئ� بــ�ا یهــ� �ســتیدر مـ�رد س
فقـط خـ�د فـ�د مسـئ�ل  اسـت و یک ام� شخصـی ،� ع�م مص�ف الکلی� مص�ف یوج�د دارد. آ

کث�یـشـ�د؟ آ یمحسـ�ب مـ یفـ�د یاز آزاد ین بخشیا آن است و � از مصـ�ف یـت ج�معـه ب�یـ� ا
کـ�ده و کنتـ�ل خـ�د را عـم یا هکه عـ�این ل یدل به الکل مح�وم ب�شن� �ود در مصـ�ف آن افـ�اط 

 ن افـ�اد ج�معــهیتــ� محـ�وم بـ� یهمبســتگ � بـ�یــک�ن تیشـت�یکنـ�ن بامـ� تــ�  دهنــ�؟ یمـ از دسـت
گـ�هیافـ�ا ،ش گ�فتـه اسـتیپـ که دولـت در مـ�رد مصـ�ف الکـل در ی�ستیب�ده است. س  یش آ

ــ�م ــ یعم ــ�ات ن�ش ــ�رد مض ــل یدر م ــ�ف الک ــ از مص ــ� دست�س ــ�اه ب ــه آن ویب یهم ــت� ب ــ ش ن یم�ت
 .          ب�ده استت�  نییمت پ�یق

�ل ین س�سـیدر بـ، خـ�د یمـ�رد زنـ�گ در ی�یـگ میتصمجهِت ف�د  یه� یح�ود آزاد ۀدرب�ر
 انکـ�ر مح�فظـه ،سـطح حـ�ف و شـع�ر در وجـ�د دارد. یخط ف�صـل انک�ر ه� و مح�فظه دمک�ات

� یـک�ن س�ن�شـت خـ�د تیـیحـق فـ�د در تع و یب� آزاد ه� دمک�ات �لیاز س�س شت�یب یلیخ ظ�ه�اً 
 یهـ� یراسـت �ن دسـتیـم در ،نیـوج�د ا � است. ب�ین�چ �ریه� بس ن تف�وتیا ،عمل ام� در، دارن�

گ�ا ی�ریشـم�ر بسـ ]ه� یحیمس دمک�ات خص�ص�ً [ ی�سیس کـه بـه افـ�اط  خـ�د را  و �هییـهسـتن� 
کـه ب�خـ .گـ�ان دخ�لـت کننـ�ید ینحـ�ه زنـ�گ ۀدانن� که درب�ر یم محّق  یاز نظ� اخ�ق  یآنگـ�ه 

کـه بـ�  ییآنهـ� یروش زنـ�گ نسـبت بـه �یـشـم�رن�،  یمـ ی�اخ�قـیگ�ان را غید یزن�گ یه� روش
 یخــ�ن�اده زنــ�گ یســنت یطبــق الگـ� کــه بــ� ییهـ� همــ�رد خ�ن�اد � دریــ، روش م�سـ�م فــ�ق دارد

بـ� تعصـب و عـ�م ، دارنـ� یمتفـ�وت یکـه اعتقـ�دات مـ�هب یدسته از م�دم � ب� آنین کنن�، و ینم
 .کنن� یم تحمل رفت�ر
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 �تیو م�ل یآزاد

کـه پ�داخـت م�لیبـ�ورن یـهـ� بـ� ا دمک�ات �لیم� س�س  تحقـق و یهـ� از روش یکـی ،�تیـم 
کث یب�ا یش آزادیاف�ا کنـ �یـب�شـ�. ه�گـ� نب� یاز مـ�دم مـ ی�یع�ه�  کـه بـ�ایف�امـ�ش   یم 

گ�فتــهیــم�ل یچــه هــ�ف ــ �ت  ــ� اســتف�ده از وجــ�ه م�ل یم کــه بســ ی�تیــشــ�د. ب  از ی�ریاســت 
همــه، حــق  یبــ�اگــ�ن یل رایحــق تحصــ ،شــ�د: ازجملــه یمــ �ّســیالمنفعــه م عــ�م یک�رهــ�

ــ ــکین یدست�س کم ــه  ــ�ان ب ــ� �زمن گ�ن یه ــ� ــ�ن، گ�ن ــ�ت درم ــ�میامک�ن ــ�م�ت عم و  ی، خ
که آزادیت�ت نی�. بیت اجتم�عیامن ج�مـه عمـل  ،مـ�دم از ی�یـکث شـم�ر ]یه�[ یب است 

 .�ب�ی یم گست�ش �د ویگ یم خ�د هب
کـه م�ل انکـ�ر مح�فظه ل یـدل نیهمـ کنـ� و بـه یرا محـ�ود مـ یفـ�د ی�ت، آزادیـاصـ�اردارن� 

داننـ�. آنهـ� معتق�نـ�  یمـ ب�لنفسـه مهـم یرا ه�ف �ت هستن� و آنیدنب�ل ک�هش م�ل شه بهیهم
کـ�هش م�ل ن یـقـت ایامـ� حق خ�اهـ� بـ�د.� نیـ�ان م�ایـش میبـه افـ�ا ی�زیـ�ت، نیـکه در صـ�رت 

کــ�هش م�ل یاســت کســ ــ �ت اســتف�دهیــکــه از  کــه نین یهمــ�ن کســ ،بــ�د یم ــ�اع بــه �زیــســت   ان
ــک ــ� و کم ــ�م�ت  ه ــمت دردارد. خ ــع قس ــاز م�ل یواق ــی ــ ی�ت پ�داخت ــت ی ــن اس ــخص ممک ک ش

 .پ�داخت ش�د یگ�یبه شخص د یعن�ان مستم� به
کمتــ� اســتف�دهیــاز پ�داخــت م�ل کننــ� مســلم�ً  یکســب مــ یکــه درآمــ� مکفــ یافــ�اد  �ت 

ک�هش م�ل یم  ح و نـ�یگـ�دش و تفـ� یبـ�ارا  یشـت�ی�ت به آنه� ف�صت و امک�ن�ت بیب�ن�. 
درآمـ� ممکـن اسـت  کم اف�اد ی�ت ب�ایک�هش م�ل �جیام� نت. ده� می ش�نیک�دن خ�درو

شــ�،  یمــن یتــ�م هــ� �تیــاز محــل م�ل کــه قــب�ً  یاســتف�ده از خــ�م�ت درمــ�نکــه  ب�شــ� ایــن
گــ�وه از  ی� آزادیکــ�هش شــ� یعنــین یــمحــ�وم شــ�ن�، و ا کــه بــآن  ســبب  هافــ�اد ج�معــه 

ـــ�ب دارو و درمـــ�ن  یتنگ�ســـت ـــ�حـــق انتخ ـــتف�ده از را ن�ارن ـــ�م یهـــ� هدرم�نگ� و اس  یعم
کثــ� مــ�دم، خــ�م�ت عمــ�م یاســت. بــ�ا یشــ�ن مســئله مــ�گ و زنــ�گیب�ا کــه از محــل  یا
جـه احسـ�س یشـت� و درنتیت بیـمن�لـه� داشـتن احسـ�س امن شـ�ن� بـه یمـن یت�م ه� �تیم�ل

 ی�داقتصـ �ف�جعـ یمعنـ به ال�ام�ً  گ�ید ه� یم�ریابت� به ان�اع ب ت�س ازاست؛  شت�یب یآزاد
ن سـ�ال یـنجـ� اینخ�اهـ� بـ�د. در ا ]م�رسـت�نیهنگفـت ب یه� هنیسبب ه� به[ اف�اد یب�ا

� مــ کــه "آزاد یمطــ� کســیشــ�د  افــ�اد  ]�تیــاز پ�داخــت م�ل[ یآزاد تــ� اســت؟ مهــم ی" چــه 
ــ�ل ــت م�ل یمتم ــ�ان پ�داخ ــه ت ــک ــ�ی ــ�د را دارن ــ ،�ت خ ــق د ی� آزادی ــ�اد  اروو ح ــ�ن اف و درم

 یاز خـــ�م�ت عمـــ�م ]ث�وتمنـــ�انپ�داخـــت م�لیـــ�ت  یآزاد �جـــیدرنت[ کـــه یبضـــ�عت کـــم
 ش�ن�؟ یمح�وم م یض�ور
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ــ ــ� در  دمکــ�ات �لیحــ�ب س�س ــ�ئ� ه�گ ــ�ایش س ــ�ا �تیــم�لاف ــ��ت�  یدرآمــ�ه� یب ــِت ب  جه
 ی ازبســی�ر ت ج�معــه را دریــ�ت، امنیــن�اشــته اســت. م�لت�دیــ�  یرفــ�ه عمــ�م �ب�دجــن یتــ�م
 یبـ� آزاد تـ�آورد  یمـ وجـ�د هف�صـت و امکـ�ن را بـن یـازیـ�دی  افـ�اد یبـ�د و بـ�ا یب�� مـ ه� هجنب

 .   ن�یرا انتخ�ب نم�یش خ� یدلخ�اه زن�گ �یمس یشت�یب

  و حق انتخ�ب یآزاد

کــه آزادیــبــ� ا هــ� دمکــ�ات �لینظــ� س�ســ عتــ�ً یطب ن س�ن�شــت و یــیافــ�اد در تع حــق و ین اســت 
کـه مـ�دم یداشـته ب�شـن مسـئله ت�جـه یـ� بـه ایام� ب� ای دارد. وی�هت یاهمش�ن   ی� زن�گیمس م 
گــ�ا ی، تــ� چــه حــ� آزادیاز آزاد منــ�ی به�ه یبــ�ا هنــ�،  �کلکتــ یهــ� �بــ�نی� خیــ�ن فقیدارنــ�. 

 یکسـ�ن ،مق�بـل دارنـ�؟ در ی�تخ�د چـه امک�نـ یبه�ه ب�دن از آزاد یام� ب�ا، ظ�ه� آزاد هستن� هب
 یامکـ�ن بهـ�ه بـ�دن از آزاد یک�رافتـ�دگ از و ی�یـزمـ�ن پ ب�خ�ردارن�، در یب�زنشستگ �میکه از ب

نظـ�  ازنـه سـت یب� یمـ مـ�دم یفـ�د یهـ� یشـ�ه بـ� آزاد اعمـ�ل یهـ� تیخ�د را دارن�. محـ�ود
حــ�کم در  �� حــق طبقــییــ�ت یمعنــ � و نــه بــهیــدرآ یمــی�ت تح�یــصــ�رت اخ�ق بــه یاجتمــ�ع

 یانتخـ�ب رفت�رهـ� یآزاد افـ�اد ب�شـ�. حـق مـ�دم در گ�یخ�د به د یه� و ب�وره� ل ارزشیتحم
 .است دمک�اسی �لیس�س مو مسلّ  یهیاص�ل ب� از ،خ�د

و  ،نـــ�ارد یبـــه رفـــ�ه فـــ�د یربطـــ یکـــه آزاد دارنــ�اصـــ�ار ن یـــبـــ� ا معمـــ��ً  انکـــ�ر مح�فظــه
ۀ دربــ�ر ی�یــگ میحــق تصــم یمقــ�م حکــ�مت چیافــ�اد اســت و هــ یاحتــ�ام بــه ب�ورهــ� یمعنــ� بــه

 یبـ�ا اسـت کـه ]�ّسـیم[ هم�ن انـ�ازه فق�ا به یب�ا ی�گ�ه آنه�، آزادین�ارد. از د یاعتق�دات ف�د
کــه مح�فظــه ییگــ� تنــ�قض ین نــ�عیــا امــ� در واقــع ث�وتمنــ�ان. معتق�نــ� بــ�  انکــ�ر اســت؛ چ�ا

 .  میکن یم دار هآنه� را خ�ش یب��ت�، در واقع آزاد یشت� ب� درآم�ه�ی�ت بیوضع م�ل
 مین بـ�وریـب� ا ه� دمک�ات �لین�. م� س�سیب یم گ�ید یص�رت هرا ب آن دمک�اسی �لیام� س�س

 ، چن�نچـه تنهـ� در حـ�ف و ادعـ� ب�شـ� ویاسـت. آزاد یامکـ�ن اعمـ�ل آزاد یمعنـ ، بـهیکه آزاد
کـ�د، نت�ان آن  � دریـب� یهـ�، آزاد دمکـ�ات �لی�گ�ه س�سـیـ. از دخ�اهـ� بـ�د یمعنـ یبـ را اعم�ل 

کــه اول  یت�اننــ� از آزاد یمــ یگــ� ب�شــ�. مــ�دم زمــ�نید ی�هــ�یق بــ� چیــتلف کننــ�  خــ�د اســتق�ده 
ل، یکـــه امکـــ�ن تحصـــ یب�شـــن�. افـــ�ادرا داشـــته  یامک�نـــ�ت اجتمـــ�ع از یقبـــ�ل ق�بـــل میـــ�ان

ــتگ ،یاز خــ�م�ت درمــ�ن اســتف�ده ــ�م و یحقــ�ق ب�زنشس ــ�اهم یروزمــ�ه ب�ا ی�زهــ�ینن یت شــ�ن ف
ک دمک�اسـی �لیرا تج�به کننـ�. س�سـ یت�انن� آزاد یاست، م  هـ� �شـیان� یبـ� آزاد ی�دیـ� زیـت�
احســ�س  از یب�خــ�ردار خــ�د دارد. یب�ورهــ� ��ن آزادانــانــ�ن نظــ�ات خــ�د و پ�وریــب یفــ�د بــ�ا

 .  است ین ارک�ن آزادیت� از مهم یکی) ن�ه خ�دیآ و یم�ل( تیامن
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 یو جمع یف�د یآزاد

گـ�ویص�رت حـق افـ�اد در پ و هم به یف�د یهم در مفه�م آزاد ،یآزاد جـ�د یهـ� و ا ه�سـتن بـه 
 .ش�د یف میتع� یجمع یه� ق مش�رکتیط� از یت� ف�د ب�رگ یه� یآزاد

کـه ایـدهنـ� و بـ� ا یمـ یشـت�یت بیـفـ�د اهم یبـه آزاد معم��ً  انک�ر مح�فظه ن یـن ب�ورنـ� 
 یهـ� شـ�کت( هـ� نسی�یـب ،"فـ�د" منظـ�ر آنهـ� از. ب�شـ� یآزاد ۀو آورنـ� � ح�مـلیف�د است که ب�

گــ�وه را  دمکــ�ات �لیبـ�خ�ف س�سـ ک�ران شـ�د. مح�فظــه یمـ � شــ�ملیـرا ن) یتجـ�ر هـ� جمـع و 
 .  نن�یب یم یف�د یآزاد یب�ا ی�یته�

� در ج�معـه بـ� کمـک ییـجـ�د تغیگـ�ان و ای�سـتن بـه دیپ یهـ�، آزاد دمک�ات �لیس�س یب�ا
 یجمعـ مشـت�ک و دسـته �تمیو اتخـ�ذ تصـم ]یاجتمـ�ع ی[ هـ� تیـدنب�ل ک�دن فع�ل گ� ویک�ی

کــه هــ� فــ�د انســ�نیــت دارد.از دیــاهم یفــ�د یآزاد ۀانــ�از همــ�ن  بــه حــق  ی�گ�ه آنهــ� هم�نگ�نــه 
ـــز یدارد آزاد ـــه همـــ�نیـــجمـــع ن، داشـــته ب�شـــ� ی�دی ـــ�ر � ب ـــ� درب ـــه بت�ان ک ـــ�ازه حـــق دارد   ۀان
 .  �دیبگ یجمع یه� میمختلف تصم یه� م�ض�ع

کنن�یا کـه  یمـ نجـ� خـتمیهـ� بـه ا دمکـ�ات �لیک�ران از س�س مح�فظه ۀن خط�ط ج�ا شـ�د 
 مث�ل: یگ� دارن�. ب�ایک�یب�  یمتض�د یه� ه�گ�ید دمک�اسی ۀح�ود و گست�م�رد  اغلب در
کث� ممکــن کــ�ران اصــ�ار مح�فظــه ˗ ــ� حــ�ا کــه ت ــ دارنــ�   یهــ� ی�یــگ میتصــم ســتیب� یم

ــ را بــ� عهــ�ه� افــ�اد، خ�ن�ارهــ� و یاقتصــ�د �ل یگ�اشــت. امــ� س�ســ � صــ�حب�ن مشــ�غلی
کـه انجمـنیـه� ب� ا دمک�ات  تـ�ن تـ�ان را داشـته ب�شـن� یـ� ایـب� ی�سـیس یهـ� ن ب�ورنـ� 

 .نم�ین� ی�یگ میدرب�ره آنچه به مصلحت عم�م است تصم
 هـ� دمکـ�ات �لیگ�ارن� ام� س�سـ یب�زار وام ی�وه�یعه�ه ن �را ب عیک�ران ام� ت�ز مح�فظه ˗

کـه ی�ا ب�ایـز ،م شـ�دیتنظ یشت�ی�ان بیخ�اهن� اقتص�د ب�زار به م یم شـ�ن مهـم اسـت 
 .دست آورن� بهش�ه  �یآنچه ت�ل از یا هاف�اد ج�معه از سهم ع�د�ن �هم

ـــ�ر مح�فظـــه ˗ ک ـــ�زار  ـــ�ران خ�اهـــ�ن ب ـــه در یک ک ک�رف�مـــ� هســـتن�  ـــ�رگ� و  ک  ل وئمســـ� آن 
کـه  یحـ�ل گ�ان حـل کننـ�، دریم و ب�ون دخ�لت دیط�ر مستق ن خ�د را بهیمشک�ت ب

ــ� مســ� هــ� معتق�نــ� در دمکــ�ات �لیس�ســ کــ�رگ�انئرابطــه ب ــاتح�د، ل  ــ�رگ� یه� هی  یک
 داشته ب�شن�.  یست که نقش اس�سیب� یم

�ل یس�ســ یتــ� شــ�ه اســت. بــ�ا � روشــنیــاخ یهــ� دو حــ�ب در ســ�لایــن �ن یــاخت�فــ�ت م
ک�رمنـ�ان درمتشـّک  هـ� دمکـ�ات کـ�رگ�ان و  کسـب حقــ�ق  یبـ�ا یصـنف یه� هیـاتح�د ل شـ�ن 
امک�ن  ،ک�رگ�ان و ک�رمن�ان یآزاد یه� هاز نش�ن یکیست ین یدارد. شّک  یت ف�اوانیخ�د، اهم
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گ�چـه ایگ�فتن درم�رد ن یجمع م دستهیجمع ش�ن و تصم ن امـ� یـ�زه� و مشک�تش�ن اسـت، ا
ک�رف�م� یگـ�یط دیبـ� شـ�ا و یط�ر خص�صـ هخ�اهن� ب یم آنه� که یب�ا یم�ارد در شـ�ن بـه یبـ� 

و  یه�ست که آزاد دمک�ات �لین ب�ور س�سیکن�. ام� ا یم ج�دیا ییه� تیت�افق ب�سن� مح�ود
 .است مهم یف�د ی�یگ میو حق تصم یآزاد ۀان�از به هم�ن یجمع دسته ی�یگ میحق تصم

 ،شـ�د یمـ خ�انـ�ه یآزاد "ن م�عـ�دی"سـ�زم اغلـبکـه  ،ک�یکش�ره� از جمله در آم� یب�خ در
 یبــ�ا یکــ�رگ� یه� هیــاتح�د یکــ�، آزادیدر آم� شــ�د. یمــ یفــ�د یهــ� یبــ� آزاد ی�دیــ� زیــک�ت

ن بـه یمحـ�ود شـ�ه اسـت. افـ�اد تنهـ� در صـ�رت تمکـ ی�دیـز تـ� حـِ�  کـ�رگ�ان یس�اسـ�ل تشّک 
نـــ� و یدرآ یکـــ�رگ� یه� هیـــت اتح�دیت�اننـــ� بـــه عضـــ� یکـــ�، مـــیکـــ�ر آم� ۀادار ن ســـختیقـــ�ان

ــ دســتهه�ی  میتصــم ــ�یبگ یجمع ــبت�اننــ� در مــ�رد ت�افــق اتح�د ،عنــ�ان مثــ�ل بــه .�ن ــ�  ه� هی ب
کــ�رگ�یــک اتح�دیــ�ســتن بــه یپ ۀط اجــ�زیاز شــ�ا یکــیکننــ�.  ی�یــگ می�ن تصــمیــک�رف�م�  در یه 

ــ�ر ک ــا ،محــل  ــ�اقلا نی ــه ح ک ــ�م ر ســت  ــ� انج ــ� ب ــ�رگ�ان آنج ک ــ[ یأنصــف  ــ� ا ]یمخف ــب ــ�ر ی ک ن 
شــ�د.  یمــ محســ�ب یقــ�ن�ن �یــه در آنجــ� غیــت اتح�دیــصــ�رت فع�ل نیــ� ایــغ در م�افقــت کننــ�.

کـ�رگ�ان یبـ�ا ی�یچشـمگ یهـ� تیبـ�زار، محـ�و یت از آزادیب درحم�یت�ت نی�ب در  مشـ�رکت 
 .ش�د یاعم�ل م یجمع یه� ی�یگ میتصم

 یب�اب� 
کـه انسـ�ن« :اص�ار دارن�به این م�ض�ع ن م� یمخ�لف  جـهیگ� متف�وتنـ�، درنتیکـ�یهـ� بـ�  از آنج� 

کــه بــه یمــ� ن ی�ســیس نین تنهــ� مخــ�لفیــ. امــ� ا»�ه اســتیــف� یآنهــ� بــ یب�ابــ� یتــ�ش بــ�ا ســتن� 
 .اشتب�ه است یکلّ  به ین ف�ضیکنن�. چن یم ب�دن معن�کس�ن یب�دن را  ب�اب�، اشتب�ه

ــ بــه یب�ابــ� ــ یمعن گ�ام  یمســ�و طــ�ر همــه� افــ�اد بــه یهــ� تیــق�بل داشــتن یار� نهــ�دن و 
ــت، بــ ــت �زم بــ�ا هکــه همــ یطــ�ر هاس �ر یــشــ�ن را در اختیو آرزوه� ه� هتحقــق خ�اســت یف�ص

 .  �ن�یجه بگی�ان ت�ش خ�د، نتیداشته ب�شن� و متن�سب ب� م
حــق دارد متفــ�وت بــ�  یل هــ� فــ�دیــدل نیســت، بــه همــیکســ�ن بــ�دن نی یمعنــ بــه یابــ�ب�

کـه افـ�اد مـ یو آزاد ی�د ب�اب�جگ�ان ب�ش�. در ص�رت وید � خـ�د را داشـته یـت�اننـ� عق� یاست 
گـ�م ب�دارنـ�یمسـ در، کنن� یبه سبک دلخ�اه خ�د زن�گ ،ب�شن�  یراه انتخـ�ب ، و� دلخـ�اه خـ�د 

 .داده نش�د یب�ت� یگ�ید یب� راه انتخ�ب یچ کسیه
ط ین شــ�ایق بــیــعم یهــ� خ�اســت حــ�ف شــک�ف یمعنــ� بــه ،یجــ�د ب�ابــ�یا یتــ�ش بــ�ا

ــ�گ ــت.  یزن ــ�ش و ک�شــش بــ�ا یعنــیمــ�دم اس ــ�د ب�ابــ�یا یت ــت�یب یج ط یدر درآمــ� و شــ�ا ش
 .�بن�یش�ن دست یو آرزوه� ه� هکه همه بت�انن� به خ�است یا هگ�ن م�دم به یاقتص�د
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ع ب�اب�   س�انج�م ب�اب�� یش�و

 ین ب�ابـ�ی. امـ� بـهسـتن� یکنن� که ط�فـ�ار عـ�الت و ب�ابـ� یم اغلب ادع� انک�ر مح�فظه یحت
کـه س�سـ آنه�م�رد نظ�  ک وجـ�د ی� ک�سـیک تمـ�یـآن هسـتن�،  یهـ� در پـ دمکـ�ات �لیو آنچه 

و در  یزنـ�گ ی� در دوران بعـ�یـ ،وجـ�د داشـته ب�شـ� یزنـ�گ ی� در ابت�ایتنه� ب� ی� ب�اب�یدارد. آ
 ؟� مص�اق داردین م�نیه� ک عم� ت�شیم�رد ح�صل 

کــه یــبــ� ا معمــ��ً  ک�ران مح�فظـه همــه  یســت بــ�ایب� یمــ ین زنـ�گیط آغــ�زیشــ�ا«ن ب�ورنـ� 
ــ� ب�شــ�. همــه ب� ــب�اب ــ�ا یهــ� � ف�صــتی شــ�ن را داشــته یه� هکشــف و شــن�ختن خ�است ی�زم ب

نکـه یا دارد. یبـه خـ�د فـ�د بسـتگ� نـه، یـه� م�فق شـ�ن�  درتحقق آن خ�است نکهیام� ا .ب�شن�
و بخــت واقب�لشــ�ن   ی، بلنــ�پ�واز ییبــه ت�انــ� یبســتگنیــ� کــ�ر م�فــق شــ�ن�  نیــتــ� چــه حــ� در ا

کـه  م:ی� نـ�اریـآ یمـ شیک ف�د پی یزن�گ که در یاتف�ق�ت در یم� کنت�ل چن�ان ولیدارد.  دو نفـ� 
کــ�م�ً ، دارنــ� یط ب�ابــ�یشــ�ا یآغــ�ز زنــ�گ در داشــته ب�شــن�.  یمتفــ�وت ممکــن اســت س�ن�شــت 

ن یــدارد و ا یخــ�د اســتف�ده کننــ�، بــه خ�دشــ�ن بســتگ یزنــ�گ یهــ� نکــه چگ�نــه از ف�صــتیا
 ».ست که ج�معه در آن دخ�لت کن�ین ی�یچ

� بـه یـن یزنـ�گ یج ب�ابـ� در م�احـل بعـ�یبـه نتـ� ی�بیکه دسـت معتق�ن�ه�  دمک�ات �لیس�س
 یهــ� ط و ف�صــتیت دارد. داشــتن شــ�ایــاهم ین زنــ�گیط آغــ�زیدر شــ�ا یب�ابــ� ۀهمــ�ن انــ�از

ح�صــل  مــ� از ی�ان ب�خــ�رداریــســت میب� یمــ بلکــه، ســتین یکــ�ف یزنــ�گ یابتــ�ا فقــط در ب�ابــ�
ــــه ب�شــــ�. د� یمــــ�ن در زنــــ�گیه� تــــ�ش ــــ�ازه ع�د�ن ــــه همــــ�ن ان ــــیــــب را  ین اعتقــــ�دیل چن

 شم�ریم: ب�می
کنــیـنکـه ب�یاول ا از  ین بخشــییالعـ�ده پـ� فــ�ق یرابطـه بـ� فقــ� و سـطح زنـ�گ م دری� روشـن 

ت�اننــ�  یهــ� ه�گــ� نمــ دمکــ�ات �لیم. س�ســیــا ســت�دهیکجــ� ا در ،رفــ�ه آنهــ� از تیــمح�وم مــ�دم و
کــه فــ�دیبپ� کــه ی� بپ�یــ ، وب�شــ�از امک�نــ�ت ج�معــه محــ�وم  یکّلــ بــه از افــ�اد ج�معــه ی�نــ�  �نــ� 

 ی�ریبســ لیــم. د�یشــته ب�شــن�ا یتیفــه و مســئ�لیوظ ، هــیچافــ�اد ج�معــه از ینســبت بــه ب�خــ
دنبـ�ل  هسـت بـیب� یمـ شـهی�ورد. مـ� همیـبـ� ب ،یدر زنـ�گ یش�ن� فـ�د یم وج�د دارن� که ب�عث

 از یحـق ب�خـفقـط حق همـه اسـت و نـه  ،یرف�ه و خ�م�ت اجتم�ع از یم. ب�خ�رداریب�ش چ�ره
   .ه� انس�ن

کنــ فــ�ق ی� م�ضــع خــ�د را در مــ�رد درآمــ�ه�یــدوم آنکــه، ب�  �یــم. آیالعــ�ده بــ�� مشــخص 
کنـ هنگفـِت افـ�اد در ج�معـه را یهـ� از درآم�ه� و ث�وت یست که وج�د ح�یب� یم م؟ یتحمـل 
کـه مـ�نع شـ�ن افـ�اد در یم �یآ کـ�د   بـ�خ�ف �دیـالعـ�ده ز فـ�ق یکسـب درآمـ�ه� ت�ان اسـت��ل 



266     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

کـ�ر خـ�د بـه  و ت�ش و ب� ینکه آنه� ب� سعیاست و ا یاص�ل انس�ن�وست اقبـ�ل بلنـ�، در کسـب و 
م؟ امـ� ییک بگـ�یـن دسـت�ورد را بـه آنهـ� تب�یـ� ایـان� و م� ب� �هی� درآم� رسی�وت ث از ییسطح ب��

 ]یاقتصـ�د[ �کـه تفـ�وت و ف�صـل یا هجـ�د ج�معـیسـت. این ین سـ�دگیـمسـئله بـه ا قتیحق در
 یا هن ج�معـیاسـت. در چنـ یـی�ر وا�یخـ�د هـ�ف بسـ یخـ�د ب�شـ� بـه یقبـ�ل ح� ق�بل اف�اد در

ـــ�گ�ن ج�معـــه  یهـــ� �ن بخـــشیـــم شـــت� اســـت و دریافـــ�اد ب یســـتیامکـــ�ن ســـل�ک و هم� گ�ن
انـ�ک بـه  یا ه�فتن عـ�یـ که تم�ک� خـ�د را در دسـت یا هوج�د دارد. ج�مع یشت�یب یهمبستگ

ــ�وت کــ�نیبســ یهــ� ث ــ�د را در مخــ�ط� یمــ �ر  گــ�وی�ه� بــیب�خــ�رد و ســت ۀگــ�ارد، خ  یهــ� هن 
ک�رآ ه� ییت�ان� مختلف ق�ار داده و سـت ا آن ین منطقـیبنـ�ب�ا. کنـ� یمـ فیج�معه را تضـع ییو 

مختلــف  ی�هــ ن گ�وهیطــ�ر ع�د�نــه بــ � بــهیــش ت�لیافــ�ا ،گــ�ید �گفتــ بــه و یکــه رشــ� اقتصــ�د
 م گ�دد.یج�معه تقس

کــه شــ�ایــل ســ�م ایــدل ــ�این اســت  ــ�گ یهــ� ف�صــت یط ب ــ� در آغــ�ز زن ــه ی، بســتگیب�اب  ب
 ط ممکـن اسـت رسـم�ً یشـ�ا نیـ. ادارد �ن�یگ یکه اف�اد مختلف در آن ق�ار م یواقع یه� ف�صت

 یمســ�و یه� ف�صــت و یل اجبــ�ریرابطــه بــ� م�اقبــت از نــ�زاد، تحصــ در کســ�ن ب�شــن�، مــث�ً ی
 یبـ�ا ،�ت بـ��ت� و دانشـگ�هیآنجـ� بـه تحصـ از �سـت�ن ویل از دبسـت�ن بـه دبیادامه تحص یب�ا

کـه انگیدانـ یمـ یخ�ب ب�ش�، ام� همه به یهمه مس�و و کسـب درس خ�انـ�ن  ی�ه� �زم بـ�ایـم 
 دارد. یط خ�نـه بسـتگیط محـیط کـ�س درس و شـ�ایبـه شـ�ا ی�دیـنم�ات درخش�ن، ت� حـ� ز

خـ�ن�اده هسـتن�، از  ی� اعضـ�یدر اتـ�ق مشـت�ک بـ� سـ� یکه در خ�نه مجب�ر به زنـ�گ ییه� هبچ
کـــه اتـــ�ق مســـتقل داشـــته و بـــه کت�بخ�نـــه و امک�نـــ�ت  ییه� هســـه بـــ� بچـــیدر مق� ینظـــ� درســـ

ـــف والـــ� ب�خـــ�ردار  یتـــ� نییاز امک�نـــ�ت پـــ� دارنـــ�، مشخصـــ�ً  یدست�ســـ �یـــن خـــ�د نیمختل
کـه پـ نیب�شن�. به همـ یم ب�ابـ�  یهـ� ف�صـت امک�نـ�ت و ۀبـ�ربحـث در شـ�ط شیجهـت اسـت 

ـــه ـــ�اد در ج�مع ـــ�ع ،اف ـــ�د ن ـــ� یوج ـــ�ا یاز ب�اب ـــ�عیدر ش ـــهیو در نت یط اجتم ـــت�ز ج ـــه� ی ع ع�د�ن
 است. ی�ات اقتص�دیت�ل

 ]ث�وت[ عیدر ت�ز�ان درآم�ه� و ع�الت یع�الت در م

 �همـ تق�یبـ�ً � صـ�دق اسـت. یـن یمش�به است��ل ب�� در م�رد م�ض�ع ع�الت و ب�اب� یاست��ل
کــه: منظــ�ر مــ� از عــ�الت یــع�د�نــه هســتن�. پ�ســش ا �ک ج�معــیــافــ�اد خ�اهــ�ن  ن اســت 

 ست؟یچ
ثمـ�ه�  بت�اننـ�� یـکننـ� ب� یمـ هنگفت کسب یکه درآم�ه� یکس�ن معتق�ن�،از م�دم  ب�خی

کـه دولـت  یلـیرش�ن را تم�م و کمـ�ل نـ�د خـ�د نگـ�ه دارنـ� و دلک�  یهـ� � حک�مـتیـوجـ�د نـ�ارد 
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نکــه ین از آنهــ� مط�لبــه کننــ�، و ایســنگ یهــ� �تیــش عــ�الت در ج�معــه، م�لیافــ�ا یبــ�ا یمحلــ
 ین مقـ�ار از درآمـ�م�ن را بـ�ایشـت�یم بیم� بت�ان کن� که ی�ا میتحقق پ ین ع�الت زم�نیشت�یب

 م. یدار هخ�دم�ن نگ
کـه ثـ�وت ت�لیا ن ب�ورن� که ع�الت دریب� ا ،ه� ب�عکس دمک�ات �لیس�س شـ�ه  �یـن اسـت 

گـ�دد، ویـن همه ت�زیب یا هشکل ع�د�ن به در  بـ��ت� یاسـت افـ�اد بـ� درآمـ�ه� ینکـه منطقـیا ع 
افــ�اد  ی�تیــنســبت بــه ســهم م�ل یبــ��ت� ی�تیــســت ســهم م�لیب� یمــ � و صــ�ح عمــ�میــجهــت خ

 ش�د.  یم �هیع ن�میاست که ع�الت در ت�ز ی�ین هم�ن چیداشته ب�شن�. ات�  درآم� کم
 ییو ک�را یب�اب�

کنـ�. آنهـ�  ی� م�اجـه مـیـنـه از منـ�بع را بـ� ته�ی، اسـتف�ده� بهیکـه ب�ابـ� اعتق�د دارن�ن م� یمخ�لف
گــ� همــه در شــ�ایــبــ� ا کــه ا ت و نبــ�غ گ�فتــه یــخ�ق شــک�ف�ییکننــ�،  یط ب�ابــ� زنــ�گین ب�ورنــ� 

 ش�د. یم
تـ� اسـت،  نییپـ� یور بهـ�هب� اینکـه  هیچ دلیلی مبنیوج�د دارد،  یکه ب�اب� یام� در ج�امع

ــ�لعکس، ــ�ارد. ب ــ وجــ�د ن کــه بســ یشــ�اه� نشــ�ن م بخــش  یکــه دارا یاز جــ�امع ی�ریدهنــ� 
و  گیـ�د میطـ�ر ع�د�نـه صـ�رت  م ثـ�وت بـهیع و تقسیت�زدر آنه� �فته هستن� و ی ت�سعه یعم�م

ب�خ�ردارنــ�.  یبــ��ت� سـ�انه�  یور هسـتن�، از بهــ�ه پیشــ�فته یخــ�م�ت اجتمـ�عسـتم یس یدارا
کـه نشـ�ن دهـ� یچ م�رک مسـتن� علمـیه �فـت ی�ت بـ��ت� دریـکـه م�ل ییکشـ�ره� وجـ�د نـ�ارد 
 ی� رشــ� کمتــ�یــ تــ� و نییپــ� یور بهــ�ه یدارا ،�ت کمتــ�یــبــ� م�ل یکننــ� نســبت بــه کشــ�ره� یمــ

، انـ� �فتـهیدسـت  ه آناز کشـ�ره� بـ ی�ریکـه بسـ ]ییبـ��[ ی�ان ب�ابـ�یـنکـه میح�اقل ا. هستن�
 آنه� ن�ده است. یور به�ه ]�انیم[ به یا هص�م

 یهمبستگ
ــتگ ــس همبس ــی ،ینشــ�ن دادن ح ــ� از ارزش یک ــ یوا� یه ــی �لیس�س ــب  دمک�اس ــت. اغل اس

 کیدمک�ات یه� ی�یگ میتصم ه� هستن� و ب� که معتق� به ارزش ب�اب� انس�ن ی�سیس یه� جنبش
 دانن�.  یوا� م یرا مفه�م یهمبستگ، اعتق�د دارن�

 یو وف�دار یهمبستگ

کــ�ریمحــ ممکــن اســت در یوفــ�دار کــ�ر یمحلــ( یط  ســت�ده و مثبــت  یخصــلت) میکنــ یمــ کــه 
 یدارا ننـ�، احتمـ��ً یب یمـ ی�سـیک مفهـ�م مثبـت سیـرا هـم  یکـه وفـ�دار ییشـ�د. آنهـ� یتلق

بـه کشـ�ر خـ�د و  یوفـ�دار ]یمـ�ع[ ست کهی�لیس�س �ن�لیجنبش ن�س ؛هستن� یت�یتفک� ت�ت�ل
 ست. ا ین تفک�یآن هستن�، نم�نه چن یملّ  یه� ارزش
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ــ�دار ــ�عیــب ،یوف ــه همبســتگ یدر حــ�ل .اســت نــ�ب�اب� ی�نگ� روابــط اجتم روابــط  �نگ�یــب یک
 ب�اب� است. یاجتم�ع

 یستیز و به یهمبستگ

ک�رب�د یه� هح�ز �نیم یخط�ط ف�صل ،نیب� وج�د ا  وج�د دارد. یهمبستگمفه�م  مختلف 
پــ�ل دادن بــه آنهــ� بــ�  ی�زمنــ�ان) بــه معنـین( بـ� ضــعف� یاز مــ�دم، همبســتگ ی�ریبســ یبـ�ا

ــ�ن�هن�ه ــه نش ــه البت ک ــت،  ــت�نه اس ــ�اف بش�دوس ــن اه ــّی ــن�یت بس ــ�اد خ ۀ�ی�ر پس ــاف ــت و  �ّی اس
ه�گــ�  ]�نیــاز آدم یمعــ�ود[ دوســت�نهبش� یهــ� گــ�دد. امــ� کمــک یمــ یرشــ� همبســتگ م�جــب

ت یـ�زمنـ� کمـک و حم�یکـه ن یبسـ�زد. فـ�د یس�شـ�ر از حـِس همبسـتگ �ک ج�معیت�ان�  ینم
گـ� وابســته بــه کمـکید گــ�دد نــ�ع یهــ� گـ�ان اســت، ا کــه  یمـ کـ�رش بــه آنجــ�، دوسـت�نه  کشــ� 
 �د.یت ط�د ش�ه ق�ار گیک م�قعی در یا ه�س�نی�ط�ز م هب

در  اســت،منــ�  به�ه یو خــ�م�ت درمــ�ن یکــه از حقــ�ق ب�زنشســتگ یا هشــخص ســ�لخ�رد
 طبیعتـ�ً ل و دوسـت�ن وابسـته اسـت یـم ف�مکـَ�  به لطـف و یادامه زن�گ یکه ب�ا یسه ب� کسیمق�

 ه�گــ� �)ّیــافــ�اد خ( بش�دوســت�نه یهــ� ب�خــ�ردار اســت. کمــک یمتفــ�وت کــ�م�ً  یهــ� یاز آزاد
ــ ینمــ ــ� م�جــب ه ــ�ا یا یآزاد چ حــق ویت�ان ــ�لخ�رد یب ــ� را ین ۀافــ�اد س ــ�دد و تنهــ� آنه گ �زمنــ� 

 دارد.  ین نگه می�یّ خ بخششلطف و  �وار بهیام
ــ ــته بــ� ا �ج�مع ــهمبس ــتی ــ�ه اس ــل بنــ� ش ــ�ر یکســ�ن ،ن اص ــه دچ ــ مشــک�ت ک  شــ�ن� یم

کـه  ی�یـچ آن ،دمک�اسـی �لیش�ن�. از نظـ� س�سـ  از حق�ق ب�خ�ردار یا هاز مجم�ع ب�یست می
کـه  یم�دمـ یبـ�اکـه قـت اسـت ین حقیـا قـ�ً یآورد دق یم وج�د ههمبسته را ب �ک ج�معی اس�س�ً 
   ش�.ل یق� یحق�ق خ�ص ب�ی� �ن�یگ یق�ار م یا ه�یط ویدر ش�ا

 ؟یب� چه کس یهمبستگ

کــه مــ� فقــط یگفتــه مــ معمــ��ً  ک یــن�د دیگــ�انش از یکــه بــه مــ� بــ یبــ� افــ�اد میتــ�ان یمــ شــ�د 
ط یشـ�ا کـه در یمـ� بـ� م�دمـ ی�ان همبسـتگیـنکـه میم و ایداشته ب�ش یهستن� حس همبستگ

شـــ�د. ابـــ�از  یمـــت�  فیضـــع یهمبســـتگ، قـــ�ر از مـــ� دورتـــ� ب�شـــن� هـــ�، ب�نـــ� ســـ� می ی بهبـــ�ت�
ــ� خــ�ن�اده یهمبســتگ کــ�ر همکــ�ران و، �ه� دوســت�نیــدا، ب گــ�وه خــ�د،  اســت. امــ�  یا هســ�د در 

ــ بــ� یحفــظ همبســتگ ــ� حــ�ل مــ�گ هســتن�، در یگ�ســنگ ن ازیگــ� زمــید یســ� کــه در یم�دم  ی
ک�ر آس�ن� ستم و ی� اسیان� و  ش�ه ]ن�خ�استه[ گ�فت�ر جنگ  ست. ین یاستب�اد هستن�، 

 یگ�امــ یرا امــ� یش همبســتگیوبــ کــه کــم یمتفــ�وت ی�ســیس یهــ� ی�ئ�ل�ژیــا ��ن همــیــم
 وج�د دارد.  ی�ری� بسیشم�رن�، خط�ط تم� یم
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کـ�ران  مح�فظـه یم. بـ�ایکنـ یمـ یاحس�س همبستگ یب� چه کس پ�سی�� یله� اول ب�هدر و
و دوســت�ن  گــ�وه، خــ�ن�اده ی�ن اعضــ�یــافــ�اد: م نیتــ� کیــرابطــه بــ� ن�د در یهمبســتگ معمـ��ً 

شـ�د  یمـ یاسـت و شـ�مل هـ� کسـت�  عی�ه وسـیـن دایه� ا دمک�ات �لیس�س ی�ب�. ب�ای یم یمعن
   �زبه کمک دارد.ی� نیکه ب� بح�ان م�اجه ش�ه و 

، انکــ�ر شــ�د. از نظــ� مح�فظــه یمــ چگ�نــه نشــ�ن داده ین ابــ�از همبســتگیــا ،مســئله دوم
کــه نقــش اصــل کننــ�ه کمکن شــخص یــا معمــ��ً  عنــ�ان  را دارد و بــه کننــ�ه نییو تع یاســت 

کنـ� صـ�ف�ً  ینکه به چـه کسـی� نکن�، و ای�د کمک بکن� یگ یم میک ف�د تصمی بـه نظـ�  کمـک 
 کننــ�ه�  �فتین حــِق شــخص دریــهــ�، ا دمکــ�ات �لیاز نظــ� س�ســ امــ� دارد. یاو بســتگ یشخصــ

کـه دگ�گ�ندارد. هم�ن کنن�ه نییو تع یکمک است که نقش اصل را  یج�معـه، ب�خـ یهـ� یط�ر 
 �ن�.یبگ ت ج�معه ق�ارین حق آنه�ست که م�رد حم�یکن�، ا یم ب و مشک�تیدچ�ر آس

 یاسـت. م�دمـ یبشـ� یابـ�از حـس همـ�رد یبـ�ا یاز نظ� م�، روشـ ی�ری� همی یهمبستگ
 یروابطـکننـ�. در  یمـ خـ�د ینظـ� از منـ�فع شخصـ کـ�ر را صـ�ف نی�ن�، ایخ یب�م ی�ریکه به هم

خــ�د را  یکــ�ین کــ�دار یانتظــ�ر جبــ�ان و پــ�داش فــ�ر نب�یــ� اســت، یهمبســتگآن کــه اســ�س 
   م.یداشته ب�ش

ــ یهــ� تیــم�قع  یکــ�ر یدر زنــ�گ یو همبســتگ ی�ریــنشــ�ن دادن حــس هم یبــ�ا یف�اوان
کــه اعضــ�ء بــه ســبب همبســتگ ن مفهــ�م بنــ� شــ�هیــه� ایــبــ� پ� ه� هیــوجــ�د دارد. اتح�د بــ�  یانــ� 

تـ�  و مشـک�ت خـ�د را راحـت مسـ�ئلت�اننـ�  یمـ بـ�دن گ�یکـ�یب�ن یپشـت و پشـت گ� و هـمیک�ی
و جـ�ا از هـم عمـل  ییتنهـ� نکـه بـهیتـ� ا ،ب�سـن� یو بهتـ� تـ� ب�رگ یبه دست�ورده� حل کنن� و

و  ینـیش عیک نمـ�یـ، �ان دسـتم�دیـب� س� م ه� هیاتح�د یجمع زدن دسته �ست چ�نهیکنن�. س
ک�رگ�ان است. یه� هگ�و ی�ریو هم ین همبستگیا مشخص از  مختلف 

 گ�یک�ی، ش�نه به ش�نه یو همبستگ ی، ب�اب�یآزاد

نکـه در تضـ�د ی� ایـ هسـتن� و گ�یکـ�یبـ�  یو س�زگ�ر یهم�هنگ در یو همبستگ ی، ب�اب�ی� آزادیآ
ن یـمـ� ا نظـ� م؟ ازیق دهـیـتطب گ�یکـ�یمتف�وت را بـ�  میمف�ه نی� ممکن است ایگ�ن�؟ آیک�یب� 

 ی�ئ�ل�ژیـــانـــ� و آن ا �ه شـــ�هیـــهـــم تنر د �اریــمســـتحکم و پ� ی�ئ�ل�ژیـــا کیـــ در ]جنبـــه[ ســه
 است. دمک�اسی �لیس�س

کـــهیـــگ�نـــ�. ایک�یملـــ�وم  �زم و یو ب�ابــ� یآزاد  از ت�اننـــ� یمـــ ن تنهـــ� شـــه�ون�ان ب�اب�نـــ� 
 نیـگـ�ان را مخـ�وش کننـ�. اید یهـ� یآنکـه آزاد یمن� ش�ن� ب خ�د به�ه یه� یآزاد ]تینه�[
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 ]یم�جـه قـ�ن�ن[ لیـگـ� شـه�ون�ان خـ�د بـ�ون دلیت�اننـ� بـ� د ینم شه�ون�ان ب�اب�ن� که ]تنه�[
 ن�.یاعم�ل ق�رت نم�

گ�ه   »�نیـگ� دیکـ�ین یکپ�رچـه و عـیهمـه را «را  یشف�ض ب�ابـ�یپ ،� مغ�ضیتنه� اف�اد ن�آ
کـه ا یمـ ی�یگ هجـینطـ�ر نتیآنجـ� ا از انگ�رن� و یم کـ�ر سـبب خ�شـهیـکننـ�   یفـ�د یآزاد بـه ن 
گ� بـ یم نـ�ع لبـ�س  کیـ ،مثـ�ل ی� بـ�ایـکـه همـه ب� � را داشـتن معنـیـا یب�ابـ� یراسـت هگ�دد. ا

ــبپ�شــن�، ا ــ�ی ــ�ع ب�اب ــ قطعــ�ً  ین ن ــه معن کــ�دن آزاد یب ــ�د. یفــ�د یمحــ�ود  مقصــ�د از امــ�  ب
از  خ�د و استف�ده یاعم�ل آزاد در واقع حق ب�اب� اف�اد در بلکه یست،ن یس�ز کن�اختی ،یب�اب�
ــ یخــ�د اســت. هــ� کســ یآزاد افــ�اد  �کــه آزاد بــ�دن حــق همــ ب�شــ�ن بــ�ور یــبــ� ا یراســت هکــه ب

 دان�. یاز حق�ق آن اف�اد م یبخش �یرا ن یاز ب�اب� ینیمع �ط�ر قطع درج به، ج�معه است
ــن[ یهمبســتگ �س،یــن قیهمــ بــ� ــ� یکــی ]�ی ــه  یاز شــ�وط �زِم ب�اب ک اســت. روشــن اســت 

ب�شــ�، بلکــه  ینمــ افــ�اد یشــ�فت شخصــیپ خ�اســت و طلــب رشــ� و یبــ�ا ی، مــ�نعیهمبســتگ
کــه اجــ�زه ینــ�ع خ�دخــ�اه ایــندرســت نقطــه� مق�بــل  منــ�فع  یگــ�ان را بــ�ایدهــ� د یمــ اســت 

 خ�د استثم�ر کن�.  یشخص
بـ�  یسـ�زد و آنهـ� را بـه همکـ�ر یگ� متح� مـیک�یاست که م�دم را ب�  یا هیروح ،یهمبستگ

کـه زورمنـ�ان را از ِاعمـ�ل قـ�رت بـ� عل یبستگن همیکن�. ا یم قیگ� تش�یک�ی ه ضـعف� یـاسـت 
کـه  یتحـ�ل اجتمـ�ع و �ییـب� اصـل تغ یمبتن یهمبستگ ح�ل تنه� نیع ش�د. در یم م�نع اسـت 

ضــعف�، ت�انـــ�ت�  یطین شــ�ایدهـــ�. در چنــ یرامــ هــ� یاز آزاد یافــ�اد اجـــ�زه ب�خــ�ردار �بــه همــ
کــه هــ ،شــ�ن� یمــ کنــ�، آنهــ� از یت�انــ� آنهــ� را از رســ یکــس نمــ چیچ�ا �ن بــه حق�قشــ�ن محــ�وم 

ـــه کمک یوابســـتگ ـــ� ب ـــ�اد ن یه ـــ�ر آزادیاف ـــ ک�ک ـــ� زن�گیشـــ�ن� و د یم ـــ� از کمکشـــ�ن  یگ  یه
 گ�دد.  یم �زین یآزاد و ب ،اف�اد یمیو د یدلبخ�اه

ک�رلس�نیا"  سن�:ین� یم ست؟یچ دمک�اسی�ل یس�س، در کت�ب "ین م�"آو  "نگ�ار 
ــا ــن ســه ارزش ای ــ� نی ــه ب ــ� گ�ن ــم اث ــ ه ــ�: آزاد یم ــ� مســتل�م یگ�ارن ــ� یب�اب  یســت، ب�اب

 ست. یو ب�اب� یمستل�م آزاد یست و همبستگ یمستل�م همبستگ

از  یکــی در دمکــ�ات �لیرهبــ� حــ�ب س�ســ "،او�ف پ�لمــه"یاز ســخن�ان ی� قســمتیــمــتن ز
 است: ۱۹۸۲در س�ل  یح�ب یه� نشست

کــه  یت اظهــ�ر مــو مســّ�  یت ســ�بلن�یــمــن بــ� نه� هســتم.  دمکــ�ات �لیک س�ســیــدارم 
کـ�دم و شـ�ه� فقـ� وحشـتن�ک مـ�دم  یمـ ی�ستم که در هن� زنـ�گی�ه پین عقیبه ا یزم�ن
کــه بــه  یزمــ�ن .گــ� از مــ�دم بــ�دمید یا ه�د عــ�یــ�ر زیم و بســیعظــ یهــ� رغــم ثــ�وت یعلــ
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 یحتـ ،لحـ�ظ یرا از ب�خـ یچ�رگیب و فق� ��ت متح�ه سف� ک�دم ویمختلف ا یه� قسمت
در  یو بـ� خفقـ�ن و فقـ�ان آزاد که ج�ان بـ�دم یهنگ�م به .�مید یب�رت� در سطح خفت

 ]بلنـ�[ سـتیبـ� ل �م ویـد را هـ� ین�ز ،م�گ یه� که اردوگ�ه یوقت .ش�م در رو سم رویکم�ن
 م�اجه ش�م.  ه� هین اتح�دیفع�ل و دمک�ات �لیش�گ�ن س�س کشته

هـ� ب�دنـ�  دمکـ�ات �لین س�سـیب�دم ا ی�ستم که پیه� پ دمک�ات �لیبه س�س یمن زم�ن
�ل ین س�ســیــ�م ایــفهمکــه   یوقتــ ؛ک�دنــ� در ســ�ئ� بــ�ز دمک�اســیتحقــق  یکــه راه را بــ�ا

کـه  یوقتـ ؛�ی�ون کشـیـب ۱۹۳۰ یدوران بح�انـ یکـ�ریرا از فقـ� و ب ب�د که کش�ر دمک�اسی
ــ�ا شــ�کت  ]یحقــ�ق ب�زنشســتگ یجــ�د صــن�وق بــ�ایطــ�� ا[  ATPیخــ�دم درمبــ�رزه ب

� یــکــه افــ�اد م�دبگ یزمــ�نو  ؛کــ�دم یمــ یهمکــ�ر یســتی�لیس�س یهــ� نیو بــ� کمپ داشــتم
  �لیاز س�ســ یکــیمــن  ،تــ�ش و تقــ� ب�دنــ� در دوران که�لــت در یمســتم�ن یتــ�م یبــ�ا

ن یشـی� پیـوز نخسـت[ )١("تـگ ارلنـ�ر"ب�  یه� ک�ر و همک�ر س�ل یط در .ش�مه�  دمک�ات
و  یواقعـــ دمک�اســـی یبـــ�دن بـــه معنـــ� یو پـــ ]دمکـــ�ات ســـ�ئ� �لیو رهبـــ� حـــ�ب س�ســـ

، "ب�انــت یلــیو"همچــ�ن  یکــیدوســت�ن ن�د رتبــ�ط بــ�دن بــ�ا و در یواقعــ یدوســت انســ�ن
تحقـــق  یمبـــ�رزه بـــ�ا در خـــ�د را یکـــه زنـــ�گ )٣("یگـــ�ه ب�اتلـــیت�"و  )٢("یســـکیاب�ونـــ� ک�"

 .  به خط� ان�اخته ب�دن� یانس�ن یه� ارزش
و ، سـتمی� نگ�یـدنت� شـ� کـه بـه  ن اعتق�دم راسخیا ین است که زم�نیا ،همه از ت� ام� مهم

�ن مـــ�دم را یـــو نفـــ�ق م را و ف�صـــله یکـــ�ریح�ت را و بی� تســـلیـــهـــ� را و تج� آن جنـــگ در
 �م. ید

کـه در کشـ�رین تفک� اعتق�د راسخ پیبه ا یزم�ن کـه شـ�ه� بـ�دم  کـ�دم  خ�دمـ�ن هـ�  �ا 
بـه  یوقتـ شـ�د. یم و احتک�ر اف�وده یخ�ار نیو تقلب و زم یک�ریو ب یع�الت یب� ب روز

کـه دسـت یمـ نگ�ه یا هن�یآ کـه در آن  یا هنـ�یمـ�ن در نظـ� دارنـ�، آیب�اه�  یراسـت کـنم 
آن هـــ� روز  کـــه در ییجـــ� ؛� پ�لـــ�ارت�یـــشـــ�ن� و اغن ی�تـــ� مـــیهـــ� روز فق �انیدســـتم�دبگ

 یحـــیتف� یهــ� قیشــ�د و تعــ�اد ق� یمــت�  و شــکنن�ه تــ� سســت یاجتمــ�ع یه� همــیب
ــ� فیضــع یاجتمــ�ع یهمبســتگ کــه ییجــ�؛ شــت�یمــت ث�وتمنــ�ان، هــ� روز بیق گــ�ان  ت

کننـ� کـه ق�رتمنـ�ان هـ� ییجـ� ؛تـ� یقـ� یشـ�د و خ�دخـ�اه یم  دسـت به آنچـه اراده 
کـه مـن ، آورن� و فق�ا مجب�رن� بس�زن� و بسـ�زن� یم  دمکـ�اتسـِت ی�لیک س�سیـالبتـه 

ـــ�ا ـــه ا ییدســـت�ورده� یهســـتم. مـــن ب ـــک ـــ�ا دمک�اســـی �لین س�ســـی کشـــ�رم�ن  یب
کـه مـیکنم. من بس یم ارمغ�ن آورده احس�س غ�ور به دانـم  ی�ر خ�شـح�ل هسـتم، چ�ا
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کن�ن دولت مح�فظه ۀ�ن دوریپس از پ� بـ� دوش مـ�  ینیف مهم و سنگیچه وظ�، یک�ر 
کنـ�ن مـیخ�اهـ� بـ�د. و مـن اطم کـه مـ�دم ا کـه پـس از بـه ینـ�ن خـ�ط� دارم  سـ�  داننـ� 

کــــ�ر، امن در یا هنــــ�یهــــ�، چــــه آ آمــــ�ن دوران راســــت کســــب و  ت و ثبــــ�ت یــــانتظــــ�ر 
 خ�اه� ب�د. ش�ن  یقتص�دا

کـــه مـــ نیمـــن همچنـــ س�شـــ�ر از  ،خ ســـ�ئ� مـــ�رنیدانـــم تـــ�ر یلبخنـــ� بـــ� لـــب دارم، چ�ا
. خ�انن� ین� میسم ن�خ�ش�ی�لیس�س را آنه�  یراست است که دست یاص�ح�ت ارزشمن�

سـ�  بـ� هـ� ن اصـ�ح�ت را تج�بـه ک�دنـ�، شـم� راسـتیـت ایـواقع که م�دم  یام� بع�ه� زم�ن
 � ک�د. یج�ال ب�پ� خ�اه ب�س� جنگ و ین اص�ح�ت به چه کسیا "تیک�د"نکه یا

کـه  دمک�اتست ی�لیک س�سیالبته که من  طـ��   یبـ�د وقتـ "نیبـ�نت"هستم، هم�نط�ر 
کــه  یحــق انتخ�بــ�ت همگــ�ن کــ�د، همــ�نط�ر  کــه ب�ن�مــ بــ�د آن" ارلنــ�ر"را مطــ��   �زمــ�ن 

و  یهمبسـتگ نهـ� بـ�یهمـه� ان را ت�سـعه داد. یشـ�غل یب�زنشسـتگ �مـیو ب یاجتمـ�عن یت�م
 است. �یپ� گ� امک�نیک�یه احت�ام متق�بل ب

 ت یه� و اص�ل م�لک ارزش

کــه آن ی�یــهمــ�ن چ دمک�اســی �لیس�ســ ی�ئ�ل�ژیــا یمتــ�ادف بــ�ا ۀواژ ســم ی�لیرا س�س اســت 
کـــ�رگ�یخـــ�ان یک مـــیـــدمک�ات امـــ� در  ،اســـت یســـتی�لیاز جنـــبش س�س یبخشـــ یم. جنـــبش 

 و ســ�ک�ب یکتــ�ت�ریکــه قــ�رت دولــت را بــ� د ییه� ی�ئ�ل�ژیــا�ن تفکــ� مــ� و آن یــحــ�ل م نیعــ
 وج�د دارد.  ی�دین�، ف�صله� زدان یم یکی

ــِم ی�لیس�س ــدمک�اتس ــهی ــ�اره ب ــ�ل روش ک هم ــ� دنب ــ یه ــ�ا یعمل ــ�ا ب ــل اج ــل و  یو ق�ب ح
کــه  ی�ســین سیب�شــ�. مخــ�لف یمــ یانــ�اع مشــک�ت اجتمــ�ع یفصــل اس�ســ مــ� اصــ�ار دارنــ� 

کـ�دن حقـ�ق بشـ� مـی، سـ�ک�ب و پ�یکتـ�ت�ریبـه دشه منج� یسم همی�لیس�س شـ�د، در  یمـ�ل 
ک یـدمک�ات یب� استف�ده از راهک�ره� کیدمک�اتسِم ی�لیس�س ست.ین مطلب درست نیکه ا یح�ل
ــ�ا یتحقــق آزاد منظ�ر بــهه�  جــ�د ف�صــتیدنبــ�ل ا ، بــهی�ســیو س ن یمــ�دم اســت. مخــ�لف یب

دخ�لــت در مســ�ئل  یرا بــ�ا مــ�دم یی�� ت�انــیــ مــ� در جنــ�ح راســت، اغلــب حــق ج�معــه و ی�ســیس
هــ� اعتقــ�د  دمکــ�ات �لیکــه س�ســ  یصــ�رتنـ�؛ در ینم� یمــ حــل مشــک�ت انکــ�ر جهــِت  یاجتمـ�ع

 ه� هم ممکن و هم مطل�ب است.  ن دخ�لتیدارن� ا
ت یـشـ�د، مثـل بـه م�لک یمـ کـ�دن نـ�م بـ�ده یعنـ�ان متـ�ادف مّلـ سـم بـهی�لیاز س�س یگ�ه
 .  یاقتص�د یه� تیفع�لو ه�  ش�کت درآوردن یاجتم�ع

 ت اســـت.یـــمبحـــث م�لک ی�یـــب�انگ و جنجـــ�ل یبـــه داغـــ یکی�ئ�ل�ژیـــمبحـــث ا کمتـــ�
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کـه قبـل از انتخ�بـ�ت سـ�ل  )١("گفـ�وسیارنست و"�ت ب� ارث یط�� م�ل آن: یخیت�ر یه� مث�ل
ــ� نظ�یــمطــ�� شــ�، و  ۱۹۲۸ ک�رمنــ�ان در دار ه� ســه�می ــ�رگ�ان و  ک هــ� و  ت شــ�کتیــم�لک کــ�دن 

 .  ۱۹۸۲در انتخ�ب�ت س�ل  ک�رخ�نج�ت
نبــ�ده اســت.  دمک�اســی �لیدر ت�ســعه� س�ســ یاصــلمســ�ئل ت، ه�گــ� جــ�و یــم�لکم�ضــ�ع 

غ یـو تبل یمع�فـ از جملـه ؛ع�جـل و ق�بـل اجـ�ا مس�ئلحل  ۀشت� درب�ریب �ریم�دم ت�جه خ�د را بس
کــ�ر در روز و ک�ســتن از ســخت غیــو تبل یط�فــ�ار، دمک�اســی  کــ�ر یه� یطــ�� هشــت ســ�عت 

خـ�د  ،ی�ریبسـ یت نشـ�. بـ�ایـبحـث م�لک کن�ر گ�اشتنن مس�ئل ب�عث یگ�اشته ب�دن�، ام� ا
 یعــ�الت یبــ �، ظلــم ویــمن�لــه� نمــ�د تحق بــه یدار هیســتم ســ�م�یو س یت خص�صــیــحقــ�ق م�لک
 ه� یعـ�الت یت�انـ� مـ�نع آن بـ ی� مـیـل ت�لیوسـ� یت عمـ�میـن ب�ور ب�دن� که م�لکیب�د. آنه� ب� ا

کــه صــ�ف مّلــیــبــ� ا حــ�ل نیعــ گــ�دد. امــ� همــه در  ییتنهــ� کــ�دن، بــه ین مســئله واقــف ب�دنــ� 
کــه شـ�ایت�انـ� تضــم ینمـ کنـ�  کـه آنهــ� پـس از مّلــ یط زنـ�گین   یکــ�رگ�ان بهتـ� خ�اهــ� شـ�؛ چ�ا

کـــ�ریشـــ�ا ک�دنـــ�، و یاســـتف�ده مـــ یآ�ت قبلـــ نیکـــ�دن صـــنعت، هنـــ�ز از همـــ�ن م�شـــ  یط 
ــ ــت ینم ــ� ت�انس ــله بهت ــت  ب�ف�ص ــ�نس پ�داخ ــ�د، و ش ــ�س ت�لیبش ــت� ب�اس ــش ــت�ی� بی ــ�ز  ،ش هن

 � خ�اه� ب�د. یوابسته به سطح ت�ل
، بــ� مشــک�ت یســتی�لیبــ� اقتصــ�د س�س یکــه کشــ�ره� گــ� معلــ�م شــ�ه اســتین دیهمچنــ

 یه� تیمحــ�ود ،ســبب اقتصــ�د متم�کــ� هــ� بــه ســتمین سیــانــ�. ا م�اجــه بــ�ده یق�بــل تــ�جه
 وجــ�د هبــ ی� جمعــیــ یفــ�د یه� یگ�ار هیو ســ�م� هــ� هافــ�اد در ت�ســعه� پ�وژ یآزاد یبــ�ا ی�دیــز
کـ�رآیک اقتص�د متم�ک� انتظ�ر داشته ب�شینکه در یآوردن�. ا یم کـه بـ�  �زهـ� یانـ�اع ن ییبـ�� ییم 
ــ�دمیاحت و ــ�ک و __ �جــ�ت م ــ�ن و وســ� از پ�ش ــ�یمبلم ــ� غــ�ا و س ــه ت ــ�ل گ�فت ــ�میل من ــ�  __ � اق ب

ک�ر بس ب�� ییک�رآ  .  است ی�ر مشکلیب�آورده ش�ن�، 
مت�جـه معضـ�ت م�بـ�ط  ،کـ�ر خـ�د �یـهمـ�ن م�احـل اول س�ئ�، در یه� دمک�ات �لیس�س

کـه مـ�دم را  یلـیتنهـ� دل«سـ� ین� یمـ ۱۹۱۸، در سـ�ل )٢("گ�ست�و مـ�ل�"ش�ن�.  به اقتص�د متم�ک�
. »اسـتشـ�ن  یط زن�گی� به بهبـ�د شـ�ایدارد، ام یم� وایت�ل یستی�لیس�س الگ�یت از یبه حم�

کنـ�. این یسـتمیط�فـ�ار سکـس  چیشـک، هـ ب�ون کـه اوضـ�ع را از آنچـه هسـت بـ�ت�  ن یـسـت 
ــ�ت ــ ،م�حظ ــ� دمکــ�ات �لیس�س ــاول یه ــه جهــت فع�ل هی ک ــت  ــرا بــ� آن داش ــ� تی ا خــ�د ر یه

بـ� ) یسـتی�لیس�س( یج�د اقتصـ�د متم�کـ� دولتـیا یغ ب�ایتبل یج� هاص�ح نم�ده و بس�عت  به
 یأکــ�دن حـــق ر یدر قـــ�ن�ن ی�وزیــپ پـــس ازشــ�ن�. ق�بـــل حصــ�ل متم�کـــ�  یه� هــ�ف یرو
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کث� یه بــ� آرایــت�انســتن� بــ� تک هــ� دمکــ�ات �لی، س�ســیهمگــ�ن  از ی�ریدهنــ�گ�ن، بســ یأر تیــا
ــا ــیس یه� ه�ی ــ� ا ی�س ــعیخــ�د را ب ــ�م �جــ�د و ت�س ــ�. آنهــ� از ا یرفــ�ه عم کنن ــمحقــق  ــط� نی  قی

ـــ ـــ� و دســـت آوردنـــ�  را به ی�ات مهـــم اجتمـــ�عییـــجـــ�د تغیو ا ی�ســـیکســـب قـــ�رت س �ییت�ان ب
کــ�دن  یبــ�� و عق�نــ یت و بــ�زدهیــآن کف� �مح�کــ ی�ویــکــه ن __ یاز رشــ� اقتصــ�د گیــ�ی به�ه

شــت� یهــ� چـه ب یاقتصـ�د یب�ابــ� ، در جهـتیفـ�د یهــ� ین حفـظ آزادیدر عــ__ سـتم بـ�د یس
 ن�.ی�م�دم ک�ش

 یت خص�صــیــحقــ�ق م�لک یکی�ل�ژئ�یــ� ایفش�رشــ�، ن دســت�ورده�یــا �امــ� بــ� وجــ�د همــ
ک�رکنــ�ن در کــه شــ�ه� بــ�دیم نیــ�  ۱۹۸۰. در دهــه فــ�وکش نکــ�ده بــ�د کــ�رگ�ان و  طــ�� شــ�کت 

 .  تص�یب نش� ه� سه�م ش�کت
و فـ�وش  یدرمـ�ن یه� همـیکـ�دن ب یگـ� شـ�ه� مطـ�� شـ�ن بحـث خص�صـید ام�وزه بـ�ر
طـ�ر  بـه یاقتصـ�د جهـ�ن ،چنـ�ان دور نه یا هن�ی� که در آیآ یم نظ� م. بهیهست یمس�کن عم�م

کـ�ده � اج�زه خ�اه� داد که ازیص�حب�ن ت�لبه  یا هن�یف�ا کشـ�ره� را بـه ، قـ�رت خـ�د اسـتف�ده 
کـه در یو اجتمـ�ع یاقتصـ�د یدسـت�ورده� �ن�ازن� و همیگ� بیک�یج�ن   سـتمیطـ�ل قـ�ن ب را 

کث�ینص  .  نم�ین�از دست آنه� خ�ر�  یگ�یپس از د یکی، است �هیک�رگ�ان) گ�د( تیب ا
 یهــ� ک ارزشیــدمک�اتســم ی�لیس�س یهــ� کــه ارزش میآن هســت گــ�اهگــ� ینجــ� بــ�ر دیدر ا

 � هستن�. یمف و یعمل معق�ل و
آورد خـ�د را وفـق  یمـ شـ�ه بـه ارمغـ�ن یکـه اقتصـ�د جهـ�ن ی�انگـ�یج وینتـ� � بـ�یـچگ�نه ب�

ــ ــیده ــه م ــ�ان یم؟ چگ�ن ــ�ایت ــ�زدهیم از اف ــیتحم[ یش ب ــت�ل ]یل ــ ی�ی ــ�ا ین�ش ــتیاز اف  ش رق�ب
کنــ � یــرا ب� ییهــ� خــ�د چــه روش یهــ� �ســتیو س ی�ســیحفــظ اهــ�اف س یم؟ و بــ�ایاســتف�ده 

 م؟ی�یش بگیپ
م�ضـ�ع شـ�،  یبـه ج�معـه مع�فـ دمک�اسـی� و یبه ق�رت رس دمک�اسی �لیکه س�س  یزم�ن

ن یتــ�م ت بــ�د،یــاول اهم �درجــدر آنچــه زمــ�ن  نبــ�د. در آن یبحــث چنــ�ان مط�حــ ،تیــم�لک
عـ�الت و انصـ�ف و ت�جـه بـه رفـ�ه مـ�دم  یسـطح ممکـن، ب�قـ�ار نیتـ� عیوس در یرف�ه اجتم�ع

ـــ� در ـــ�د. ج�معـــه� ب�اب ـــ�رچ�ب و ب ـــ یســـ�خت�ر مفهـــ�م چ ـــ�ئ� یســـ�خته م ـــه س ک را  آن ه� یشـــ� 
     ن�من�. یم )١("ف�لکمت"

                                                        
ــ. 1 ــه� مــ�دم" ،(folkhemme)" ف�لکمــت" یلغــ� یمعن ــهیــ. ااســت "خ�ن ــ ن واژه را ب ــ�ا یعنــ�ان مت�ادف  یب

ک آن، کننــ�. مفهــ�م ی، اســتف�ده مــ"همــه یبــ�ا دمکــ�ات �لیج�معــه� س�ســ" از  ی�یبــ� تصــ� ی� خ�صــیــت�
کـــه در آن همـــه، از جملـــه ف�زن�خ�انـــ� یروابـــط خـــ�ن�ادگ کســـ�ن یت یـــو امن ی، از ارزش مســـ�وه� هدارد 

___________________________ 
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ک ی�د و دارایــب�گســت همــه� افــ�اد ج�معــه را دریب� یمــ یپ�شــش رفــ�ه اجتمــ�ع ت یــفیچنــ�ن 
کــه  ییبــ��  گفتـــه نــ�. بــهیبخ�اهنــ� از آن امک�نـــ�ت اســتف�ده نم� طبقــ�ت ج�معــه همـــ�ب�شــ� 

ن، یبجـــ� بهتـــ� ی�یـــ�ر داشـــته ب�شـــن� و چیـــهـــ� را در اخت نی� بهتـــ�یـــمـــ�دم ب� « :"گ�ســـت�و مـــ�ل�"
کــــ�س درسیــــدر  یی� شــــ�کت بــــ� دختــــ� رختشــــ�ینکــــه پســــ� مــــ�ی. ا»ســــتی�فتــــه نیپ�  ک 
ـــ�ملینشـــ یمـــ ـــل ت ـــ� ارزش و ق�ب ـــ�رگ� کشـــ�ورزنکـــه یا .اســـت ینن�، مســـئله� ب در  یدار مغـــ�زهو  ک

 یمثبتــ �رین� امــ� بســشــ� می یگ� بســت�یکــ�ی کنــ�ر دربیم�رســت�ن بــ�ای عمــل ج�احــی آپ�نــ�یس 
کـ�ریبـ�د. چنـ ین ب�ابـ�یـادنبـ�ل  دمک�اسـی بـه س�سی�ل. است ک ج�معـه بـ� اقتصـ�د یـدر  ین 

 ع درآمـــ�ه� را دریـــت�ز ۀکـــه نحـــ� ی�ســـیم�ت سیاز تصـــم یامـــ� در ســـ�خت�ر اســـت. یشـــ�ن ،آزاد
 خ�مت آن بگ�ارد. 

 

                                                                                                                        
ن جهـ�ت بـ� یـاز اشـ�د.  اهمیـت بیشـت�ی داده نمـی ف�زنـ�ان خـ�ن�اده از یب�شـن� و بـه ب�خـ یب�خ�ردار مـ

ک�دم که در ی� ب� مفه�میو ن یی� نگ�ش معم�ل اروپ�ی ینگ�ش طبق�ت وجـ�د  "دولت رف�ه" ک ازیجه�ن آ
 ._ م � استیک�ر از رف�ه است، متم� ف مح�ودت� دولت مح�فظهیکه د�لت ب� تع� دارد



 
 
 



 اص�ل ج�معه رف�ه -۴-۴

 
 ی�یر ههــ� و ب�ن�مــ کــ�دن شــ�کت یت خــ�د، مّلــیــل فع�لیــســ�ئ� از همــ�ن اوا دمک�اســی �لیس�ســ

ــ�[ ــ�د ]متم�ک ــطح گســت�ده را یاقتص ــ در س ــ�ان راه رســ هب ــهیعن ــِم ی�لیس�س �ن ب ــدمک�اتس ک ی
ــی�ۀمــ�دود دانســت.  ــه روش س�ســیگ�یجــ� ش کــه ب ــ�ئ� دمک�اســی �لین  ــت:  یس معــ�وف اس

کـــ�رک�دی�لیو س�س م اقتصـــ�د بـــ�زاریســـتم تنظـــیس بـــ�د.  (Functional Socialis) یســـِم 
شـ�فته یپ یک ج�معـه� رفـ�هیـجـ�د یا ه� یخ�د را ب� پ� یه� �ستیس�ئ� س یه� دمک�ات�ل یس�س

کــه بــ� اســتف�ده از  بــ� دمک�اســی �لیبنــ� نه�دنــ�. س�ســع و جــ�مع یوســ یبــ� بخــش عمــ�م آن بــ�د 
ــ یا هج�معــ، دولــت رفــ�ه کــه بــ�زده هب ــ� قــ�رت و  یبــ�� ی�یــت�ل یوجــ�د آورد  اقتصــ�د بــ�زار را ب

کـ�ده و بـ� ب�ن�مـیـ) ت�کیدولتـ( یبخـش عمـ�م یـیامک�ن�ت اج�ا ه�شـمن�انه در  یه� ی�یر هب 
 ع ث�وت بک�ش�. یشت� ت�زیک�دن ه�چه ب ع�د�نه

کـ�رگ�ان امکـ�ن داد بـ�ی�سیس یه� استف�ده از روش نفـ�ذ  �انیـم ، هم به ج�معه و هـم بـه 
کنتــ�ل  ینــ�. بـ� گ�شـت زمــ�ن، تق�ضـ� بـ�ایف�ایب یسـتم اقتصـ�دیس یتهــ�ی� خـ�د بـ� فع�لیث�و تـ
ــ�ث ــیت ــتیط زی�ات مح ــن� یس ــ� عیص ــ�ا نی ــق مشــ�رکت در یش یاف ــ�ان ح ک�رمن ــ�رگ�ان و  ک ــت و  �ف

ن امکــ�ن را یــا ،ی�ســیس ینــ�. اب�ارهــ�دســت آورد بهرا  یت شــغلیــو حــق امن یتی�یمســ�ئل مــ�
ع�جــل  ی�زهــ�یبــه مصــ�ف ن را ی�تیــم�ل یه� از درآمــ� ی�ان مطلــ�بیــبت�اننــ� م تــ�وجــ�د آورد  هبــ

، ه� یش مسـتم�یافـ�ا، یو درمـ�ن یم�ارس، گست�ش خ�م�ت اجتم�ع �ت�سع ازجمله ،ج�معه
ک�رافت�دگ یم�ریب یه� همیب از  ی�ریب بسیت�ت نیب�س�نن�. ب� ،م�اقبت از ک�دک�ننه� یو ه� یو از 



278     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

دسـت مجـ�لس  در و ن�عملک�د بـ�زار آزاد خـ�ر� شـ� یبه چگ�نگ یاز وابستگ گ�ین مس�ئل، دیا
 ی�ســیس یهــ� ی�یگ میتصــم �رفتــه دامنــ �نــ�ه قــ�ار گ�فتنــ�. رفتــهیگ میتصــم ی�ســیو مجــ�مع س

 �ا ک�د. یپ یا هن�یف�ارش�  ک م�دمیدمک�اتش� و ق�رت و ت�ان مش�رکت  ت� عیوس
کـه سـ�ئ� کشـ�ر یـگ�د ]�یـج�[ طیث� از شـ�ا�متـ مشـ�وط و ی�سـینفـ�ذ س، هم�م�ن �. از آنجـ� 

نگ�نـه بـ�ده اسـت و همچنـ�ن یا گ�شـته به ص�درات دارد، در ی�دیز یاست و وابستگ یک�چک
کـه صـن�یس�ئ� ب� یط اقتص�دینگ�نه است که ش�ایا بـ�زار  بـه رق�بـت در ع را قـ�دری� چن�ن ب�شـ� 

ــ�ن ــنم� یجه ــ�اه �.ی ــه بخ ــ��یچن�نچ ــطح ب ــ�گ ییم در س ــ�ه زن ــ یاز رف ــ�ً یکن و  ی�یــع� م و اس�س
کــه بتــ�انیداشــته ب�شــ یدرآمــ� کنــیمختلــف ج�معــه تقســ یهــ� هن گ�ویم بــیم  مــ�  یم، بــ�ایم 
ک�را ب�شن� و از ه�یاست که صن� یض�ور �ات یـشـت� ت�لی� بک�هنـ� تـ� بت�اننـ� بیـت�ل یه� هنیع م� 

ــ�در ــ�د را ص گ� ه�ینم� خ ــ�.ا ــین ــ ه� هن ــ�ا ش ازیب ــ� اف ــش پیح ــ�ا کنی ــ� � ون ــبب آن تق�ض ــه س  یب
گـــ�دد، درآمــ� ن�شــ یخــ�رج کـــ�هش م�اجــه  کـــ�هش  یبــ�   جـــهی�فتــه و در نتیاز صـــ�درات هــم 
کـ�هش  یخط�نـ�ک ممکـن اسـت منجـ� بـه آغـ�ز دور رود و یهم رو به ن�ول م یداخل یتق�ض� از 

 گ�دد.  ی�ات داخلیت�ل
کـه ق�بلیهسـت یسـتم اقتصـ�دیس ی�زمن� ن�عینم� رو  نیاز ا  یسـ�ز نـهیو به یسـ�ز ت نـ�یـم 

کــه بــ�ایــ� نم�یــت�ل ییخــ�د را داشــته ب�شــ� و بت�انــ� ک��هــ� وجــ�د داشــته ب�شــ�.  یآن بــ�زار ی� 
نــ�ارد و  یبــ�زار، ه�گــ� ثبــ�ت یمســتل�م ت�ســعه و اصــ�ح مــ�اوم اســت. تق�ضــ� یســتمین سیچنــ

ــ�ث تحــت ــقــ�ت ج�یتحقهــ�،  ین�آور�، یــج� الگ�هــ�یمــ�اوم  �یت ــ�ار  ی�ات اجتمــ�عییــ� و تغی ق
گ� ن  دور ی�سـیت سیکنتـ�ل و هـ�ا ح�ل خـ�د رهـ� شـ�ن� و از به ،ب�زار خشن خ�م و ی�وه�یدارد. ا

�ز یــت بــ�آورده ســ�ختن نیکــس مســئ�ل چیهــ �فــت وی�انگــ� خ�اهــ� یو یابعــ�د یبم�ننــ�، نــ�ب�اب�
، را بـــ� عهـــ�ه نخ�اهـــ� گ�فـــت شـــ�ن یدر م�احـــل مختلـــف زن�گ یت اقتصـــ�دیـــمـــ�دم بـــه امن

 ب�شن�. ینم �سیچ مق�ار پ�ل ق�بل قیکه ب� ه ییه� ارزش
مح�ر را بـ�زار یسـتم اقتصـ�دین سیـ�ن ایـجـ�د تعـ�دل می� ایفه� خطیوظ دمک�اسی �لیس�س

ـــ� م�تش ب�اســـ�س یعهـــ�ه دارد و تصـــم بـــ� یبخـــش دولتـــ ]یرفـــ�ه ی�یر هســـتم ب�ن�مـــیس[ ب
 .است ب�زار یه� متف�وت ب� ارزشکّلی  که بهش�د  یم گ�فته ییه� ارزش

کـه ت�سـط  یمـ یع منـ�بعیت�ز ستمی� سیی، ه�ف ج�معه� رف�ه را، تغدمک�اسی �لیس�س دانـ� 
ـــ�م نجـــ�یجـــ�د شـــ�ه اســـت. مســـئله� مهـــم در ایخـــ�م اقتصـــ�د بـــ�زار ا خشـــن و یهـــ� روش ن یت

 ک�دک�ن و ن�ج�انـ�ن ؛خ�اهن� داشتش�ن  یاست که م�دم در م�احل متف�وت زن�گ ی�ج�تیاحت
ه بـــ قـــ�ً یدق ،هســـتن� یت مـــ�لیـــ�زمنـــ� حم�ین هـــ� هخ�ن�اد و ل دارنـــ�ی�ز بـــه م�اقبـــت و تحصـــیـــن
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کـــه  نیـــا  ۀنســـبت بـــه خـــ�ن�اد یشـــت�یب یه� هنـــیه�ه بـــ� داشـــتن ف�زنـــ�، خـــ�ن�ادیـــک علـــت 
ــ ــ� دارد.   �ونب ــدر ت�ج ف�زن ــتیه سی ــه خ�ن�اد یه� �س ــک ب ــ� هکم ــ�ا ه ــ�ل یب ــک ،مث ــه� یه� کم ن

کــه اینطــ�ر نیف�زنــ�، ا  یهــ� هخ�ن�اد از یبــه بعضــ ]یا هچ ضــ�بطیبــ�ون هــ[هــ�  ن کمکیــســت 
ــ � و محتــ�ج پ�داخــتیــفق ــ�ا مشخصــ�ً [ شــ�د، بلکــه یم  ]ف�زنــ� بــ�ده و یدارا یهــ� هخ�ن�اد یب
 گ�ارد.  یم دوش آن خ�ن�اده ک ف�زن� ب�یاست که  یا هنیه� مق�ار جب�ان آن یب�ا

ش یآنهـ� ب�شـ� افــ�ا یسـت پ�ســخگ�یب� یمـ) یدولتــ( یکــه بخـش عمـ�م یی�زهـ�یامـ�وزه ن
�فتـه اسـت. یش ی� افـ�ایـ�ت نیـ� ن�خـ�لص مشـم�ل م�لیـت�ل ]نسـبت[ جـه سـهمیان�. در نت �فتهی

 یاسـت�ن یدولـت و شـ�راه�( یاز مج�لس و مجـ�مع عمـ�م یعیف وسیکه ت�سط ط یم�تیتصم
کـه تحـت  ی�جـ�تیاحتن یتـ�م ی� ن�خـ�لص را بـ�ایـاز ت�ل یمین تق�یب�ً ش�ن�،  یم ) گ�فتهیو محل
کـه ین یمعنـ �انن بـیـدهنـ�. امـ� ا یمـ خ�د اختص�ص  هب است یت بخش عم�میمسئ�ل سـت 

ــ ــ�مع دولت ــ�نگ مــ�رد در یمج کــ�دن ا یچگ ــ�ف  ــمص ــ�  ن پ�لی ــ میتصــمه ــ�، در واقــع یگ یم �ن
 �یـ، م�ایصـ�رت مسـتم� بـه __ یاز کل ب�دجه� بخش عمـ�م یمین تق�یب�ً  __ از آن ی�دیبخش ز

ن یــاچگ�نــه نکــه یجــه ایگــ�دد. در نت یمبــه خ�ن�ارهــ� بــ�ز ینقــ� یهــ� و انــ�اع گ�نــ�گ�ن کمــک
 دارد.  ی�ن�ه بستگیگ م خ�د اف�اد کمکیبه تصم ش�د یه� خ�� م پ�ل

دسـت  از هـ� ی�یگ میتصـم، ن ع�صـهیکـه در چنـ�اینصـ�رت گ�فـت  نیـ� یگـ�یش�فت دیپ
ک�رکن�ن ا و �یفع��ن ب�زار خ�ر� گ�د کـه در دسـت بهن حـق را یـک�رگ�ان و  اداره� شـ�کت و  آوردنـ� 

مــ�رد  مشــت�ک در ی�یــگ میتصـم یق حــق رســمیـط� از ی� ک�رخ�نــه خــ�د شـ�کت کننــ�. بخشــیـ
 یهـــ� تین حم�یق قـــ�انیـــاز ط� عمـــ�ت�ً  یت شـــغلیـــق بهبـــ�د امنیـــاز ط� یو بخشـــ ]ات[�یـــت�ل

ـــ�د اتفـــ�ق افتـــ�د یگـــ�یتحـــ�ل مهـــم د میـــ�ن، در این. یاســـتخ�ام ـــ�رگ�ان  و آن ایـــن ب ک کـــه 
ک�رف�م�یب� س� م یشت�یت�انستن� ب� ق�رت ب ک�ه و چ�نه زدن ب�   نن�.ی�ن بنشی� م�ا
ــ�ل ــه دریاحســ�س مس ــ ت ج�مع ــف اجتمــ�ع یه� هجنب ــ�ا یمختل ــتیش یاف ــه .�ف ــ�ان  ب عن

ش ه�چـه یافـ�ا سـت ویط زیبهبـ�د محـ منظ�ر بـهع ی�ر از صـن�یبسـ یه� مث�ل شـ�ه� درخ�اسـت
هـ�  شـ�کت یکـ�دن رسـم یمن�لـه� مّلـ ن بـهیـم. ایبـ�د یصـ�رت جمعـ هبـ هـ� ی�یگ میتصـم شت�یب

کــه بســ یمعنــ نیــا بلکــه بــه ،نبــ�د شــ�ن تحــت نظــ�رت ج�معــه صــ�رت یه� تیــاز فع�ل ی�ریبــ�د 
) یشـ�ن �دهیپ( )١("یسم ک�رک�دی�لیس�س" ک،ی�ئ�ل�ژیرا در اصط�ح ا یا ه�ین پ�یگ�فت. چن یم
 ن�من�. یم

                                                        
1. Functional Socialism. 



280     دمک�اسی در ای�ان (دفت� دوم) س�سی�ل 

ن یـاز ا یکـیه� وج�د دارد. ع�الت  تیاز فع�ل ی�ریبس نظ�رت م�دم ب� ل�وم در ی�دیل زید�
 حــق ب�ابــ� همــه� افــ�اد در مشــ�رکت و دفــ�ع از حفــظ خ�اهــ�ن دمک�اســی �لیل اســت. س�ســیــد�

ن مــ�ارد یــا از یکــی )یاجتمــ�ع( یعمــ�م یســتم درمــ�نیس ج�معــه اســت. یهــ� تیــفع�لداشــتن 
 یا هلیوســ را ســت آنیب� ینمــ دارد یمســئله� درمــ�ن عمــ�م کــه یا ه�یــســبب ارزش و اســت. بــه

بـه  یمسـ�و یامکـ�ن دست�سـ سـتیب� یمـ از افـ�اد ج�معـه ی. هـ� فـ�دقـ�ار داد ییسـ�دج� یب�ا
کیبـ��ت� �یـب� یستم درم�نیرا داشته ب�ش�. س یعم�م یامک�ن�ت درم�ن را ارائـه  یِت درمـ�نیـفین 

 یمـ�نخـ�م�ت در کـس بت�انـ� نب�شـ�، و هـ� یخص�صـ یه� هدرم�نگ� هب ی�زیآنچن�نکه ن، �ده
کی�ز خــ�د را دریــمــ�رد ن کنــ� و   ییبــه ت�انــ� ی� ربطــیــارائــه شــ�ه نب� یت خــ�م�ت درمــ�نیــفی�فــت 

کـه بت�اننـ� پـ�ل �تـ� ازیکـه فق ییم�ر داشـته ب�شـ�. آنهـ�یف�د ب یم�ل  پ�داخـت کننـ� یآن هسـتن� 
کـه البتـه قـ�در بـهیرا که �زم دارن� در یم�اقبت درم�ن و� ست همیب� یم  �فت کنن� و ث�وتمنـ�ان 

ــیدل ،خــ�د هســتن� یدرمــ�ن یه� هنــیپ�داخــت ه� ــ�ا یل  یخص�صــ یهــ� هانتخــ�ب درم�نگ� یب
 �اشته ب�شن�.ن

 



 ن�هیه� در آ ارزشمب�نی  -۵ -۴
 

 یف�زنــ� دوران صــنعت، ن حــ�بیــک قــ�ن قــ�مت دارد. ایــش از یســ�ئ� بــ دمک�اســی�ل یس�ســ
گـ�دد.  یمـاز آن ب� شـت�ی�ر پیبسـ ییهـ� کـه بـه زمـ�ن ییهـ� از ارزش ی�یگ هش�ن است، ام� ب� به�

ــ�ریشــ� ــعمــ� ز یخی� از لحــ�ظ زمــ�ن ت ــا ولــی ،ن�اشــته ب�شــ� ی�دی ــ�ا دورانن ی ــ یب ک حــ�ب ی
 ق�بل ت�جه است.  و ی�ر ط��نیبس یش�و، زم�نیپ ی�سیس

 خـ�د ادامـه خ�اهـ� داد؟ یارزش ب�اب� هستن�، به بقـ� یه� دارا �ه که همه� انس�نین ای� ایآ
گیبســ ه� ه�یــگ�نــه ا نیــامــ�وزه ا بــ�  یکــ�چک �ریبســ یهــ� هقــت تنهــ� گ�ویانــ�. در حق � شــ�هیــ�ر ف�ا

 عتـ�ً یل نب�شـن�. البتـه طبیـه� ارزش ب�ابـ� ق� همه� انس�ن ی�نه ممکن است ب�ایگ�ا تفک�ات نخبه
نظــ�ات  یدارا ی�ریوجــ�د دارد. شــم�ر بســ یجهــ�ن یا هیــن ارزش پ�یــه ایــبــ� عل یی�ه�یــته�

ـــ�ا وهســـتن�  یا هن�ادپ�ســـت�ن ـــه پ یم�دمـــ یب ـــ� یمتفـــ�وت �نیشـــیک ـــ� ارزش ب�اب ـــق� یدارن ل ی
 کـه ب�عـث ]تیـ� ق�میـمـ�هب  �ریـمع مثل[ وج�د دارد یی�ر ه�ینکه معتق�ن� معی� ای، ش�ن� نمی

ب�ابــ� انســ�ن، از  یهــ� � بــه ارزشیــته� یگــ�یگــ� ب�شــن�. نــ�ع دید یب�تــ� از ب�خــ یشــ�د ب�خــ یمــ
ــ�وه گ ــ�ف  ــ� ط ــ ییه ــ�ل م ــ� م�قع یاعم ــه منک ک ــ�د  ــش ــت وی ــ�ن در طب ۀ�ی ــت و بیانس ــ�ژیع  ی�ل
کـه بـ� ح یمـ که وج�د دارن� یگ�ید یه� ههستن�. گ�و  یهـ� ب�خـ�رد �انـ�ت و انسـ�نیخ�اهنـ� 

ت وجـ�د یدانسـتن انسـ�ن ب�تـ� یبـ�ا یل اخ�قـیـچ دلی�ه آنهـ� هـیـعق بـه، میکس�ن داشته ب�شـی
کــه در عمــل امکــ�ن نــ�ارد  را  ی�انــ�ت همــ�ن روشــیح �نســبت بــه همــ میبتــ�اننــ�ارد. از آنجــ� 

نظـ�  چنـ� در هـ� یا ه�یـن عقیچنـرو  از ایـن، شـ�د هـ� رفتـ�ر م بـ� انسـ�نیکه دوست دار ب�گ�ینیم
 ت است.یبش� یب�ا ی�یواقع ته� �، درینم� یم اول دلس�زانه
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 یو همـ�ل یدوسـت یتـ�جه �ان ق�بـلیـن م�دم�ن گ�نـ�گ�ن مین مس�ئل، بیرغم همه� ا یعل
ــ  یشــت�یب یعــیاقتصــ�د، ســبب ارتب�طــ�ت طب یســ�ز یجهــ�ن نیــ� �سیــن قیهمــ �وجــ�د دارد. ب

کنــ�ن شــن�خت، تفــ�هم و همــ�ل گ�دیــ�هگ�نــ�گ�ن  یهــ� �ن ملــتیــم  یشــت�یب یاســت. مــ�دم ا
 ت�انـ� یاقتص�د مـ یس�ز یگ� جه�نیگ� دارن�. از ط�ف دیو س�ن�شت م�دم�ن د یزن�گ نسبت به

ــ ی�ســیس یهــ� ت�ســط آن قــ�رت ــ نیب و اعمــ�ل نفــ�ذ دارنــ� بــه  ی�یــگ میکــه تــ�ان تصــم یالملل
مــ�اوم مــ�رد  �ســته ویطــ�ر پ هســت بــیب� یمــ انســ�ن یمقــ�م و ارزش وا� �ه شــ�د.یچــ�لش کشــ

گ دف�ع و  قب�ل است.  ق�بل �یل مج�زات اع�ام، غیدل نیهم �د و بهیحف�ظت ق�ار 
 یدمک�اس یپ� یج�

کن�ن جـ� هم یدمک�اس کـ�ده اسـت. نفـ�ذ یـخـ�د را در دن یپـ� یا در طـ�ل  دمک�اسـی� محکـم 
کــ�ده اســت. بــ� یــراه پ هــ� هق�رتمــ�م ن تفکــ� بــه یــ� بــ�ده و ایچشــمگ ،ســتمیقــ�ن ب وجــ�د ایــن �ا 

از  یب�رگـ یهـ�  ینطـ�ر قسـمتو هم یجنـ�ب یاز اروپـ� یعیوسـ یهـ� بخـش ۱۹۷۰تـ� دهـه�  یحتـ
ه، یت زع�مـت روسـتحـ یشـ�ق یاروپـ� یب�دن�. تم�م یکت�ت�رین، تحت سلطه� دی�ت یک�یآم�

ال بـــ�دن قـــ�رت �ســـ �یـــن�اشـــت. البتـــه در غ�لـــب مـــ�ارد ز دمک�اســـی از یط�فـــ ۱۹۹۰ تـــ� دهـــه� 
ک، یــدمک�اتانتخ�بــ�ت  وجــ�د  ایــن� اســت. امــ� بــ� یپــ� هیــاز کشــ�ره� ت�ج ی�ریدر بســ دمک�اســی
 نیتـ� تیـ�جمعچنـ� کشـ�ر، ازجملـه ُپ  در بجـ� �فته اسـتی� رواج یدن یشت� کش�ره�یام�وزه در ب

 م�ن�ه است.  ٰی ن ق�ع�ه مستثنین که از ایچ یعنی� یدن کش�ر
 یانـ�. تعـ�اد کمتـ� هشـ�ار داده دمک�اسـیدربـ�ره� بحـ�ان  ی�ری� بسـیـن (س�ئ�) در کش�ر م�

ت در حــ�ب بــ� یو عضــ� یح�بــ یهــ� تیــل بـه فع�لیــکننــ� و تم� یمشــ�رکت مــ یدر انتخ�بـ�ت مّلــ
�فتــه اســت و ی یشــت�یرواج ب یپ�رلمــ�ن بــ�ون یهــ� تیــفع�ل امــ�وزه کــ�هش م�اجــه شــ�ه اســت.

را  ]محـ�ود[ ک هـ�فیـکـه تنهـ�  ییهـ� � در جنبشیو  یمحل یه� ت در ح�بیمش�رکت و فع�ل
 شت� ش�ه است.یکنن� ب یم دنب�ل

 زنـ�ه و دمک�اسـیِه کـ�ر گ�فتـه شـ�د. تنهـ� را هم بـی�سته و دایط�ر پ هست بیب� یم دمک�اسی
خ�اهــ�ن  ه� هنــیاز زم ی�ری، در بســیتجــ�ر یهــ� اســت. قــ�رت ی�ســیت سیــ�، داشــتن فع�لیــپ�

ایـن اسـت  ]یمت�قـ[ ی�سـیس ی�وهـ�ینخ�اسِت که  یح�ل ب�شن�، در ی� میب�زار ب� ت�ل ]ک�ر[  هسلط
گ ی�سـیس یه� هو ب�ن�مـ  ی�یـگ می�ات بـ� وفـق و در جهـت تصـمیـشـت� ت�لیکه ب از . �نـ�یصـ�رت 

کـه معتق�نـ�  ی�سـیاحـ�اب س ازدسـته  آن یب�ا ،ش�د یخ�ان�ه م دمک�اسیرو آنچه بح�ان  نیا
� اسـت و یـک چیـ ،کنـ� ی�یـگ می� تصـمیـچ همـه ی� بـ�ایب� )١(گ�اری و س�م�یه یپ�ل و ام�ر م�ل

                                                        
1. Finance. 
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کـــه س دمکـــ�ات �لیس�ســـ یبـــ�ا  ت قـــ�اریـــاول اهم �ع ثـــ�وت را در درجـــیـــت�ز یهـــ� �ســـتیهـــ� 
 .  ک�مً� متف�وت� یک چی ،دهن� یم

 یبح�ان اقتص�د

کــه بحــ�ان یشــ� کــه ب�عــث  ینشــ�ت گ�فتــه از بحــ�ان اقتصــ�د دمک�اســی� بتــ�ان گفــت  اســت 
 یاقتصـ�د یهـ� سـبب بحـ�ان که بـه ص�رت  نی�ب .کن� ه اروپ� را ب�ت�یط اتح�دیش�ه است ش�ا

 را ییهـ� �ان کمـکیـم ی� حتـیـ� ب�ینـ�گ� ،شـ�د، و بـ�عکسع یـت�ز تـ�نم�ن�ه اسـت  یگ� م�زادید
کـ�هش دهـ�. امـ� ا یم که ت�کن�ن انج�م  یب�شـ�، حتـ یشـگیسـت همین بحـ�ان قـ�ار نیـگ�فته 

گ�  کـه شـ�ا یمعن نیا  به آشک�راا  احـ�اب را از ی�یـج� یهـ� هـ� و روش �سـتیس، �یـط ج�یب�ش� 
ــ طلــب ــ�.  یم ــ�ا دمک�اســیکنن ــه� بقــ� یب ــ�د، ب� ِی ادام ــخ ــتف�ده از ی ــ� اس ــی�ه� ب ــ�رن و  ه�ی ش م
کـه من�سـب شـ�ایاز س ییه� شکل دهنـ�گ�ن را بـه خـ�د  یأر �ط روز ب�شـن� ت�جـه و ع�قـی�سـت 
 بلکـه صـ�ف�ً  ،سـتین حـ�ب نی�دیـبن یهـ� شـ�ن ارزش هکن�ر گ�اشت ین به معنی. انم�ی�جلب 

ملمـ�س  یامـ�وز ۀدهنـ� یأر یهـ� هگ�و یبـ�ا تـ��ن ش�ن� یب یقیاست که به ط� منظ�رن یبه ا
 یبــ�ا رو، از ایــنم�نــ� و نــه احــ�اب.  یمــ ت�قــف ســک�ن و در دمک�اســینــه  و ق�بــل فهــم ب�شــن�.

 .  روز و م�رن ش� ن�ه بهیآ یه� ه�یب� ا ت� ب�یسته و ض�وری است ،ن�هیفتح آ

 یآزاد

ــ�میدر آ یآزاد ــه مفه ــ�ه چ ــه�ون�ان آ ین ــت؟ ش ــ� داش ــ�ه، آزادیخ�اه ــ�گ ین ــه در زن  یرا چگ�ن
کــ�د؟ بــ� دگ�گ�ن ۀروزمــ� دانــش و [ م�زهــ� یکــه در ورا یشــت�یب یهــ� یخــ�د تج�بــه خ�اهنــ� 

 یتـ� عیوسـ �ریکه در سـطح بسـ یس�ز یر� دادن است و جه�ندر ح�ل  ]صنعت و... ک ویتکن
 آمـ� و م�اجه خ�اه� ش�. امکـ�ن رفـت ی�اتیی� ب� تغین یمفه�م آزاد عت�ً یح�ل وق�ع است، طب  در

 نـ�ً یقیرا  مـ�دم یشـگیهم یقلبـ ین آرزویـ، ارفـتن گـ�یبـه کشـ�ر د یم�زه� و از کشـ�ر یبه آنس�
 یاز زنـ�گ یتـ� بخـش بـ�رگ نیقـی گ� بهید یبه ج� ییش خ�اه� داد. رفتن از ج�ین�ه اف�ایدر آ

 یکـ�دن در کشـ�ره� یزنـ�گ و  کـ�راشتغ�ل بـه ل ک�دن، یتحص ؛ش�د را ش�مل مین�ه یدر آ اف�اد
کن�ن خ�اه� بـ�د. �زمـه� ا �ر مت�اولین�ه بسیمختلف، در آ �ن بـه سـطح یرسـ، ن مسـئلهیـت� از ا

ن یــ. ااســتگــ� ید یزنــ�گ یهــ� و ســبک اتاعتقــ�د، هــ� نســبت بــه ف�هنــگ از تحمــل یبــ��ت�
کـه درین ین معنـیوجه به ا چیه به � یـتـ�  ک�چـک یبخـش دولتـ ی�بـه معنـ یآزاد، نـ�هیآ سـت 
 شــ�فتیپ یبـ�ا متعــ�د یهـ� داشـتن ف�صــتمنظ�ر  بــه یخ�اهـ� بــ�د، بلکـه آزاد �ت کمتــ�یـم�ل

ک�ر خ�اه� ب�د.  یلینظ� تحص شت� ازیم ب�دن در امک�ن�ت بیو سه یشخص  و 
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کــه ج�انــ�ن ســ یم آن مــیگســت�ده کشــ�ر را فــ�ا گ�فتــه بــ�د، بــ یکــ�ریکــه ب  یزمــ�ن �ق یرفــت 
کــهیب�گ� ی�انگــ�یو خــ�د یهــ� جمع دررا منفع�نــه  یو زنــ�گ یکــ�ریب کــ�دن بــه مفهــ�م  کــ�ر ننــ� 

کـه مشـخص شـ�ه چنـ یتیش�ن ج�ابیج ب�ایرا مـ�رد  یبـ ین ت�سـین�ارد. خ�شـبخت�نه تـ� آنجـ� 
گ� چن کـ�ر �ر ک�چـکیبسـ، هم وج�د داشته ب�شن� ییه� ن جمعیب�ده است. ا کـ�دن در  بـ�ده و 

کــه فــ�د بــه  ب�خــ�ردار اســت. ییاز ارزش بــ�� آنهــ� �ن نســل جــ�انیــم کــ�دن اســت  کــ�ر  تنهــ� بــ� 
کـ�ر یرس� که تنه� کسـ یم یا یبه آزاد �ب� وی یم شن�خت خ�د دست ت�انـ�  یمـ کنـ� یمـ یکـه 

 �ب�. یبه آن دست 

 یب�اب�

 است؟ن رفته یازب ی� ب�اب�یآ

ــ یطیدر شــ�ا ــ�ن در حــ�ل رشــ� مــ� ب ــه ج�ان ــطــ�ر دا هکــه ب ــم ی ــ یآور �دی ــ کــه گ�وه شــ�د یم  ی�ه
را از  یشـت�یشـت� و بیه�چـه ب یت�اننـ� درآمـ�ه� یمـ وجـ�د دارنـ� کـه ییک�چک ام� پ� س�وصـ�ا

 یهـ� ص�حب چن�ن ثـ�وت ،یتج�ر یه� که در آن رهب�ان ش�کت یطیخ�د کنن�، و در ش�اِن آ
کـه در گ�شـته غ یهنگفت کـه آ ین سـ�ال مطـ�� مـیـ�ق�بـل تصـ�ر بـ�د، ایهستن�   � اصـ��ً یـشـ�د 

کــه  یا ه� ممکــن اســت در ج�معــیــاز اعــ�اب دارد؟ آ ی، محلــیعنــ�ان ب�ابــ� بــه یوجــ�د مفهمــ�م
کـه بـ یم یزن�گ یطیش�ا در ، عم�ً آن ۀبخش عم�  ی�سـ�ختیخـ�ر� از محـ�وده و ز یکّلـ هکننـ� 

کـه ب�یبتـ�ان پ یحتـ، طلب�نه اسـت مس�وات عیستم ت�زیس ��زم است که کـ�د   ی� بـ�ایـشـنه�د 
ک�ر کن �ک ج�معی  م؟ یب�اب�ت� 

ــ�ع ج� ــ�وزه ن ــام ــیاز ف�دگ�ا ی�ی ک ی ــه ت� ک ــ�د دارد  ــه وج ــدر ج�مع ــعی ــ� و ت�س ــ� رش  ��ش ب
کــ�ریــاز ط� )١(ییخ�دشــک�ف� و یفــ�د  یحــیو تف� یو ذوقــ یکــ�ر قیــکنــ� و ع� یمــ کــه فــ�د یق 

گ�فـت. بهتـ� اسـت  یکـی یسـنت مـ�ل ی� بـ� خ�دخـ�اهیـن را نب�ینـ� یـیف�دگ�ا نیـاف�اد است. ا
 م.یبن�م یاز ن�ع همبستگ ییرا ف�دگ�ا که آن

ــ�ر  �،یــج� یهــ� نســل کن ــ�ایشدر  ــ�ا گ ــه اف ــه رشــ� فــ�د نســبت شیرو ب ــ، هنــ�ز تم�یب ل ی
کـ�ده اسـت. ییـتغ یب�ابـ� در مـ�ردط �زم یبـه وجـ�د عـ�الت دارنـ�. البتـه امـ�وزه شـ�ا ی�یش�  �
ممکن ســ�خته �یــغ ه� هع�صــ �مســتقل را در همــ یمّلــ یهــ� �ســتیشــب�د سیم�زهــ�، پ شــ�ِن  بــ�ز

گـ� ید یجـ�د شـ�ه در کشـ�ره�ی�اِت اییـ� تغیتـ�ث تحـت یعیاست. مقـ�رات سـ�ئ�، در سـطح وسـ
 اسـت یدر ح�کتـ یمـ�ل یه� هیسـ�م� نفـ�ذتحـت  شـ�ت بهمـ�  ق�ار گ�فته است. اوض�ع و احـ�ال

                                                        
1. Self Actualization. 



   285  : اسن�د  ۴فصل 

م، یخ�انـ� یمـ یرا سـ�ئ� آنهـ� یکـه روز ییهـ� کننـ�. شـ�کت یکه ب� س�عت ن�ر از م�زه� عبـ�ر مـ
کنــــ�ن هــــم از نظــــ� م�لک هســــتن�. )١(یتــــیچنــــ� مل هــــ�، عم�مــــ�ً  تیــــت و هــــم از نظــــ� فع�لیــــا

کـه در کشــ�ره� یعیث� از وقـ��هــ� متــ �ان و گ�داننــ�گ�ن شـ�کتیمـ� ی�یــگ میتصـم  گــ�ید یاســت 
بـه خ�دشـ�ن  یهـ� و پـ�داش  یپ�داختـ بـ�رگ یه� رقم ب��ت� و یه� آن�ن حق�ق افت�. یم اتف�ق

ن پ�داخـــت و یکننـــ�. امـــ� چنـــ یمـــ هیـــت�ج یالمللـــ نیبـــ یدر ب�زارهـــ� هـــ� یپ�داخت �ســـیرا بـــ� مق�
ـــ� پ�داش ـــ�ن، یه ـــ�ار ک ـــ�د ق ـــ�رد انتق ـــت م ـــه اس ـــا. گ�فت ـــ� ن پ�داختی ـــ�م یه ـــ ینج �ر یو بس

. اسـت سـ�بقه بـ�ده یبـ ین صـ�احتیبـ� چنـ ،ه� یک�چک از ط�ف کمپ�ن یتی�منصف�نه به اقلیغ
 �فته است. یش�ت  یه� در رابطه ب� ع�الت اقتص�د یست که نگ�انیل نیدل یب

ــ� ــ�هش ب�دج ــ�م ک ــش عم ــن یبخ ــی ــ�دات ب ــم�ر ی� انتق ــه  یش ک ــت؛ چ�ا ــ�ه اس ــبب ش را س
دهــ�  یمــ ن نشــ�نیــن اقشــ�ر ج�معــه وارد آورده اســت، و ایتــ� فیرا بــه ضــع ه� هن صــ�میشــت�یب

کــه بخشـآن  از افـ�اد ج�معـه خ�اهـ�ن ی�یـتعـ�اد کث کـل منـ�بع یهسـتن�   یا هطـ�ز ع�د�نــ بـه از 
ل، یتحصـ خ�اهـ�ن وجـ�د دارد کـه ی�یل شـ�یـ� احسـ�س و تم�یـن م شـ�د. وی�ن م�دم تقسیم

تضـمین شـ�ه صـ�رت ب�ابـ� و  بـه یو خـ�م�ت اجتمـ�ع یان�از ب�زنشستگ پس، یخ�م�ت م�اقبت
 .استهمه  یب�ا

 یهمبستگ

 شیگـ�ارغـم  یم�ن�ه اسـت. علـ یج�معه� س�ئ� ب�ق�ومن� یپ�ب�ج� و ن لیج�و خص� یهمبستگ
گــ�ه خــ�د را دارد. ی� ج�یــبــ� اقشــ�ر محــ�وم ج�معــه نتگی ، همبســیــیمــ�دم بــه ف�دگ�ا زیــ�د

�ق یعـــ�م و اشـــتدهـــ�  نشـــ�ن مـــیکـــه  مشـــه�د اســـت کـــ�م�ً پـــ�ی�  قشـــ� آســـیببـــ�  یهمـــ�رد
وجـ�د دارد.  یعمـ�م یه� هنـیه�منظ�ر تـ�مین  ] به�تیم�ل[ پ�داختن یب�ا یا هم�حظ ق�بل

گــ� منظـــ�ر ا کـــه چنــیــامــ� ا  ی�ار بم�نـــ�، بخــش عمـــ�میــپ� ی�قین خ�اســـت و اشــتین ب�شــ� 
کیاب یمـ کنـ� یهـ� هوعـ� ب�خـ�ردار ب�شـ� و بــه ییت بـ��یـفیسـت از  بــ�رت ع هبـ .خـ�د عمـل 
 یخــ�م�ت عمــ�م یبــ�� یه� اســت�ن�ارد یبــ�اهــ�  ســت ت�قعیب� یمــ یعمــ�م خــ�م�ت ،گــ�ید

کــه بــ� اخت ین تنهــ� راهــیــا. �یــرا بــ�آورده نم� ج�معــه کــ�دن ویــاســت  گــ�فتن آنیپــ در �ر  ، ش 
ـــ�ه ـــ را یتیت و حقـــ�نیآن مشـــ�وع یخـــ�م�ت رف کـــهی یم ـــ�  ـــ� حـــس همبســـتگ �بن و  یبت�ان

ـــهیمـــ�دم را ب�انگ ین�ع�وســـت ـــه و آنهـــ� را ب ـــ�م پ�داخـــت و خت ـــیه� یمـــ�لن یت  �همـــ یه� هن
 �د. یب�انگ یعم�م یه� بخش

                                                        
1. Transitional. 
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  یپ� ب�ج� و م�ن�ن یه� شام� ارز �ات م�اومییتغ
قلـب  کـه در میب�شـ ینـی�ید یهـ� شس�س نسبت به ارزا یب یه� سخت است ش�ه� مخ�لفت

 هـ� شو حف�ظـت از آن ارز ی، هـ�اداریدر ج�معـه امـ�وز یحتـ. دارنـ� یجـ� ک�اسـیدم ل�یس�س
کــ�دن اب�ارهــ� و رو ق دادن ویــم تطبیــ�ز داریــکــه ن ی�یــ. چاســت م�جــه کــ�م�ً   یــیهــ� شســ�زگ�ر 

کــه بــ�ا  __مــ�ن اســتیهــ� شکــه منبعــث از ارز یــیهــ� فهــ� __ مــ�نیهــ� فل بــه هــ�یــن یاســت 
 م.یب� یم ک�ر  هب

� در ییـــب�شـــ�. تغ ی�ات بـــ�رگ مـــییـــهمـــ�اره بســـت� تغ ج�معـــه ه�گـــ� ث�بـــت نم�نـــ�ه اســـت و
دو دهـه� گ�شـته  یکـیط را نسـبت بـه یوانـ� شـ�ات یا، مـه ت�سـی� در سیـ ، و، اقتص�دیتکن�ل�ژ

کنــ�ن کــه  اســتن مطلــب همــ�اره مطــ�� یــدهــ�. ا� ییــتغ کــ�م�ً   یشــت�ی�ات بــ� ســ�عت بییــتغا
 یرت می�ر عظــیبســ �سیــدر مق هــ� دگ�گــ�نین یــاز نظــ� ســ�عت و وســعت، ا افتنــ� و یمــ اتفــ�ق

 یهــ� ی�یــگ میتصــم ،تبــع آن هو بــ اشــن�ب یگ�شــته، در حــ�ل وقــ�ع مــ یهــ� لنســبت بــه نســ
 یمهمـ یهـ� ت�سـیان�. در ط�ل ه� دهـه، س س�عت ی�فته یا هم�حظ لور ق�بط ه� بین ی�سیس

کــه بحــث در مــ�رد نقــ�ط ضــعف و قــ� یب مــیتصــ� جــ�  و مختلــف، ی�یــاز زواشــ�ن  تشــ�د 
 ش�د.  یمت�  سخت م�اتب بهان�اختن آنه� 

پ�نصـ� هـ�ار شـغل، در  ک بـهیـبـ�د. ن�د یالعـ�ده پ�ت�طمـ ق، دهه� ف�۱۹۹۰ن نظ� دهه� یاز ا
بخـش  یه� هنـیاز ه� ی�رین�ب�د ش�. کمب�د ب�دجه ب�عث شـ� تـ� بسـ یجه� بح�ان اقتص�دینت

گ �یــمــ�رد تج� یدولتــ �ز بــه اصــ�ح�ت یــف�ســ�ده شــ�ه بــ�د و ن ی�تیــســتم م�لی�د. سیــنظــ� قــ�ار 
کــ�ده بــ�دییــه� اروپــ� تغیــنســبت بــه اتح�د یعمــ�م داشــت. افکــ�ر یاس�ســ ت�انســت  یســ�ئ� مــ ،� 

ه� اروپـ� یـت اتح�دیعضـ� هبـ ۱۹۹۵ در س�ل وت کن� یعض� ی، تق�ض�یپ�س ههم یپس از ب�گ�ار
� ییــشــ�ت تغ هســ�ئ�، بــ یتــیط امنین و اتحــ�د دو آلمــ�ن، شــ�ای�ار بــ�لیــب دیــتخ� �. پــس ازیــدرآ

� یـن تج�یـ�. ایـن کشـ�ر گ�دیـا یدفـ�عهـ�ی  ت�سیع در سیوس ینظ�ه� �یک�د و منج� به تج�
ــ�  نظ� ــئج�ه ــی ــرا درب� ی�ری�ت بس ــت و یم ــ�ا گ�ف ــ� ش ــ�هیب ــ� یط رف ــ ه ــ�ث ازک ی ــه ت ــ�اد ج�مع � یاف

کـه چـ�ا شـم�ر بسـیـگ�اشت. درک ا �ات ییـنهمـه تغیاز مـ�دم بـ� اثـ� ا ی�رین مسـئله آسـ�ن اسـت 
 ش�ه ب�دن�. یو س�درگم یدچ�ر خستگ گ�ن�گ�ن

 ق و رواج دادهیتشـ� ه� هاز ع�صـ ی�ریبسـ در یمنـ�فع اقتصـ�د شـ�ت ویگ�ا طـ�ر هم�مـ�ن هب
� قـ�طع در یث�ه تـیمنـ�فع سـ�م� سـ�د و ]�انیـم[ بـ�د کـه ین معنـی� به ایط ت�لی� ش�اییش�. تغ یم

� یـــو ســـهِم آن از ت�ل یگ�ار هی�ان ســـ�د از ســـ�م�یـــک�رخ�نـــه داشـــت. م � ویـــانتخـــ�ب محـــل ت�ل
در  دولـتظ�رتݢهـ�ی حـ�ف ن و  یسـ�ز یخص�صـ �مـ�ن�فـت و همیش یاف�ا ع�م�انه ن�خ�لص،



   287  : اسن�د  ۴فصل 

 و ه� ینینشـــ غــم عقــبر یآزاد، علــ یتجــ�رت جهــ�ن. گ�نــ�گ�ن صــ�رت گ�فــتاقســ�م انــ�اع و 
ــ�ا یه� هوقفــ شــت� آن ب�دنــ� رو بــه گســت�ش یه�چــه ب �کــه خ�اهــ�ن ت�ســع ییآنهــ� یآشــک�ر ب

مثبـت و سـ�دمن�  ه� کنن�ه مـ� مصـ�ف یاز جمله بـ�ا جه�ت و ی�ریاز بس ه� پیش�فتن ینه�د. ا
کـ�هش  ی�ریمت بسیق ؛ب�د ب�خـ�ردار  یشـت�یمحصـ��ت از تنـ�ع ب ،�فـتیاز ک��ه� و خ�م�ت 

کــه زنــ�گ ی�ری�ات ن�ظهــ�ر بســیــو ت�ل شــ�ن� ــ�ا یبــه بــ�زار آمــ�  ــ� وراحــت مــ�دم آســ�ن یرا ب ت�  ت
و  نـ�معل�م ای شـ�ن آینـ�ه شـت�یچـه ب سبب ه� از م�دم، به ی�ریت بسیاحس�س امن ک�د. ام� یم
�هـ� یگـ� چیدانستن� که بـ�خ�ف گ�شـته د یش�. م�دم م یم روز کمت� هب روز ،ن�نی�ق�بل اطمیغ

ل یـط بـ� تم�ین شـ�ایـا کـهشـت ن�ا یتعجبـ ،ن اوصـ�فیـشـه ب�دنـ�. بـ� ایکـه همستن� یآنط�ر ن
 � بگ�ارد. یث�آنه� ت ی�سیت سیحم� �ست ویمش�رکت در س جهتم�دم 

ــه�  ــ ۱۹۹۰آنچــه در ده ــ�د، بس ــ�ق افت ــگفت از ی�ریاتف ــ�دم را ش ــ�ر م ــ� تص ــ� ه�گ ــ�د. آنه ک  زده 
� یـرا ن ی�سـی�، احـ�اب سین تحـ��ت شـ�یـواقع شـ�د. ا ی�ی�ات ش�یین تغیک�دن� که چن ینم

قـ�ار  ی�دیـهـ� را تحـت فشـ�ر ز دمکـ�ات �لی، س�سـ۱۹۹۰دهـه�  ی� نم�د. بحـ�ان اقتصـ�دیغ�فلگ
ه یـاتخ�ذ کننـ�، بـ�ون آنکـه ف�صـت ت�ج یا ی�تیح یم�ت ض�وریداد. آنه� مجب�ر ش�ن� تصم

 �ا کنن�.یم�ت را پیآن تصم
ــییوقــ�ع چــه تغ ،نــ�هیآ یه� در ســ�ل ــ ی�ات ــ� یم ــ� ت�ان  دمکــ�ات �لیحــ�ب س�ســ ییت�انــ� ب

 ب�شن�؟  اث�گ�ار یح�ب یه� ب� اص�ل و ارزش یمبتن یه� �ستیو تحقق س اج�ا س�ئ� در

 هیش�ن س�م� یجه�ن

کـه جهــ�ن داشــته  یمّلـ یهـ� �ســتیس �ع�صـ بـ� ی�ات مهمـیه، تــ�ثیشـ�ن سـ�م� یواضـح اسـت 
کــه دســتم�د  ییبــه جــ�بــه آســ�نی � را یــبتــ�ان ت�ل تــ�  �ه ب�عــث شــ�یــن پ�یــاســت. ا کــ�د  منتقــل 

 یه� هدر حـ�ل سـ�خت شـبک یا نـ�هیشـکل ف�ا ب�رگ، به یه� ت� است. ش�کت ارزانبسی�ر  ک�رگ�
گـ� بگـ�یاغـ�اق ن ب�شـن�. یمـ یملّ  م�سس�تو کن�ر زدن  یالملل نیب کـه ییسـت ا  یب�خـامـ�وزه م 

 ]ینـ�ع[ ل بـهیخـ�د تبـ� یبـ�ا ]..ازنظ� ق�رت و پ�سنل و امک�نـ�ت و.[ه�  ن ش�کتیا از
 ان�. ش�ه کش�ر

ــ�ایــ، اITِ� اط�عــ�ت، یــج� یتکن�لــ�ژ کــه  هــ� فــ�اهم نمــ�ده اســت شــ�کت ین امکــ�ن را ب
ــت�ل ــمق �ات خــ�د را دری ــ�. ی�س جهــ�نی ــف  اداره کنن ــ�ه� در نقــ�ط مختل کــ�دن واح ــ�تبط  ــ� م ب

. ی�بنــ� مــیروز ادامـه  ســ�عت شــب�نه ۲۴تمـ�م  بــ�ون انقطــ�ع در یتجـ�ر یک�رهــ� یب�خــ ،جهـ�ن
مقـ�م  کـه در ی�ان، و کسـ�نیل مـ�یـدل نیهمـ �د و بـهیـگ یمـ ص�رت واح� آِن  اط�ع�ت درانتق�ل 
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ب�شــن�.  یمــ یک�تــ�ه مــ�ت زمــ�ن مهــم در �تمیملــ�م بــه اتخــ�ذ تصــم، هســتن� ی�یــگ میتصــم
__  �یــراد �ن ویــ�یهمــ�اه، تل� یهــ� ل، تلفــنیــمینت�نــت، ایانیــ� __  یگــ� ارتبــ�طید یهــ� ســتمیس
 گ� هستن�. یک�یح�ل ادغ�م ش�ن ب�  در

مثبــت  یه� هجنبـ ،آن �بـ� ت�ســع �گــ�ار خ�اهـ� بــ�د ویهمــه� مـ� ت�ث یبــ� زنـ�گ ،شـ�ن یجهـ�ن
ک�ن�لیبــ� ا یدر جهـــ�ننخســت،  کــه لیـــدل ایــن بــه. خ�اهــ� شـــ� ی آشــک�رشــت�یب  یهـــ� نهمــه 

اسـ�س نخ�اهـ� داشـت. وجـ�د دیکتـ�ت�ری �ت یـادامـه� ح یب�ا یش�نس چن�ان دیگ� ،یارتب�ط
کــه مکتــ�م نگــ�ه  یطیشــ�ا و در اســتکــ�دن اط�عــ�ت ی انحصــ�ر بــ� پ�یــ� هــ� یکت�ت�رید تمــ�ِم 

 یه� هشـ�ل�د از یکـی، شـ�د یمـ_  �ممکنیـم غییگـ� نگـ�_ ا تـ� به روز سخت داشتن اط�ع�ت روز
ــ�ت�رید ــ� ر یکت ــ�و خ�اه ــ�نیدوم ا. خــتیف ــه جه ــ�ز ینک ــ یمــ یس ــ� وس ــ �لیت�ان  جهــِت  یمهم

گـ�دد. بـ�یب در ک�ر یش ب�زدهیاف�ا کـه ت�انـ�  یمـ یب هـ� کشـ�ریـت�ت نین کشـ�ره�  ت�لیـ�اتی را 
ط یبهتــ� ســ�ختن شــ�ا درنتیجــه بــ�ای� و یــطــ�ر روزافــ�ون ع�ضــه نم� هبــدر آنهــ� بهتــ�ین اســت 

ه� یـبـ� پ� یسـ�ز یجهـ�ن کـه یفنـ یهـ� شـ�فتینکه پی. س�م اانج�م ده� یشت�یکمک ب یجمع
بـ��  �بـ�.یش یافـ�ا یا هم�حظـ طـ�ز ق�بـل ه� بـیـ�ان ت�لیـم تـ�شـ�ن�  یم سبب، وج�د آم�ه هآنه� ب

 ب�عـث بـ�ده و یسـطح رفـ�ه اجتمـ�ع ارتقـ�ء یبـ�ا ]مهم[ ش�ط شیک پی ،�یت�ل یور رفتن به�ه
ک یـشـت� بـه هـ� یب یجـه سـهمیدر نت شت� وی� بیت�ل، مف�وض ک�ر ی�وین ه� یازا هش�د که ب یم

 یشـت�یب یهـ� ، ف�صـتیسـ�ز ی، جهـ�نیب�خـ نکـه بـه بـ�وری�د. چه�رم ایاز اف�اد ج�معه تعلق گ
ک�رمنـ�ان فـ�اهم یرا بـ�ا  زیــ�ا در شغلشـ�ن کسـب کننـ�، یشــت�یقـ�رت ب تـ�کنـ�  یمــ کـ�رگ�ان و 

ن یوابسـته بـه مهـ�رت متخصصـ �ً یـهسـتن�، ق� یه� بـه آن متکـ اط�ع�ت که ش�کت یتکن�ل�ژ
کـه یـگ یمـ محکم قـ�ار و ین اعت�اض و مخ�لفت ج�یمق�بل ا در یین ب�وره�یاست. ام� چن �د 

 یگـ�ی� دیـچ م نشـ�ه اسـت و گ�شـته از هـ�یتقسـ یطـ�ر مسـ�و هبـه�  تخصـصن یج� ا چیه در
ــ� ق�بــل اجتنــ�ب در ت�لیــو غ یضــ�ور یه نقشــیو ســ�م� یگ�ار هیســ�م� ــ�آوردی دارد.  یا ه� هــ� ف

 کن�.  یم ف�ی� ایدر ت�لرا  س�ز س�ن�شت �ر مهم ویشه نقش بسیه همیس�م� ،گ�یعب�رت د هب
عنــ�ان اقتصــ�ِد  بــه ع اط�عــ�ت،یتبــ�دل ســ� و ی�، تجــ�رت جهــ�نیــج� یتکن�لــ�ژ از یگــ�ه

کــه یــا ســ�زد مــیمتفــ�وت را بــ� گ�شــته ن یشــ�د. آنچــه اقتصــ�ِد نــ� ین نــ�م بــ�ده مــینــ� ن اســت 
و هــ�  بخش �همــ در و اســت � قــ�ار دادهیتــ�ث را تحــت یزنــ�گ یه� هتمــ�م جنبــ یامــ�وزه تکن�لــ�ژ

کــ�ده اســت. تکن�لــ�ژیـت پیــاهم یشــغل یسـط�ح زنــ�گ را ســ�عت  یارائـه� خــ�م�ت تجــ�ر ،ی�ا 
اسـت. فـ�اهم سـ�خته  یرفـ�ه عمـ�م خـ�م�ت ع�ضـ�در را  یبخـش دولتـت�انمن�ی �ه و یبخش

زمـ�ن و  و دهـیم انجـ�م مـی کـه ییک�رهـ�نیـ�  ت م� وغاوق�ت ف�ا ]تیّ ت و کمیفیک[ ن ب�یهمچن
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و ابتکــ�رات  هـ� یآور بـ� سـ�عت ن� یاسـت. تکن�لـ�ژ �ر گ�اشــتهیبسـ �یث�تـهـ�  تیفع�ل ایـنمکـ�ن 
� بتــ�ان ی�ر بــ�� ببــ�د. شــ�ی� را بســیــت�ل یت�انــ� بــ�زده یمــ ای لحظــهافــ�وده اســت و در  �یــدر ت�ل
ــ�ژ گفــت ــه رو یا هدرواز، اط�عــ�ت یکــه تکن�ل ــ� یب ط و ینظــ� شــ�ا کــه ازاســت  ینیاقتصــ�د ن

کنـ�ن در  اسـت. مـ� هـم متفـ�وت ]گ�شـته[ یخ�م�ت �و ج�مع یصنعت �اوض�ع و اح�ال ب� ج�مع ا
 م.یهست یاز ت�سعه� اقتص�د ی�یگ�ار به م�حله� ج� ایطش�

� بـ� خــ�د بـه همــ�اه یــرا ن ی�دیـز یه� �یــو ت�د شـّک  وه�  ظنســ�ء یا هن ت�سـعیچنــ عتـ�ً یطب
کــه یــنکــه ایدارد. اول ا ن آوردن ییمختلــف بــ� پــ� یکشــ�ره�ممکــن اســت ن خطــ� وجــ�د دارد 

 یه� �ســـتیگ� شــ�ن�، و سیکــ�یوارد رق�بــت بـــ�  هــ�، �تیــکـــ�هش م�ل �ات خــ�د ویــمــت ت�لیق
 یه� هنــیه� کــه ینقــ�طو � بــه خــ�ر� از کشــ�ر یــ، در صــ�رت انتقــ�ل ت�لیمــ�تبط بــ� رفــ�ه عمــ�م

گیــمــ�رد ته�، اســت تــ� نییپــ� یرفــ�ه مخــ�ر�� بــه ســبب نبــ�دن یــت�ل نکــه، یدوم ا �نــ�.ی� قــ�ار 
ــ�  تــ�مجبــ�ر شــ�ن�  یشــغل یهــ� کســب ف�صــت ی�ان بــ�ایــبگ حقــ�ق ممکــن اســت در رق�بــت ب

 یت�انـ� بـ�ا یمـهـ�  یس�عت دگ�گ�ن ینکه حتین آورن�. س�م اییخ�د را پ� یدستم�ده� گ�یک�ی
و احسـ�س  یش دل�اپسـیمنجـ� بـه افـ�ا، وفـق دهنـ�شـ�ایط را ب� آن  ت�انن� خ�د ینم که ییآنه�

اقتصـ�د بـ�زار بـ�ون کنتـ�ل و  ،نکـهیگ�نه ب�دن گ�دد. چهـ�رم ایو ب یبگیغ� حسو ن یت�م ع�م
 در ، خص�صــ�ً در پــی داشــته ب�شــ�را  یســتیز طیمحــ یخســ�رات جــ� ت�انــ� یمــ بــ�ون ق�عــ�ه،

گـ�م ب�مـیـش ت�لیاف�ا ش�ن و ی� صنعتیمس که در یجه�ن س�م یکش�ره� �ل یس�سـ دارنـ�. ی� 
نظـ�  را در ین، اهـ�افیاز اقتصـ�ِد نـ� ین�شـ یمق�بلـه بـ� ع�اقـب منفـ ی�است بـ�این�گ� دمک�اسی

کـ�ده و امکــ�ن زنـ�گخـ�د  یهـ� ســ�زد از ارزش حــ�ب را قـ�در تـ��د یـبگ آزاد،  یا هدر ج�معــ یدفــ�ع 
 .  س�زد �ّس یرا م یب�اب� و س�ش�ر از همبستگ

کــه ایجــ�ب مــیشــ�ن اقتصــ�د،  یجهــ�ن ــ یهــ� �ســتینقــش فعــ�ل در س کنــ�  ــ نیب از  یالملل
. نکتـه� مهـم شـ�دشـت� یچـه ب ه� اروپـ� هـ�یـو اتح�د یق س�زم�ن ملل، سـ�زم�ن تجـ�رت جهـ�نیط�

کن�ن در ا نیا  ییهـ� �ستیس یاج�ا یب�ا یواقع یآم�دگ ،یالملل نیب یه� یی�گ�دهمست که ا
کــه خ�اهــ�ن  شــّک  اســت. بــ�ون دمک�اســی �لیس�ســ یهــ� شــب�د و تحقــق ارزشیپ وجــ�د دارد 

ط یجـ�د شـ�ایعنـ�ان "مـ�افع صـلح"، در ا از جملـه بـه ،کنـ� ایفـ�را  ینقش ب�رگـ �یس�زم�ن ملل ب�
کننـ�.  یمـ یتـ� زنـ�گ فیضـع یکـه در کشـ�ره� یخصـ�ص کسـ�ن�، بیـمـ�دم دن تمـ�م یامن ب�ا

� داشـته یـاقتصـ�ِد ج� یط سـ�لم بـ�ایشـ�ا ج�دیم و ایدر تنظ یت�ان� نقش فع�ل یس�زم�ن ملل م
کـه  در ایـن یا ه� نقـش ارزنـ�یـن (WTO) یب�شـ�. سـ�زم�ن تجـ�رت جهـ�ن تنهــ� در  نـهمیـ�ن دارد 

کـ�دن از یب�ت تجـ�رت آزاد، بلکـه اطمیت�ت ت ازیج و حم�یت�و ن یط چنـیشـ�ااینکـه نـ�ن ح�صـل 
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ه�ی سی�سـت  تمـ�می جنبـه تق�یبـً� در. ب�شـ��ه یق�بل قبـ�ل و پسـن� یاز نظ� اجتم�ع ییق�اره�
 دارد. ی�تی�ر حیبس تیاهم (EU) ه� اروپ�یاتح�د ،اروپ�یی

   دمک�اسی �لیس�س یط �زم ب�ایش�ا
انجـــ�م ک، یــک�اتدمل �یس�ســـ یهــ� بـــ� ارزش یمبتنــ یمّلـــ یهــ� �ســـتیت در سیــم�فق یبــ�ا

 :است یض�وراق�ام�ت زی� 
 �ج�معـه شـ�د و ب�دجـ در یش ب�ابـ�یکـه منجـ� بـه افـ�ا ،یرف�ه یه� �ستیس یاج�ا -

 گ�دد.ن یت�م یآنه� از صن�وق عم�م
ــ�د شــ�ایا - کــ�ریج ــ�ا یط  ــه ب�عــث افــ�اچن�نهمــه� اقشــ�ر ج�معــه،  یب احســ�س  شیک

 .است�زم  ستهیش� یک زن�گیتحقق  یگ�دد که ب�ا یتیامن و یآزاد
ــ�و - ــ�ع و ت ــتیس جیدف ــ� �س ــ یه ــظ مح ــتیز طیحف ــم  س ــه ه ــب ک ــتگم�ج ــ�  یهمبس ب

بــه  گــ� را بــ� خــ�دید یهــ� نیبــ� مــ�دم ســ�زم وحــ�تو هــم  شــ�د مــی نــ�هیآ یهــ� نســل
 هم�اه دارد.

همــ�اره  یالمللــ نیبــ یو همبســتگ بــ�ده یالمللــ نیک بــ�ور بــیــشــه یهم دمک�اســی �لیس�ســ
ت، و یـمل یک حـس قـّ� یـ، وجـ�دایـن حـ�ب داشـته اسـت. بـ�  یهـ� �سـتیدر س ینقش مهمـ

ــه کشــ�رم�ن و ــه س احســ�س غــ�ور ب  یهــ� ت دولــتیــفع�ل ه� هکــه در طــ�ل دهــ ییهــ� �ســتیب
ارتقــ� داده اســت  یجهـ�ن یاســت�ن�ارده� ۀدر رد یبــه کشـ�رج�یگـ�ه ســ�ئ� را  دمکــ�ات �لیس�سـ

گـ� بتـ�انیهم  یحـس غـ�ور مّلـ را بـ� یالمللـ نیبـ یم همبسـتگیشه در ح�ب وج�د داشته است. ا
 تشــّکلشــ�و در یک قــ�رت پیــگــ� ید ت�انــ� بــ�ر یمــ دمک�اســی �لیس�ســ م،یکنــ یکــیجمــع و 

گـ�دد، س �سـتیس ین�سـ�ز ک مــ� یـدمک�ات �لیس�سـ یهـ� ارزش ۀکـه بـ� شـ�ل�د ییهـ� �سـتیهـ� 
 ان�. شکل گ�فته

 



 در آین�ه آن در م�رد اص�ل ییه� و س�ال یدمک�اس �لیس�س - ۴-۶

 
ــ� معضــ�تهــ�ی گ�شــته  ســ�ل طــی ،هــ�ی حــ�ب ســ�ئ� سی�ســت ن یــم�اجــه شــ�ه اســت. ا یب

کـ�هش تعـ�اد اعضـ�ء، تقسـ :مشک�ت عب�رت از  احـ�ابم شـ�ن بـه یمش�رکت کمتـ� در حـ�ب، 
ــــ� و  ک�چــــک در طــــ�ل  دمک�اســــی �لیب�شــــ�. س�ســــ یکمتــــ� مــــ یاخــــ� تعــــ�اد رأدرنتیجــــه ت

 نسبت به قبل کسب ک�ده است.  یکمت� یرأگ�شته،  یه� انتخ�ب�ت
ـــ�ز ـــم�قع یب�زس ـــتهی گ�ش ـــ�ر ،ت  ـــه یک ـــ�ن ن ـــ� ش ـــ�ده، ام ـــ�ان س ـــت. یچن ـــب� اس ـــه ی � ب

قـ�ار  یاص�ل دامن زد و م�اضـع گ�شـته را مـ�رد نقـ� و ب�رسـ ه� و م�ب�ط به ارزش یه� بحث
دنبــ�ل  ب�یســت بــه و مــیوجــ�د دارد  ی�ریبســ ی�، فضــ�یــج� یهــ� �ســتیارائــه� س یداد. بــ�ا

کـه تــ� حـ� ممکــن واضـح، مــ�رن و ق�بــل یب�شــ دمک�اسـی �لیس�ســ یهـ� �ســتیاز س ینـ�ع م 
 فهم ب�شن�.

گـ�وه ئـتیهـ�، ه شـ�کت در بحـث ین بـ�این ام� مهم و همچنیا یاج�ا یم� ب�ا  ی�هـ هـ�، 
بـه  �زیـشـ�د، ن ینـ�گ�ن ب�گـ�ار مـیمـ�ن بـه آیکـه در جهـت ارائـه� ب�وره� ییهـ� و اجـ�س یمط�لع�ت

 .داریمفع�ل  یاعض�
کــه یــانگ یمــرا ب� ییهــ� ، ســ�اله� ه�یــهــ� در مــ�رد ا دمکــ�ات �لینــ�ه� س�ســیآ یهـ� همن�ظ� �د 

� یـ. ب�اسـتدر سـ�ئ�  ی�سـیقـ�رت س یپ�چمـ�ار یتـ�ان حـ�ب مـ� بـ�ا کننـ�ه�  نییپ�سِخ آنهـ� تع
کـــه چگ�نـــه مـــیـــد و هـــ�  کـــ�ر انـــ�اع عـــ�م ت�ازنیمـــ�ن بـــه پیه� ه بـــ� ارزشیـــم بـــ� تکیتـــ�ان ی� 

 .می�یب�خ ه� ین�ب�اب�
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 یع�م م�ازنه� جه�ن

� قــ�رت یــفق یکشــ�ره� هســتن�،ث�وتمنــ� در حــ�ل پ�لــ�ارت� شــ�ن  یکشــ�ره�کــه  همچنــ�ن
کشــ�ر جنـگ داخلــدر دخــل و خ�جشـ�ن را ن�ارنــ�.  تـ�ازن  ییهــ� ، جنــگج�یـ�ن دارد یچنـ� 

کشــ�ره�ه وجــ�د آمــ� بــه یجــه� عــ�م تــ�ازن قــ�رت، نفــ�ذ و رفــ�ه اجتمــ�عیکــه در نت  یاســت. 
نقـــ�ط  ع ع�د�نـــه� منـــ�بع دریـــت�ز یب�قـــ�ار جهـــت یدشـــ�ار یهـــ� �لشبـــ� چـــ یث�وتمنـــ� غ�بـــ

جـ�د یا یاز ع�امـل اصـل یکـیتج�رت آزاد،  یل م�ج�د ب�ایهستن�. پت�نس �ی� درگیمختلف دن
خـ�د،  یهـ� بـ� اشـ�عه� ارزش دمک�اسـی �لی� اسـت. س�سـیـفق یکش�ره� یط ت�سعه ب�ایش�ا

کشـ�ره�یط ب�ابـ� بـیجـ�د شـ�ایدر جهـت ا یالملل نیت ب�در من�سب ینقش مهم مختلـف  ین 
 کن�. یف� می� ایدن

 یاقتص�د - ی�سیع�م ت�ازن س

کـــه ت�ســـط تجـــ�رت و صـــنعت  ییه� هو شـــبک یاقتصـــ�د، گســـت�ش تکن�لـــ�ژ یســـ�ز یجهـــ�ن
 یو اقتصــ�د ی�ســیس یهــ� ن قــ�رتیعــ�م تــ�ازن بــ ی�یــگ شــ�ن� از ع�امــل شــکل یت مــیــحم�

�ر دارنـ�، یـبـ�رگ در اخت یهـ� کـه شـ�کت ی�سـت و قـ�رتین سیجـ�د تـ�ازن بـیا یب�شـن�. بـ�ا یم
، مق�لـه� ی�سـت در سـطح مّلـی. ساسـت یالمللـ نیدر سـطح بـ ی�سـیس�خت م�سس�ت سبه  �زین

کــه بــ�ا یالمللــ نیت�انــ� در ســطح بــ یمــ یامــ� زمــ�ن ،اســت یالعــ�ده مهمــ فــ�ق  یمــ�ث� واقــع شــ�د 
بـه  ،یبـه ق�عـ�ه و قـ�ن�ن درآوردن روابـط تجـ�ر ی� ب�این ه�، و ن ملتیق�ن�نمن� ک�دن روابط ب

 �ب�. یدست  یالملل نیت�افق�ت ب

 ستیط زیع�م ت�ازن در مح

 سـتیب� یرا داشته ب�شـن�، مـ یزن�گ یه� ییب�یاز ز استف�دهن�ه امک�ن یآ یه� نکه نسلیا یب�ا
 بــ�داری بهــ�ه� یپــ� �نیــکــه از منــ�بع پ� یم. تــ� زمــ�نیک�شــ� ب�شــ یعــیطب یهــ� ییب�یحفــظ ز یبــ�ا

م. یکنـ یم�اجـه مـ یطـیمح سـتیز ی�ر جـ�ین�گ�ن را ب� خط�ات بسیم، آیق�ع�ه داشته ب�ش یب
کـه بیپنجم جمع کیعه�ه�  ت ب�ین مسئ�لیا  یعـین بخـش از منـ�بع طبیشـت�یت جه�ن است 

 یعـیشـ�ه از منـ�بع طب کنتـ�ل یبـ�دار ان�. به�ه خ�د درآورده ییگ�ا �ر صنعت و مص�فیرا در اخت
سـت یب� یمـ�ت مـ. در بلن�ب�شـ� مـی یعـیطب �یذخ� کمت� از یا هان�از استف�ده در ح� و ی�معن به

�ل یم. س�ســیکنــ ی�فــت زنـ�گی، مــ�اد خـ�م و محصــ��ت ق�بـل ب�زیاز انـ�ژ یمــیدا یا هدر چ�خـ
، یدر سـطح محلـ یعـیشـ�ه از منـ�بع طب کنتـ�ل یبـ�دار ط بهـ�هیجـ�د شـ�ایدر صـ�د ا دمک�اسی

 است.  یالملل نیو ب یملّ 
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 تیع�م ت�ازن در رش� جمع
ن ت مّسـیـ�د جمعیـن و ازدییت پـ�یـبـ� رشـ� جمع ییگـ� ج�امـع اروپـ�یج�معه� س�ئ�، همچـ�ن د

ــت. جمع ــه اس ــم�اج ــهی ــ�غل ب ــ�اد ش ــ ت اف ــ�اد مّس ــم�ر اف ــبت ش ــه ن یننس ــک ــه �زی ــ�ار ب و  ینگه
کـم اسـتیبسـ دارنـ� یو اسـتف�ده از رفـ�ه اجتمـ�ع یدرمـ�ن یهـ� م�اقبت  یهـ� حل از راه یکـی. �ر 

کنـ�نین است که در ش�ایا یشنه�دیپ ک�رآمـ�،  ی� بـ� اقتصـ�دیـپ� یا هداشـتن ج�معـ یبـ�ا یط 
کنیا یطیست ش�ایب� یم کـ�ر یشـت�یب یه� مـ�دم سـ�ل از یشـت�یم که تع�اد ه� چـه بیج�د   بـه 

بـ� اسـتف�ده [م یمـ�ن بک�شـ�و هم م)یرا چنـ� سـ�ل بـ�� ببـ� یسن ب�زنشستگ( ک�دن ادامه دهن�
 ۀ]ل شـ�یـتحم[ طیسـف�نه شـ�ا�م. متیببـ� ت�� را بـ��یـت�ل یبـ�زده ]�یـج� یلـ�ژاز امک�ن�ت تکنـ� 

کـ�ر شـ�غل �ط�ف�ارب� ط�� ُپ  ی�دی� زیث�ت یکن�ن  یهـ� ن خ�اهـ� گ�اشـت. ارزشیک�هش س�ع�ت 
جـه� یآمـ�ه در نت شیمق�بلـه بـ� مشـک�ت پـ یرهنم�ن م� خ�اهـ� بـ�د تـ� بـ�ا دمک�اسی �لیس�س

 م.ی�بیبای را  راهک�ره�ی پسن�ی�ه ،تیجمع یع�م ت�ازن سن
 ن من�طقیع�م ت�ازن ب

ــ شــ�د.  ی�ه مــیــد یتــ�جه مختلــف در حــ�ل رشــ� کشــ�ر، عــ�م تــ�ازن ق�بــل ین نــ�احیامــ�وزه ب
 یت در مشــ�غلیـهــ� و فع�ل ورود بــه دانشـگ�ه یگسـت�ده شــ�ن شـه�ه� ب�عــث جـ�ب ج�انــ�ن بـ�ا

کــه  یمــ  یکــه ت�ســعه� چنــ�ان گــ�ید ینــ�اح. امــ� در زنــ� دامــن مــی را آن منــ�طقرشــ� ســ�یع شــ�د 
کث�یـــافتـــ�، جمع ینمـــ اتفـــ�ق کـــ�هش رفتـــه و ا ـــه  ل یت ج�معـــه را افـــ�اد مســـن تشـــکیـــت رو ب

ــ� جمع ییدهنــ�. در شــه�ه�، ج�امــع و روســت�ه� یمــ کــمیــب ــ�آوردن  ]،تــ�دهفو دورا[ ت  امکــ�ن ب
ــ�ر بســ یمــ�رد رفــ�ه اجتمــ�ع در نیانتظــ�رات ســ�کن هــ�  دمکــ�ات �لیس�ســ اســت. یدشــ�ار �ریک

ک  ان�. مختلف م�اجه ین ن�احیقب�ل ب ق�بل یج�د ت�ازنیدر جهت ا یمین�ن ب� چ�لش عظا
 یع�م ت�ازن ق�م

ــ ــ�نی از  ی�ریبس ــکس ــه در ده ــاخ یه� هک ــ�دهی ک ــ�ج�ت  ــ�ئ� مه ــه س ــش  � ب ــ�ن در پ�ش کن ــ�، ا ان
از ف�زنـ�ان  ی�ریبسـ امـ� کننـ�. یمـ یانـ� زنـ�گ م سـ�ختهیقـ� یهـ� یکه سـ�ئ� یت اجتم�عیامن

 �نـ�.یگ یض قـ�ار مـیلشـ�ن مـ�رد تبعـیاسـم و ف�مدلیـل   ان�، به س�ئ� مت�ل� ش�ه ن که دریمه�ج�
کـ�ده یکه مـ�ارک دانشـگ�ه ینیمه�ج�همچنین  انـ�،  خـ�د را از کشـ�ر محـل ت�ل�شـ�ن کسـب 

کـ�ر من�ســب دچــ�ر مشــکل یــپ یبـ�ا کــ�دن  ک�رهــ�یـبــه فع�ل و مجبــ�ر شـ�ه�ا  ســطح  کــه ییت در 
ن یـهـ� بـ� ا دمکـ�ات �لیشـ�ن�. س�سـ یبـ� دسـتم�د انـ�ک مـ ش�ن اسـت �تیاز تحص یت� نییپ�

خـ�د  یی، مـ�تبط بـ� تخصـص و ت�انـ�یشـغل یهـ� تیـسـت در م�قعیب� یب�ورن� که همه� اف�اد مـ
 ش�ن�.ک�ر مشغ�ل به 
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   یع�م ت�ازن در رف�ه اجتم�ع
گـ�وهیب اسـت. در رابطـه بـ� رفـ�ه اجتمـ�عی نیـ� چشـمگی� مختلـف ج�معـه، عـ�م تـ�ازن  ی�هـ ن 

ن ییکــه بــ� درآمــ� پــ� یوجــ�د نــ�ارد و افــ�اد یب�ابــ� از خــ�م�ت درمــ�ن یاســتف�ده� همگــ�نامکــ�ن 
نسـبت  یب�شـن�، از امک�نـ�ت کمتـ� یمـ یشـت�یب یبه�اشـت و ی�فت خـ�م�ت درمـ�نی�زمن� درین

چشــم  � بــهیـن یحــینــه� اسـتف�ده از امک�نــ�ت تف�یض در زمین تبعــیـبـه ث�وتمنــ�ان ب�خ�ردارنــ�. ا
ــ ــ�رد. ت�ز یم ــخ ــ� ی ــع درآم ــ�وت ب ــیو ث ــ�دم بس ــین م ــت. س�س ــ�ب�اب� اس ــی �لی�ر ن ــ�د یا دمک�اس ج

گــ�وهیط ب�ابـ� بـیشـ�ا  یکــ�ر یهـ� تیـنــ�ه را در اول�یآ یهـ� نسـل یمختلـف ج�معــه بـ�ا یهـ� ن 
   خ�د دارد.

 ع�م ت�ازن در اط�ع�ت
کـه در تمـ�م عمـ� درصـ�د کسـب ا یا سـتهیافـ�اد ش� ی�یک�رگ دنب�ل به � بهیج� یتکن�ل�ژ سـت 

 یهـ� نسـل هـ� ب�شـن�. معمـ��ً  شـ�فتی�ات و پییروز ک�دن دانش خ�د، متن�سب ب� تغ علم و به
سـتن�. افـ�اد ی�، از تـ�ان ب�ابـ� ب�خـ�ردار نیـروز دن یخ�د بـ� تکن�لـ�ژ یس�ز مختلف، در هم�هنگ

ک�ر مشـغ�ل بـ�دهیک محیس�ل در  ۲۵� ی ۲۰که ح�ود ت�  مسن ت یـن واقعیـانـ�، ن�گهـ�ن بـ� ا ط 
ــ ــه م ــه  یم�اج ک ــ�ن�  ــ� ش ــ�رتدیگ ــ� مه ــه یه ــ�ۀ �زم  ب ــ�ارا روز ش ــ� و  یب ــ�د ن�ارن ــ�ر خ ک ــ�م  انج

ک�ریپ  آنه� وج�د ن�ارد.  یب�ا یشنه�د 
در  مـ�ً یدا ب�یسـت مـی� یـهـ� ن ن بـ�ود. جـ�انیست از بیب� یم ه� ن نسلیب ین ف�صله� مه�رتیا

کـ�ر خـ�د  ی�زم ب�ا یه� ح�ل کسب مه�رت  ی�یپـ� �ات انعطـ�فییـو نسـبت بـه تغ بـ�دهادامه� 
ــن�.  ــته ب�ش ــی�زم را داش ــ� یک ــیاز وظ ــم س�س ــی �لیف مه ــتق� دمک�اس ــ�رتی ــ� ت مه ــ�ر یه  یک

بـ�  ییهـ� ق شـغلیـاز ط�شـ�ن  یزن�گ ی�زهـ�ینن یتـ�م یآنهـ� بـ�ا یسـ�ز در جهت آمـ�ده یهمگ�ن
�زمنـ� ینـ�ه، نیآ یهـ� در سـ�ل یجهـ�ن یرق�بت ب� ب�زارهـ� یب�ش�. س�ئ� ب�ا یدستم�د ع�د�نه م

کــ�ر بــ� دســتم�د  ی�ویــ�ر داشــتن نیــب�شــ� و در اخت یبــ�� مــ ییدانــش و ت�انــ�بــ�  یپــ�ورش افــ�اد
 دان�.  یاقتص�د خ�د نم ین را راهگش�ییپ�

 ین�س�ز
ـــ�ب�اب� یبـــ�ا ـــ� ن ســـت یب� یمـــ دمک�اســـی �لیو عـــ�م تـــ�ازن، س�ســـ یرفـــع مشـــک�ت مـــ�تبط ب

کنـ�. بـ�ا بـه و �یـج� ی�زهـ�یخ�د را منطبق ب� ن یه� �ستیس هـ�  �سـتینظـ� در س �یـتج� یروز 
کنـ � ص�ف�ً ینب� کتفـ�  گـ�را ا  یمنطقـ یهـ� حـل دنبـ�ل راه سـت بـهیب� یبلکـه مـ ،میبه ارائه� نظ�ات 
کـه در ج�معـه  یاسـت�ار یهـ� ارزش دمک�اسـی �لیم. س�سیمشک�ت ام�وز خ�د ب�ش یب�ا دارد 

 .استاز ح�مت و اعتب�ر ب�خ�ردار 
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ــ�رت س ــیق ــ�ا ی�س ــکل ی�زم ب ــ ش ــه� آ یده ــه ج�مع ــیب ــ�ه، در اول ــ�م ب�ن ین ــق � مشــک�ت ی
اســت.  یب�انــ� در صــ�د حــل چــه معضــ�ت قــ�ً یل قــ�ار دهــ� و دقیــه و تحلیــج�معــه را مــ�رد تج�

 یفــ�د خــ�د را بــ�ا بــه منحصــ� ییســتم، ت�انــ�یســ�ئ�، در طــ�ل قــ�ن ب دمکــ�ات �لیحــ�ب س�ســ
ــه ــک�ت فعلــیهــ� ارزش ی�یکــ�رگ ب نــ�ه یآ ی�زهــ�یبــه ن ییو پ�ســخگ� یش در جهــت حــل مش
م از یتـ�ان ی� مـیـنـ�ه نیم�اجه ش�ن ب� مسـ�ئل آ یاست که ب�ا یهیاست. ب�ش گ�اشته ینم� به

 م.یمش�به استف�ده کن یه� تیظ�ف
کنـ�ر گ�اشـتِن ارزش به یس�ز روز بهرس�  نظ� می گ�هی به . اسـت ی�دیـهـ� و اصـ�ل بن من�له� 

 ی�زهـ�یط و نیبـه شـ�ا ی�گیرسـدیگـ� کـه  داریـم ی�سـی�ات سییـاعمـ�ل تغبه  �زین یدر واقع زم�ن
کــ�ر ن ــته در دســت�ر  ج یشــت� از نتــ�یهــ� ب �ســتیاز س یب�خــ ی�ات منفــینکــه تــ�ثی� ایــ، ب�شــ�گ�ش

عبـ�رت  . بـهنب�شـ� یمسـ�ئل جـ�ر یگـ� پ�سـخگ�ید ،معمـ�ل یه� � روشیو  ب�ش�،ش�ن  مثبت
 یهـ� �سـتی� در سییـبـه اعمـ�ل تغ ی�زیـ، نیکـ�رب�د یه� �ستی�ات سییل تغیدل تنه� به ،گ�ید

 وج�د ن�ارد. یاصل
کـــ�دن امک�نـــ�ت فنـــ شـــه ط�فـــ�ار اصـــ�ح�ت بـــ�ده و از بـــهیهم دمک�اســـی �لیس�ســـ  یروز 

در  یا هم�حظـ ق�بـل ینـیب �، خـ�شیـاخ یه� هن�ه استقب�ل نمـ�ده اسـت. در دهـیمتن�سب ب� آ
را مخــ�ب  یفنــ یهــ� شــ�فتیاز افــ�اد پ ی�ریاســت. در گ�شــته بســ وجــ�د آمــ�ه ایــن رابطــه بــه

ب�دنـ�. مـ�  یکیتکن�لـ�ژ یهـ� شـ�فتیپ یبـ�ا ییهـ� تین محـ�ودیـیدانستن� و خ�اهـ�ن تع یم
ح یصـح �یشـ�فت علـم را در مسـیم و پیکنـ ینفـس خـ�د را ب�زسـ�ز � اعتمـ�د بـهیـم که ب�یمعتق�

ـــ�ار دهـــ ـــ�از مشـــک�ت  ی�ریم. بســـیخـــ�د ق ـــه کمـــک تحق دی�ین و  یقـــ�ت علمـــیبشـــ� تنهـــ� ب
�ر یـمشـک�ت در اختن یـحـل ا یکه ام�وزه بـ�ا ییه� ق�بل حل خ�اهن� ب�د و ف�صت یتکن�ل�ژ

 ب�شن�. یاز خ�ِد مشک�ت م ت� وسیع�ر یم، در واقع بسیدار
م، بـ� یـکه بـ� آنهـ� اصـ�ار دار ییه� �ستیساج�ای م که ین ب�وریه�، ب� ا دمک�ات �لیم� س�س

کـهیـدل نیهمـ ان�. بـه تفک�م�ن شکل گ�فته ی�دیه� اص�ل بنیپ�  مسـ�ئل مـ�رد بحـث را ل اسـت 
ب یــ� و مع�یــم و م�ایقــ�ار دهــ یخــ�د مــ�رد ب�رســ ی�دیــبن یهــ� ارزشه� اصــ�ل و یــ� بــ� پ�یــب� یمــ

 م. یینم� ی�بیارز ین سنگ محکیمختلف را ب� چن ی�سیم�اضع س
��� 

-۱۹۹۶( دمکـ�ات سـ�ئ� وزی� س�سـی�ل ، نخست)١("گ�ران پ�س�ن "از سخن�ن بخشی 
 :۱۹۹۸س�ل  به) در کنگ�ه مق�م�ت محلی ۲۰۰۶

                                                        
1. Göran Persson. 
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گ� ت�ان پ�داخت ه� کـه ی�، نگـ�ان نب�شـیخ�د را ن�ار ی�زه�ینن یت�م ینه� �زم ب�ایا �؛ چ�ا
ــ�ا پ�داخــت  یآنهــ� را از ب�دجــه عمــ�م �نــیه� �زهــ� مهــم هســتن� وین نیــان یتــ�م مــ� یب

ل شــم�، بــه یتحصــ �یــ و ی، خــ�م�ت اجتمــ�عیدرمــ�ن ی�زهــ�ینن یتــ�م یم. مــ� بــ�ایکنــ یمـ
ت یــاز م�قعنظــ�  ن خــ�م�ت، صــ�فیــم. ایپــ�داز یشــم� نمــ یــیو دارا یاز زنــ�گ یب�زرســ

 ست.شم�، حِق شم� یاجتم�ع
ــ�ت مــ�دیــشــم� ن ــ� امک�ن ــ خــ�د ی� متن�ســب ب ــ�م ســت دریب� یم ــان یت ن ب�دجــه شــ�کت ی

 یشــت�ی�ت بیــداشــته ب�شــن� و م�ل یتــ� ســهم بــ�رگ �ت�اننــ یمــ شــم� از ی�. ب�خــییــنم�
 ییهمـه اسـت کـه بـه تن�سـب ت�انـ� �فـین وظیـامـ� ا �ت کمتـ�.یگ� م�لید یبپ�دازن� و ب�خ

 خ�د در آن ش�کت کنن�.
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To Americans, the notion of a school “taking away” your 
child to make her an ax wielder is monstrous. Yet though it’s 
hard to measure, it’s likely that Scandinavian children actually 
spend more quality time with their non-work-obsessed parents 
than does a typical middle-class American child being driven by 
a stressed-out mother from music lessons to karate. For all these 
reasons and more, the international organization Save the 
Children cites Norway as the best country on earth in which to 
raise kids, while the United States finishes far down the list, in 
33rd place. 

DON’T TAKE MY WORD FOR IT  

This little summary just scratches the surface of Scandinavia, so 
I urge curious readers to Google away. But be forewarned: 
You’ll find much criticism of all the Nordic-model countries. 
Worse, neoliberal pundits, especially the Brits, are always 
beating up on the Scandinavians, predicting the imminent 
demise of their social democracies. Self-styled experts still in 
thrall to Margaret Thatcher tell Norwegians they must liberalize 
their economy and privatize everything short of the royal palace. 
Mostly, the Norwegian government does the opposite—or 
nothing at all—and social democracy keeps on ticking. 

It’s not perfect, of course. It has always been a carefully 
considered work in progress. Governance by consensus takes 
time and effort. You might think of it as slow democracy. Even 
so, it’s light-years ahead of us. 

Ann JonesAnn Jones is a journalist and author whose works 
include Kabul in Winter (2006) and War Is Not Over When It’s 
Over (2010), both from Metropolitan Books. Her latest book is 
called They Were Soldiers: How the Wounded Return From 
America's Wars—The Untold Story (Dispatch Books). 

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_EXECUTIVE_SUMMARY.PDF
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_EXECUTIVE_SUMMARY.PDF
https://www.thenation.com/authors/ann-jones/
https://www.thenation.com/authors/ann-jones/
http://www.haymarketbooks.org/pb/They-Were-Soldiers
http://www.haymarketbooks.org/pb/They-Were-Soldiers
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consigning millions of female heads of household and their 
children to poverty, where many still dwell 20 years later. 
Today, even privileged women, torn between their underpaid 
work and their kids, are overwhelmed. 

Things happened very differently in Norway. There, 
feminists and sociologists pushed hard against the biggest 
obstacle still standing in the path to full democracy: the nuclear 
family. In the 1950s, the world-famous American sociologist 
Talcott Parsons had pronounced that arrangement—with the 
hubby at work and the little wife at home—the ideal setup in 
which to socialize children. But in the 1970s, the Norwegian 
state began to deconstruct that undemocratic ideal by taking 
upon itself the traditional, unpaid household duties of women. 
Caring for children, the elderly, the sick, and the disabled 
became the basic responsibilities of the universal welfare state, 
freeing women in the workforce to enjoy both their jobs and 
their families. 

Paradoxically, setting women free made family life more 
genuine. Many in Norway say it has made both men and women 
more themselves and more alike: more understanding and 
happier. It also helped kids slip from the shadow of helicopter 
parents. In Norway, both mother and father in turn take paid 
parental leave from work during the child’s first year or longer. 
At age 1, however, children start attending a neighborhood 
barnehage (kindergarten) for schooling spent largely outdoors. 
By the time kids enter free primary school at age 6, they are 
remarkably self-sufficient, confident, and good-natured. They 
know their way around town, and if caught in a snowstorm in 
the forest, how to build a fire and find the makings of a meal. 
(One kindergarten teacher explained, “We teach them early to 
use an ax so they understand it’s a tool, not a weapon.”) 

http://nlihc.org/article/welfare-reform-increased-deep-poverty-among-children
http://nlihc.org/article/welfare-reform-increased-deep-poverty-among-children
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equality of women and men. In the 1970s, Norwegian feminists 
marched into politics and picked up the pace of democratic 
change. Norway needed a larger labor force, and women were 
the answer. Housewives moved into paid work on equal footing 
with men, nearly doubling the tax base. That has, in fact, meant 
more to Norwegian prosperity than the coincidental discovery of 
North Atlantic oil reserves. The Ministry of Finance recently 
calculated that those additional working mothers add to 
Norway’s net national wealth a value equivalent to its “total 
petroleum wealth”—currently held in the world’s largest 
sovereign-wealth fund, worth over $873 billion. By 1981, 
women were sitting in parliament, in the prime minister’s chair, 
and in her cabinet. 

American feminists also marched for such goals in the 1970s, 
but the big boys, busy with their own White House intrigues, 
initiated a war on women that set the country back and still 
rages today in brutal attacks on women’s basic civil rights, 
healthcare, and reproductive freedom. In 1971, thanks to the 
hard work of organized feminists, Congress passed the 
bipartisan Comprehensive Child Development Bill to establish a 
multibillion-dollar national daycare system for the children of 
working parents. In 1972, President Richard Nixon vetoed it, 
and that was that. In 1972, Congress also passed a bill (first 
proposed in 1923) to amend the Constitution to grant equal 
rights of citizenship to women. Ratified by only 35 states—three 
short of the required 38—that Equal Rights Amendment was 
declared dead in 1982, leaving American women in legal limbo. 
In 1996, President Bill Clinton signed the Personal 
Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, 
obliterating six decades of US social-welfare policy “as we 
know it,” ending federal cash payments to the nation’s poor, and 
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They’ve done a masterful job of chewing up organized labor. 
Today, only 11 percent of American workers belong to a union. 
In Norway, that number is 52 percent; in Denmark, 67 percent; 
in Sweden, 70 percent. Thus, in the United States, oligarchs 
maximize their wealth and keep it, using the “democratically 
elected” government to shape policies and laws favorable to the 
interests of their foxy class. They bamboozle the people by 
insisting, as Hillary Clinton did at that debate, that all of us have 
the “freedom” to create a business in the “free” marketplace, 
which implies that being hard up is our own fault. 

In the Nordic countries, on the other hand, democratically 
elected governments give their populations freedom from the 
market by using capitalism as a tool to benefit everyone. That 
liberates their people from the tyranny of the mighty profit 
motive that warps so many American lives, leaving them freer to 
follow their own dreams—to become poets or philosophers, 
bartenders or business owners, as they please. 

FAMILY MATTERS  

Maybe our politicians don’t want to talk about the Nordic model 
because it shows so clearly that capitalism can be put to work 
for the many, not just the few. 

Consider the Norwegian welfare state. It’s universal. In other 
words, aid to the sick or the elderly is not charity, grudgingly 
donated by elites to those in need. It is the right of every 
individual citizen. That includes every woman, whether or not 
she is somebody’s wife, and every child, no matter its parentage. 
Treating every person as a citizen frees each one from being 
legally possessed by another—a husband, for example, or a 
tyrannical father. 

Which brings us to the heart of Scandinavian democracy: the 
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cooperative, and then redistributes equitably the wealth it helps 
to produce. Struggles like this took place around the world in the 
20th century, but the Scandinavians alone managed to combine 
the best ideas of both camps while chucking out the worst. 

In 1936, the popular US journalist Marquis Childs first 
described the result to Americans in the book Sweden: The 
Middle Way. Since then, all the Scandinavian countries, and their 
Nordic neighbors Finland and Iceland, have been improving upon 
that hybrid system. Today in Norway, negotiations between the 
Norwegian Confederation of Trade Unions and the Confederation 
of Norwegian Enterprise determine the wages and working 
conditions of most capitalist enterprises, public and private, that 
create wealth, while high but fair progressive income taxes fund 
the state’s universal welfare system, benefiting everyone. In 
addition, those confederations work together to minimize the 
disparity between high-wage and lower-wage jobs. As a result, 
Norway ranks with Sweden, Denmark, and Finland as among the 
most income-equal countries in the world, and its standard of 
living tops the charts. 

Nordic countries give their populations freedom from the 
market by using capitalism as a tool to benefit everyone. 

So here’s the big difference: In Norway, capitalism serves the 
people. The government, elected by the people, sees to that. All 
eight of the parties that won parliamentary seats in the last national 
election—including the conservative Høyre party now leading the 
government—are committed to maintaining the welfare state. In 
the United States, however, neoliberal politics puts the foxes in 
charge of the henhouse, and capitalists have used the wealth 
generated by their enterprises (as well as financial and political 
manipulations) to capture the state and pluck the chickens. 
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Development Program’s Human Development Index for 12 of 
the last 15 years, and it consistently tops international 
comparisons in such areas as democracy, civil and political 
rights, and freedom of expression and the press. 

The Nordic model starts with a deep commitment to equality 
and democracy, because you can’t have one without the other. 

What is it, though, that makes the Scandinavians so different? 
Since the Democrats can’t tell you and the Republicans 
wouldn’t want you to know, let me offer you a quick 
introduction. What Scandinavians call the Nordic model is a 
smart and simple system that starts with a deep commitment to 
equality and democracy. That’s two concepts combined in a 
single goal because, as far as they’re concerned, you can’t have 
one without the other. 

Right there, they part company with capitalist America, now 
the most unequal of all the developed nations, and consequently 
a democracy no more. Political scientists say it has become an 
oligarchy, run at the expense of its citizenry by and for the 
superrich. Perhaps you’ve noticed that. 

In the last century, Scandinavians, aiming for their egalitarian 
goal, refused to settle solely for any of the ideologies competing 
for power—not capitalism or fascism, not Marxist socialism or 
communism. Geographically stuck between powerful nations 
waging hot and cold wars for such doctrines, Scandinavians set 
out to find a middle path. That path was contested—by socialist-
inspired workers on the one hand, and by capitalist owners and 
their elite cronies on the other—but in the end, it led to a mixed 
economy. Thanks largely to the solidarity and savvy of 
organized labor and the political parties it backed, the long 
struggle produced a system that makes capitalism more or less 
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employing no one but the entrepreneur, and often quickly 
wasting away. Sanders said that he was all for small business 
too, but that meant nothing “if all of the new income and wealth 
is going to the top 1 percent.” (As George Carlin said, “The 
reason they call it the American Dream is because you have to 
be asleep to believe it.”) 

In that debate, no more was heard of Denmark, Sweden, or 
Norway. The audience was left in the dark. Later, in a speech at 
Georgetown University in Washington, DC, Sanders tried to 
clarify his identity as a democratic socialist. He said he’s not the 
kind of socialist (with a capital S) who favors state ownership of 
the means of production. The Norwegian government, on the 
other hand, owns the means of producing lots of public assets 
and is the major stockholder in many a vital private enterprise. 

I was dumbfounded. Norway, Denmark, and Sweden practice 
variations of a system that works much better than ours. Yet 
even the Democratic presidential candidates, who say they love 
or want to learn from those countries, don’t seem know how 
they actually work. 

WHY WE’RE NOT DENMARK  

Proof that they do work is delivered every year in data-rich 
evaluations by the United Nations and other international 
bodies. The Organization for Economic Cooperation and 
Development’s annual report on international well-being, for 
example, measures 11 factors, ranging from material conditions 
such as affordable housing and employment to quality-of-life 
matters like education, health, life expectancy, voter 
participation, and overall citizen satisfaction. Year after year, all 
the Nordic countries cluster at the top, while the United States 
lags far behind. In addition, Norway has ranked first on the UN 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NOR
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Norway, and learn from what they have accomplished for their 
working people.” 

He believes, he added, in 
“a society where all people 
do well. Not just a handful of 
billionaires.” That certainly 
sounds like Norway. For 
ages, they’ve worked at 
producing things for the use 
of everyone—not the profit 
of a few—so I was all ears, 
waiting for Sanders to spell it 
out for Americans. 

But Hillary Clinton 
quickly countered, “We are 
not Denmark.” Smiling, she 
said, “I love Denmark,” and 
then delivered a patriotic 
punch line: “We are the 
United States of America.” 
(Well, there’s no denying 
that.) She also praised capitalism and “all the small businesses 
that were started because we have the opportunity and the 
freedom in our country for people to do that and to make a good 
living for themselves and their families.” She didn’t seem to 
know that Danes, Swedes, and Norwegians do that too, and with 
much higher rates of success. 

The truth is that almost a quarter of American start-ups are 
not founded on brilliant new ideas, but on the desperation of 
men or women who can’t get a decent job. The majority of all 
American enterprises are solo ventures having zero payrolls, 

http://www.thenation.com/wp-content/uploads/2016/01/Jones2_img.png
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workday, about four in the afternoon (perhaps three during the 
summer), they had time to enjoy a hike in the forest, a swim 
with the kids, or a beer with friends—which helps explain why, 
unlike so many Americans, they are pleased with their jobs. 

Often I was invited to go along. I found it refreshing to hike 
and ski in a country with no land mines, and to hang out in cafés 
unlikely to be bombed. Gradually, my war-zone jitters subsided 
and I settled into the slow, calm, pleasantly uneventful stream of 
life there. 

Four years on, thinking I should settle down, I returned to the 
United States. It felt quite a lot like stepping back into that other 
violent, impoverished world, where anxiety runs high and 
people are quarrelsome. I had, in fact, come back to the flip side 
of Afghanistan and Iraq: to what America’s wars have done to 
America. Where I live now, in the homeland, there are not 
enough shelters for the homeless. Most people are either 
overworked or hurting for jobs; the housing is overpriced, the 
hospitals crowded and understaffed, the schools largely 
segregated and not so good. Opioid or heroin overdose is a 
popular form of death, and men in the street threaten women 
wearing hijabs. Did the American soldiers I covered in 
Afghanistan know they were fighting for this? 

DUCKING THE SUBJECT  

One night I tuned in to the Democrats’ presidential debate to see 
if they had any plans to restore the America I used to know. To 
my amazement, I heard the name of my peaceful mountain 
hideaway: Norway. Bernie Sanders was denouncing America’s 
crooked version of “casino capitalism” that floats the already-
rich ever higher and flushes the working class. He said that we 
ought to “look to countries like Denmark, like Sweden and 



 

After I Lived in Norway, America Felt Backward. Here’s Why. 

6. A crash course in social democracy. 

Ann Jones 

Some years ago, I faced up to the futility of reporting truths 
about America’s disastrous wars, and so I left Afghanistan for 
another mountainous country far away. It was the polar opposite 
of Afghanistan: a peaceful, prosperous land where nearly 
everybody seemed to enjoy a good life, on the job and in the 
family. 

This is a joint Nation/TomDispatch article and will appear on 
TomDispatch.com. 

It’s true that they didn’t work much–not by American 
standards, anyway. In the United States, full-time salaried 
workers supposedly laboring 40 hours a week actually average 
49, with almost 20 percent clocking more than 60. These people, 
on the other hand, worked only about 37 hours a week, when 
they weren’t away on long paid vacations. At the end of the 

https://www.thenation.com/authors/ann-jones/
http://www.tomdispatch.com/post/116512/ann_jones_on_the_road_to_taliban_land
http://www.tomdispatch.com/
http://www.gallup.com/poll/175286/hour-workweek-actually-longer-seven-hours.aspx
http://www.gallup.com/poll/175286/hour-workweek-actually-longer-seven-hours.aspx
http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/New-in-Norway/Work/Employment/Working-hours/
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reforms were designed to protect the fundamentals of capitalism 
itself. Current social democratic thinking has moved away from 
the notion of transformation by gradual reform and, as we have 
seen, has tried to come to some accommodation with capitalism. 
Öthere is an explicit attempt to reformulate social democracy in 
such a way that it becomes the new ëcommon senseí defined in 
terms of the ambition to combine a dynamic market economy 
with the requirements of a decent and cohesive societyÖit 
involves a rejection of both new right and old left, of market 
individualism and state collectivism. (Wright 1999, 101) The 
question for social democrats is how this ìreformulationî will 
take place as an implied ameliorative action. This is a problem 
still to be worked out. 
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understand the social democratic view of poverty, one has only 
to look at one way of describing it: social exclusion. Poverty for 
social democrats is not simply the lack of money, it is the whole 
range of issues that arise when people are not actively engaged 
in society. Because work is seen as a major defining way in 
which people become engaged, to be out of work is to be not 
engaged. People are excluded on the basis of ethnic and racial 
characteristics, because of a physical impairment, or age. If we 
accept the social democratic view of human nature (active 
creators through participation in society) and the human need for 
autonomy, then we can easily see the problems caused by 
poverty in this context. Poverty prevents people from being able 
to participate. Social democrats define need as normative, in the 
sense that they believe that the development of a poverty line as 
a measure of how well society is meeting the ìneedsî of its 
members is important. 

7. Principle of social justice Social justice is a significant 
component of the social democratic ideology. It is by appealing 
to principles of fairness and justice that social democrats provide 
justifications for the collective actions they see as necessary to 
control the excesses of capitalism. Social democrats argue 
strongly that the problems created by a market society (that 
some people will lose and lose badly in the competitive system 
the aged, those without educational opportunities, the disabled, 
etc.) can in fact be averted through collective action. 

8. Implied ameliorative action Traditional social democratic 
imperatives for action called for methods, of which the welfare 
state was one, for reforming capitalism. The difference between 
social democratic reforms and liberal reforms was that social 
democrats wanted their reforms to be part of a process that led 
to the transformation of capitalism into something else. Liberal 
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opportunity. d.Freedom/liberty Social democrats have a 
conception of freedom that accepts liberal and even some 
conservative notions, but also includes the notion that people are 
not free if they do not have the resources to do certain things. 
Where a conservative might see freedom as the absence of 
constraint, social democrats would think that this is insufficient. 
First, they would argue that freedom requires a concern for 
equality. The greater the inequality of economic resources, the 
less free some people (the less well-off) will be. Secondly, 
political freedom must also mean economic freedom. Fear of 
being without work, of having no power in oneís workplace, of 
having no workplace protection means people are not free. 
Lastly, they argue that freedom is the result of government 
action. If government is not prepared to provide some measure 
of support for the freedom found in law, then people really are 
not free. 

6. Theory of social need For social democrats the issue of 
need has largely been one of determining which needs are 
universal or basic and which are of a secondary order, based 
perhaps on some normative process. We can find some social 
democrats who have tried to develop some general criteria that 
can be applied to a discussion of basic needs. Food, shelter, and 
health care are often mentioned. Also included is the notion of 
autonomy. Without autonomy, or the freedom to be able to 
decide and choose, human beings are arguably deprived of a 
need as basic as physical health. It is no use being healthy 
without the ability to realize the aspirations or objectives which 
make us human: secondary needs such as being able to develop 
oneself in various ways, to communicate and to become 
engaged with other human beings. (Blakemore 1998, 29) 
a.Concept of poverty: Social inclusion and exclusion To 
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5. Basic operative values a.Co-operation This value is 
sometimes referred to as fraternity, fellowship, or solidarity. It is 
part of the rejection of a competitive market system that was a 
major component of traditional social democracy and socialism 
in all its various forms. This value also includes the notion of 
altruism, in which people offer help to others without a sense of 
getting something back in return. b.Community Social 
democrats have always had a strong sense of community, 
although it has frequently been expressed through the larger 
notion of ìsocietyî and also in the value discussed above, co-
operation. Anthony Giddens, a major proponent of the ìthird 
wayî as an alternative to neoconservatism, spells out a direction 
for community development: Community building emphases 
support networks, self-help and the cultivation of social capital 
as means to generate economic renewal in low-income 
neighbourhoods. Fighting poverty requires an injection of 
economic resources, but applied to support local 
initiativeÖCommunity building initiatives concentrate upon the 
multiple problems individuals and families face, including job 
quality, health and child care, education and transport. (Giddens 
1998, 110-111) c.Equality/inequality The social democratic case 
for equality represents both the desire for equality of outcome 
(which is favoured by the Marxists) and equality of opportunity, 
which has some support also from liberals. The argument for 
equality has generally been based in a rejection of the 
consequences of inequality: economic inefficiency, social 
disruption, poverty (or social exclusion as it is now sometimes 
called), and natural justice. The welfare state was often seen as a 
way of reducing inequality and moving toward a more equitable 
society. As support for the welfare state has waned, social 
democrats place a greater emphasis on equality of educational 
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Fabian form, assumed that the expansion of democracy would 
lead to the gradual elimination of capitalism. However, they 
went to great lengths to distance themselves from any 
perspective that saw the overthrow of capitalism as the primary 
goal. As Eduard Bernstein is quoted as saying: I frankly admit 
that I have extraordinarily little feeling for, or interest in, what is 
usually termed ëthe final goal of socialismí. This goal, whatever 
it may be, is nothing to me, the movement is everything. (quoted 
in Eatwell and Wight 1999, 86) The welfare state was to be an 
instrument to reform capitalism.However, the changes wrought 
by globalization discussed above have necessitated a major 
reconsideration by social democrats of the role of capitalism and 
indeed of the welfare state. The result has been an acceptance 
that capitalism is not gradually disappearing, and the realization 
that there needs to be some other way to control capitalism. 
Lionel Jospin, currently (2001) the socialist prime minister of 
France, spells out his view of capitalism this way: 

WHAT IS SOCIAL DEMOCRACY 

Rather than a system, social democracy is a way of regulating 
society and of putting the market economy at the service of the 
peopleÖwe accept the market economy, because it is the most 
effective means provided it is regulated and managed of 
allocating resources, stimulating initiative and rewarding effort 
and work. But we reject ëthe market society.í For although the 
market produces wealth in itself, it generates neither solidarity 
nor values, neither objectives nor meaning.ÖSo we are not ëleft-
wing liberals.í We are socialists. And to be a socialist is to 
affirm that the political should take precedence over the 
economic. (Jospin 1999, 1)  
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fundamental part of society, and as the democratic expression of 
society, it is the responsibility of the state to guarantee access to 
resources to meet basic needs. Whereas liberals see the 
institutional model as something needed to deal with the 
distributive failings of capitalism, social democrats have 
traditionally seen the institutional model as part of the gradual 
movement toward a more just society. Liberals might see the 
institutional model as an unfortunate necessity; social democrats 
see it as integral to the proper development of society and 
therefore one in which a democratic state plays a pivotal role. 

3. Concept of human nature Social democrats share a similar 
view of human nature with the Marxists. For social democrats, 
human beings are social beings, and it is through social 
interaction that they achieve their fullest potential. Recent 
commentators on political ideologies explain the socialist 
concept of human nature as follows: Human beings are social or 
communal creatures, socialists say, so we should think of an 
agent as someone who is connected to and dependent upon other 
people in various ways. In particular, we should think of agents 
as individuals engaged in relations of production, distribution 
and exchange with others. (Ball and Dagger 1995, 123) This 
could lead to an identification of human nature based on Marxís 
concept of social class, which will be discussed in the next 
section. However, social democrats refrained from going that far 
in their discussion of human nature and instead have tended to 
identify the role of ìcitizen,î which implies political, civil, and 
social rights, as the place where oneís human nature is fully 
expressed. 

4. Fundamental economic institutions Social democrats have 
always had an ambivalent but generally benign view of the role 
of the market in society. Social democracy, particularly in its 
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spending, and regulation are quite high when compared to truly 
economically free countries. America’s is a mixed economy and 
so are Scandinavian countries’. It is the mixture that differs. 

1. Concept of society a)The relationship of the individual to 
society As with liberals, social democrats generally view society 
as equal to the sum of its parts. In other words, society is what 
people make of it. People are social beings, and society is where 
people achieve their fullest potential. Thus, the ìpartsî of society 
are people who naturally come together in social settings. 
However, social democrats strongly reject an individualistic 
view of society such as might be seen in both liberal and 
conservative ideologies. b) Nature of society Social Democrats 
are strongly critical of society when it is divided, they would 
argue artificially divided, into classes or groups based on socio-
economic position, access to education, gender, etc. Society is a 
place where all people are equal, and any society that does not 
promote that is neither a good nor a just society. c) Concept of 
social change Social change is not only possible, but necessary 
in the social democratic view. Greater equality, stronger bonds 
of community, etc., are all things which social democrats see as 
important changes. However, change is gradual and incremental. 

2. Nature and role of the state a.The nature of the state For 
social democrats the state has a central role to play in promoting 
a good, just, and healthy society. Because of their firm belief in 
democracy, social democrats see the state as representative of 
the will of all, and as such it must take the lead in upholding 
societyís values. In this way, the state is an instrument of social 
change. They differ sharply with Marxists who see the state as 
an instrument of oppression. b.The role of the state in social 
welfare Social democrats, like liberals, have generally supported 
the institutionalmodelof social welfare. Social welfare is a 
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place. (Note that this discussion excludes Norway, which has a 
small population and lots of oil. Oil revenues allow the 
government to spend more than other countries in the region.) 

That ranking is in large part the result of a massive gap 
between taxation and spending in the United States and some 
Scandinavian countries. Total government spending in the 
United States, as I have mentioned, was 39 percent of the GDP 
in 2013. In Denmark and Sweden it was 57 percent and 53 
percent, respectively. 

But, consider free trade. A vast majority of economists agree 
that free trade is a crucial driver of economic growth. In fact, 
there has never been a country that has become prosperous in 
economic isolation. And, as noted, unimpeded global flow of 
goods, services, and capital is an essential component of 
capitalism. 

Free trade is also one of the most important elements of 
agreement between Sanders and Donald Trump—both oppose it. 
Both are also critical of previous free-trade agreements, 
including the North American Free Trade Agreement, which 
was concluded by President Bill Clinton, and the Trans-Pacific 
Partnership, which was negotiated by President Barack Obama’s 
administration. 

It is, therefore, paradoxical that both Sweden and Denmark 
have freer trade with the rest of the world than the United States. 
So, in that sense, some Scandinavian countries can be said to be 
more capitalistic than the United States. 

The debate over Senator Sanders’ socialism is rich with 
paradoxes. Senator Sanders is not a proponent of socialism, and 
that is a good thing, for true socialism, whenever and wherever 
it has been tried, ended in disaster. Nor is America the bastion of 
capitalism that some make it out to be. In fact, U.S. taxes, 

https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm
http://www.cato.org/blog/super-majority-economists-agree-trade-barriers-should-go
http://www.rationaloptimist.com/blog/free-trades-benefits/
http://feelthebern.org/bernie-sanders-on-trade/
https://www.donaldjtrump.com/positions/us-china-trade-reform
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particularly low nor easy. According to the World Bank, the 
totality of the tax burden (i.e., the level of taxation and the 
difficulty of compliance with the tax code combined) in the 
United States is more onerous than in many other countries. 
That includes the relatively economically free Hong Kong and 
the socially democratic Denmark. 

Third, consider the government regulation of the private 
sector. Again, capitalism is supposed to be characterized by a 
low level of regulation. The total number and economic effects 
of regulations in America are subject to a vigorous debate, 
though some economists have tried to estimate both. That said, 
the World Economic Forum in Davos ranks 140 countries 
according to the total burden of government regulation. 
According to the WEF, the United States ranked in the 51st 
place in 2016. It ranked below Sweden, but just above Denmark. 

Thus, if capitalism is defined as an economic system 
characterized by the maximum possible separation of the private 
sector and the government, and easy taxes and regulation, the 
United States does not have a strictly capitalist economy. In fact, 
economic freedom in America has been declining so 
precipitously that, to quote Hessen again, “the United States, 
[which was] once the citadel of capitalism, is [now] a ‘mixed 
economy’ in which government bestows favors and imposes 
restrictions with no clear or consistent principles in mind.” 

The Scandinavian social democracies are, in one important 
way, more capitalist than the United States. 

Overall, the United States is still somewhat more 
economically free than Sweden and Denmark. As noted, out of 
157 countries surveyed by the Economic Freedom of the World 
Index in 2013, the United States came in the 16th place. 
Denmark came in the 22nd place, and Sweden came in the 42nd 

http://humanprogress.org/story/2798
http://mercatus.org/publication/hidden-costs-tax-compliance
https://cei.org/10kc2015
http://www.econlib.org/library/Enc/Capitalism.html
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wealth that is created in the United States each year (i.e., gross 
domestic product) is privately produced. That part’s capitalism. 

But, much of the wealth produced by the private sector each 
year is not spent by the private sector, but by the government. 
Today, local, state, and federal governments spend 39 percent of 
the gross domestic product. Some government expenditures 
enjoy broad public support (e.g., policing and courthouses) and 
some are more controversial (e.g., big-bank bail-outs and 
subsidies to companies favored by the government). 

Contrary to what the advocates of economic freedom might 
wish, taxation in America is neither particularly low nor easy. 

Thus, while production in America is dominated by the 
private sector, spending is dominated by the government. Or, to 
put it differently, the government is by far the single most 
important spender and, consequently, the single most important 
economic actor. In fact, many of the most important financial 
decisions made by ordinary Americans during the course of their 
lives, such as the purchase of healthcare, social security, 
education, and housing, are heavily influenced by the 
government. 

Second, to obtain and redistribute outlays amounting to 39 
percent of GDP, the government relies on borrowing as well as a 
myriad of taxes, including: individual and corporate income 
taxes, Social Security and Medicare taxes, sales and excise 
taxes, property and estate taxes, etc. Here I am deliberately 
avoiding the question of an appropriate level of redistribution. 
Total government spending in Switzerland is about 34 percent of 
the GDP. In Denmark, it is about 57 percent. Both countries are 
good places to live in. 

Rather, my point is that contrary to what the advocates of 
economic freedom might wish, taxation in America is neither 

https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm
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and capital; low levels of taxation and regulation; competition 
unfettered by subsidies, bailouts, and protectionism; and the free 
flow of goods, services, and capital both domestically and 
internationally. Lastly, and here the government does have a 
crucial role to play, a capitalist economy ought to have an 
independent and efficacious judiciary that protects life, liberty, 
and property, and punishes fraud and theft. 

To be sure, there has never been a fully free economy. By 
that measure, both communism and capitalism refer to ideals 
that have never existed in practice. All governments play some 
economic role. It is, however, possible to ascertain relative 
levels of economic freedom, which is to say that we can 
measure how different countries stack up against each other. 
The Economic Freedom of the World index, for example, 
measures economic freedom in individual countries by looking 
at, among other things, the size of government (i.e., taxing and 
spending); the strength of the legal system and private-property 
rights; freedom to trade internationally; and the burden of 
government regulation (e.g., on businesses and labor). 

The EFW has ranked Hong Kong as the world’s freest 
economy since 1970. In 2013, in contrast, the United States 
came in the 16th place out of 157 countries surveyed—behind 
such countries as New Zealand, Switzerland, Ireland, Canada, 
Great Britain, and Australia. 

 
In order to understand how capitalist America is, consider 

some of the most important features of the American economy. 
First, aside from a small number of government-owned 

enterprises (e.g., Amtrak) and government-sponsored enterprises 
(e.g., Fannie Mae), the vast majority of enterprises in America 
are privately run and owned. As a consequence, almost all of the 

http://humanprogress.org/story/2145
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In any case, few would argue that the power of big business 
in the United States today is comparable to the power of big 
businesses in, say, fascist Italy, though it might be argued that 
“crony capitalism,” if left unchecked, could one day lead to 
“corporatism.” 

It would be much less contentious and more correct if 
Sanders gave his worldview its proper name: social democracy. 

Many people on the right eschew using the word 
“capitalism.” According to the economic historian Robert 
Hessen, capitalism is “a term of disparagement coined by 
socialists in the mid-nineteenth century, [and it] is a misnomer 
for ‘economic individualism,’ which [the founder of economics] 
Adam Smith earlier called ‘the obvious and simple system of 
natural liberty.’” 

Thus, people who favor Smith’s system of natural liberty 
tend to refer to it as “economic freedom,” “laissez-faire” 
economics, “private enterprise,” a “free market,” or 
“competitive enterprise.” Competition is fundamental to the 
system: Productive firms should be allowed to grow, while 
unproductive firms should be allowed to go under, giving rise to 
an aphorism, “Capitalism without failure is like religion without 
sin. It doesn’t work.” 

To make matters more complicated, when supporters do refer 
to “capitalism,” they mean the exact opposite of what people on 
the left sometimes mean by crony capitalism. To the advocates 
of economic freedom—and this needs to be stressed—capitalism 
means the strictest possible separation of the economy and the 
state. As such, I will use “economic freedom” and “capitalism” 
interchangeably below. 

A purely capitalist economy ought to have the following 
characteristics: private ownership of the means of production 

http://www.econlib.org/library/Enc/Capitalism.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/06/pdf/people.pdf
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law. They could not be accused, arrested, or convicted of 
ordinary or even extraordinary crimes (e.g., Stalin, Mao, and Pol 
Pot). As such, inequality of status between the governing class 
and the governed masses in socialist countries was as great, if 
not greater, as it was under feudalism. 

 
Sanders is not a typical socialist. Sure, he believes in a highly 

regulated and heavily taxed private enterprise, but he does not 
seem to want the state to own banks and make cars. Considering 
the negative connotations of “socialism” in America, it is a bit 
of a puzzle why Sanders insists on using that word. It would be 
much less contentious and more correct if he gave his 
worldview its proper name: not “democratic socialism,” which 
implies socialism brought about through a vote, but social 
democracy. 

In a social democracy, individuals and corporations continue 
to own the capital and the means of production. Much of the 
wealth, in other words, is produced privately. That said, 
taxation, government spending, and regulation of the private 
sector are much heavier under social democracy than would be 
the case under pure capitalism. 

Capitalism means different things to different people. To 
many people on the left, unfettered capitalism implies individual 
greed, vast income inequality, and lack of government 
protections for the poor. Capitalism is often confused with 
“crony” capitalism—an odious nexus of corporate and political 
power that crushes the worker and cheats the consumer. Close 
linkages between big business and the government have existed 
before (e.g., fascist Italy, national-socialist Germany, Peronist 
Argentina, etc.). However, most academics do not refer to such 
systems as exhibiting “crony capitalism,” but “corporatism.” 
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As many of Sanders’s supporters have repeatedly and rightly 
pointed out, socialism is not communism. In fact, for most of the 
20th century, socialism was understood to be a halfway house 
between capitalism and communism. The latter was a utopian 
vision of the future characterized by classless, stateless, and 
moneyless communal living. Strictly speaking, therefore, no 
communist country was ever “communist”—not even the Soviet 
Union (a.k.a., the Union of Soviet Socialist Republics). 

What then was socialism? Socialism was an economic system 
where the means of production (e.g., factories), capital (i.e., 
banks), and agricultural land (i.e., farms) were owned by the 
state. In some socialist countries, like Poland, small privately 
owned farms were allowed to operate. In other countries, like 
Yugoslavia, small mom-and-pop shops also remained in private 
ownership. Strict limits on private enterprise limited 
accumulation of wealth and supposedly provided for a relatively 
high degree of income equality. 

Two important caveats need to be kept in mind. First, lack of 
private enterprise resulted in low economic growth and, 
consequently, low standards of living. Thus, while income 
equality was relatively high (if party bosses and their cronies 
were excluded from the calculations), people in Soviet-bloc 
countries were much poorer than their counterparts in the West. 
Nobody has yet figured out a way of combining genuine 
socialism with high rates of growth over a long period of time. 

Second, top members of the communist parties, which ran 
socialist countries, were generally exempted from limits on 
wealth accumulation. As such, communist leaders from Josip 
Broz Tito in Yugoslavia to Kim Il Sung in North Korea enjoyed 
luxuries unimaginable to the rest of the populace. Most 
importantly, top members of the government were above the 

https://www.facebook.com/DemocraticSocialist/videos/575403562607686/?pnref=story
http://www.investopedia.com/ask/answers/100214/what-difference-between-communism-and-socialism.asp
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm
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RELATED STORY 

(Bernie Sanders Makes His Pitch for Socialism) 

In the meantime, Sanders beat Hillary Clinton by 70 percent 
among young people in Iowa, and leads Clinton among young 
people nationwide. 

As someone who grew up under socialism and is still, barely, 
in his 30s, I hope to relate a few ideas to the young people who 
are “feeling the Bern.” First, Sanders is not a socialist, but a 
social democrat. Second, the United States does not have a 
strictly capitalist economy, but a mixed one. As such, it 
combines a high level of private ownership of capital and the 
means of production with relatively onerous regulation and 
taxation. Third, to the extent that what anti-capitalist Sanders 
supporters really want is a Scandinavian-style social democracy, 
with its high level of wealth redistribution and income equality, 
they should consider that even some of the most socially 
democratic countries on earth are, in one crucial way, more 
capitalist than the United States. 

Bernie Sanders is not a socialist, but a social democrat. 
Let us start at the well of the socialist renewal, the Vermont 

senator. Sanders, as everyone knows, calls himself a 
“democratic socialist.” The word “democratic” is fundamental 
here, because historically socialism has not, typically, come 
about as a result of free and fair elections. In most socialist 
countries, like the Czechoslovak Socialist Republic where your 
humble author was born, socialism was imposed at the point of a 
gun. Sanders, therefore, is wise to distance himself from the 
socialists of yesteryear and insist that socialism in America 
should be chosen, freely and fairly, by the electorate. 

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/11/bernie-sanders-makes-his-pitch-for-socialism/416913/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/02/02/bernie-sanders-crushed-hillary-clinton-by-70-points-among-young-people-in-iowa-but/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/02/the-kids-are-for-bernie-but-are-the-kids-alright/461925/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/02/the-kids-are-for-bernie-but-are-the-kids-alright/461925/
http://www.bloombergview.com/articles/2016-02-01/what-bernie-sanders-gets-about-millennials


 
5. Sanders & Social Democracy – Compatibility 

Mode 

Marian Tupy 

Whether you like it or not, socialism is back in fashion and it is 
gaining support among America’s youth. A recent YouGov 
survey found that 43 percent of respondents under the age of 30 
had a favorable view of socialism. Only 32 percent had a 
favorable view of capitalism. 

Another recent survey, this one by Republican pollster Frank 
Luntz, found in the words of U.S. News’s Ken Walsh that “[58] 
percent of young people choose socialism over capitalism 
[which was chosen by 33 percent of young people]. .. as the 
most compassionate system. Sixty-six percent say corporate 
America ‘embodies everything that is wrong with America,’ 
compared with 34 percent who say corporate America embodies 
what's right with America. A plurality of 28 percent say the 
most pressing issue facing the country is income inequality—
one of [Senator Bernie] Sanders’ top themes.” 

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/467z1ta5ys/tabs_OP_Socialism_20160127.pdf
http://www.usnews.com/news/blogs/ken-walshs-washington/2016/02/19/young-people-favor-bernie-sanders-socialism
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A recognition of the various expressions of social democracy 
might also lead to a recognition among historians of the 
pluralism of the Canadian left in the twentieth century. Leftist 
and centrist ideologies interacted with each other in a way that 
renders any simple labelling of any of them – of liberalism, for 
example, as essentially possessive individualism – problematic. 
Liberals were influenced by social democrats in bringing in 
certain measures, but there was also an internal development of 
liberalism that opened to the left, and the influence moved in 
both directions. The history of public ownership in Canada for 
national and developmental ends (Ontario Hydro, Canadian 
National Railways, the CBC, Air Canada), cutting across party 
lines, adds another dimension. We need to understand the 
malleability and complexity of ideological development in a 
way that acknowledges persistence while also recognizing 
adaptability to a changing field of meaning. Liberalism, 
socialism, and social democracy borrowed from each other 
sufficiently to lend the three of them, at least sometimes in the 
Anglo-American world, a certain family resemblance. 

Kenneth Dewar is a Professor Emeritus at Mount Saint 
Vincent University. He recently published Frank Underhill and 
the Politics of Ideas with McGill-Queen’s University Press. 
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capacity to act together in pursuit of a common purpose. 
Taylor’s discussion of these features was subtle and multi-
faceted, carefully assessing where the quest for self-fulfilment 
and the belief in instrumentalism depart from principles that he 
otherwise shares. His concluding question, nevertheless, was 
similar to the one that many believe to be implicit in Rodgers: 
how does one fight fragmentation? 

This is the question that social democrats must face in 
pursuing a renewal of community, and the answer, whatever its 
particular content, will entail a renewed commitment to politics 
at the same time. The trick will be to avoid hankering for a lost 
golden age of collectivity – which many would argue never 
existed anyway – but to consider how best to adapt to changed 
conditions and circumstances; which is to say, fragmentation is 
not so much to be fought as used and redirected. A new political 
language will be needed that recognizes that the terminology of 
the twentieth century – social welfare, industrial strategy, progres-
sive taxation, income redistribution, even national identity – no 
longer resonates as it once did. The values underlying those terms 
need to find new expression. The renaissance of localism – in 
everything from food production and consumption to “locavore 
architecture” – offers one possible avenue to explore, even though 
it is itself a manifestation of a kind of fragmentation. It offers the 
potential for cultivating a sense of empowerment when so many 
feel powerless confronting the state or large corporations, and for 
developing a sense of connectedness with others when so many 
feel isolated. On the face of it, this runs diametrically counter to 
the desire for a stronger central government that drove earlier 
generations of social democrats, but it holds out the possibility of 
renewing connection to the larger political community if local 
action is linked to an ideal that reaches beyond itself. 



Articles in English   58 

The Conservatives have made themselves masters at 
exploiting this fragmentation, appealing to ethnic communities, 
soccer moms, royalists, people fearful of crime, and suburban 
commuters in swing ridings, but they are not responsible for its 
creation, even if the right-wing think tanks that are their 
intellectual forebears contributed to the climate that encouraged 
it. (In the oft-quoted words of Margaret Thatcher, “There is no 
such thing as society.”) The origins of “fracture” lie rather in the 
destabilizing effects of post-industrial society, and its 
manifestations are resistant to simple ideological categorization. 
Everyone acquired the capacity to make himself or herself seen 
and heard on YouTube or Facebook, with often unpredictable 
results. Sexuality became plural, along with so much else; 
gender became performative, as did identities of all kinds. Much 
academic and intellectual discourse splintered under the 
influence of a new cultural and linguistic turn. The results of 
fracture are not uniformly negative or positive. 

A philosophical complement to Rodgers may be found in the 
philosopher (and sometime NDP candidate) Charles Taylor’s 
earlier reflections on the “malaise of modernity” in the Massey 
Lectures of 1991.[19] Taylor identified three features of 
modernity that he found disturbing. The first was a distorted 
form of individualism, a self-centredness that leads to a 
detachment of the self from its foundation in social relations; the 
second was the dominance of instrumental reason, a form of 
thought divorced from ethics or any idea of ultimate ends, 
leading to decisions being made in all kinds of areas on the basis 
of a cost-benefit calculation of economic efficiency; and the 
third was the effect of the first two on public life, which was a 
fragmentation akin to the fracture seen by Rodgers, in which 
people see themselves atomistically and lose their desire and 
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rest of us to think of social democracy independently of party, at 
least some of the time. Frank Underhill famously (or 
notoriously) moved to the Liberals in the early 1960s partly 
because he thought his old friend Mike Pearson was just the 
person to open his party to ideas on the left. “Liberalism belongs 
to the left, or else it becomes meaningless,” he wrote Pearson, 
shortly after he had been elected leader.[17] He also urged him to 
see if he could parachute Tom Kent into the editorship of the 
Toronto Globe and Mail. Instead, Pearson appointed Kent his 
principal secretary. 

Renewing Social Democracy 

But just what shape a revived social democracy – or some new, 
similar construct – might assume in Canada remains to be seen. 
It will not be an easy task to determine the meaning of 
community in the changed cultural and ideological context of 
the present day, evocatively characterized by the American 
intellectual historian Daniel Rodgers as an “age of fracture.”[18] 
Rodgers argues (to grossly oversimplify) that it is no longer 
possible to conceive of a unitary public sphere or public interest. 
Markets are everything and niche markets prevail – in consumer 
products, on the World Wide Web, and so on. The media have 
fragmented – newspapers, television, radio, the blogosphere – 
and made it possible to choose one’s preferred reading or 
viewing (preferred at least for the moment) from an infinite 
number of sources. Issues and interest groups have proliferated, 
and the federal government has shed any responsibility for 
supporting voluntary organizations in the interests of cultivating 
civil society. The idea of the public good that once framed 
political discussion has been displaced by targeted 
constituencies and fragmented identities. 
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consider this warning to be all the more pointed in a time when 
even supposed socialists hesitate to designate themselves as 
such.) Hobhouse’s point is underlined by a passage from the 
minutes of a meeting of the Rainbow Circle, a discussion group 
of socialists and liberals that met regularly in London before the 
war: “The discussion turned largely on the relative merits of 
Liberalism & Socialism, but suffered from the fact that the 
definitely socialist members & the definitely liberal members 
did not seem to be agreed on what Liberalism & Socialism 
were.”[14] It seems at least possible to me that the line Berman 
wants to draw between revisionist liberals and social democrats 
is actually a line between Anglo- American social democracy 
and continental European social democracy. 

Even that line, though, is fuzzy in places. Underhill’s 
argument that socialism was an outgrowth of liberalism, not a 
reaction against it, was widely shared in Britain, but it also 
found echoes in continental Europe. Leading figures like the 
Swedish Social Democratic Party leader Hjalmar Branting and 
the Italian socialist Carlo Roselli, as well as Eduard Bernstein, 
traced the roots of their ideas to liberalism.[15] The new 
liberalism, according to many scholars today, grew out of 
liberalism and social democracy out of socialism, but the 
relationship between them was actually one of “mutual 
influence” and “intellectual interdependence,” in the words of 
Cambridge historian Ben Jackson.[16] Their genealogies were not 
so simple. 

Ed Broadbent’s acknowledgment that other parties might 
pursue social democratic policies, or harbour social democratic 
ideas, reflected the complicated development of these 
ideologies, but it did not lead him to qualify his loyalty to the 
NDP. Those complications, however, might lead some of the 
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crosses the channel herself toward the end of her book in order 
to comment on the “third way” that emerged in Britain in the 
1990s, drawing a sharp line, if only by implication, between new 
liberals and social democrats. Criticizing the policies adopted by 
former prime minister Tony Blair, and supported by such 
intellectuals as the sociologist Anthony Giddens, she suggests 
that they revived, not social democracy, as they claimed, but a 
“strand of liberal revisionism” that she does not identify but by 
which she clearly means the new liberalism of Green, 
Hobhouse, and Hobson. 

The proponents of the third way, according to Berman, 
conceded too much to the virtues of efficiency and allowed the 
market principle to trump their commitment to the social good. 
This is where they crossed the line into liberal revisionism. For 
“true social democrats,” efficiency was only one of many 
criteria in the assessment of policy, not the overriding one. The 
third way, she writes, could hardly be thought to “constitute the 
outer reaches of contemporary progressive aspiration.”[12] One 
can hardly disagree with that, but the “outer reaches” of 
progressive aspiration are not what’s at issue. 

Whatever one thinks of the specific policies of Tony Blair (or 
Bill Clinton, for that matter), Berman’s judgment seems odd 
coming from someone who argues for the primacy of politics in 
social democratic thought and practice. Perhaps I am reacting to 
the tone of the judgment as much as to its content. When it 
comes to drawing ideological lines, however, it is worth 
recalling Hobhouse’s warning not to get hung up on the precise 
limits of socialism and liberalism. Whether one was a socialist 
liberal or a liberal socialist, he said at one point, paled in 
significance when the political enemy they both shared was a 
reactionary and imperialist Conservative party.[13] (We might 
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and new liberals, the progressives grounded their political 
thought in experience and history, rather than abstract reasoning 
and theory, which resulted in a pragmatic approach to issues of 
the day. It was on this basis that all of them placed their faith in 
politics. Social and economic problems had no ultimate solution, 
only partial solutions arrived at in the arena of democratic 
politics, and always on the understanding that reform was a 
never-ending process.[11] 

During the Great Depression of the 1930s, social democrats, 
like socialists of varying stripes, sought a transformation of the 
capitalist system, which seemed on the point of failure, but 
after World War II, in the midst of postwar recovery, their 
position moderated. At the same time, many liberals, 
influenced by the role that the state had assumed in the war 
effort, and hoping to prevent a return of the conditions of the 
thirties, became more open to social democratic ideas. The 
Report on Social Security of 1943, written by Leonard Marsh 
for the federal government’s Committee on Reconstruction, the 
White Paper on Employment and Income of 1945, outlining 
plans for government economic policy after the war, and the 
“Green Book” proposals that were presented to the Dominion-
Provincial Conference of August, 1945 all helped to create a 
climate in which the kinds of fiscal and economic policies 
recommended by the English economist J. M. Keynes in the 
1930s came to be seen as credible and practicable. Over the 
next quarter-century, Canadians enjoyed a period of increasing 
prosperity, to no small extent as a result of policies introduced 
by a newly activist federal government. 

The ideological affinities among socialists, new liberals, 
social democrats, and progressives, it seems to me, outweighed 
their differences. Here I take some issue with Berman, who 
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chosen leader of the new party: “Perhaps it is because I am a 
Canadian of several generations,” he declared, “and have 
inherited the individualism common to all born on the American 
continent; yet with political and social ideals profoundly 
influenced by British traditions and so-called Christian idealism; 
further with a rather wide and intimate knowledge of the various 
sections of the Canadian people – in any case, I am convinced 
that we may develop in Canada a distinctive type of 
Socialism.”[9] Similarly, the historian Frank Underhill, who 
wrote the first draft of the party’s new platform, the Regina 
Manifesto, argued in an essay on Jeremy Bentham published in 
the same year that socialism was grounded in liberalism. He 
quoted Sydney Olivier, a prominent Fabian, to the effect that, 
“Socialism is merely Individualism rationalized, organized, 
clothed, and in its right mind.” Hobhouse, whose ideas helped 
anchor the new liberalism, had expressed the same idea rather 
more sedately: “The ideas of socialism,” he once wrote, “when 
translated into practical terms, coincide with the ideas to which 
Liberals are led when they seek to apply their principles of 
Liberty, Equality, and the Common Good to the industrial life of 
our time.”[10] 

Both Woodsworth and Underhill succeeded in grounding 
their brand of socialism in Canadian soil, but it was not really 
very different from the position of many social democrats in 
Britain, or even the United States, where American 
progressivism emerged as an ideology with a close kinship to 
social democracy. In 1914, Herbert Croly became the first editor 
of the New Republic, a journal modelled on the British New 
Statesman, founded by the Webbs a year earlier. It became the 
voice of progressives, publishing work by writers such as Walter 
Lippmann, John Dewey, and Charles Beard. Like the Fabians 
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movement everything.” The aim was to change, not to 
overthrow, the capitalist system. Unlike classical liberals or 
orthodox Marxists, the great social democrats of the period, 
Berman writes, recognized that “the most important thing 
politics can provide is a sense of the possible.”[6] 

Something similar occurred across the channel in Great 
Britain, the main source of Canadian social democratic thought. 
There, Fabian socialism represented the evolutionary, 
parliamentary road to socialism, and the “new liberalism” a 
modification of classical liberalism away from a narrow 
individualism toward collective responsibility for social ills. 
Early Fabians included Sidney and Beatrice Webb, George 
Bernard Shaw, and H.G. Wells, while T.H. Green, Leonard 
Hobhouse, and J.A. Hobson laid the intellectual foundations of 
the new liberalism. The two groups agreed not only that change 
was best pursued through political means rather than revolution, 
but that change, whatever its ultimate end, entailed an ethical 
revival to counter the individualism and alienation of modern 
society. A sense of social responsibility, they thought, would 
bring individual preferences into line with the social good.[7] 
The tensions between them, and their convergences, gave rise to 
a new, social democratic mode of thought that accepted 
capitalist markets as efficient and productive, but refused to 
accept the inequalities and exploitation they created when 
allowed to operate freely. It argued for control of markets 
sufficient to ensure that the individual rights claimed by 
liberalism were accessible to all, and for a promotion of social 
solidarity.[8] 

In Canada, these ideas were reflected in J.S. Woodsworth’s 
address to the founding convention of the Co- operative 
Commonwealth Federation at Regina in 1933, where he was 
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Berman thinks it’s more helpful to see the battle as one between 
those who believed that economics came first in thinking about 
the state and society, and those who believed that politics came 
first. Seen in this way, classical liberalism and orthodox 
Marxism end up in the same category, the first holding that 
capitalism will meet society’s needs if left to operate freely, the 
second that the development of capitalism will inevitably lead to 
revolutionary change in the interests of the majority. In both 
cases, political action in the here and now was consigned to a 
very restricted sphere. On the other side were arrayed the 
unlikely threesome of social democracy, fascism, and national 
socialism, the first believing in state control of markets in the 
interests of democratization, the second two in state control for 
nationalist ends, rejecting democracy while claiming to act in 
the name of “the people.” One might question whether fascist 
Italy and Nazi Germany were political regimes, strictly 
speaking, but they did affirm the primacy of the state. 

Social democracy, in Berman’s telling, is a distinct ideology, 
neither “watered-down Marxism” nor “beefed-up liberalism.” It 
emerged at the turn of the twentieth century in response to an 
apparent impasse in political thought and action. Liberalism had 
little to offer to counter the inequalities and alienation resulting 
from the progress of capitalism, while orthodox Marxism 
counselled patience as the internal contradictions of capitalism 
worked themselves out. Social democracy, as articulated notably 
by Eduard Bernstein in Germany, expressly sought to remedy 
social inequalities and encourage social solidarity through 
political action in the present, which implied both a measure of 
compromise and the prospect of ongoing reform, rather than 
pursuit of some final, pre-defined end. The final goal of 
socialism, wrote Bernstein in 1899, “means nothing, the 
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Broadbent aside, the conversation these days about social 
democracy seems inwardly directed. Even a recent Canadian 
collection of scholarly papers, Reviving Social Democracy: The 
Near Death and Surprising Rise of the Federal NDP, reveals its 
party orientation in its subtitle.[3] But if one thinks about a social 
democratic ideology – or even a social democratic outlook – 
rather than parties, one might more readily notice the variety of 
expressions it has had in Canada. Maybe it is time, as many 
others have suggested, for wider conversations between the 
Liberals and the NDP.[4] The Greens might be included as well, 
since environmental issues have assumed almost the same 
importance on the left in the twenty-first century that social and 
economic ones had fifty or sixty years ago. Perhaps the time has 
come to shift our conversation away from political party and 
towards a more ideological understanding of social democracy. 

What is Social Democracy? 

We might start by asking a more elementary question than those 
with which this essay began. Rather than wondering what 
happened to the social democratic left, it might be more useful 
first to ask, just what is social democracy? It so happens that 
Sheri Berman started with this question in a suggestive and 
thought-provoking synopsis of European social democracy in 
the twentieth century, published in 2006. There, she argues that 
it was defined by two basic features, one a belief in what she 
calls the “primacy of politics” and the other a belief in 
communitarianism.[5] This deceptively simple formulation rests 
on a prior argument about ideological conflict in the twentieth 
century. Instead of seeing liberal democrats lined up against 
fascists, national socialists, and Marxist-Leninists, or capitalists 
vs. socialists – what she calls the conventional narratives – 
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Almost all of these discussions assume an identification of 
social democracy and particular political parties; they are really 
asking, in other words, why support for social democratic parties 
has declined in the states in which they operate. Broadbent’s 
lecture was an interesting exception to this, not because his party 
had made unprecedented gains in the federal election two years 
earlier, but because his view of social democracy was more 
expansive. He noted during the course of his remarks that John 
Diefenbaker’s Progressive Conservative governments of the late 
1950s and early 1960s brought in a number of progressive 
measures, including a national hospital insurance program, and 
that the Liberal governments that followed, under the leadership 
of Lester Pearson, introduced universal health care – Medicare – 
and the Canada Pension Plan. He also included Franklin 
Roosevelt’s New Deal of the 1930s in the United States and his 
State of the Union address of 1944, calling for an “economic bill 
of rights,” among the various expressions of social democracy. 
One might add William Lyon Mackenzie King’s unemployment 
insurance legislation of 1940 to his Canadian list, and Pierre 
Trudeau’s National Energy Program and the creation of Petro-
Canada as a publicly owned petroleum utility in the 1970s. In 
another context, Broadbent had said of Tom Kent, a former 
editor of the Winnipeg Free Press and one of Pearson’s chief 
advisors on social policy, that, “whatever his political 
affiliations were during parts of his career,” he had been “above 
all else a social democrat.” The Liberals, in fact, though not a 
social democratic party, were the chief instrument, often with 
NDP support (or pressure), of social democratic legislation in 
Canada at the national level.[2] His overall point suggests the 
need for a more open discussion of how the goals of social 
democracy might be achieved. 



 
4. The Social Democracy Question 

Kenneth C. Dewar 

Over the past twenty years, the fate of social democracy has 
been the subject of numerous inquiries by intellectuals, 
academics, journalists, and politicians. These have frequently 
taken the form of questioning whether there is any life left in the 
movement at all, or alternatively, of asking what needs to be 
done to revive it. “What happened to the European left?” asked 
American political scientist Sheri Berman in the aftermath of the 
financial crisis of 2008, when (counter-intuitively) support for 
the left declined rather than rose. At the same time, in the same 
magazine (Dissent) a journalist asked whether European social 
democracy had a future, while two years earlier in another venue 
two other writers had asked, like relatives at a bedside, “Is the 
left alright?” More recently, in 2013, former NDP leader Ed 
Broadbent delivered the Jack Layton Memorial Lecture at 
Ryerson University, choosing as his title, “Social democracy: 
dead as the dodo, or the only option?” It’s not giving too much 
away to say that he inclined toward the latter.[1] 



 

 

 

 

 



Articles in English   46 

Although Mr. Lane attempted to show that Democrats are 
guilty of magical thinking, he proved that Republicans have 
implemented tax policy based on that fantasy. 

Fred Rednor, Arlington 

Charles Lane's op-ed on Nordic socialism provided badly 
needed facts clarifying what is likely to be a major campaign 
issue within the Democratic Party and in the general election. 
Facts matter, and moving the complex reality of the Nordic 
economic model beyond bumper-sticker and sound-bite status 
was a real public service. 

As the senior professional U.S. diplomat in Denmark in the 
1990s, I saw firsthand the costs and benefits associated with the 
Nordic model as well as the Danes' broad acceptance of them. 
Not unrelated to the Nordic concept of "socialism" is that every 
survey of the "happiest countries" in the world has all of the 
Nordics in the top 10. 

Greg Mattson, Bethesda 
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Support for Medicare-for-all plummets from 71 percent to 37 
percent if people are told it will require "most Americans to pay 
more in taxes." 

We are far more likely to do what we have done before and 
add new social-welfare benefits with deficit spending. That's not 
the Scandinavian way: In those countries, government debt 
averages 35 percent of GDP; in the United States, it's 108 
percent of GDP and climbing. Fiscal responsibility is one lesson 
that Sanders and Ocasio-Cortez refuse to learn from the 
Scandinavians. That doesn't mean that they are trying to turn the 
United States into Venezuela. It does mean that turning America 
into Scandinavia will be a lot harder than they imagine. 

Credit: By Max Boot 

Copyright WP Company LLC d/b/a The Washington Post Feb 11, 2019 

 
Charles Lane's June 25 op-ed, "Are all those Nordic nations 

really socialist?”, demonstrated the fallacies behind recent 
Republican policies on taxation. For example, when 
Republicans stated the need for lower corporate tax rates, they 
neglected to mention that Nordic countries with low corporate 
taxes also had high personal income taxes. Mr. Lane quoted 
from a JPMorgan Chase report that made exactly that point. 
Furthermore, Republicans claim that the United States is highly 
taxed compared with other Western countries. But in Sweden, 
the total taxation rate for consumption, Social Security and 
wages is 27 percent; in the United States, it is 10.6 percent.[ in 
fact it is 9.25 +7.65+ 1.8= 18.70% in California]. Mr. Lane 
mentioned that most Nordic countries have zero estate tax, but 
he also said they "fund generous programs with the help of 
value-added taxes that heavily affect middle-class consumers." 
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country. Socialists have ruled in many South American 
countries without ushering in disaster. 

Sanders himself cites the Scandinavian model. The 
achievement of Denmark, Norway and Sweden is indeed 
remarkable: Those countries are roughly as wealthy as the 
United States on a per capita basis but they have less income 
inequality and a stronger social safety net. By some measures, 
moreover, they are freer, economically and politically, than the 
United States. They show that a "free-market welfare state" isn't 
an oxymoron. 

So there is nothing sinister about wanting to emulate the 
Scandinavian example. But that doesn't necessarily mean it's 
practical. The Scandinavians have lower corporate tax rates than 
the United States but much higher individual taxes. According 
to the Tax Foundation, "The top marginal tax rate of 60 percent 
in Denmark applies to all income over 1.2 times the average 
income in Denmark. From the American perspective, this means 
that all income over $60,000 (1.2 times the average income of 
about $50,000 in the United States) would be taxed at 60 
percent." The Scandinavian countries also charge hefty value-
added taxes of 25 percent on consumption. The United States 
doesn't have a national sales tax, and the average rate for state 
sales taxes is only 7 percent. In all, Scandinavians pay $25,488 a 
head in taxes compared with $14,793 a head in the United States 
— 72 percent more. 

This is what it takes to finance a Scandinavian-style social 
welfare state. It can't be done simply by raising marginal tax 
rates on the wealthiest taxpayers to 70 percent, as Ocasio-Cortez 
suggests, because few taxpayers pay the top rate. It requires a 
massive tax hike on the middle class. There is a good reason 
Sanders and Ocasio-Cortez aren't advocating this: It's unpopular. 
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Democratic Party is made up of Kim Jong Un loyalists because 
the official name of North Korea is the "Democratic People's 
Republic of Korea." 

The free-market economist Friedrich Hayek warned of this 
confusion in his book "The Road to Serfdom." Socialism, he 
noted, "may mean, and is often used to describe, merely the 
ideals of social justice, greater equality, and security, which are 
the ultimate aims of socialism." But it could also describe the 
means that some socialists used to achieve their objectives: "In 
this sense socialism means the abolition of private enterprise, of 
private ownership of the means of production, and the creation 
of a system of a 'planned economy' in which the entrepreneur 
working for profit is replaced by a central planning body." 
Obviously Sanders/Ocasio-Cortez represent the former strain of 
socialism and Maduro the latter, even if Sanders has been 
foolish enough to praise Venezuela in the past. 

Maduro and his predecessor, Hugo Chávez, grossly 
mismanaged the state oil company, which accounts for almost 
all of Venezuela's exports. They expanded the government by 
cobbling up more than 500 private companies, and they imposed 
"controls on prices, imports and foreign exchange." When oil 
prices sank, Maduro piled up debts and printed money. The 
result is hyperinflation (377,678 percent and counting) and an 
economic free fall worse than the one the United States 
experienced during the Great Depression. Along the way, 
Chávez and Maduro crushed the remnants of democracy, rigging 
elections and locking up or killing political opponents. 

This is one model of socialism — the same approach that has 
been applied in Cuba and the Soviet Union. But there are many 
other varieties that are far more benign. France has had socialist 
presidents on and off since the 1920s, and it remains a free 



 
3. Here’s the right lesson liberals should learn from 

Scandinavian ‘socialism’ 

Red-baiting appears to be a crucial part of President Trump's 
reelection campaign. He regularly accuses Democrats of 
wanting to turn America into another Venezuela. In the State of 
the Union address, he went straight from denouncing the 
Maduro regime to proclaiming, "Here, in the United States, we 
are alarmed by new calls to adopt socialism in our country." On 
the present trajectory, it won't be long before Trump, like a 
latter-day Richard Nixon, will be accusing Sen. Kamala D. 
Harris (D.-Calif.) of being "pink right down to her underwear." 

Having emigrated to the United States as a small boy from 
the Soviet Union, I am instinctively suspicious of socialism and 
inveterately opposed to communism. But it is cretinous to 
conflate Sen. Bernie Sanders (I.-Vt.) and Rep. Alexandria 
Ocasio-Cortez (D.-N.Y.) with Nicolás Maduro. They may all 
call themselves socialists, but that's all they have in common. 
Trump's attack makes as much sense as suggesting that the 
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create jobs by refurbishing the nation’s public infrastructure, and 
address the environment and climate change. 

But even more critically, like FDR he doesn’t say he wants to 
fight for us. He seeks to encourage the fight in us: “It is up to us 
to launch the most heroic of all struggles: a political revolution.” 
If that is “extreme,” then Democrats like McCaskill are not just 
forgetting their history, but trying to suppress it. 

That Sanders, given his background, is garnering huge 
crowds who shout his name with an enthusiasm reminiscent of 
the heyday of the People’s Party in the 1890s, radiates a special 
glow. Americans may once again be remembering who they are 
and what they need to do to recapture a government now in 
thrall to the Money Power. And that ain’t extreme. It’s 
fundamentally American. 
 

Harvey J. Kaye is the Ben & Joyce Rosenberg Professor of 
Democracy and Justice Studies at the University of Wisconsin-
Green Bay and author of Thomas Paine and the Promise of 
America (Farrar, Straus and Giroux) and The Fight for the Four 
Freedoms: What Made FDR and the Greatest Generation Truly 
Great (Simon & Schuster). He is currently writing Radicals at 
Heart: Why Americans Should Embrace their Radical History 
(The New Press). Drawn from work on his new book project, 
these words were delivered as the Keynote Address at the 2017 
Annual Meeting of the Wisconsin League of Women Voters. 
Follow him on Twitter: @harveyjkaye 
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campaigned for both racial justice and the rights of working 
people and the poor. 

Sen. McCaskill’s attack on Sen. Sanders appears to have been 
launched on behalf of the Clinton campaign. Its rationale rests 
on the belief that, in the light of the past 40 years of 
conservative ascendancy and liberal retreat, her words were 
simple common sense: Aren’t we, as the talking heads tell us, a 
center-right nation? 

Well, no, we are emphatically not. And it is regrettable that 
by swallowing this myth, the present leadership of the 
Democratic Party, embodied in the Democratic National 
Committee has, in election after election, shrunk from some of 
the party’s best traditions in order to keep up in the race for 
campaign cash, even to the extent of marginalizing and openly 
scorning what is described as its “left wing.” 

Indeed, when America’s purpose and promise have been in 
jeopardy we acted radically, progressively, and, yes, as social 
democrats. Hillary Clinton herself seemed to recognize the 
power of that history and its legacy by launching her new 
presidential campaign at New York City’s Four Freedoms Park 
on Roosevelt Island. Though she never did actually pronounce 
the words of FDR’s Four Freedoms, her speech revealed some 
awareness of a reviving — dare we say it? — social-democratic 
spirit? Whether simply tactical or genuine on her part is an 
important question that remains to be answered. 

Bernie Sanders may never appear at Four Freedoms Park. But 
he sounds like FDR, not simply because you can practically hear 
him saying of the one percent what FDR did — “I welcome 
their hatred” — but all the more because of what he wants to do: 
tax the rich, create a single-payer national health care system, 
make public higher education free to all qualified students, 

http://www.newsweek.com/meacham-were-conservative-country-92333
https://billmoyers.com/2015/06/19/hillary-clintons-wall-street-address/
https://billmoyers.com/2015/06/19/hillary-clintons-wall-street-address/
http://www.fdrfourfreedomspark.org/
http://www.fdrfourfreedomspark.org/
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went on to defeat fascism, fought for the decidedly social-
democratic Four Freedoms – freedom of speech and religion, 
freedom from want and fear – and the chance of realizing them 
at war’s end. 

Polls conducted in 1943 showed that 94 percent of Americans 
endorsed old-age pensions; 84 percent, job insurance; 83 
percent, universal national health insurance; and 79 percent, aid 
for students — leading FDR in his 1944 State of the Union 
message to propose a Second Bill of Rights that would 
guarantee those very things to all Americans. All of which 
would be blocked by a conservative coalition of pro-corporate 
Republicans and white supremacist southern Democrats. And 
yet, with the aid of the otherwise conservative American Legion, 
FDR did secure one of the greatest social-democratic programs 
in American history: the GI Bill that enabled 12,000,000 
returning veterans to progressively transform themselves and the 
nation for the better. 

Nor did that generation of veterans give up their social-
democratic aspirations. On reaching middle age in the 1960s, 
they enacted civil rights, voting rights, Medicare and Medicaid; 
established protections for the environment, workers and 
consumers; and dramatically expanded educational 
opportunities, especially in public higher education. 

We ourselves honor America’s social-democratic history 
with two great monuments on the National Mall – not just the 
FDR Memorial, but also the Martin Luther King Jr. Memorial. 
Yes, King was a democratic socialist. Drawing on the New Deal 
experience, embracing the American tradition of Christian 
socialism and peaceful activism, and believing, like so many of 
his generation, that Americans could harness the powers of 
democratic government to enhance freedom and equality, he 

https://billmoyers.com/episode/fighting-for-the-four-freedoms/
https://billmoyers.com/episode/fighting-for-the-four-freedoms/
https://billmoyers.com/2014/03/07/remembering-franklin-delano-roosevelt-and-the-second-bill-of-rights/
https://billmoyers.com/episode/mlks-dream-of-economic-justice/
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Americans both immigrant and native-born – by the so-called 
“sewer socialist” German Americanswho helped to build the 
Midwest and, inspired by the likes of Eugene Debs and Victor 
Berger, radically improved urban life by winning battles for 
municipal ownership of public utilities. By the Jewish and 
Italian workers who toiled and suffered in the sweatshops of 
New York and Chicago but then, led by David Dubinsky and 
Sidney Hillman, created great labor unions such as the 
International Ladies Garment Workers Union and the 
Amalgamated Clothing Workers of America. By the farmers and 
laborers who rallied to the grand encampments on the prairies 
organized by populists and socialists across the southwest to 
hear how, working together in alliances, they could break the 
grip of Wall Street and create a Cooperative Commonwealth. By 
African-Americans who came north in the Great Migration to 
build new lives for themselves and, led by figures such as the 
socialist, labor leader and civil rights activist A. Philip 
Randolph, energized the civil rights movement in the 1930s. 

And think again. Think about the greatest president of the 
20th century, Franklin Roosevelt, whose grand, social-
democratic New Deal initiatives – from the CCC, WPA and 
Rural Electrification Administration, to Social Security and the 
National Labor Relations Act — not only rescued the nation 
from the Great Depression, but also reduced inequality and 
poverty and helped ready the United States to win the second 
World War and become the strongest and most prosperous 
nation on earth. 

Fighting for the Four Freedoms 

Moreover, those we celebrate as the Greatest Generation, the 
men and women who confronted the Great Depression and 

http://www.wisconsinhistory.org/turningpoints/tp-043/
http://ilgwu.ilr.cornell.edu/
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3401800134.html
https://billmoyers.com/2014/04/15/a-philip-randolph-was-right-%E2%80%98we-will-need-to-continue-demonstrations%E2%80%99/
https://billmoyers.com/2014/04/15/a-philip-randolph-was-right-%E2%80%98we-will-need-to-continue-demonstrations%E2%80%99/
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Clearly, McCaskill’s attack — which, to me, smacked of red 
baiting — was intended as a dismissal of Bernie Sanders’s 
candidacy based on the fact that Sanders, who has repeatedly 
won elections in Vermont as an independent and then caucused 
with the Senate Democrats, is a self-described “democratic 
socialist” or “social democrat.” And of course, we all know that 
social democracy is not just unpopular in the United States, it is 
un-American. 

Well, think again. Social democracy is 100-percent American. 
We may be latecomers to recognizing a universal right to health 
care (indeed, we are not quite there yet). But we were first in 
creating a universal right to public education, in endowing 
ourselves with ownership of national parks, and, for that matter, 
in conferring voting rights on males without property and 
abolishing religious tests for holding national office. 

But there’s even more to the story. It was the American 
Revolution’s patriot and pamphleteer, Thomas Paine — a hero 
today to folks left and right, including tea partiers — who 
launched the social-democratic tradition in the 1790s. In his 
pamphlets, Rights of Man and Agrarian Justice, Paine outlined 
plans for combating poverty that would become what we today 
call Social Security. 

As Paine put it in the latter work, since God has provided the 
earth and the land upon it as a collective endowment for 
humanity, those who have come to possess the land as private 
property owe the dispossessed an annual rent for it. Specifically, 
Paine delineated a limited redistribution of income by way of a 
tax on landed wealth and property. The funds collected were to 
provide both grants for young people to get started in life and 
pensions for the elderly. 

Think again. The social-democratic tradition was nurtured by 

https://billmoyers.com/content/richard-brookhiser-and-harvey-kaye/
http://www.ushistory.org/paine/rights/
http://xroads.virginia.edu/%7Ehyper/Paine/agrarian.html
http://www.ssa.gov/history/tpaine3.html


 
2. Social Democracy Is 100-Percent American 

For some time we have feared that Republican politicians were 
losing their minds. Now it seems we must worry, as well, that 
Democratic politicians are losing their memories. 

Appearing late last week on MSNBC’s Morning Joe, Sen. 
Claire McCaskill of Missouri insisted that Democratic 
presidential candidate Sen. Bernie Sanders of Vermont “is too 
liberal to gather enough votes in this country to become 
president.” Indeed, responding to the fact that candidate Sanders 
is not only drawing big, enthusiastic crowds to campaign events 
in Iowa and New Hampshire, but also pulling within 10 points 
of frontrunner and party favorite Hillary Clinton in certain state 
polls, McCaskill said: “It’s not unusual for someone who has an 
extreme message to have a following.” 

Extreme? McCaskill’s remarks indicate that we may be in 
more trouble than we thought. For some time we have feared 
that Republican politicians were losing their minds. Now it 
seems we must worry, as well, that Democratic politicians are 
losing their memories. 

http://www.msnbc.com/morning-joe/watch/mccaskill--bernie-is-too-liberal-to-win-471130691652
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interwar activism that confirm the reception of views posted in 
such press. Furthermore, when one examines the labour 
movement during the Second World War and after in Iran, the 
impact of the interwar refashioned discourse of civil rights and 
civil society by the labour and social democratic movements is 
more discernible. Yet this is the subject of another study. 
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Conclusion 

The movement for constitutionalism in Iran led its main mission 
as to end the practice of arbitrary rule by aiming to establish a 
type of modern state crafted along the rule of law. This modern 
state was to be accountable to the society at large. However, the 
Iranian constitutionalists soon realised that their initiated 
modern state, did not habitually recognise the civil rights of the 
individual. Following the Constitutional Revolution, it was the 
parliament that debated this recognition and came out with a 
new supplementary to the Constitutional Code. The debate, 
however, was not confined within the walls of the parliament 
and soon, the press, political parties and professional 
organisations contributed to refashioning the notion of civil 
rights and the development of civil society to ensure its 
practices. The contribution of the labour and social democracy 
to this accomplishment was one of the aims of this article. 

By studying the programmes of the social democratic parties 
and the journals associated to the labour unions, this article also 
challenged the metanarrative of the structuralist modernist 
school that confines the agency of advocating modernity and 
practicing the arduous task of modernising society to the 
audacious authoritative state. For the adherents of this school, 
the role of society was nothing than hindering the modernisation 
process through negation, alienation and protest whenever 
possible. 

And finally, what remains to be addressed is the question of 
actual audience. How far the views posted in the press 
associated to the social democratic parties and labour unions 
were representative of Iranian urban wage labours? There may 
not be an adequate response to this query as of now. However, 
there are traces of outlooks offered by the labour in their 
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On the occasion of the International Labour Day, while 
Haqiqat displays its long-term desire to see the practice of 
socialism in the country, nevertheless, it admits that: 

Today Iran is not ready for the abolition of private 
ownership. Simply because there is no wealth in the country 
being allocated to public ownership. We need first to harvest 
wealth here. This does not contradict the principle of 
socialism.[52] 

For Haqiqat, the path towards generating wealth in the 
country went through the practice of modernity, where with a 
“strong and centralised national state” the society could 
“modernise its administration, education, ethics and even dress 
and food”. In such society the workers had to be engaged in 
working process every minute of their working day and since 
“taking off from the working day is a sin”, only “after the 
working hours the workers could gather and discuss politics”.[53] 
Haqiqat’s editorial for the First of May ends with: 

Long live Constitutional Code, long live justice and equality, 
long live a civilised and modern Iran, long live a young Iran, 
long live May 1st and world’s oppressed people’s rights and 
long live freedom.[54] 

With the consolidation of political power in the country, 
aiming to establish an authoritarian rule, the space for free and 
permissible political life steadily was narrowed. Finally, after 
106th issue, the publication of Haqiqat was suspended in 
November 1922 by the government. The closure of Haqiqat 
turned out to be a follow-up to earlier attempts by the Iranian 
government to hinder the activities of labour unions. A practice 
continued, surely with some degree of fluctuation, in the 
interwar period. 
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With such introduction, Haqiqat proposes practical steps to 
observe the public contribution on practicing modernity and 
internalising the modernisation: 

The peoples should be contributed in legislating laws and 
practicing it, through parliament, provincial and city 
councils. These are the best platform for the people to have 
their representatives to debate, criticise each other and 
finally come to a social and political consensus. The 
contribution of civil institution in shaping the political 
culture is equally important. Here the people from 
professional could gather and while sharing their 
experiences they make their own future. But we are aware 
those who do not believe for the power of the people cannot 
share our idea.[49] 

As the paper of the labour union, Haqiqat’s endorsement of 
the peoples rights and their vibrant presence in the public 
politics largely and primarily address the Iranian workers and 
labouring poor. On the occasion of the International Labour 
Day, First of May, 1922, Haqiqat in a long editorial elaborated 
its stand not only against the government but also on its short 
and long term policies towards labour movement.[50] Following 
a short review of the history of the International Labour Day, 
Haqiqat urged the government to lift the martial law and 
recognise the day as public holiday: 

This is our proposal, an offer by those who stand against 
despotism and tribal-lordness. Making First of May as public 
holiday is not an endorsement for chaos in the country. It is 
not an icon of revolution either. This is a day for the working 
people to proclaim their rights. This is a day to show to the 
government that it should serve the people and not 
otherwise.[51]  
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government not to interfere in this realm. It is not the 
government mission to ban people from eating in public or 
listening to music. … We are happy that the holy month 
came to the end and there is no excuse for the mullas to 
attack the freedom lover in this country in the context of 
anti-religion.[47] 

For Haqiqat the government stand on change and reform was 
ambiguous. While enjoying the support of the clergies against 
forces who had persuaded reform from below, there were 
elements of practicing modernisation from top. The ambiguity 
was not limited only to the Haqiqat’s perception of the current 
social and political clashes. The country’s enlightened circles at 
large were divided too between those who were inspired by social 
egalitarianism, liberalism and romantic territorial nationalism, 
perusing reform from below, and those who were more pre-
occupied with the ideas of a modern, centralized and authoritative 
(though not necessarily despotic) state capable of safeguarding 
the country’s sovereignty. Concerned with the fate that had 
befallen the Austria-Hungarian, the Ottoman and the tsarist 
empires, the adherents of the second group saw the only option to 
be the search for a man of order who could fit together the pieces 
of the country’s jigsaw puzzle, thereby sustaining the nation’s 
unity. Haqiqat indubitably belonged to the first camp. On 
rejection of the authoritarian modernisation Haqiqat argued that: 

Concerning the need for revolution or reform, there are two 
trends of thoughts among the liberal press published in the 
capital. While for some the prominence goes to the need of a 
powerful man of order to introduce change and reform in 
Iran, there are others who are for the reform practiced by the 
society. Our respectable readers realise that we belong to 
this camp.[48] 
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For Haqiqat, the Iranian clerics who were nothing but the 
“puppet in the hands of reactionaries” could be classified in two 
groups: those who are “religion dealer” (din foroush), who don’t 
have any “legitimate profession” (kasb va san‘at mashru‘) than 
being mulla. The second group are those wealthy mullas who 
enjoy an aristocratic life: 

The clerics of the first category need money and they turn to 
anyone who pays them more. The sit on any table that offers 
them more delicious food and they praise anyone who offers 
them more. The second group are those aristocrat mullas 
who threaten the people from any change and development 
in the country. Since establishing law and justice in the 
country, threat their very entities.[45]  

Haqiqat compares the position of the Iranian clerics with the 
clerics in France and Ottoman Empire, when they aligned with 
the ancient regime and Ottoman despotism: “In the Ottoman 
Empire they often called ‘we need sharia’ (shariat isteriz - 
shriat mikhahim) and contributing in the killings of tens of 
thousands of innocent Muslims”. Such practice by the Ottoman 
clerics left no option there for the people than to annihilate the 
Ottoman clerics and emancipate the people from these 
“insidious germs” (mikrob-hay muzi).[46] 

The Haqiqat’s anti-clericalism continued in the following 
issues, but with tangible references. For example by the end of 
the Muslim fasting month of Ramadan, in an editorial 
“Ramadan finished” Haqiqat bitterly criticise the mullas for 
abusing this holy month for preaching people against those 
groups and forces in the country who are for “freedom and 
justice” (azadi va ‘edalat).  

It is not our policy to talk about people’s faith. We consider 
religion belonging to private life of our people and called the 
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even those who consider us as their enemy. We want 
happiness and prosperity for all![41] 

In the following issues, Haqiqat persuaded its mission to 
educate the labour about the civil rights, in its individual or 
collective forms. The equalities for access to education, the right 
to work, the right for joining the professional organisation – 
labour unions, right to strike and above all, the gender equality 
were amongst the civil rights that Haqiqat propagated in its 
pages.  

Everybody is accountable for his/her own action. Nobody 
has privilege against the other. Farmer, worker, writer, 
teacher soldier and minster or parliament deputy are all 
equal against the law an all enjoy the right for a dignified 
life.[42] 

In an editorial under the title of “the guardian of liberty is the 
duty of the nation” (hefz azadi, vazifeh mellat ast), Haqiqat calls 
for the freedom of expression, press, assembly and associations: 

We need not only the restoration of the constitutional code 
and free election for the parliament, but also we need to 
inaugurate provincial assemblies and the city councils where 
the representatives of the people can debate and decide about 
their welfare and prosperity.[43] 

Furthermore, with reference to civil liberty, including 
practicing religion, it calls the government to sidestep from 
interfering in the private life of the people: 

Everybody is accountable to her/his deeds. The government 
must not interfere in the people’s private life. Let people 
being accountable to their god as the wish.[44] 

Haqiqat’s position on the institution of the religion in the 
country had been crafted more along its anti-clericalism stand. 
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of All Labour Unions of Tehran launched the publication of a 
nationwide newspaper. On 30 December 1921 the first issue of 
Haqiqat was published, with the socialist Seyyed Mohammad 
Dehgan as its chief editor. Some months later, the Haqiqat 
promoted itself as the official organ of the new labour 
confederation, the Central Council of Professional Labour 
Unions of Iran. With an unambiguously socialist orientation, the 
paper adopted the proverbial slogan of Ranjbar Ruy Zamin 
Ettehad! (Toilers of the World Unite!). This appeared on top of 
the first page, and the paper declared itself the “supporter of 
workers and labour unions”. Nevertheless, the paper, as some 
have argued,[39] never was the official organ of the Communist 
Party of Iran (CPI), despite the contribution of a prominent 
member of the CPI, Pishevari, whose involvement in the 
publication is often misinterpreted as fashioning Haqiqat as the 
official organ of the Communist Party of Iran. Sultanzadeh, the 
renowned theoretician of the CPI and an active member of the 
Comintern, in an article on the Iranian press, also argues that 
Haqiqat, with a circulation of 2,000-2,500, was the “true 
adherent of Iranian workers and peasants and their class 
struggle”, yet he never claims that the publication was the 
official paper of the CPI.[40]  

The first issue of Haqiqat carries an editorial where the paper 
assigned its task as to fight for hosting a new agency in the 
country’s political stage. With a reference that “from today, the 
word kar (Work) should be juxtaposed with the words sarmayeh 
(capital) and servat (wealth)”, Haqiqat calls the workers 
(kargaran) and the toilers (ranjbaran) to join the other social 
forces for enlightening the people and promoting social justice 
in mass politics:  

We don’t take bread from anyone. We serve all Iranians, 
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for joining the party too, they underlined such commitment in 
the following words: 

For joining the party’s cell, the candidate should accept the 
program and the bylaw of the party. Furthermore, two 
members of the party should endorse the application of the 
candidate. The candidate should enjoy the ingenuous 
reputation, not being scrounger or cleric.[36] 

The political development in Russia had an excessive impact 
on social democracy and labour movement, worldwide. The call 
for establishing a more egalitarian society added new 
dimensions to the discourse of civil liberty and political 
democracy. Among the political parties in Iran that persuaded to 
craft a more explicit definition of liberty was the Socialist Party 
of Iran (Ferqeh Sosiyalist Iran).[37] The program of the Socialist 
Party comprises the following articles: 

˗ Equality of all Iranians, male and female, irrespective of 
religious affiliation, race or ethnicity against law, 

˗ Freedom of conscious, talk, press, assemblies and strike, 
˗ Liberty for women, 
˗ Abolition of capital punishment.[38] 
In contrast to other social democratic parties’ programs 

published earlier, the Socialist Party’s program undeniably 
offered a more explicit depiction of civil right, especially when 
it referred to the gender equality. Furthermore, the program 
extended the frontiers of individual rights and liberty beyond the 
political boundaries and added new dimension to the discourse 
of civil liberty. 

However, it was with the publication of Haqiqat (Truth) that 
we note the labour movement touches the wide-ranging civil 
society discourse in post Constitutional Revolution Iran. 
Following its earlier organizational success, the Central Council 



23    Articles in English   

and the rights of individual within the larger concept of 
constitutionalism. 

The foundation of political parties in Iran dates back to the 
years, prior to the Constitutional Revolution (1905-1909), 
however, it was during the second parliamentary term 
(November1909 - December 1911), when the political parties, 
representing different fractions of the country’s steadily 
emerging mass politics were born. The first political party 
instigated its activities in the Second Parliament was the 
Democrat Party of Iran. Shaped along with an unequivocal 
social democracy platform, the Democrat Party of Iran was 
indeed the descendant of a small Social Democratic Party 
(Ejtema‘iyun-‘Amiyun) founded in early 1900. With some 
association to the Second International of socialist and labour 
parties (1889-1916), the Iranian Ejtema‘iyun-‘Amiyun took 
parts in Constitutional Revolution and later instituted the 
Democrat Party of Iran and persuaded its activities in the 
Parliament.  

In its program, the Democrat Party of Iran stated its 
commitment to defend the Iranian civil rights in the following 
words: 

˗ Equality of all individuals against the state and law with no 
race, religion or ethnic discrimination, 

˗ Protection of all individual from any insult, 
˗ Freedom of talk, press, assemblies and strikes, 
˗ Freedom of residence and travel.[35] 
With such commitment to the rule of law, individualism and 

individual autonomy, the Iranian social democrats persuaded 
their perception of the equality of all individuals beyond the 
gender deference. Their reference to individuals was inclusive, 
although not explicit, included man and woman. In the bylaw 
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Social Democracy and Labour Movement for the 
Refashioning of Civil Society Discourse 

Developing since the mid-nineteenth century, the movement for 
constitutionalism in Iran, after fifty years of assiduous 
endeavour, ultimately embodied in the country’s constitutional 
code, of 1906-1907 and 1909. As an anti-absolutist revolution, 
the Iranian Constitutional Revolution was not only for civil 
right, but also for the protection of the rights of the nation. The 
revolution “was concerned not primarily with empowering the 
individual (in the sense implied by the notion of liberty), but 
with placing limits on the arbitrary exercise of state authority 
and specially on the arbitrary application of law – thus 
demanding a unified legal system.” However, “the 
empowerment of the individual was interpreted in terms of 
checking the arbitrary powers of the state rather than giving 
priority to individual autonomy and human agency.”[32] It was 
indeed in the aftermath of the Constitutional Revolution and 
during the parliamentary debates when the discourse of civil 
society, with direct reference to the so-called "intermediary 
institutions" such as citizen advocacy organizations, political 
parties and professional associations were introduced. Outside 
the parliament, it was the printed media, associated with the 
parties with the socialist tendencies that burdened the tasks of 
expanding the civil society discourse in public sphere. Among 
the pioneers was the Iran-e Now (New Iran), the daily organ of 
the Democrat Party of Iran (Hezb Demokrat Iran) published in 
Tehran during 1909-1911. Under the chief editorship of 
Mohammad Amin Rasulzadeh (1884-1954)[33], Iran-e Now was 
the most flourished periodical published at the time in Iran.[34] In 
addition to Iran-e Now, the Democrat Party of Iran in its various 
publications persistently advocated the position of citizenship 
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working day regulation under the terms that the workday would 
be reduced from twelve to nine hours and the lunch break 
increased from half an hour to one hour. Throughout the 1930s 
the Isfahan textile workers’ achievement in rectifying the 
working day regulations remained a benchmark not only for 
Iranian workers who wished to fix their working days, but also 
for the government in introducing new legislation regulating 
employers’ and employees’ associations. 

The Isfahan textile strike was the last in the chain of labour 
strikes in interwar Iran. The gradual decline of labour activism 
in the 1930s was not simply due to the repressive political 
measures adopted by the new regime. The state-sponsored 
economic reforms mainly aimed to industrialize the country’s 
economy, which led to a shortage of skilled and semi-skilled 
workers. In the 1930s the Iranian Parliament ratified a number 
of other decrees, all covering diverse aspects related to 
improving the working conditions of workers and government 
employees. These decrees included the Factory Act of 1936, 
which comprised the organization of miscellaneous training 
projects and the improvement of working conditions, housing, 
health and nutrition, the 1937 Act on the employment of 
prisoners in industrial and agricultural sectors; and the 1939 
Act regarding the working conditions of medical personnel in 
government service. The introduction of these decrees, albeit 
easy to trace in published or unpublished documents, does not 
provide an accurate picture of the extent to which labour 
discipline improved working and living conditions. Moreover, 
to what extent these disciplines were internalized by the 
workers remains an unexplored area in the social history of 
interwar Iran. 
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on May 28th, 1929 some 300 workers of the Ulen Company on 
the railway construction in the vicinity of Ahwaz “had 
demanded higher wages”.[29] Once more, and now on the advice 
of the APOC, the Ulen Company petitioned the governor-
general of Ahwaz to arrest the strikers’ “ringleaders”.[30] 

Following the unsuccessful strike at the Abadan refinery, the 
covert activities of the labour activists resulted on another mass 
strike. This strike was in Isfahan, known as the home city of the 
country’s textile industry, the Iranian Manchester. In May 1931 
the workers of the Vatan state-owned textile factory in Isfahan 
launched a strike calling for improvements in working and 
living conditions. “The strike was almost total, and even 8 year 
old children participated. A few workers of the weaving 
department, who wanted to continue to work, were induced to 
strike as well.”[31] Marching towards the city centre, the workers 
articulated their demands, including: 

˗ Change from piecework to a monthly salary;  
˗ Eight-hour working day with sufficient pay, which should 

not be less than 5 qiran;  
˗ Leisure time for half a day with pay; 
˗ Maximum working day not to exceed ten hours, i.e. to 

include a maximum of two hours of overtime. 
Following a police attack on the marchers, and the arrest of a 

number of the strike ringleaders, the workers returned to work 
the next day; however, they stopped work after eight hours as 
planned. More police harassment could not induce the workers 
to give up their demands. Finally, following some intense 
negotiations between the representatives of the government, the 
director of the factory, and the representatives of the workers, 
the government backed off and reached an agreement with the 
workers, accepting most of their demands, including the 



19    Articles in English   

In 1929, following two years of clandestine activities among 
the workers of the oil refinery of Abadan, a mass strike was 
concluded on May 1st, 1929, on the occasion of the International 
Labour Day.[21] Among the demands of some 9,000 striking 
workers, out of a total workforce of 28,000, was a 15 per cent 
wage increase, recognition of the workers’ union and of May 
Day as a legitimate holiday, and a call for shortening of the 
working day from ten hours to seven hours in the summer and 
eight hours in the winter.[22] However, APOC, in its report to 
London, described the demands of the striking workers as “six 
hours working days, minimum wage labourer Rials 45 per 
month, representation labour on the management, complete 
equality [between] Indians [and] Persians”.[23] In their initial 
reaction, the authorities of APOC described the strike as a 
“Bolshevik plot” that aimed to set Khuzestan ablaze.[24] The 
management of the APOC interpreted the workers’ demands as 
being “formulated to cloak real Bolshevik activity and not likely 
to materialise”.[25] The strike continued for three days, and then 
it ended through “strong action by the [provincial] government 
of Abadan together with immediate reinforcement of M.I.S. 
garrison”.[26] Further- more, the British “consul of Mohammerah 
[later Khoramshahr] requested the warship ‘Cyclamen’ to move 
down the Shatt al-Arab to point within easy reach of 
Abadan”.[27] 

Although the mass arrests of the strikers in the Abadan 
refinery and the deportation of 103 activists from the city[28] 
alleviated the confrontation between the workers and the APOC 
management, the confrontation nevertheless extended to other 
areas of the oil industry such as the oilfield of Masjid Suleiman, 
even penetrating other industries in the region. According to a 
report despatched from Abadan to the London office of APOC, 
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country’s new labour council. In 1922 the CCPLUI joined the 
Moscow-based Red International of Labour Unions (Profintern) 
and Dehgan attended its Fourth Congress held in Moscow. In his 
speech, he declared that the CCPLUI, with a membership of 
20,000, had succeeded in organizing 20 per cent of the country’s 
industrial labour force.[19] 

The year 1922 was a period of labour unionism and activism. 
The workers’ strikes for shorter working days and wage 
increases are well recorded. The dockworkers ‘strikes in Anzali 
and the railway workers’ strikes in Tabriz were among these 
confrontations. The most important labour action in this period, 
however, was the strike held at the Anglo-Persian Oil Company 
(APOC) in Abadan. The strike was begun on 14 March 1922 by 
Indian and Iranian workers, demanding higher pay. It did not 
last long; the reaction of the APOC was swift and harsh. All 
Iranian strikers were dismissed, while two ships repatriated 
some 2,000 Indian workers. Although the APOC management 
accused the Iranian communists of leading the strikes, there is 
no proof of such allegations. Indeed, it would be years before 
the Iranian communists could reach the APOC’s territories in 
Khuzestan.[20] 

By mid-1923 the repression of the labour unions was 
escalating and many labour activists were arrested and 
temporarily imprisoned. As a result, the leaders of the unions 
opted for semi-clandestine activities. These were just the 
preliminary anti-labour union steps taken by the government. 
Three years later, and following the inauguration of Reza 
Pahlavi as the new king in 1925, a large-scale campaign initiated 
by the government banned all union activities throughout the 
country. For the Iranian labour activists, there was no option but 
to go into total clandestinity. 
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that membership was exclusively limited to “those whose life is 
not based on the exploitation of others”.[16] In a city with a 
workforce of 30,000, membership of the Workers’ Party reached 
3,000.[17] What is significant in this period is the lack of any 
type of labour organization in the oil fields of Khuzestan. In 
December 1920 some 2,000 Indian workers of the Abadan oil 
refinery waged a strike for higher wages and improvements in 
living conditions. The strike was soon joined by their Iranian co-
workers, which forced the refinery authorities to accept some of 
the demands of the workers. 

The year 1922 began with a direct clash between the 
government and the unions. When in January 1922 the postal 
and telegraph workers waged a strike for a wage increase, the 
government promptly reacted and published a decree prohibiting 
civil servants from joining the unions. In reaction to this decree, 
and demanding back pay, the schoolteachers of Tehran also 
waged a strike. Such public-sector strikes brought the unions 
into direct confrontation with the government, and their action 
was soon coloured with a political flavour. In deep economic 
hardship, the government was unwilling to negotiate any 
increase of salaries, yet when the Parliament’s printer employees 
held a strike for a pay increase, their demand was reluctantly 
accepted, with 10 days of paid vacation per year. 

In 1922, with the confluence of the unions of Tehran with 
those from the provinces, the country’s first nationwide labour 
union was founded. The new labour confederation was called 
the Central Council of Professional Labour Unions of Iran, 
(Showra Markazi Ettahadiyeh-ha Herfeh’i Kargaran Iran - 
CCPLUI). Seyyed Mohammad Dehgan, who in his previous 
career as a journalist had translated The Manifesto of the 
Communist Party into Persian,[18] was elected secretary of the 
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founders of the Tehran-based unions joined together and formed 
the Central Council of All Labour Unions of Tehran (Showra 
Markazi Koll Kargaran Tehran - CCLUT).[14] This indeed was 
the first step towards the formation of a nationwide labour 
union, an event that took place a year later. 

Table Two 
Membership of Labour Unions in Tehran, 1921 

Unions Number of Members 
Bakery workers  3,000 
Tailors 2,000 
Shoemakers  1,800 
Postal workers 90 
Telegraph workers 180 
Confectionary workers 300 
Printers 180 
Embroidery workers  150 
Shop apprentices 350 
Trading house clerks 250 
Source: Seyyed Mohammad Dehgan, “Report to the International Red 
labour Union (Profintern)”. Historical Documents, Vol. 6. (Florence: 
Mazdak, 1976), p. 105. 
 
Concurrently, workers in other cities of Iran waged a struggle 

to form their own unions. In Rasht, with a labour force of 
15,000, unions of printers and shoemakers with a total of 3,000 
members were formed. In the Caspian city of Anzali the 
membership of the Union of Fishermen reached 3,000, while the 
Union of Dockworkers claimed to have 200 members.[15] In 
Tabriz the city’s labour activists decided to call their union the 
Workers’ Party (Hezb Kargaran). A key statute of the party held 
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The famine of 1917-1918 further led to a series of bread riots 
in the country’s major cities, including the capital Tehran. The 
situation was “aggravated by hoarding and short-selling to the 
customers by bakers”.[11] The actions of some bakers necessarily 
provoked the anger of Tehran’s labouring poor. As a result, in 
1919 the printing-house workers, who had recently formed a 
union, staged a demonstration during which crowds attacked the 
capital’s bakeries and granaries, and called on the government to 
increase rations, standardize the price of bread and regulate the 
supply and sales of such goods. 

The Union of Printing Workers was the first union founded in 
the post-war era. Soon after its formation in 1919, the new 
union, with some 2,000 members, waged a fourteen-day strike 
with demands for the reduction of the working day to eight 
hours, regulation of overtime pay, the banning of arbitrary 
dismissals, and provision of medical care and compensation in 
the event of illness and injuries caused by industrial accidents. 
The full-blown success of the strike turned 19 the printers’ 
union into the vanguard of all other labour activist groups in 
post-First World War Iran.[12] During the strike, which turned 
into a nationwide strike, the workers of other sectors, such as 
bakeries, joined the printing workers and formed their own 
Union of Bakery Workers. Now the capital city of Tehran had 
two labour unions. The immediate achievements of these unions 
encouraged the workers of other sectors to wage a struggle for 
better working conditions and to fund their unions. In 1921 the 
number of unions in Tehran reached ten (Table Two).[13] 
However, whether these unions were comparable to modern 
unions or were just traditional guilds remains an open question. 

In an attempt to showcase their presence in the country’s 
political arena and voice their demands, later the same year the 
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stores. In Kermanshah, a city in the west of Iran, a confrontation 
between the hungry poor and the police ended with some 
casualties. 

The immediate reaction of the government was to adopt some 
charitable measures. Cooked rice was distributed among the 
poor in major cities. In the capital Tehran, the amount of rice 
dealt out reached 30 tonnes per day. But soon rice too was in 
short supply, which forced the government to bring to a halt this 
benevolent act. The immediate outcome of the ensuing colossal 
hunger and spread of disease such as typhus in the north and 
northwest of the country was a rise in the number of deaths in 
the country to thousands per day. Reports of the devastation all 
over the country were registered by the foreign diplomatic 
missions in the capital.[10] 

Table One 
Growth of the labour force in selected large modern 

industries per sector 

Industries Early 1920s Early 1930s Late 1930s 

Oil  7,000-8,000 17,000 31,000 

Spinning and Textile < 1500 1800 25,700 

Leather Tannery Not Available Not Available > 5000 

Electricity Plants 100 200 600 

Construction and Road 3,300 Not Available 60,000 

Mining 200 Not Available 3,000 

Railways - - 14.500 

Car Transport - 12,000 20,000 

Carpet Not available Not Available 250,000 

Source: Willem Floor, “Industrialisation in Iran 1900-194”, Working Paper, 
University of Durham, Centre for the Middle Eastern and Islamic Studies, 
1984), p. 29. 
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twenty years there was an average increase per annum in the 
share of industrial investments in the country’s annual budget of 
about 25 per cent,[7] and the number of modern plants had 
reached 346 by the late 1930s.[8] After the oil industry, the long-
existing cotton and wool-spinning and textile-producing 
industries were the second largest employment enterprises, with 
approximately 25,700 employees. Table 1 shows the growth of 
the labour force in selected large modern industries. 

In the following pages I examine how these social and 
political changes in interwar Iran affected the living conditions 
of the rising working class in the country and increased working 
people’s agency in shaping the development of the country. 

The Expansion of the Labour Movement  

For the majority of the Iranian labouring poor, the end of the 
First World War was nothing but deterioration in their living 
conditions. Inflation and unemployment forced them to abandon 
their homes in search of sustenance in other parts of the country 
and even beyond its frontiers, although emigration to Russia was 
still exceptional. The return of tens of thousands of Iranian 
migrant workers who had been employed in the industries, 
oilfields, mining and transport of the Caucasus following the 
October Revolution of 1917 added to the mounting army of 
unemployed labourers.[9] Nor did nature prove benevolent to the 
country’s poor. The widespread famine of 1917-1918, brought 
about by successive seasonal droughts as well as the seizure of 
foodstuffs by occupying armies and the disruption of the 
country’s transportation network caused by the war, made living 
conditions of the poor even more dreadful. In early February 
1918 the growing hunger, now spreading all over the country, 
brought the poor into the streets to loot the bakeries and food 
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the cities. Twenty years later, just before the Second World War 
and with an increase in the total population of the country to 
14.5 million, the population of Iranian cities had risen to 3.2 
million.[5] Among the main reasons for this change were the 
economic policies steadily adopted in the 1920s and 1930s. In 
addition to increasing the manufacturing capacity of the country, 
the extensive urban investments by the government, which 
perceptibly overshadowed any rural development, caused labour 
migration from rural and tribal regions to the cities. For 
example, in the textile industry of Isfahan the majority of labour 
recruits were poor peasants of the sedentary population or the 
‘amaleh from the Bakhtiyari nomadic tribe.[6] 

The history of industrialization in interwar Iran can be 
divided into two periods: 1919 -1931 and 1931-1941. In the first 
period the government facilitated private investment by 
introducing a series of new pieces of legislation. However, in 
the second period, 1930 -1941, owing to the effects of the Great 
Depression, the government adopted a series of protective 
policies that successfully endeavoured to shift the presence of 
private capital, while being more directly involved in investment 
as well as the management of the economic enterprises. As a 
result of the government’s leaning towards centralization, the 
process of urbanization and industrialization now intensified, 
ending with a large number of modern industrial plants and an 
immediate increase in the labour force. 

In the early 1920s there were only a few industrial plants that 
employed more than a hundred workers. Except for those in the 
oil industry in the south, these enterprises were located mainly 
in the northern provinces. Among them were an arsenal in 
Tehran, a sugar refinery in the suburb of Tehran, two textile 
mills in Tabriz and a match factory in Khoy. Over the next 
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authoritarian modernization gradually changed Iran’s traditional 
social as well as political setting. New institutions were founded, 
among them a national standing army based on a programme of 
universal male conscription and extensive reserve units; a 
secular educational curriculum and a literacy programme for 
reading and writing in the dominant language, Persian; a 
reduction of linguistic differences; a secularized juridical 
system; and a national monetary system. Moreover, a 
centralization policy that included such harsh and disruptive 
measures as forced transfers and settlements of tens of 
thousands of nomads was pursued to achieve greater national 
uniformity. 

Reza Shah’s policy of authoritarian modernization during the 
1920s and 1930s with its motto “one country, one nation” 
sought to impose cultural unity on the country. As a result of the 
educational reforms, the traditional religious maktab-khaneh 
was transformed into the modern primary school, with the 
curriculum taught in Persian, now the national language of Iran. 
Concurrently, he imposed a new bill whereby he placed a ban on 
all “subversive” activities that would endanger the country’s 
“national unity”, including the promotion of maram-e eshteraki 
(the communist ideology).[3] Furthermore, to achieve greater 
national uniformity Reza Shah later ordered the setting up of a 
government office called the Sazeman Parvaresh Afkar (the 
Department for Fostering Thought), with the task of directing 
and conditioning the younger generation towards serving the 
homeland.[4] 

Furthermore, the process of state-sponsored industrialization 
intensified the course of urbanization and altered the country’s 
class orientation. By the end of the First World War, of the total 
11.5 million population of Iran there were 2.5 million living in 
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The Birth of Labour Activism 

When the First World War came to an end, Iran was still 
entangled in post-Constitutional Revolution (1905–1909) 
perplexity and turmoil resulted from the country being the 
battleground of the great powers of the day during the war. 
Since the early nineteenth century the Russians and British had 
maintained an important presence on the chessboard of Iranian 
national interests, however, following the Russian Revolutions 
of 1917, the presence of one of those powers, albeit temporarily, 
vanished. As the sole international player with power in Iran, the 
British soon, tried to subject Iran in a bilateral treaty of 1919, 
which endeavoured to bring Iran under a semi-colonial flag. But 
it was resentment against this treaty known as Anglo-Iranian 
Treaty of 1919 that mobilized rank-and-file Iranians not only 
against the British but also against the country’s old political 
establishment. Consequently, when, in 1921, a young journalist, 
Seyyed Zia Tabataba’i, in cooperation with a Cossack officer, 
Reza Khan, marched towards Teheran to launch their coup 
d’état, the first in Iranian history, they fashioned their act in such 
a way as to tap into popular resentment against the Anglo-
Iranian Treaty, and the abrogation of the treaty became their first 
act.[2] 

While the star of one of the coup’s initiators, Seyyed Zia, was 
to shine for no more than three months before he was forced to 
go into exile, the other actor, Reza Khan, not only remained in 
power but was destined to be recorded in Iranian history as the 
engineer of modern Iran. After gradually consolidating his 
power and ascending to the peacock throne as the new king, 
Reza Shah Pahlavi, during his twenty-year rule from 1921 to 
1941, realized with stupendous consistency the demands voiced 
by his allies within enlightened circles. His policy of 
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there was also the re-emergence of the new civil society, 
supported by non-coercive institutions such as political parties, 
guilds and labour unions, cultural associations and private 
schools; crafted a new identity for the Iranians, now being the 
citizens of a modern nation-state, rather than subjects of an 
ancient empire. The arrival of urban labour movement in the 
country’s public sphere manifested itself in organised and non-
organised workers engaged in mass activities, not only calling 
for better working and living conditions, but also for the 
recognition of their autonomous status as the citizen of the 
country. 

Although in interwar period the political society enjoyed a 
persistent development, the endurance and functionality of civil 
society’s institutions were subjected to the degree of coercive 
measures adopted by the new state. While during the first half of 
this period, the political parties, labour unions and cultural 
associations sustained their activities in the major urban centres 
throughout the country; in the second half of this period, the 
accelerated coercive measures led the civil society’s institutions 
into a dormant state. However, the cultural impact fashioned by 
these institutions during their functional life, added new 
dimensions to the civic culture that somehow lasted in the 
country and extended to the period followed. Indeed, as I argue 
in this paper, the outbreak of the labour movement in Iran 
during and after the Second World War - the largest labour 
movement in the Middle East - was partly imbedded in the 
labour movements of the interwar period. 

It is the aim of the present study to revisit the emergence of 
social-democratic and labour movement in the interwar Iran and 
examine its contribution to the refashioning the discourse of the 
society in the country.[1] 
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Introduction 

The end of the First World War in Iran was marked by the 
emergence of new political order, juxtaposed with new coercive 
institutions aimed at building a modern centralised state. The 
main task of the new state was to diminish provincial and tribal 
autonomy throughout the country and enhance the degree of 
interdependencies between the provinces. The new policy of 
centralizing government power was along with the 
implementation of widespread political and economic reforms 
that accelerated the process of urbanisation and industrialisation, 
all being underway since the Constitutional Revolution (1905-
1909). With the consolidation of such political development, 
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