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 کدام سوسیالیسم؟  کدام چپ؟ 1

  درآمدشیپ

پنج جلسه   ،۲۰۱۱سپتامبر    ۱۵شنبه  غروب  الکالئو»سخنرانی    ی به   «ارنستو 

Ernesto Laclau    مووف»و تا (  Chantal Mouffe)  «شانتال  بودم  رفته 

و  »  کتاب که را کسانی  میانه آن  «سوسیالیستی استراتژی هژمونی  از  را   یدهه  ی ها 

  . نخستین بار از نزدیک ببینم  وقت، چندین بار خوانده بودم، برای  آن تا میالدی  ۱۹۹۰

 مخورد زده لیز می یخ سرگردانی روی زمین    فردکه چند سالی مثل    -ای که مرا  نوشته 

  ،ها که تمام شدو جوابال  ؤسو    سخنرانی  .گردانده بوددوباره به تعادل باز  -  مو گیج بود

تر از من که در دوستی جوان) جلسهحاضر در  تبار  ایرانی تنها    ،در نزدیک خروجی سالن

ها را سال  فالنی این حرف :گفت   .نزدیکم آمد  ،(نخست مهاجرت هم باهم بودیم  ی دوره

 . اندنکات را نشنیده ای از این کلمه ،های ایرانیاما هنوز هم چپ .نوشته بودند  ۱۹۸۵

این دوست    ای مبالغه کردم که  احساس می اما   ،من بود  یمی قددر گفتار آن روز 

 یگووآن گفت   ،وقتی که دوباره همدیگر را دیدیم  ،یازده سال بعد  .هم نکردم  یاعتراض

سخنرانی الکالئو   ی ید که در پایان جلسهآیادت می:  گفترا ادامه داد و    یمیکوتاه قد

 یهااز چپ  ی اریبس  ی اما برا  میاالکالئو عبور کرده  ما و شما ازامروز  و مووف چه گفتم؟  

  ،از من باشد  یکه منتظر پاسخ  بدون آن  .هنوز هم آب از آب تکان نخورده است  یرانیا

 :با شتاب ادامه داد

  ، انددهیآن بخش  ی به لقا  یطور کلبهچپ را    ی عطا  ،رانیا  ی هاچپ  از سابقاً  یبخش

ترک کرده و   شهیهم  ی را برا  سمیالیسوس  ی خانه   ،اندجسته  ی شان تبریاز گناهان جوان

 ییگرا یانواع مل  ای  ، از سلطنت باشد   ی طرفدار   اند؛ خواهپناه برده   ی گری د  ی هاانه یبه آش

   .سمیتورکنمثل پا ییگراو قوم

ای  عده   . دنبراتحاد شوروی به سر می یای بلشویسم و  ؤهنوز هم در ر یگرید  بخش

ها امپریالیست  ی توطئه  ،کنند که فروپاشی اتحاد شوروی از این گروه هنوز هم خیال می 

همان اتحاد شوروی دیروز و والدیمیر پوتین    ،امروز  یروسیه   ،و خیانت گورباچف بود

توازن قدرت در جهان را   همامروز    ،دسته  نیدر هم  ی گریگروه د  1. از رفقاست  یکیهم  
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سوس قدرتمدار  اردوگاه  سمت  رهبر  یستیالیدر  حال (  یستیالیسوس  نیچ)  ی به  در 

 یمیقد  ی در همان خانه  دیبابر آن است که    تیدر نهاگروه    نیا  2. نندیبی چرخش م

 ی روزیبه پ   مانیبا ا) ست یروا ن  ی و نوساز  رییتغ  چیه و    ،د و وفادارن باش  یخطته   ،د ننی بنش

  .(مانراه

(  بود  موجود  اًواقع گونه کهآن)   را  ی دولت  سمیالیو سوس  اما راه بلشویکی  ،بخش سوم

 .گو استواما در این که راه کدام است هنوز در حال بحث و گفت   ،دن دیگر قبول ندار

در   یخارج از مدار اتحاد شورو  ی هاستیال یتر سوسشی که پکسانی را    ی هاو نوشته  رآثا

 ی هاهم بحث  ایپهناور دن  ی در صحنه  .ندن کیمطالعه م  ،(یملک  لیخلمثل  )بودند    رانیا

 انشیند که جان د تا بدانکن ی دموکرات را دنبال م  ی هاست یال یها و سوسست یمارکس-پسا

  گونه؟ه اما چ ،د نکن  ی را نوساز هاچپ یمیقد ی آن است که خانه  انقصدش . کجاست

اما یک نکته روشن    .توان مشاهده کرددر این گروه آخر می  های گوناگونی رانحله

این گفت  به  فرادادن  با گوش  ابی که  یمی در  ،چپ  ونیاسی س  ان یدر م هاگوواست که 

فرسنگ ها  نیامباحثات   پژوهش هنوز  از  دور  به  محیط ها  در  که  است  های هایی 

  .سوسیالیسم در جریان است یدر زمینه  یچپ غرب ن یفعال انیو در مدانشگاهی 

گویی وشاهد گفت   ،که گذشت  یزمستان من در  :  این دوست قدیمی در ادامه گفت

 .مفهوم سوسیالیسم و تعریف امروزین چپ ی بارهبودم میان اصحاب این گروه سوم در

را راه جایگزین   «موجودواقعاً  »دموکراسی  سوسیال   ، یکی از فعالین در این گروه سوم

سوار این قطار باید  بعد از پیاده شدن از قطار بلشویسم  »:  گفتکرد و می می  معرفی

گذارند  می   سوسیالیسم را باز هم به بحث  ی که مقوله   ییهاآن  که  دادو ادامه می  «شد

که   کنند  روشن  آنچه»باید  ومی  تفاوت  سابقون می  گویند  آرای  با  نویسند 

 یشائبه  ...چیست تا الاقل  ، نیبرنشتاویژه با آرای ادوارد  ه و ب  مثالً  "دموکراسیسوسیال "

و آمریکا  مجدد  کشف  برای  دوباره  تالش  نیاید  ی اختراع  پدید  از   یکی .«چرخ 

دموکراسی   داری جدا ازسرمایه »:  بر آن بود که وگوگفتدر همین  کسوتان چپ  ش یپ

شما چرا این    .ملزوم یکدیگرند اند، الزم ودموکراسی، درهم تنیده  داری وسرمایه  .نیست 

 داری تنها با چوب وسرمایه حذف دموکراسی از  .پنداریدهم می  مفهوم را جدا از دو
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 اساس هر داری و دموکراسی درسرمایه  ...چماق امکان دارد ولی آن نیز زودگذر است

که دیگری در همین دسته  بزرگوار    «!ناپذیراندییجدااز جهاتی   هم پیوند دارند ودو به

بر    او  . دیتپی م  هنوز نیمی از قلبش با بلشویسم  ،بودچپ رهبران   ی در گذشته در حلقه

که   بود  بشر و  هاانسانسرشت  »آن  توان  بودن  مشکل   ،«نجات خود   ی برا   ی محدود 

تهاجم   ی ه ای به اندازاز دید من، هیچ پدیده »:  گفت یو م   ، و انقالب اکتبر بود  هاکیبلشو

معدل جنبشی   ... دهد که دوران ما چقدر از روشنفکری تهی شده استبه لنین نشان نمی

بشر برای اصالح مسیر   ی ترین خیزش آگاهانه های آن شد، بزرگ که لنین یکی از چهره

و   انسانی  بسی  محتوای  و  ماهیت  وجود  با  که  بود،  دچار زحمتکشتاریخ  خود  پرور 

هفت سال در اتحاد شوروی ناظر   .ی و سرشت انسان شددارسرمایه تصادفی سنگین با  

بودم و آخرین    ...اولین انتقادکننده به وضعیت  ،صینقا  ی مجموع تحوالت بودم و با همه

شوروی آزمایشگاه   آن اتحاد   ی انقالب اکتبر و آفریده  ...فرد رد اساسی شوروی خواهم بود

انه در این آزمایش توان تأسفم  .عظیمی شدند برای سنجش توان بشر برای نجات خود

تواند دال بر نادرست بودن می   کلی این روندها  ی آیا، منظره   ...بشری درخشش پیدا نکرد

عدم اصالح و تحول در جامعه و سیاست و دستگاه  !  انقالب اکتبر باشد؟ از دید من نه 

 .«اداری نادرست بود

به من    یکه نگاه آن   یب  ،تند گفتودوست قدیمی من وقتی که این نکات را تند

  چپ فقیر   :نفس عمیقی کشید و ادامه داد  ،(اش را قطع کنمی رانکه مبادا سخن) بکند 

ی پس  هاسال   در    -  حکومت شاه بود  ی دوران اوج و فروپاشجوان  که نسل    -  ایران  امروز

چه در   ، ماندندکه زنده  هم  هایی  آن  . نده شدیا به دار آویخت  ،ندیا کشته شد  ،انقالب  از

از صبح تا غروب    ،محکوم شدند که برای گذران زندگی  ،داخل کشور و چه در مهاجرت

نا    ی بو   ،ستیروز نبه   ، قدیمی است  ،های امروز آنهاحرف  ،کهنتیجه آن  .بدوند وقفه  ی ب

کار محدود    نیا  ی شان براتوان  ،نو شدن داشته باشند  یاگر هم تالش برا   نانیا  .دهدی م

آن  ،است از  آموختن  امکان  که  بودچرا  شده  سلب  به    .ها  چپ  »بندی  تقسیم اگر 

سیاسی»و    «جنبشی-ای اتحادیهچپ  »  ،«فرهنگی -دانشگاهی باور   3«حزبی-چپ 

 

 "چپ ایرانی"و    "دیدن خود همچون جزئی از مسئله"محمد رضا نیکفر،   3

https://www.radiozamaneh.com/575277/
https://www.radiozamaneh.com/575277/
https://azadiandisheh.com/%da%86%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
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تر امکان یافت که کم  ،۱3۵۷  بینیم که این نسل چپ دوران انقالبمی  ،داشته باشیم

  ، نان و زندگی  تأمین به دلیل تالش روزمره برای    . سه عرصه رشد کنداین  از    یکهر    در

هم که   یدومگروه    .امکان محدودی برای اندوختن فرهنگ و کار علمی داشته است

می  تجربهرشد  و  و آن  ،اندوزندمی   کنند  عملی  کارهای  در  که  هستند  هایی 

اتحادیهگیری تصمیم  و جنبش   ،کارگران  های های  بازنشستگان  و  و معلمان  زنان  های 

ترین عالمتی از چپ  کمامروز    رانیا  ی در جامعه  ،اگر این فعالین  .ندامحیط زیست فعال

-برای تربیت رهبران و کادرهای حزبی .الکاتبین است کرامکارشان با  ،بودن بروز دهند

محمد مالجو   ، توجه کن .باز نیست ای  روزنه   سیاسی چپ در داخل کشور هم که هیچ

درباره به می  ی درستی  ایران  داخل  در  اجتماعی  نیرویی  مقام  در  کهچپ    :نویسد 

 ، اعضای جریان اجتماعی نامنسجم چپ  .گونه تشکیالت سیاسی چپ وجود ندارد  هیچ»

جمعی حتی فقط در سطح اجتماعی نیز با موانع حقوقی دسته دهی به هویت  شکلدر 

گی از امور کشورداری با  ها بر اثر دوری همیشآن  ... رو هستن روبهو حقیقی پرشماری  

به علل گوناگون از جمله فقدان نسبی   ...اندطیف وسیعی از مسائل جامعه نسبتاً بیگانه 

از شکل  کنونی  لجستیک در وضع  فُرم امکانات  به  برای رشد  دهی  فرهنگی الزم  های 

  4. «اندها در جامعه تا حد زیادی ناتوانآگاهی

نیامد که     ،کنی ای که تصویر میاین صحنه   -اول  ،بگویمام  یمیبه دوست قددلم 

است تیره واقعیت  از  دست   .تر  که  عرصهچرا  در  و  « فرهنگی  -دانشگاهی»  ی کم 

آن که اگر   دوم  .حضور فعال دارند  ، به اشکال گوناگون  ،هاچپ   ،«جنبشی-ای اتحادیه»

ترسیم صحنه به  تنها  شود که  نمی   ،ییگوی که تو م  باشدتار  وهم روزگار همین قدر تیره 

باید آستین باال زد و از جایی شروع   .دیرو به قبله دراز کش  و  غصه خورد  ،قناعت کرد

احتمال عبور »  :نویسدمی مطلب مالجو را نقل نکرد که    انیتر من پادوست جوان  .کرد

چپ و   انیجر  اریعتمام  ِیدر خودْبازساز  قیتوف  در گرو  یبست کنونبناز    یجمعدسته

و  تالش  ،خوانیدآنچه در زیر می  .«حرکت به جلو است   ی برا  یروشن  ی استراتژ  نیی تب

 
 ، نقد اقتصاد سیاسی. ی چرخش قرن؟بست در آستانهبن ،محمد مالجو 4

 

https://pecritique.com/2021/02/21/%d8%a8%d9%86%e2%80%8c%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d9%86%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7/
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برای روشن کردن  یباالزدن  نیآست از یک بحث گسترده گوشه   ،کمدست   ،است  هایی 

  .مفهوم سوسیالیسم و تعریف چپ در روزگار امروز ی درباره

 

 « سمیالیسوس»مفهوم   فیدر تعر

های نحله  ی فصل مشترک همه  ،(Durkheim, 1959) سدینوی م   امیل دورکیم 

 قرن   ی دارهیسرما  ی در جامعهکه    استاین اعتقاد    کی کالس  ی هاستی الیسوس گوناگون  

بر  نوزدهم   اجتماعی  کنترل  نمی   کارکردهای هیچ  اعمال  اقتصادی  لذا   .شودسیستم 

نظفعالیت  تحت  باید  اقتصادی  نهایتاًاهای  و  جامعه  رت  اقتدار  دولت  )  تابعیت  که 

است  ی نماینده  همه   ی عقیده به  .درآید  ،(آن  مختلف جریان  ی دورکیم،  های 

تودهمتفق  ،سوسیالیستی فالکت  به  دادن  پایان  راه  تنها  که  بودند  کارگر، القول  های 

 .اجتماعی است  یجمع   ی اقتصادی و کنترل آن توسط اراده  ی دهی مجدد حوزهسازمان 

در   :بر آن بود که  ،مجدد  یدهسازمان  نیمورد ا   رد د (Marx, 1992)کارل مارکس 

 یبا کمک پول و از طریق مبادله  ، طور غیرمستقیمبه ها تنها  داری، انسانسرمایه  ی جامعه

مانند، با یکدیگر ارتباط های دادوستد ناشناس می شان در بازاری که طرفمحصوالت

های انتزاعی یکدیگر ویژگی   ها تنها بهانسان   ،در چنین کنش و واکنشی  .کنند برقرار می 

در   ،که  ییهاانسانتوجه دارند و نه نیازهای عینی و فردیت    گریهمد  شخصیو منافع  

منافع  بر  صرفاً    ها راآدم  ،روابط در بازار  ،این ترتیببه    .با آنها سروکار دارند  ،روند مبادله

لذا آنها قادر به احساس همدلی دلسوزانه با یکدیگر و  .کند شان متمرکز میخصوصی 

و های  حمایت  ی ارائه انسانی  گرم  روابط  بر  متکی  اجتماعی  روابط  تحکیم  برای  الزم 

نیستند مناسب  .همبستگی  جایگزین  و  بدیل  مارکس  ،مدل  گمان  روابط    ،به  چنان 

منافع   جای  به  را  یکدیگر  فردی  نیازهای  جامعه  اعضای  آن  در  که  است  تولیدی 

انجمن »در این مدل  (Marx, 1992).   شناسندشان می خصوصی خود  ی خودخواهانه

اضافه بر آن که در پی تحقق نیازهای خود   ،ای در کنار همهانسان،  «تولیدکنندگان آزاد

برای دیگر افراد جامعه   ،شان هستندخود پذیری کامل استعدادهای  و هستی و پرورش

و    «آزادی»  است که  نیقرار بر ا  ،مدل اجتماعی  در چنین  .دارندتوجه و دلسوزی  هم  
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کنش    «با یکدیگر»تنها  نه   هاانسان  ،در چنین مدلی   .بخورند   هم پیوندبه   «همبستگی»

   .کنندکار و فعالیت می «برای یکدیگر »متقابل دارند، بلکه 

نوشته  این  که  مدلی  ، خوانیممی   را  هاامروز  چنین  که  است  بر    ،روشن  مبتنی 

 در  . و توانایی آنها در همکاری با یکدیگر است   هابینانه از انسانخوش  دیدگاهی بسیار

مارکسیستی کالسیک  سرمایه»  ،آثار  علیه  بر  معنی    «داری مبارزه  راه    مبارزه»به  در 

جایگزین    « سوسیالیسم»و    «سوسیالیسم ساختار  معنای  تعریف   ،«داریسرمایه»به 

مبارزه    .شودمی  این  پیشبرد  اجتماعی  اصلی  سرمایهبر  برای نیروی  و انداختن  داری 

آن بود که با تشدید بر  تصور    .شده بود  ی معرف  «کارگر  ی طبقه »استقرار سوسیالیسم هم  

و پرولتریزه   ،سویکاز    ی دارهیسرما  و روابط تولیدی   (کارگران) تضاد میان نیروهای تولید

داری به  سرمایهاین روند گذار از    ،داری از سوی دیگرسرمایه  ی شدن افراد در جامعه

 ،جامعه  یروند هم با ساده شدن ساختار طبقات  نیا  شرفتیپ  .رودپیش می   ،سوسیالیسم

های جامعه را در دست  دار که ثروتسرمایه  شماری اندک)خواهد بود    باالییسرعت  با  

 :  پس فرض بر آن بود که  .(اندفقر اکثریت مطلق جامعه که کارگر شده در مقابل  دارند و  

  .رویدمی تضاد اقتصادی به تضاد سیاسی فرا - الف

طبقه  -ب یعنی  اجتماعی  تحول  این  اصلی  انقالب  ،کارگر  ی نیروی  از   ،با  گذار 

 . کندداری به سوسیالیسم را آغاز می سرمایه

   .گیردشکل می ( سوسیالیسم)ای ساختار تازه  -ج

به این    .رودهر گونه مالکیت خصوصی ابزار تولید از بین می   ،در این ساختار تازه  -د

 ،گیردطبقه شکل می بی   ی جامعه  ،رودهر گونه استثمار و ستمگری از میان می   ،ترتیب

شود و شعار ی رها می دار سرمایه های رکود و رونق  اقتصاد و تولید در جامعه از نوسان

   .یابدتحقق می  «اش توانایی ی به هر کس به قدر نیازش و از هر کس به اندازه »
 

هونت   روا:  سدینویم (Honneth, 2016)اکسل  دو  مارکس   ار یبس  تیکارل 

پ مفهوم  از  سو  ریناگز  شرفتِیمتفاوت  ارائه    سمیالیسوس   ی به  بودرا  روا  .داده    تی در 

است    -  نخست هگل  از  متأثر  پ   یطبقات  ی مبارزه   نیا  -که  موتور  که    شرفت یاست 

در هر   رایز  .شودمی   ساختار جامعه  ی وسته یو پ  یاست که منجر به بهبود دائم  یاجتماع
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بزرگ  ،ی امرحله گروه  ناد)تر  منافع  قبالً  بود  دهیکه  شده  م(گرفته  غالب   .شودی، 

د  نخواه   مبارزات به وجود  نیاست که ا  یشرفتیدر پ  لهمرح  نیآخر  انگری نما  ،سمیال یسوس

به    قی، از طر(مردم است  تیاکثر  ی نده یکه نما)  ستم  تحت  ی ایکه پرولتار  رای ز  ،آورد

 . شکل خواهد داد ساختار جامعه را یتمام ،دست گرفتن قدرت

ا)مارکس    دوم  تیروا از   جبرگرایی  ینوع  ،(گرفته  تأثیر  مونیسسن   ی هادهیکه 

 یبشر   ی جامعه موتور  ،یمعنا که روند مداوم انباشت دانش علم  نیبه ا  .است  ی اقتصاد

عبارت است    یاجتماع  ی توسعه  محرک  ی رویدر مدل دوم، فرض بر آن است که ن  .است

توانا برا  ی ندهیفزا  ییاز  طب  ی انسان  نت  عت،یکنترل  پتانسیدر   یبرداربهره   ی هالی جه 

  ان یجردر    .د نکنی م  یمجدد جامعه را الزام  سازماندهی  دیو تجد  ،شوندی نشده آشکار م 

 دی با  ت ید و در نهانشوی م   شرفت یترمز پ  ، ماندهعقب   ی دی روند است که روابط تول  نیا

  ، شرفتیهم حصول پ   ی بشر  خیدر طول تمام تار  .دنتازه بده   یخود را به روابط  ی جا

 ، شودی رشد مترمز    یفئودال  ی مانده عقب   ی دیلمثال روابط تو  ی برا  .بوده است   نیچن

 سم ی ال یسوسرا به    شیجاسرانجام    هم  یکی  نیو او    ی داره یسرما  د یرا به روابط تول  شیجا

ا  .دهدی م ن (harmony)  هماهنگی الزام    ،تیروا  نیدر  مولده و روابط    ی روهایرشد 

  .آوردمی را به وجود شرفتیپاست که   ی دیتول

ها فرض  آن  ی در هر دو  ،وجود دارد  تیروا  ود  نیا  ن یب  ی کهیهاتمام تفاوت  رغمیعل

 الوقوعبیو قر  ی ضرور  ی بعد  ی مرحله  «یستیال یسوس»   دیتول  ی وه یبر آن است که ش

 .را حل خواهد کرد  ی دار ه ینظام سرما  ی تضادها  ،ی دیتول  ی وه یش  نی چن  .است  خیتار

 کیاربا    دیبا .توان مشاهده کردی آنها م  ی را در هر دو   خیو جبر تار  یخیضرورت تار 

دوام   کیکالس  سمی مارکس  گویدمی   موافقت کرد که (Wright, 2010)  تیرا  نیولاُ

بوددسترا    ی دارایهسرم گرفته  ا   ،کم  که    نیتصور  با  بهخود  ،ی دار سرمایهبود  و  خود 

 . اش نابود خواهد شدی ادوار  ی هابحران

ها  ها و نابرابری انواع ستم   ،های کالسیک مارکسیستیدر آموزش  : بندی کنیم جمع

آن از میان برداشته خواهد شد و پس از    «پرولتاریا»در جامعه با کسب قدرت توسط  

تولید ابزار  خصوصی  می   مالکیت  روند  .شودملغی  این  مثابه  به  «کارگر  ی طبقه»  ،در 
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بشری   ی طبقه » ر  ی وظیفه  «عموم  خود  گذار    -  اتاریخی  به  سرمایهاز  در  داری 

  . به انجام خواهد رساند  - سوسیالیسم

نوشته  مووف   ی به  و  مفهوم  (Laclau & Mouffe, 1985)الکالئو  این 

جامعه در   تیو آنچه در واقع  ی تئور  انیکه م   ی تضاد  ل یبه دل  ،«سوسیالیسم»کالسیک  

 یکه طبقه  ، که ساختار جامعه ساده نشد) داشت  انیقرن نوزدهم جر  یانیپا  ی هاسال 

نشدکیکارگر   اقتصاد  ،پارچه  س  ی تضاد  تضاد  نرو  یاس یبه  در    یدار ه یسرما  ،دییفرا 

 ،(در حال نازل شدن نبود  یستیالیالوقوع سوسبیقرو انقالب  نبود    یفروپاش  ی آستانه 

بحران   بحثمسائل    ،بحران  نیا  گرید  ی هاجنبه   .شددچار   تیمرکز:  بود  ریز مورد 

سوسال  ی ا یخیتار گذاشتند،  ی م«  کارگر  ی طبقه»  ی برعهده   کیکالس  ی هاست یکه 

نوع جامعه به نوع    کی گذار از    نیادیبن  ی لحظه»عنوان  به«  انقالب»از مفهوم    که  یفیتعر

که در   یستیالیپس از انقالب سوس   ی که از جامعه   ییایاتوپ  ی ایؤرداشتند و آن    «گرید

 . کردندمی  م ی ترس ،حاکم خواهد شد« کامالً واحد و همگن یجمع  ی اراده»آن 

 

 سم« یالی»سوس کیبه بحران مفهوم کالس  هاواکنش

  . بود  (Karl Kautsky)  یکارل کائوتسک  واکنش به این بحران از سوی   نخستین

 ی مارکسیست بود که چندپارگی را در صفوف طبقه  پردازاننظریه نخستین    ی او ازجمله

تقابل    ،ظهور اشرافیت کارگری :  دیدمی   قرن نوزدهم  ۹۰  ی های دههکارگر آلمان در سال 

اتحادیه عضو  کارگران  عضو  ها میان  غیر  کارگران  منافع   ،و  مختلف شاخه  تضاد  های 

از  قابلبخش    و این که  ،مزدبگیران به    های معتقد های کارگران کاتولیکتودهتوجهی 

چه منافع  کرد که هرکائوتسکی مشاهده می  .بودند   هاآن  متأثر ازو    های کلیساییسازمان 

ی به  تربیشبالواسطه در مبارزات کارگران غلبه داشته باشند، تمایالت    ی اقتصاد-مادی 

می  داده  نشان  صرفاً  شود وسمت چندپارگی  مبارزات  کارگری   لذا  ند نتوانمی  صنفی 

بود   بر آن  کائوتسکیاما تصور   .کند   ینتأمکارگر را    ی وحدت یا عزم سوسیالیستی طبقه 

های زیربنای با پیشرفت  ،کارگر  ی های گوناگون طبقهها میان بخش که تفاوت دیدگاه

که   ی امر  . در آینده از میان خواهد رفت  کیتکن  ی و توسعه  یتعال  لی به دل  ،اقتصادی 

در نتیجه، همه چیز به ظرفیت    .بودده  کر  نیتضم  «یست یعلم مارکس»  را  میمونش  ظهور
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مبانی    .داشت هایی آن بستگی  بینی سرشت گریزناپذیر پیش  این علم و به  ی گویانهپیش 

 :1958)به باور الکالئو و مووف  ،یکائوتسک ی شهیدر اند «ضرورتی»اعتقاد به چنین  

که گذار   گریزناپذیر تکاملییک روند    ،«مارکسیسم و داروینیسم بودترکیبی از  »  ،(20

  .کردمی  را تضمین سوسیالیستی ی به آینده 

انقالبی  ی طبقه » جامعه  «کارگر  در  طبقات  سایر  از  ،و  کائوتسکی  خوانش  در 

ذات  ،مارکسیسم هویتی  از جایگاه(  essentialist)گرایانه  دارای  که  در شا بودند  ن 

متعلق به    ،سیاست در این خوانش  ی حوزه   .گرفتمی   سرچشمه(  زیربنا)روابط تولیدی  

ها هم از طبقات گوناگون که هویت اجتماعی آن  ی روبنا بود که محلی بود برای مبارزه

در   .(زیربنا)همانا از طریق جایگاه آنان در روابط تولیدی   یعنیپیش تعیین شده بود؛  

زیربنای   ی مندانهضرورتبیان   و  نماتمام  ی نه یآ  ،روبنای سیاسی و فرهنگی  ،ریتفس  نیا

در اساس حاصل تحول    که)در روند تحوالت این زیربنای اقتصادی هم    .اقتصادی بودند 

  . ی اجتماعی وجود نداشتهابه هیچ ترتیبی جایی برای دخالت نیرو   ،(در تکنولوژی بود 

استوار بود که در   دورینگ آنتیانگلس در کتاب  یش  ردیی فرهااین اعتقادات بر نوشته 

 یتمام تغییرات اجتماعی و سیاسی را نه در کله ی  ی نهاباید علت  » بود؛ جا نوشتهآن

  .«تولید و مبادله جستجو کرد  ی ی شیوههاها بلکه در دگرگونی انسان

اندی طبقات مختلف اجتماعی  هاهویت برای  بار  ثابت و یک  یکائوتسک  یشهیدر 

 ،یعنی جای هر طبقه در زیربنا)  «عینی»زیرا که توسط امری    .بودند   همیشه شکل گرفته

اقتصادی آن طبقات گره خورده -ی مادتعیین شده بود و با منافع  (  ی اقتصاد  ستم یدر س

برای مثال ناسیونالیسم حائلی بود که منافع بورژوازی در   ، در این سیستم فکری   . بودند

صورت سیاسی ضروری سیستم    یا که دولت لیبرالی فرم و  .پشت آن پنهان شده بود

گرایانه که واپس  در حال فروپاشیدن بودند با منافعیای  دهقانان طبقه  .داری بودسرمایه

  . باید از منافع آنان پشتیبانی کند کارگر ن  ی لذا طبقه   ،ند در راستای پیشرفت اقتصاد نبود

میلیتاریسم  ی طبقه  و  مالی  سرمایه  ایدئولوژیک  یوغ  زیر  پیش  از  بیش  هم   متوسط 

کارگر و تهدیدی برای  ی طبقه ی یی به انزواهااین بود که چنین ارزیابیال ؤس .رفتمی 

منتهی   نه  ؟شودنمیسوسیالیسم  که  بود  آن  و   ،پاسخ  سوسیالیسم  پیروزی  که  زیرا 
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اند و در درازمدت این ناتوانی سیستم  شده   تضمین کارگر از سوی قوانین تاریخی    ی قه طب

  .بورژوایی است که اثبات خواهد شد

تضاد میان تئوری و آنچه در واقعیت جامعه جریان  )به این بحران    دومواکنش  

برنشتاین نوشت که   . ادوارد برنشتاین بود(  revisionism)تجدیدنظرطلبی   (داشت

پیش  مارکسبرخالف  کنار    ،بینی  سرمایه سسات  ؤ مدر  و بزرگ  ظهور  شاهد  ما  داری 

صدها هزار شرکت در   ،متوسط و کوچک هستیمسسات  ؤم  ی یابنده گسترشفعالیت  

با گذشت    .محدود دارند  خانوادگی یا با کارکنان بسیار  ،بازار هستند که مالکان منفرد

وی بر آن   .بلکه مدام در حال افزایش هستندکاهش نیافته  سسات  ؤمزمان تعداد این  

فروپاشی نیست و تا برقراری سوسیالیسم راه درازی   ی داری در آستانهبود که سرمایه

است پیش  سوسیالیست   .در  بایدلذا  نظام ها  چارچوب  موجود  در  خواستار   ،سیاسی 

اقتصادی و سیاسی شوند برا   ،اصالحات  از هر فرصتی  و  انتخابات شرکت کنند  ی در 

   .کنند تغییرات جزئی هم استفاده 

برنشتاین مخالف این   .با جبرگرایی مارکسیستی بود  یاساسحساب  این یک تصفیه

اقتصادی   ی ایده زیربنای  تکامل  که  بود  مارکسیستی  متوسط    ،کالسیک   و طبقات 

نباید انتظار داشت    :نوشتمیاو    .شودکند و جامعه دوقطبی می می   پرولتریزه  را  دهقانان

یک بحران جدی اقتصادی   ی که گذار به سوسیالیسم از یک طغیان انقالبی در نتیجه 

باید استراتژی خود را تغییر   هالذا در شرایط موجود امروز، سوسیالیست  .به وجود آید

ناپذیر انعطاف نوآوری کلیدی نظری برنشتاین، همانا پایان دادن به این جدایی    .دهند

فرهنگی  اقتصادی   زیربنای  روبنای  بود- و  امر   .سیاسی  خودمختاری  از  او  که  تصوری 

امر مبارزه   ،سیاسی مطرح کرد از  . سیاسی سوسیالیستی داشت   ی اهمیتی حیاتی در 

 یست یال یاهداف سوس  ی همه  یاخالق  ی مرکز  ی هسته  یدموکراس  ،نینظر ادوارد برنشتا

است، بلکه   تیبر اصل اکثر ی از حکومت مبتن یاس یفرم س کیتنها نه  ی دموکراس . است

 نیبا ا   .است   کل  کیعنوان  به   یاجتماع  یزندگ  یتمام  یسازمانده  ی برا  ی شکل مناسب

برنشتا مث  «یدموکراس»  نی استدالل،  به  مناسب    ابهرا  در   «ی آزاد   یدهسازمان»فرم 

  .(Honneth, 2016) کند یم  یجامعه معرف

برنشتاین ماتریالیسم تاریخی فعالیت مستقل جریانات   ،سمیاز مارکس  در خوانش 

برد و میال  ؤسقیدوشرط بودن آن را زیر  بی کرد، تنها  سیاسی و ایدئولوِژیک را نفی نمی 
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ی تأثیرکه تکامل زیربنای اقتصادی و روابط تولیدی در حرکت این نیروها    اددنشان می 

نگاه وی   ،کارگر  ی پراکندگی در صفوف طبقه  . گذارندقوی می از مانده باقی نه    ،از  ای 

است  ، گذشته دموکراسی  استقرار  و  رشد  دلیل  به  وظیفه   . بلکه  سیاسی    ی این  حزب 

برنشتاین   ،در عین حال  .کار سیاسی بکند   ، سوسیالیست است که برای غلبه بر این تفرق

 رانیو مزدبگ زحمتکشان    ی که حزب سوسیالیست باید مدافع منافع همه کرد  می   تأکید

که سایر اقشار زحمتکش    شتدا  تأکیداما    ،کارگر  ی تنها طبقه  نهتحت سلطه باشد و  

 ، نیبرنشتا  پس  . های کارگران را قبول کنند و تحت رهبری این طبقه باشندگاه باید نظر 

همهکیاز   که  بود  آن  بر  سرما  دگان یدستم   ی سو  حزب  ی م  یدار هیاز  در  توانند 

 حال  نیاما در ع(  قدم به جلو بود  کیکه  )و مبارزه کنند    ندیهم آدموکرات گردال یسوس

 نیا   ی تحت رهبر  دیطبقه کارگر با   ی هادگاهید   رشیبا پذ  «گران یآن د»داشت که    تأکید

 (Laclau & Mouffe,1985: 46)طبقه مبارزه کنند 

 = Entwicklung)نویسند مفهوم تکامل،  می  (48 :1985)الکالئو و مووف  

Evolution  ) تعیین میای  کنندهنقش  ایفا  برنشتاین  گفتمان  در :  کرددر  پیشرفت 

در نهایت توسط قوانین تکامل    ،سیاسی و اقتصادی در دستگاه فکری وی   های عرصه

قوانین    . گیرندصورت می به جلو    یخط این  برنشتاین،  برای  مانند  هیچبه اگر چه  وجه 

  ، شوند های آنتاگونیستی را شامل نمی روند   تنها   ، نیستندارتدکس    کیکالس  سمیال یسوس

با این حال    .هم در این روندها موجود است(  harmonious)و توافق    هماهنگی   بلکه

 . در سرنوشت بشریت در این دستگاه فکری حضور داردالجرم  در نهایت، تعالی و تکامل  

 طیبا روح و شرا  کیکالس   سمیالیسوس  ی هادهیقابل درک است که ا  کامالًامروزه  

صنعت  یاجتماع پ  یانقالب  نوزدهم  شرا  یزمان   ،لذا  .داشت  وندیقرن   ی اجتماع   طیکه 

تغبه   ی اسیو اصالحات س  ی تحوالت ساختار  ،ی فناور  شرفت یپ  لیدلبه  ، کرد  رییشدت 

م کیکالس  ی های ستیال یسوس  ی هادهیا در  اول    بخش   ی هاست یالیسوس  انینسل 

 . کردند دایپ ی تر کم   تیجذاب ،جهان  ی شرفته یپ
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 یدارهیسرماو   سمیال یسوس  ،یدموکراس

  « ی آزاد»  بود که  ن یمارکس قرار بر ا  نظر مورد  بدیل  ی در باال آمد که در مدل اجتماع

  ستمیدر س ی مفهوم آزاد  ی خواهم رو یجا منیدر ا  .بخورند  وندیهم پبه  «یهمبستگ»و  

آزادی در مفهوم لیبرالی آن به شکل زیر    .مکن  ی تربیش  درنگ  یستیال یسوس   یشگیاند

ای معنادار صحبت کنیم  توانیم از آزادی فردی به شیوهما تنها زمانی می :  شودمی  تعریف

در زندگی تعقیب کنند و به    را  اهداف خود  ، بدون هیچ مانعی  ،آزاد باشندها  که انسان 

های اعمال  آمدپیشود که  این آزادی، تنها و تنها به این شرط محدود می  .تحقق برسانند 

آزادی فردی   ،پس در این مفهوم لیبرالی  .یک فرد به آزادی سایر افراد لطمه بزندو رفتار  

 یتوانند بدون مداخلهکند که افراد می در چارچوب یک نظم قانونی است که تضمین می 

برای   ،هاتا زمانی که در حق برابر دیگر انسان  ،دیگران و با آزادی کار و زندگی کنند 

 . برخورداری از همین آزادی اختاللی ایجاد نکنند

تحقق  از  را    هاناحق که انسانبهعادالنه و  محدودیت غیر  بعدی این است کهال  ؤس

 ند و با آنها چه باید کرد؟ امکدا ، دارندمی شان بازو اهداف هاآرمان

شود که اجتماعی تبدیل میاین محدودیت زمانی به یک مانع  :  گویندها میلیبرال 

کلیسا   ،مثل ارتش)  یا نهادهایی در جامعه  ،(یا فئودال  مستبدبرای مثال یک  )یک فرد  

غیره ارادهنبخواه  (و  کن  ی د  تحمیل  جامعه  یک  شهروندان  بر  را  ها  لیبرال  .د نخود 

عنوان محدودیت و اجبار به حساب بیاید را باز هم  بهتواند  می   آن چیزی که  ی گستره 

دیگران نیز شامل این    ی گذاری بر ارادهتأثیرحتی    گویندو می  کنندتر میوسیع   تربیش 

 ,Skinner) شودمی   هم بسط داده  «عدم سلطه»  آزادی به  لذا  ،شودمی  تمحدودی

2012)  

این  سوسیالیست  از  پیش ها  خیلی  میتعریف  می روند  تر  شامل    گویندو  اجبار 

  ،کندهایش تالش میصدد تحقق خواستهایی است که در آن وقتی یک فرد، درموقعیت 

این به    .خورددر نتیجه به مانع برمی   ،شودبا خواست مخالف دیگران مواجه می  آن گاه

تلقی    ی تواند آزادترتیب تحقق اهداف فردی هر انسان در جامعه تنها در صورتی می

 جادی در راه تحقق آن ا   یمانع  گرانیو ددیگران باشد    یمورد توافق همه  -  اولشود که  
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کنند تا اهداف هر فرد   تیدر آن جامعه کمک و حما  گریافراد د  ی همه  -  دوم  .نکنند

  .(Honneth, 2016) طور کامل محقق شودبه

به مفهومی فراتر از آن چیزی  (  community« )جامعه»  ،در چنین دستگاه فکری 

می  که  تبدیل  می به شود  استنتاج  اصطالح  این  از  معمول  فقط    ،جامعه  .شودطور  نه 

سایر افراد مشخصی از همنوایی    ی های مشترک و درجهای از ارزشعنوان مجموعه به

احساس مسئولیت و همدردی    ،از هر چیزی   تربیش بلکه    ،آن استاهداف  آن جمع با  

در مفهوم سوسیالیستی    ،بنابراین آزادی اجتماعی  .متقابل افراد در برابر یکدیگر است

با یکدیگر  گونهبدان اعضای آن    است که   ی او کار در چنان جامعه   یزندگبه معنای    ،آن

تا هر کس به   ، کنندکنند که از تحقق نیازهای موجه یکدیگر حمایت میهمدردی می

 ,Honneth)  آلدهیا  ی جامعه  کیاست از    ییبایز  اریتابلو بس  .اش برسد اهداف زندگی 

2016) . 

تفکری  چنین  در  آزادانه)آزادی    ،اما  فرد  ی تحقق  هر  اهداف  یا  دیگر   -  (مقاصد 

 ی ابتدا مورد توافق جمع  دیبلکه با  .تحقق یابدتنهایی  به  افرادتواند توسط  وجه نمیهیچبه

با    یهمان جمع  ،کرده   دییأتاهداف را    نیکه ا  یباشد و سپس توسط همان جمع  که 

بپوشد   ی جامه   کنند،یم  تیحما  گریهمداز  دارند و    یهمبستگ   گریکدی چنین    .عمل 

ای تبدیل به باشنده و پدیده (  collective)این جمع    ، به بعد  از این مرحلهشود که  می 

تنها در صورتی حامل    ،جمع  .شودمقدم بر و ارجح بر فرد تلقی می  ، برترشود که  می 

ی خاصی از رفتار را در میان اعضای خود هاشود که جامعه بتواند شیوه آزادی فردی می

نتیجه در  و  کند   ،بپروراند  نهادینه  جامعه  را  رفتار  رفتارها  ترینمهم   .آن  همانا    ،این 

در پی آن   ،طوری که هر فردمتقابل میان افراد جامعه است، به   ی همدردی و عاطفه

  معنا نیدر ا ،جمع .عمل بپوشانند  ی است که باقی اعضا بتوانند به اهداف خویش جامه

 .(Honneth, 2016) فرد باشد ی آزاد  ی برا ی جد  یمانع ،تواندمی 

امکان    ی نقطه  آینده  در  که  بود  کلی  تصور  این  سوسیالیستی  جنبش  عزیمت 

در   .وجود خواهد داشت  ،جوامع همبسته  ی ازالگویچنین  دهی جوامع بر اساس  سازمان 

در یک اصل واحد با تفسیر (  برابری و برادری   ،آزادی )شعار انقالب فرانسه  سه    ،این ایده

عنوان نوعی آزادی که در آن هر فرد مکمل دیگری است، با هم همخوان بهآزادی فردی  
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کند و دربر را کامالً تکمیل می   مطالبات برابری و برادری   ،آزادی در این مفهوم  .شوندمی 

تمام   .همبسته است، که به جای فرد، حامل آزادی است  ی حاال این جامعه  .گیردمی 

سوسیالیست  بعدتر  که  سرمایه  برای   هااقداماتی  شرهای  بردن  بین  توصیه  از  داری 

عنوان به ای بود که اعضای آن مکمل یکدیگر باشند و با یکدیگر  ایجاد جامعه کردند،می 

 . رفتار کنندو برابر یکسان 

تر اشاره شد،  طور که پیشهمان  –  اول: مهم در این میان آن است که  ی نکته   سه

جامعه  ،سوسیالیسم اران  ذگبنیان در  حوزه  همبستگی  به  تنها  محدود    ی را  اقتصاد 

و به جای   -داری استکه بنیاد سرمایه  -ها دنبال سود فردی نباشند  آدماگر  )کردند  می 

توانند به سادگی وقت می آن  ،تمامی جامعه باشندسود  به فکر  عالیق خویش    کردن  دنبال

وقتی که فرض بر آن بود که ساختار جامعه ساده   -دوم  .(با هم همبستگی داشته باشند

وقت اگر ساختار جامعه   آن .(دارسرمایهشوند در برابر معدودی  کارگر می همه  )شود  می 

می از  تر  پیچیده بسیار   شد)شد  این  که(  که  نیست  ممکن  این  دیگر   یجامعه   در 

 هویتیوقت شما هم آن  .اقتصاد منحصر کرد  ی همبستگی را تنها به حوزه  ،ترپیچیده 

(identification)    توانید تعریف  هویت طبقاتی نمی   ی هیسوو همبستگی را تنها با

هم (  ...مذهبی و    ،قومی  ،«نژادی »  ،جنسی)های دیگر  چرا که بسیاری از هویت  ،کنید 

در چنین ساختار    .کننددور می  از هم  کنند و افراد را به هم نزدیک یادر جامعه عمل می

به همبستگی رسیدنپیچیده  تصور می   ،ای دیگر  نیست به آن سادگی که  برای    .شد 

های رسیدن فرایند  ،هارقابت ایده   ،وگوگفت   ،ی بحثها این جامعه باید سازوکار  ی اداره

  یدر جامعه  سیاسی و  ی آزادی بیان و اندیشه در جامعه  مثالً)ن  با توافق مورد قبول همگا

غیره  ، مدنی و  آزاد  باشد (  انتخابات  داشته  در اما    . وجود  سازوکارها  این  از  یک  هیچ 

اقتصاد   ی دشوار میان حوزه  ی رابطه  .شودم یافت نمی سگذاران سوسیالیبنیان  ی اندیشه

جا که بانیان سوسیالیسم بر این  از آن  -  سوم  .شودهای سیاسی تعریف نمیو آزادی 

ی دار سرمایه)ناپذیر است  اجتنابنزدیک    ی که انقالب سوسیالیستی در آینده  باور بودند

بارِ  ،(کندگور خویش را می  شناختی برای تالش در راستای  هیچ ضرورت سیاسی یا 

و  ،تحول جامعه  تکامل  تدریجی  که   .دیدندنمی  تغییر  نبود  آرام  آرام  ،یساختمانقرار 
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از سرنگون   ،یست یال یسوس  ی در جامعه  زیهمه چ  .درست شود  یدارسرمایه   یکه پس 

  .(Honneth, 2016) روشن و آماده بود  شیپاز ،آمدی م

*** 

است که   نیا ،قرار داد تأکیدمورد   دیبا نهیزم نیکه در ا ی گرید مهم اریبس ی نکته 

 ی مایه  .وجود ندارد  «یدموکراس-برالیل»و    «یدارهیسرما»  نیب  ی ضرور  ی رابطه   چیه

به داری  عنوان روبنای سرمایهبه دموکراسی  -است که مارکسیسم با معرفی لیبرال   تأسف

چپ  بخشی از  این رویکرد هنوز در  انگیز است که  حزن و این سردرگمی کمک کرده

   . پذیرفته شده است( دموکراسی هستند-لیبرال که خواهان نابودی )

چارچوب   بنیادین» در  قدرت  دموکراسی،-لیبرال  «اصول  اجراییتقسیم   ،های 

و   حقوق مدنی شهروندان ، های چندحزبیهمگانی، نظام ی  أرحق    ،گذار و قضاییقانون 

مدنی   جامعه  بودن  زنده  پیش  ( civil society)نیز  که  بزرگی است  بخش  از   برد 

امری نبوده که یکباره   ،دموکراسی  . کند پذیر میامکانرا    مطالبات دموکراتیک امروزی 

روندی است همواره در حال شدن و   .تاریخی طوالنی را پشت سر دارد  ،به وجود آید

است  .تکامل دمکراتیک  جامعه  آن  یا  این  که  این  از  گفتن  نیست  ،لذا سخن    .دقیق 

دموکراتیک  -تیک  دموکرا  ی دوگانه است  غیر  روند می   .کاذب  که  گفت  های توان 

ای پدیده   یدموکراس  .یافته استتوسعهتر  یا کم  تربیش   ،آن جامعه  دموکراتیک در این یا

دفاع از اصول    معنای به   ،مبارزه برای تعمیق دموکراسی  .نیست  «همه یا هیچ»کیفی یا  

   .تر کردن آنهاست رادیکالتر کردن و  ژرف ،بنیادینی است که در باال شمردم

راحتی کنار به ی با دیکتاتوری و توتالیتاریسم هم  دار سرمایهکه  نباید فراموش کرد  

در شیلی سال   .آیدمی  پینوشه  آلمان دهه  ۱۹۷۰  ی های دههحکومت  در  هیتلر   یو 

استمثال   ۱۹3۰ سازگاری  این  بارز  سرمایه  .های  رشد  که  امر  تکویناین  و    داری 

  ، پیش رفتهای لیبرال دموکراتیک در اروپای عصر روشنگری به شکل موازی  اندیشه

 . ستین  یو دموکراس ی دارسرمایههمزاد بودن  ی به معنا ی روچیهبه

اندیشه  فرض در  دیگر  مسلم چپ  از    یبخش  ی نادرست  و  قطعی  که  است  این 

دموکراتیک   ،وچراچونبیو    ی الزاماًدارسرمایهسوسیالیستی و ضد  ی پندارد که مبارزهمی 

  استو نشان داده    فرضی که خطا بودن آن در روندهای تاریخ معاصر ثابت شده   .است
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تمام شواهد   .قطعی و مسلم دموکراتیک نیست   ،طور بدیهیسوسیالیستی به   ی که مبارزه 

  ،از شوروی دوران استالین تا چین در زمان مائو  ،م دولتی و بلشویکیسسوسیالی تاریخی  

  ،به مجارستان و چکسلواکی  یستیالیسوس  شوروی   ریاتحاد جماهنیروهای    یدر حمله

در شکنجه و   ،یحزبتک  ی هادر نظام   ،های دموکراتیک در این کشورهاسرکوب جنبش 

ا در  مخالفان  مجمع  ،هانظام  نیزندان  کشتارها  ،گوالک  ریالجزا در   ی رحمانهیب  ی در 

نشان   و نظایر آنها   ،مستقل   ی هاهیآزاد و اتحاد  ی هانبود رسانه  ،شانیمخالفان و دگراند

 (Laclau, 1990)با این استدالل است که الکالئو    . غلط است  فرضدهد که این  می 

و تالش در راه سوسیالیسم داری  سرمایه های نویسد که مبارزه برای مهار کردن زیانمی 

یا    دموکراتیک  تواندمی  آیا عنصر   .باشد   دموکراتیکضدو  به آن دارد که  بستگی  این 

 . است یا نه تأکیددموکراتیک در این مبارزات مورد  

در حمله هم    گریدتئوریک مهم   ی نکته  دوبه   (Mouffe, 2000)شانتال مووف  

   .دموکراسی اشاره دارد-به لیبرال

بود (Carl Schmitt)کارل اشمیت    -اول  ینکته وجودی    در ماهیت  :نوشته 

حیات آن را در مقاطع مختلف تاریخ دموکراسی لیبرالی یک تضاد جدی وجود دارد که  

از    .اندازدبه مخاطره می  شمول جهان »بر    «لیبرالیسم»  زباندستورسو در  یکچرا که 

در حالی  .شودتکیه می (  عموم بشری بودن قواعد لیبرالی)  «انسانیت»و ارجاع به    «بودن

« آنها »بسازید که علیه  «  ما»شما باید یک    ،برابری  و  «دموکراسی»دستورزبان    که در

یعنی   . کنیدرا طلب  «  آنها»و    «ما»حقوقی    ی و برابر«  آنها»را با    «ما»است و برابری  

 برابری، مستلزم ساختن مرزی است میان مردم و نخبگان صاحب قدرت  دموکراسی و

عرصه  یوقت در  مردم  حقوق  زمان  دهیناد  ،گوناگون  ی هاکه  و  است  شده  که   یگرفته 

 سرکوب   ایگرفته و    ده ینخبگان ناد  ی و حقوق شهروندان از سو  های آزاد  قیضرورت تعم

زبانی    .شودمی  دو  ترتیب چنین  این  توانند در نمی(  «دموکراسی»و    «لیبرالیسم»)با 

دیگری و   کند تکیه می   صدایی و توافقهم   یکی بر همدلی،  .درازمدت با هم کنار بیایند 

اما    .اشمیت به این تضاد درست است  ی قطعاً اشاره  دهد کهمووف جواب می  .بر تضاد

گیری او مبنی بر این که چنین کشمکش و تضادی الجرم و ناگزیر یک دموکراسی  نتیجه 

اگر ما این   . دهد، اشتباه استویرانگری سوق می -گرا را به سوی خودلیبرال و کثرت

حل آن را  راهببینیم و تنها    «آنتاگونیستی» را  «  آنها»و    «ما»کشمکش و تضاد میان  
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یک لحظه فکر )ید  آمیبینی اشمیت درست از کار درپیشگاه  آن  ،نابودی یکی از طرفین

اما اگر این    .(«...سرنگون باد»  ،«...مرگ بر  »  ،«نابود باید گردد»کنید به شعارهایی نظیر  

را   در مورد دو  )ماجرا طور دیگری است    ،تلقی کنیم   «آگونیستی » کشمکش و تضاد 

 5( .این دو مفهوم  ی من درباره  ی نوشته آگونیستی نگاه کنید به    اصطالح آنتاگونیستی و

 « آنها»و    «ما»میان    یمشترک   ی حتی اگر هیچ زمینه گونیسم به این معنا است کهآ

ندارد هیچ    ،وجود  اختالفاتراهاگر  برای حل  عقالنی  نیستحل  باید  ،مان  ما  هم   باز 

حل دموکراتیک راه اگر آنها هم اعتقاد به  ،را به رسمیت بشناسیممان  نا مخالفمشروعیت  

در این صورت آنها حریف و هماورد هستند و نه دشمنانی    . برای راهبرد امر سیاسی دارند

ها حل اختالف»در این حال ما در زمین مشترک    . روزگار محو شوند  ی که باید از صحنه 

نتاگونیسم آ  ،یدموکراس-برالیل جاست که  این  . در حال بازی هستیم  «اه دموکراتیکاز ر

به   می آرا  تبدیل  زمین  .کند گونیسم  در  بازی  قانون  که    ی ستیگونآ  ،استیس  وقتی 

سیاسی  ،شودی م نیروهای  میان  اختالف  وقت  توسل    ،آن  طریق  حل به  از  خشونت 

سیاسی هم تنها    ی هدف مبارزه  .شودکشت و کشتار از امر سیاسی حذف می   و  شودنمی

   .شودمرکزی می ،امر اصالح حیات اجتماعی .کسب قدرت نیست

اضافه  لیبرال نهادسازوکار  :  کندمی   مووف  یک  های  از  متشکل   فراینددموکراتیک 

برای مثال در ها، که  تنش   و  هاتضاد  .میان طرفین ماجرا است   وگوگفت دائمی مذاکره و  

مبارزه  می   ی میدان  بیان  چپ  و  راست  میان  مرز  امتداد  در  طریق سیاسی  از  شود، 

معینی برای  شود و توازن و تثبیت مذاکرات پراگماتیک بین نیروهای سیاسی حل می 

زیرا که در   ، توجه کنید که این توازن و تثبیت موقتی است  اما   .گیردیک دوره شکل می

حاال    .شودمذاکره و رقابت آغاز می   ،بحث  ،تقابل   ،کشیوزنم این  باز ه  ،دیگر  یانتخابات

تاریخ لیبرال   ا مروری درب  .نیروی غالب امروز شود  ،ممکن است که جریان مغلوب قبلی

یابیم که در برخی موارد منطق و زبان لیبرال غالب بوده، در حالی  می   دموکراسی، در-

نکته آن   .طلبی تفوق یافته استبرابری موارد دیگر منطق و زبان دموکراسی و    که در

 « راست»یا با زبان سیاسی  ،لیبرالیسم و دموکراسی)جاست که هر دوی این دو منطق 

 

  ، نقد اقتصاد سیاسی«بورژواخرده » های و مذهبی« نجس»های چپا بهتویی، علیرض ۵

https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
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میان آنها وجود  «  گونیستیکآ»اند و امکان مذاکره  زنده و فعال باقی مانده(  «چپ»و  

لیبرالبا وجود این مختصات    . داشته است دمکراتیک همیشه فعال و  -است که رژیم 

   . سرزنده باقی مانده است

-لیبرال  در نظام  «دموکراسی»و    «لیبرالیسم»در تضاد میان   ملأتقابل    دوم  ی نکته 

فری  أر  ،موکراتد نظر  هایک  یو  فلسفی  (  Friedrich Hayek)دریش  پدر 

مجددی   تأکیدلیبرالیسم  «  واقعی»ماهیت    برما باید  :  نویسدنولیبرالیسم است که می 

خواهد قدرت دولت را به حداقل ممکن کاهش دهد که میاست دکترینی  و آن ، بکنیم

اصلی هدف  به  انسانتا  داخلی  آرامش  حفظ  یعنی  برسداش  فردی  آزادی  و    . ها 

ایدئولوژیک    «دموکراسی» راهبرد  مفهوم  درجهیک،  ها  دریشیفر در  تابع  و  دو 

ایده   یعقیده به    .شودمی «  لیبرالیسم» در  دموکراسی  اساسی  آزادی    ی هایک، جوهر 

دارد قرار  وی   .فردی  فکری  دستگاه  از    ،در  اقتصادی آزادی »دفاع  مالکیت  »و    «های 

  .شودمی   لیبرال  ی عنوان ارزش ممتاز در جامعهبه جایگزین دفاع از برابری    «خصوصی

آزادی    وسیله و ابزاری برای حفظتا زمانی سودمند است که  تنها  دموکراسی  »از نظر او،  

است افراد  درونی  آرامش  و  و   .«فردی  دموکراسی  بین  اگر  که  بود  معتقد  قاطعانه  او 

و دموکراسی باید قربانی   دادهلیبرالیسم  تعارضی ایجاد شود، اولویت باید به    لیبرالیسم

حتی تا   دریش هایکیفرهای آخر عمر،  در سال  .(Hayek, 1944, 1960) شود

  .الغای دموکراسی را پیشنهاد کرد جا پیش رفت کهآن
*** 

طور خالصه به  ی قرن نوزدهم به امر آزاد   ی هاستیال یپاسخ سوس : می کن  ی بندجمع

  ب یو رق  ی سود فرد  ی تالش برا  ،ی دارهیسرما  ی نهادها ی بناریجا که زاز آن  .بود  نیچن

است  گرانید   دنید بازار  س  ،در  در  و   انهیفردگرا  یدرک  ی دارهیسرما  ستم یپس 

  ینظام  دیبا  ،رفت  انیاز م  ی دارهیکه سرماپس از آن  .غلبه دارد  ی آزاد  خودخواهانه از

  .جامعه را برقرار کرد ی اعضا انیم ی مکاره یوه یبر ش   یمبتن

 .در ساختار جامعه است  ی اقتصاد  ی بر حوزه  یاساس  تأکیدجا  نیروشن است که در ا

بر حوزهکی  تأکید و    ی اقتصاد  ی جانبه  جامعه   « بد»  یآزاد  انیم  ک یتفکدر ساختار 

 ک ی امر که در  نیا ،ریتعب نیدر ا .است (یستیال یسوس)   «خوب» یآزاد( دارانه هیسرما)

سر اهداف مشترک به توافق  گو کرد و برونشست و گفت   دیالجرم با  کیساختار دموکرات
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بر    ک یکالس  ی هاستیالیسوس  ی دهیاآن است که    ،لی دل  .شودی گرفته م  دهیناد  ،دیرس

 ی ها در حوزهمتقابل انسان یمجدد جامعه بر اساس همبستگ ین بود که با سازمانده آ

 ی به طراح   ی ازین  گرید  ،یعموم  یبا همبستگ  ی شدن منافع فرد  نیگزیو جا   ی اقتصاد

 . وجود ندارد   ،(را دارندو حل اختالفات  جامعه    تیداه  ی فه یکه وظ)  ی اسیس  ی نهادها

ها چرا که دولت   ستندیالزم ن   گریهم د  یدولت  ی هابود که نهاد  نیاعتقاد بر ا  ،نیاضافه بر ا

جامعه   ی اعضا  ی متشکل از همه  ی ها انجمن  . هستندداران حاکم  هیمدافع منافع سرما

با  ) دارند  ی همکار  گریکدیکه  جانقادر خواه  ،(متقابل  بود  به   نیگزید  و  شوند  دولت 

مقام باالتر و مرجع   کیبه    ی ازین  گرید  .کند  یدگ یرس  ی و ادار  یاسیس  فی وظا  ی همه

درست    که   د یتوجه کناما    .اعطا کند، وجود نداردرا    یحق خود گردان  که به آنها  ی واالتر

 توان ی اصل بر آن است که م  ،کیکالس  ی هاست یالیسوس  ی که در دستگاه فکر  یدر زمان

حل   یتعاون  ی هاها را در گروهانسان  ی فرد  ی ها ی امور مربوط به حقوق و آزاد  ی همه

 یخودمختار  ی ها برابحث در مورد حق مشروع انسان  ی برا  یینه جا  گر یگاه دآن  ،کرد

با هم    ییهاکه آدم  ماندی م  یباق  یماند و نه امکان می   یباق  ی فرد نظر ندارند اتفاقکه 

توافق در آن   کیبه    تیاختالفات را روشن کنند و در نها  ، با هم بحث کنند  ،نند ی بنش

 ن یدر ا ها  الؤس  ی روشن است و جواب همه  شیاز پ  زیچرا که همه چ  .لحظه برسند 

جامعه  فرض  .است  یهمبستگ  ی کننده ب یترغ  ،هایتعاون این  در  که  است  این   ی بر 

اختالفی    ،همبسته داشتهیچ  نخواهد  فردی    .وجود  آزادی  برای  افراد  لیبرال  حقوق 

برای شکلحذف می  نتیجه جایی  ارادهشود، و در  از طریق بحث و   ی گیری  مشترک 

و   نمی   وگوگفت جدل  باقی  برابر  و  آزاد  از طریق  انسان  .ماند میان شهروندان  ها صرفاً 

  .دکنن می   دارند و دخالت در کار جامعه مشارکت های تولید  تعاونی   فرایندمشارکت در  

آزادی اجتماعی خود را در این حوزه  و مشترک و  «عینی»منافع  توانند  می  هااگرچه آن

نمی  دیگر  اما  بخشند،  کنند تحقق  فکر  خود  فردی  سرنوشت  تعیین  به  توانند 

(Honneth, 2016).   

مزدبگیران    بین  و مشترک  «عینی»این منافع  وجود  که    دینکته هم دقت کن   نیبه ا

  آن است فرض بر تنها  بلکه    ،شدهنگیری  اندازهعلمی    و  یتجرب  قیکار دق  کی از طریق  

آن منافع  که  دارند  «عینی»ها  می   ،مشترک  به هم وصل  را  آنان  و جامعهکه    یکند 
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می  ضروری  را  تولیدکنندگان  در   .(Honneth, 2016) کند تعاونی  بار  نخستین 

از   یتوجهبل اقبخش    غیدری ب  تیحما  ی مشاهده با  ) میالدی    ۱۹3۰  یدهه  های سال 

و مشترک کارگران و   «عینی»منافع  داستان  مورد  که در  است  (  ی کارگران از حزب ناز

  بر   ی مبتنهای  با استناد بر داده  .شودی م  یکار تجرب  کارگر،  ی های انقالبی طبقه خصلت

 کارگر انقالبی  ی طبقه  «ذاتی»و    «عینی»های  در خصلت  یتردیدهای  ،یعلم  یکار تجرب

کالس) مفروض  می  ،(بود  ستیمارکس  ی هاکیکه  وجود  کار   .آیدبه  تحقیقی  هابا  ی 

اساس پایان شود که به این گمان بیآغاز میی  فرایند  ،پژوهشگران مکتب فرانکفورت

در  می  افراد  جایگاه  میان  ناگزیر  و  ارتباطی الجرم  که  مراتبی سلسله  بندی طبقهدهد 

خواسته(  فرد  «عینی»وضعیت  )جامعه   دارد  ،هاو  وجود  آنها  فکر  طرز  و   عالیق 

(Horkheimer, Adorno, Torr, & Landmann, 2017).  خالف تئوری بر

حاد جامعه را  آ  ی منافع و اندیشه همه  ،کارگر  ی طبقه   ی دئولوژیاکه منافع و    ،مارکس

می  کهی م تأکید   ،کندنمایندگی  امروز  شود  مدرن  جوامع   یجد  ماتیتقس  ،ی در 

اند  ی طبقات  ،یجنس  ،ی امنطقه  دارند  یشگیو  تکثر  . وجود  و  این چندگانگی   پذیرش 

(pluralism  ) خودش    ی کند که بپذیریم هر بخش معین در جامعه نماینده حکم می

   .ست یمردم ن ی همه یواقع ی نده ینما ،ین یگروه مع  چیو ه را خواهد داشت

یا به عبارت   ،سیاسیهای  نادیده گرفتن آزادی   ، تر هم اشاره کردمش ی چنان که پ

و   کیکالس   ی هاستیالیسوسامری مربوط به دوران    ، یدموکراس-برالی لتر تحقیر  دقیق

  ادامه داشت  ،تمام دوران سوسیالیسم دولتی بلشویکی چنین تحقیری در    .مارکس نیست

سوسیالیسم   طرفداران  از  بخشی  هم  هنوز  بور)و  مایکل  که  آنهایی  عمدتا  ووی  او 

(Burawoy, 2013a)،   به چنین تحقیری  (  نامد های جهان سومی می سوسیالیست

می استدالل   .دهندادامه  به  نمونه  می برای  مدعی  که  کنید  رجوع  آزادی   ، شوندهایی 

زحمتکشان به نان شب نیاز دارند و آزادی   .روشنفکران است  ی و مسئلهمشکل    سیاسی

  .فهم و دفاع استقابل  کامالً  ،در چین  حزب واحد  ی کتاتوریدلذا    ،برای آنها لوکس است

زحمتکشان صغیرانی هستند که رهبران احزاب سوسیالیستی   ،از نظر صاحبان این ادعا

 ،پس بگذار که نان شب آنها را فراهم آورند  ،اشراف دارند  هاآن  بر منافع آنها بیش از خود

شان کشک  تیبروند و در نها  یشان به دموکراسازیبه دنبال ن  روشنفکران را هم بگذار تا

ها انسان  ی نقض آشکار برابر  ،ی کتاتوریکند که دی فراموش م  ی طرز فکر  نی چن  . را بسابند
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  ت یبلکه تثب   ،است  یمراتب اجتماع سلسلهبرداشتن    انینه از م  ی کتاتوری چرا که د  ،است

 ی است که عده  یاسینابرابر قدرت س  میتقس  ،ی کتاتورید  .است  انهیوحش  یآن به شکل

   .بهرهی بزرگتر ب اریبس  تیورند و اکثراز آن بهره  یکم

در    توانمی   ،ی دموکراتیک همها آزادی  و  یدموکراس-برالی لنوع دیگر این تحقیر  

 االت یاست که در ا  ی کدام دموکراس  نیآخر ا:  گویدمی  ی شبیه این یافت کههااستدالل 

م  ،بارکیمتحده هر چهار سال   ب   یتوانیتو  خواه ی حزب دموکرات و جمهور   نیفقط 

کن ساختهکه    یانتخاب  دو  منافع  عروسک  ،دارانسرمایه  ی هر  مدافع  و  آنان  های 

ابرقدرت  .هاستآن که  چرا  است  مسخره  هم  غربی  مطبوعات  رسانه آزادی  ای  های 

 ، میلیاردهای جهان غرب هستندمولتی در کنترل  (تصویری، صوتی، کاغذی و مجازی )

نابرابری » تثبیت  خدمت  در  و  نابرابر  موجود،  دموکراسی  نظاماساس  های های 

داری حاکم است،  داری است و تا سرمایهمنطبق بر نیازهای سرمایه  .داری استسرمایه

  یدموکراس  ،می نی بیچنان که م   6.«دموکراسی آن با برابری و عدالت همراه نخواهد شد

 یداره یکه سرما  یدر سراسر جهان  یدموکراس   ،شودیهمزاد م  ی دار هیجا با سرما نیدر ا

اما   ،خوب  اریاست که بس  نیتنها اال  ؤس  .شودی م  یو مانند هم تلق   کسانیاست هم  

معتقد   سندهینو  کرد که  جادیرا ا  «یآرمان   یستیالیسوس  یدموکراس»توان آن  ی چگونه م

 ک ی   ایآ  .«برابر باشند  ی هافرصت  ی در شکل که در عمل همه دارا نه  » :در آن است که

از   دی که با  ایآن را کشف کرد و به کار گرفت؟    بتوانهست که   ییآماده در جا  ی نسخه

آنها    ،استفاده کرد  ،شدهکسب    ی بشر  متأخر  خیو در تاردر عمل    هک  ییهاتجربه   نیهم

هست و   ی بران یمآن است که نه راه    تیواقع  .دیو تکامل بخش  کرد  قیگام عمبهگامرا  

  ایمختلف دن  ی هادر گوشه  یدموکراس-برالیتجارب ل  ن یبه هم  دیبا  .ی ا آماده  ی نه نسخه 

حوصله   دیبا  ،است و درازمدت  یکار سخت  .د یآنها کوش  ی اعتال  ی نگاه کرد و در راستا

 Judith)باتلر    تیجود  .نشد    دیهم ناام  هازدنجاها و دراز پسرفت  .رفت  شیکرد و پ

Butler )که به   ست ین  ی تیوضع . مداوم است ی امبارزه  یدموکراس: که دیگوی درست م

خاطر آسوده  توانینم  .دیبرو  التیبه تعط  دیتان راحت شود و بتوان ال یو بعد خ  دیآن برس

 

 اخبار روز   ،!ما انتخاب دیگری داریمف. تابان،  6
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را شناخت    یدموکراس  هیعل  ی دهایتهد  تا بتوان  ،تالش کرد  همواره  دی با  .و مطمئن شد 

و   دیمبارزه کن   دیدر خطر است، مجبور  یکه دموکراس  دین یبی م  یوقت  . دیها جنگو با آن

 7. دیباز هم مبارزه کن 

*** 

 

در    «سمیالیسوس»  کیبه بحران مفهوم کالس  نیو برنشتا   یدر باال واکنش کائوتسک

 انیجامعه جر  تیو آنچه در واقع  ی تئور   انیتضاد م)  قرن نوزدهم   ۹۰  ی دهه  ی هاسال 

باز  (داشت کردمرا  با  .گو  د  دی حال  متفاوت  واکنش  کنم  ی گریبه  همانا    ،اشاره  که 

سوسعکس  ا  هیروس  ی هاست یال یسوس  .بود  هیروس  ی هاست یالیالعمل  آغاز   نیاز  نقطه 

به دل  کردندی م اقتصاد  یماندگ عقب   لیکه  شان کشور  ی بورژواز   ،هیدر روس  ی ساختار 

لذا   .را ندارد  کیکراتو دم-یاسیس  ی های مبارزه در راه آزاد   ی برا  و الزم  معمولقدرت  

 فرضش ی پ  نیهم .ردیرا به عهده بگ ای  فه یوظ  نیچن  دیکارگر است که با  ی طبقه  نیا

به ضرورت کسب قدرت   یعنی  ،دوم  ی آنان را به نقطه   ،بورژوا  ی طبقه   یناتوان  ی درباره

  ، یغرب ی اروپا طیکه در شرا دیتوجه کن .کردیکارگر رهنمون م ی توسط طبقه  یاس یس

ا  سم یمارکسال  ؤس وقت  نیارتدوکس  که  است  ربنایز  یبود  انقالب صورت   ، آماده  چرا 

معما به مشکل و    نیا  ،هیدر روس  اما کند؟ینم  انقالبکارگر    ی چرا طبقه   ایو    ردیگینم

 د یکارگر با  ی طبقه   ،ستیحاضر ن   ی اقتصاد  ی بناریحاال که ز:  شدی م  لیمثبت تبد  ی امر

که )  کیانقالب دموکرات  هم بنا را بسازد و  ریزهم  تا    ردی قدرت را به دست بگ  ، انقالب کند

  شیبه پ   هم  را  یستی الیانقالب سوس   وقفهی بآن و    یدر پ و  (  بورژوازها قرار بود بکنند

 یبندفرمول   نی توسط لن  ،کارگر و حزب آن  ی طبقه   ی شاهنگیکه با پ  ر یتفس  نیا  .بردب

معنا    نیبه ا  . دیخواه انجام  تیخودکامه و تمام  ی به حکومت  ت یدر نها  ،پیدا کرد  یینها

  ن ی گزیجا  ،کیحزب بلشوبعد    ،را به دوش گرفت  ی بورژواز   ی فه یوظ  ا یپرولتارکه ابتدا  

و  یمرکز ی ته یکم ، ی حزب و در قدم بعد نیجانش یسازمان حزب  ،سپس .شد ایپرولتار

 .ی مرکز   ته یکم  نیگز یرا جا  کتاتورید  ،آخر  کردند و سر   ی سازمان حزب  نی گزیجا  را  ی رهبر

 
 

ی شیرین کریمی، نقد اقتصاد  ترجمه ،  یسمفمینهان امروز و  ججنگ اوکراین،  ،  وگو(جودیت باتلر )گفت  ۷

  سیاسی.
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  یدولت  سمیالیو استقرار سوس  ۱۹۱۷ یکیانقالب بلشو

اکثریت قاطع اعضای حزب    ،۱۹۱۷در جریان حوادث انقالبی در روسیه در سال  

با  ، که اشاره شدچناناما    .بلشویک باور به انقالب سوسیالیستی در این کشور نداشتند 

از   ی اریبس  دیترد  ،هاکیرهبر بلشو  ، نی لن  چیلیا  ریمی توسط والد  ی اتازه  ی تئور  ی ارائه

کارگر   ی طبقه   ،داری روسیهبه دلیل ضعف سرمایه  نوشته بود که  نیلن  .رفتبین  از    آنان

با انقالب سوسیالیستی به پیش  و همزمان  دموکراتیک را همراه  -وظایف انقالب بورژوا

انقالب   کیاروپا آبستن    ،تصور آن بود که پس از پایان جنگ اول جهانی  .خواهد برد

در    ی طبقه و    است  یستیالیسوس  ی سراسر پیشرفته  ی همهکارگر   ی کشورهای 

خالف تصور به  ،نشد  نیاما در واقع چن  .د کردانقالب سوسیالیستی خواه  داری سرمایه

ها به این ترتیب بلشویک  .نشد  روزیدر اروپا پ  یست یالیسوس  ی انقالب سراسر  ،هاکیبلشو

که   ، را پیش رو داشتند(  عملیو در واقع غیر)  مبرم  ی چهار وظیفه تازه    طیشرا   نیدر ا

 : رسیدباید به انجام می 

که اکثریت  حفظ کنند در شرایطی    کیدموکرات  ی اوه یبه شقدرت سیاسی را    -  اول

  .آورده بودندسسان  ؤ مدر انتخابات مجلس  ی  أردرصد    ۲۱آرای مردم را نداشتند و تنها  

برای    -دوم بنیادین  و دموکرات  راتیی تغاقدامات  پیش    کیعادالنه  را  اجتماعی  روابط 

سابقه  ،ببرند  که هیچ  و سیستم    ی در کشوری  نبود  آن  در  مراتبی  سلسلهدموکراسی 

زندگی    سطحبرای باال بردن    رشد اقتصادی را  -  سوم  .ناپذیری داشتانعطافسخت و  

 .های اروپا در آن روزگار بوداقتصادترین  مانده عقب در کشوری که از    ،کنند  تأمینمردم  

در    ی روز یپ  ی تالش برا  ریانجام دهند که درگ  یطیدر شرا  را  تمام این وظایف  -  چهارم

 خدان یتار،  هابسباوم  کیبه قول ار  .قرار گرفته بودند  رحمانهی دشوار و ب  یجنگ داخل  کی

استقرار یک سوسیالیسم خودکامه  به    ،آور نیست که چنین شرایطیتعجب  ، ستیمارکس

لنین برای متعهد ساختن دولت    ی برنامه»:  کندی م  حیتصر  هابسباوم .و دیکتاتور انجامید

 ک ی اساساً    "تحول سوسیالیستی جمهوری روسیه"جدید شوروی و حزب بلشویک به  

بزرگ   روسیه  قمار  انقالب  که  فرض  این  اساس  بر  یا به بود  انقالب جهانی  به  سرعت 

اما چنین انقالب جهانی    .(Hobsbawm, 1995: 63)روید  حداقل اروپایی فرامی

، رخ نداد (کردمی   توجیه  راکه تصمیم لنین برای متعهد کردن روسیه به سوسیالیسم  )
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از مردم کشور  نیچندبه همراه آن  و  شوروی    ی و روسیه فقیرانه و   ،نسل  انزوایی  به 

مانده حاال عقب شدت  به یک کشور واحد، بزرگ اما    .(6۵  .ص) «مانده گرفتار شدندعقب 

 یا تعهد ساختن جامعه   ییها اکنون به تنهاکیبلشو  .شدها اداره می توسط کمونیست 

که   به عهده گرفته بودند   ییاروپا   کشور  کیرا در  (  سمی الیسوس)  یدارهیسرما  ی برا  لیبد

 . را هم تجربه نکرده بود ی دار ه یهنوز سرما

  ی اندک  ،ی اتحاد شورو  یقانون اساس  بیپس از تصو  ،۱۹۱۸تابستان سال    انیدر پا

از آغاز موج سرکوب  ,Luxemburg)  روزا لوکزامبورگ  ،یکیدولت بلشو  ی هاپس 

عموم»:  نوشت  (2004 انتخابات  آزاد   ،یبدون  و   ی آزاد   ،مطبوعات  ی بدون  احزاب 

مبارزه  بدون  ب  یعموم  های نهاد  ی نشاط در همه  د،یعقا  ی آزادانه  ی اجتماعات،    نی از 

مانده  ی باقتنها عنصر فعال    یدولت  یکه بوروکراس  شودی م  لیتبد  ینشاطشبهو به    رود ی م

  ماندی م  یباق .رودیدر خواب فرو م  جیتدربه  یمدن ی جامعه یعموم ی فضا  .در آن است

حزب رهبر  ده  انرژ   یچند  با  آرمان  ریناپذانیپا  ی که  و   تی هدا  ،حصروحدیب  ییگراو 

م م  .کنندی حکومت  که یحزب   انیدر  هستند  برجسته  تن  چند  تنها  واقع  در  هم،  ها 

 کنند یکارگر را جمع م  ی از درون طبقه   ی گاه هم نخبگانگه   .را به عهده دارند  ی رهبر

به اتفاق   ،نوشته شده توسط رهبران  ی هاسخنان رهبران کف بزنند و به قطعنامه   ی تا برا

 ی کتاتورید  کیمطمئناً    -است    باند و دسته  کیاساساً اعمال قدرت    نیا  . بدهند  ی أرآرا  

  نی چن   ...است  استمداریمشت س  کی   ی کتاتوریبلکه د  ،ایپرولتار  ی کتاتوریاست، اما نه د

توحش  یطیشرا به  منجر  م  یعموم  یزندگ  لزوماً  کشتار   ی برا تالش  :  شودیجامعه 

حزب   چیاست که ه   ینی قانون کامالً مقدر و ع  کی  نی ا  .رهیو غ  ان یاعدام زندان  ن،یمخالف

فرار کندی نم  یاس یس از آن  بزند و  را دور   ,Burawoy) ی وراوُب  کلیما  «.تواند آن 

به لحاظ   ی استبداد  ،ی مانده به لحاظ اقتصادعقب  ی هیدر روس  دیشا  ،سدینومی  (2003

فاقد سازمان   یاس یس ا  ،«یمدن  ی جامعه»متشکل    ی هاو  نت   نیجز  حاصل    ی اجهیهم 

   .شدینم

 ی آشکار بود که موج انقالبی دوره دیگر کامالًسال پس از انقالب اکتبر  کیاگرچه 

روشن بود و  شکارا فروکش کرده  در کشورهای دیگر اروپایی    ،پس از جنگ اول جهانی

دهه در  دیگر  دستور  ، ۱۹۲۰  ی که  در  نبود  کارانقالب  غربی  رهبری    ،کشورهای  اما 

انقالب  ی امید ادامه  ،ها در مسکوبلشویک اواخر سال  این  تا   رها نکردند  ۱۹۲3ها را 
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(Hobsbawm 1995: 69).  ها در این دوره است که بلشویک  ،درست بر عکس

المللی تری را هم مرتکب شدند، یعنی همانا ایجاد انشعاب در جنبش بین خطای جدی 

انترناسیونال دوم    .کارگری  برای جایگزینی  یا   ، (۱۹۱6-۱۸۸۹)آنها  انترناسیونال سوم 

گذاشتند بنیان  را  جدیدی  بین   .کمونیستی  کمونیستی  جدید  جنبش  بر این  المللی 

شکل «  ایهای حرفهانقالبی »ی نخبه و  هااساس الگوی حزب پیشتاز لنینیستی با کادر 

به انترناسیونال    ،های سوسیالیستی که رادیکال شده بودندبخش از جنبش   آن  .گرفت

  .پیوستندمی   ،تأسیس کرده بودند  هاکه بلشویک  (کمینترن)جدید    سوم یا کمونیستی

جدید  انترناسیونال  در  جایی  نبودند،  لنینیستی  ساختار  پذیرش  به  مایل  که  احزابی 

تنها جا برای سربازان جنگنده    ،بوددر نبردی که در پیش    ،هانداشتند، به گمان بلشویک

داشت   برای   .(Hobsbawm 1995)وجود  سوسیالیستی  جنبش  ترتیب  این  به 

های سوسیالیست، افراد  اکثریت چپ  ،هابر خالف تصور بلشویک  .شد  شاخه دوهمیشه  

بازگشتند   (انترناسیونال دوم)به جنبش سوسیال دمکراتیک    ،و احزاب انقالب جهانی

میانه  توسط  اکثراً  میکه  رهبری  کمونیست  ضد  تازه   .شدروهای  کمونیست  احزاب 

کوچک    های نسبتاًاقلیت  ،این احزاب  .در اقلیت محض قرار گرفتند  ،شده در اروپایس  سأت

 .تغییری جدی نکرد ۱۹3۰ ی و پرشوری ماندند که وضعیت آنها تا دهه

  یروو آن    ،یک تغییر ناگهانی در کمینترن رخ داد  ، ۱۹34  تا  ۱۹۲۸ی  هابین سال 

چپآوردن   و  انقالبی  افراطی  شعارهای  مثال  ) بودای  فرقهگرایی  به  که   نیابرای 

سال   اروپایی  یدموکراسال یسوس مثابه  در  به  جهانی  دوم  و  اول  جنگ  بین  های 

به گمان   ،آمیزتعصب روی آوردن به شعارهای افراطی و    .(معرفی شد«  فاشیسمسوسیال »

رغم شعارهای تند و تیز، احزاب کمونیستی در عمل به این دلیل بود که، علی  ،هابسباوم

 یعمل ی ب  ،تند  ی با شعارها  دیبا  لذا  .قدرت در جایی را داشتند  نه آمادگی و نه انتظار کسب

( بار داشتکه از نظر سیاسی نتایج فاجعه)تغییر  این  اما    .کردندیرا جبران مخودشان  

از  .داد  حیتوض  زین  ی شورو  ستیحزب کمون  یداخل  استیدر س  راتییبا تغ  توانیم  را

دولت   ،سویی با  باید  ناگزیر  که  بود  دولتی  رهبر  اکنون  دیگر همزیستی استالین  های 

عنوان یک رژیم به   ،المللی اتحاد شوروی بین به رسمیت شناختن    ۱۹۲۰از سال  )کرد  می 

شعارهای تند و تیز کمینترن در واقع جبران خسارت و تاوان تضاد آشکار و   .(آغاز شد
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اتحاد   منافع  بین  منافعفزاینده  با  شوروی  و  جماهیر  بودجنبش   احزاب  که   هایی 

همهآرمان سرنگونی  و  براندازی  بودهادولت  ی هایشان  دیگر   Hobsbawm) ی 

1995: 71).  

انقالبی   منافع  بر  شوروی  جماهیر  اتحاد  دولتی  منافع  نهایت،  ملیدر    و 

غلبه کردکمونیست  آمده در کمینترن  ابزاری    .های گرد  به  احزاب  پیشبرداین   برای 

این  سیاست  کنترل شدید حزب کمونیست  و تحت  تبدیل شدند  های دولت شوروی 

سیاست    «متحد ضد فاشیستی  ی جبهه »رغم آن که  برای مثال علی  .کشور قرار گرفتند  

به بعد بود اما هنگامی که دیپلماسی شوروی تغییر کرد   ۱۹3۵رسمی کمینترن از سال  

 ی آلمان ناز  ن یب  ،تروپ بنیر-مولوتف  مانیپ  ایعدم تجاوز    مانیپ  ،۱۹3۹اوت    ۲3  در  و

، احزاب کمونیست اروپایی شروع به  بسته شد  یستی الیسوس  ی شورو  ریو اتحاد جماه

اکنون آنها، دوباره در   .کردند«  فرانسوی -انگلیسی  افروزان امپریالیست جنگ»مخالفت با  

 ,Mandel) . تبدیل شدند«  طلبانشکست »به  «  امپریالیستی دمکراتیک»کشورهای  

2016)  

 « مطلوبااعضای ن»مجبور به پاکسازی  مختلف    یهادر دورهبسیاری از این احزاب  

از    «اصالحاتی»و   آن  دستور  که  به    را  انقالب جهانیکمینترن    .آمدمی  «باال »شدند 

با  (  الفتحمل بود که  قابلانقالبی مجاز و    حاال تنها  .دبوموشی سپرده  افر در تعارض 

 هایقصه .قرار گیرد هاتحت کنترل مستقیم شوروی ( بو  ،منافع دولت شوروی نباشد

امتیاز نفت شمال و برخورد با دولت   ،دموکرات آذربایجان ایران  ی فرقه  ظهور و سقوط

 .در این زمینه است  انیرانیافهم برای ما قابل های دکتر محمد مصدق در ایران از مثال

هابسباوم   ا (Hobsbawm, 1995: 72)اریک  که   نیبر  است   اتحاد   اعتقاد 

در پی آن هم    قدرت جهانی دیگر بشود،ابرخواست که یک  شوروی جدا از آن که می 

که   سیستم بود  مقابل  در  بهتری  کند سرمایه  بدیل  ارائه  را  .داری  فکر  نظر   ،این  به 

نومن   ،هابسباوم فاسد  اعضای  اندیشه  در  یا (  NomenKlatura)کالتوراها  حتی 

 ی بنا بر نوشته  ،خروشچف  .شد یافتصاحبان مقامات مهم دولتی و حزبی شوروی هم می

که    ،مهابسباو  اریک  داشت  اعتقاد  اقتصادی   ،سوسیالیسمصادقانه  برتری  دلیل   اش به 

 آرام در سیستمآرام  ،اما چنین اعتقادی هم  .خواهد کرد«  دفن»داری را  زودی سرمایهبه
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رفت بین  از  نهایت  در  و  یافت  فرسایش  غرب  با  اقتصادی  که    . رقابت  سرانجام امری 

   .پاشی بدون مقاومت این سیستم را به دنبال داشتفرو

 : طور خالصه به شرح زیر بودبه  ،فرسایشروند این  

مقابل  چشم  -الف   در  جهانی  بدیل  سیستم  یک  عنوان  به  سوسیالیسم  انداز 

داری که اقتصاد سرمایه  .به توانایی آن در رقابت با رقیب بستگی داشت  ،داری سرمایه

بود شده  اصالح  دوم  جهانی  جنگ  و  بزرگ  رکود  از  انقالب    ،پس  « پساصنعتی»با 

در مقابل   .تحول دیگری را از سر گذارند  ۱۹۷۰  ی و فناوری اطالعات در دهه  ارتباطات

ازهادر سال   ،ی اتحاد شورو  ی دولت  سمیالیسوس   آن سیستم با    ، ۱۹6۰  ی دهه  ی پس 

این رقابت نه اقتصادی بلکه   ،حاال اگر رقابتی هم بود  . افتادای عقب می سرعت فزاینده 

زمانی که   .تبدیل شده بود  سیاسی، نظامی و عقیدتیی  در عرصهبه تقابل دو ابرقدرت  

چنین تقابلی برای اقتصاد  ،بلعیدبخش بزرگی از بودجه کشور را می  ،ی نظامی هاهزینه

 .شوروی ویرانگر بود

در    -ب شوروی  اتحاد  نفوذ  مناطق  بخشمانده عقبگسترش  به هاترین  ی جهان 

 ،(...افغانستان و    ،اتیوپی  ، به یاد بیاورید یمن جنوبی) لحاظ اقتصادی صورت گرفته بود

ی هااین هم از شوخی  .طلبیدمی   هاسنگینی را برای کمک به این کشور  ی که هزینه

ترین  ترین و پیشرفته ابتدا در صنعتی   ،زیرا که سوسیالیسم قرار بود  .بود  «تاریخ جبر»

مووف    .کشورهای جهان مستقر شود و   :Laclau & Mouffe, 1985)الکالئو 

م:  سندینوی م بارهنیادر   (58 لن   یکائوتسک  انیتفاوت  ا  ن یو  بود  نیدر  که    ، نکته 

 یکارگر برا  ی طبقه   یآمادگ)و روبنا  (  ی اقتصاد  طیشرا)  ربنایز  انیشکاف م  یکائوتسک

 ه یسرما  تربیش مرور و با انباشت  به که    ،کردمی   یموقت تلق  ی را امر(  یستیال یانقالب سوس

  . حل خواهد شد  ،انبوه بزرگ کارگراندار و  هیاسرم  شماری انگشت   انی و شدت تضاد م

در   ی ساختار  ی امر  ، یشکاف  نی چن  ،سم یالیامپر  ی درباره  ی و  ی و با تئور  ،نی لن  ی اما برا

را باعث    «توده»و    «طبقه»مفهوم    ان یو شکاف م  ییجدا بود که    ی دارسرمایه  ستمیس

 ن یتصور احاال    .د یکوبی م  سمیالیدر دوران امپر  یاس یس  ی شد و مهر خود را بر مبارزه ی م

انقالب)   فشکابود که   نقاط قدرتمند آن    ،یستیالیامپر  ریزنج  ی هادر حلقه(  و  نه در 

حلقه(  ی دارهیسرما  ی شرفتهیپ  ی کشورها) در   یکشورها)آن    فیضع  ی هابلکه 
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 یطبقه  ندگانیمثابه نمابه   ستیاحزاب کمون  گریحاال د  .اتفاق خواهد افتاد  ( ماندهعقب 

را به عهده    البانجام انق  ی بالواسطه ی فه ی مانده بودند که وظعقب   ی هادر کشور  ،کارگر

   .را بر عهده داشت   «هاتوده» ی رهبر بود که رسالت و حزب آن « طبقه»حاال  .داشتند

هر  -ج   است  خطا  که  اما  شود  تصور  جهان  تنها  گاه  با  خصمانه  رویارویی  این 

ترین مهم   .اتحاد شوروی را به فروپاشی کشاندابرقدرتی بود که  یای  ؤر داری و  سرمایه

در این    ی اقتصاد  -  ی اجتماع  ی کننده فلجمشکالت  و    ی درونهمانا نقایص آشکار    ،عامل

کرد و پذیرتر عمل میبسیار پویاتر و انعطاف  ،اقتصاد غرب ، در طرف مقابل . سیستم بود

چنان که   ،ترین نکتهمهم در مورد این    .به برتری آشکاری دست یافت  ،در این مسابقه

نوشتهپیش  هم  اقتصادی    ی ریناپذانعطاف   و  یی ایپوعدم   8،امتر  سرکوب    وسیستم 

آزادهمه واقعاً   سمیال یسوس»در    «یمدن  ی جامعه»  ی و سترون  کیدموکرات  ی های گونه 

وجوش و جنب زنده، پر  «ی مدنیجامعه»یک  برکت    بهغرب  کشورهای    .بود  «موجود

شهروندان   ی وندیپو هم  یهمدل  ،ی همکار  ،یاجتماع  یهابا انواع و اقسام سازمان   ،آزاد

 یجامعه   ریپذانعطاف  تیغابه   ی هاسازمان  .دادندی گوناگون را سامان م  ی هادر عرصه

ها حل آن  ی ها را در خود جذب کنند، و پاسخ مناسب براچالش   توانستندی م   ، یمدن

 ی داریپا  ستم،یس  ی به بازساز   ،یاجتماع  ی ادهایمکرر بن  ی ق نوسازیو سپس از طر  ابند یب

اروپای  اتحاد شوروی وسیستم حکومتی در    ،در طرف مقابل  . و مقاومت آن کمک کنند

پذیری سیستم  شرط انعطاف که پیش ) ی مدنی  های آزاد و فعال جامعهشرقی سازمان 

بودرا  (  اقتصادی و سیاسی است این  فانعطا  .خفه کرده  بر  ناپذیری و صلبیت حاکم 

راه  ،سیستم  هر  موفقیت  و  امکان  کمبود  فساد،  بحران  بر  غلبه  برای  پیشنهادی  حل 

طور مکرر به لذا حاکمان    .ردکناکارآمدی دستگاه تولید و اداری را ازپیش مسدود می 

آالت و ناکارآیی سیستم  شدن مکرر ماشین خراب  .مجبور بودند ناراضیان را سرکوب کنند 

ها، تا حد معینی ی آن، کمبود کاالهای مصرفی و کیفیت پایین آنتولیدی و در نتیجه

ریزی مرکزی دولتی بود، اما بخش دیگر ناشی از ناباوری دلیل ناتوانی سیستم برنامه به

خوار در مسئوالن رشوهو    ،فاسد و دزدساالری  کارگران به ادعاهای پوچ دستگاه دیوان

 

 .، نقد اقتصاد سیاسیها که ماندندها که رفتند و آنآن : ناتمام یسمفونعلیرضا بهتویی،   ۸

 

https://pecritique.com/2021/07/23/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9
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ردههمه پایین    یهای  تا  باال  از  سرانجام   .(Burawoy, 2019) بود حکومتی 

  تی بدون داشتن مشروع ،یهر نظام   . د یپاشرفت و فرو انیکل از مبه   ستمیس   تیمشروع

واقعاً   سمیال یسوس»پاشد و  ی زود فرو م  ای  رید  ،راندیآن حکم م   رکه ب  ی در نظر مردم

 . نبود انیم نیدر ا ییهم استثنا «موجود

برای شهروندان  را    (مسکن و کار)  زندگی  حداقل  ،سوسیالیسم بلشویکی  ی تجربه

شان کنترل زیکه همه چ  ییهاانسان  ی فردهای  اما به قیمت سلب آزادی   فراهم آورد

شوروی  از مجمع الجزایر گوالک در اتحاد  )  انهیوحش  ی هاو ببند و سرکوب  ریبگ  ،شدی م

ضربات سنگین    ،(و لهستان  چکسلواکی  ،در مجارستان اعتراضات  ی رحمانهتا سرکوب بی 

ها در مقاطع  و نیز با بهای سنگین جان آدم به طبیعت و محیط زیست در این کشورها

  ی اسیو کسب قدرت س  «ی دار هیسرما  یدولت  نی بردن ماش  نیاز ب»  جی نتا  .بود  ،مختلف

  ، یکره شمال  ،نیچ)نقاط جهان    ریدر سا  یکیو انقالبات بلشو  هیها در روسکیتوسط بلشو

 ک، یدموکرات  یبدیل  یی هرگز برپا»:  سدینویم  تیرااریک اُولین  گونه که  ، همان(...کوبا و

   .(Wright, 2019)« نبود یدارهیدر برابر سرما بخشییو رها خواهانهی ربراب

*** 

 سم یالیاز سوس گرید یت یروا  ،یدموکراسالیسوس

مشاهده  مجلس    ی با  نظام    ،سسانؤم انحالل  استقرار  و  انقالبی  ترور  پیشبرد 

احزاب سوسیالیست    ،در روسیه  ۱۹۱۷های پس از انقالب بلشویکی  در ماه حزبیتک

توان به این شکل مستقر سوسیالیسم را نمی  اروپایی اعالم کردند که  ی هاکشور  ریسا

آن می کرد،  پیش  روسیه  در  آرمان  رودچه  سوسیالیستی نفی  غیردموکراتیک   ، های  و 

که   ،هاها و کمونیست سوسیالیست   ،جا بود که دو راه متفاوت شکل گرفتایناز    .است

 .ای را برای سوسیالیسم به اجرا درآوردندکدام طرح جداگانه هر

اول، کائوتسکی یک مفهوم دموکراتیک از گذار به سوسیالیسم   یجهانپس از جنگ  

به گمان   .کردالگو استفاده می -بلشویکی به عنوان ضد  یکرد که از تجربه  بندی صورترا  

انتقال به سوسیالیسم در جامعهاو هر برای  شبیه روسیه    ای مانده عقب   ی گونه تالشی 
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  نی ها به ادموکراتال یسوس  9. شودناپذیر دیکتاتوری منجر میاجتنابتنها به استقرار  

های کوچک مثل تغییراتی رفرم)مدت  کوتاه چه برای پیشبرد اهداف    که  دند ی رس  جه ینت

مثل اصالحات ساختاری )و چه اهداف درازمدت  (  در قانون کار و یا آموزش در مدارس

( اقتصادی و اجتماعی  تربیش اصالحات برای برقراری عدالت    کشور و  ی در شکل اداره

ات دموکراتیک، مشارکت همگانی،  نباید فراموش کرد که در هر قدم باید از طریق ارتباط

را به   کارها های مختلف سیاسی و اجتماعی  انتخابات آزاد و تشکیل ائتالف بین گروه 

 . انجام رساند

عنوان مسیر اصلی برای اجرای اصالحات در  بهپذیرش نهادهای لیبرال دموکراتیک  

پایهاز    یکیبه  جامعه   که   . شد  لیتبد  دموکراسیسوسیال ای  اصول  بود  آن  تصور 

احزاب   در  گریتحول د  .آمیز مستقر شودتواند و باید به طور مسالمتسوسیالیسم می 

  ، یدارسرمایه حذف کامل نظام    ی اکنون به جا  ،احزاب  نیبود که ا  نیا  ،دموکراتال یسوس

 یبه سو  ،جهت حرکت  .هدف خود اعالم کردند  و متعهد را  یمترق  یاصالحات اجتماع

 ، های پس از جنگ دومدر سالویژه  به  ،بیترت  نیبه ا  .تر بودیانسان  ی نظام اقتصاد  کی

ی  دارسرمایهها پیشبرد اصالحات اجتماعی مترقی در چارچوب نظام  دموکراتسوسیال 

دموکراسی سوسیال فراموش نباید کرد که محیط اجتماعی که    .را هدف خود اعالم کردند

فعالیت آن  نیزمی   در  مطلوب  کرد  بسیار  بود شرایط  که هاکشور  .تری  یی 

دولت ائتالفی   ،ها سکان رهبری را به دست گرفتند و یا با دیگر احزابراتدموکسوسیال 

 ،هاند که در آنترین و ثروتمندترین کشورهای صنعتی جهان بودپیشرفتهجزو    ،داشتند

مبتنی  )و باثبات    دموکراتیک جاافتاده-یک سیستم سیاسی لیبرال  ،طوالنیای  در دوره

 ،تقسیم قدرت بین قوای مجریه  ،ی قوی هااحزاب مختلف با سازمان   ،انتخابات آزاد  رب

به    یدموکراس  .وجود داشت(  مدنی باز و شکوفا  ی گذار و قضایی و نیز یک جامعهقانون 

  . شده بود لیاز فرهنگ جامعه تبد یبخش

 
 میمنتظر بمان  اصل بود که  نیبر ا  یهم مبتن  یکائوتسک  پیشنهادی  بدیل  ،توجه کنید که در آن دوره9

  طی شرا ،در آن صورت. کنند یسازرا ساده ی اجتماع یتضادها ،ی دارسرمایه  یتوسعه ای افسانه نیتا قوان

همه   زهیپرولتر  یبرا به   یشدن  ممردم  پ.  دیآی وجود  با  شکاف   ،یروند  ن یچن  شرفتیهمراه  هرگونه 

 .خواهد رفت  نیب از هارهبران و توده نیب یاحتمال 
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ها سوسیالیست ،  «جبر تاریخ »باور به    ،ییکایآمر  الست یسوس،  به اعتقاد جان دیویی

قدم مطالعه و کشف بهقدم   دیکه با  یتجرب  ی امر   عنوانبهرا از درک پیشرفت تاریخی  

بود  ،دشو م  .بازداشته  به    نوشت یاو  ایمان  تاریخ»همین  از ،  «جبر  را  شانس  این 

  یتحقق ایدهها برای  گیرد که خود را جنبشی ببینند که بهترین راه می  هاسوسیالیست 

آزادی اجتماعی در شرایط تاریخی معین را باید با تجربه و خطاهای مکرر و در روندی 

ن بود آکالسیک بر    در عوض، گمان سوسیالیسم  .متکی بر مشاهده و تجربه پیدا کرد

ما نیازی   .دانیم که سازمان اجتماعی جدید آزادی چگونه خواهد بودکه ما از پیش می

 ،شودهایی که با تغییر سریع شرایط ایجاد میبه کشف فرصت   ،آموختنبه    ،به کار تجربی 

را ها  این اعتقاد سوسیالیسم کالسیک به جبر تاریخ، آن   .  (Dewey, 1963)نداریم

ها خود کرد که آنتغییر اجتماعی چنان مطمئن می از همان ابتدا در مورد گام بعدی  

دیدند  می   های کوچک در شرایط معیننیاز از هرگونه تالش برای انجام آزمایشبیرا  

به   .دهی نهادهای اجتماعی را نشان دهدکه بتواند اشکال گوناگون مناسب برای سازمان

 ،تنها جایگزین بازار  ،با ایمان به جبر تاریخ  ،هایی چون جان دیوییگمان سوسیالیست

اقتصاد   و   و دیگر  ،شددولتی می   ی شدهریزی برنامهیک  میانجی  نهادهای  برای  جایی 

نمی باقی  بازنگری  برای  مجدد  خشک  .ماندارزیابی  این  تئوریکدر   ، اندیشی 

شان درست مانند مخالفان   ،دولتی  ی شدهریزی برنامه های معتقد به اقتصاد  سوسیالیست 

اقتصاد بودندیکالسیک مثل فر  در تئوری  بازار را  اگر اولی می   .دریش هایک  خواست 

بازاری  به از هرگونه دخالت    فارغ»کلی ملغی و ممنوع بکند، دومی تردید نداشت که 

استمناسب «  سیاسی اجتماعی  ثروت  تولید  برای  نهاد  تئوریک،   .ترین  نارسایی  این 

زمایش راهبردهای مختلف تجربه و آ ،ها را از فرصت کاوشهای سال سوسیالیست سال 

 .محروم کرد یاجتماع و  ی فرد ی های آزاد برای تحقق 

  ن یترکه از موفق  ،در سوئد است  ی دموکراسال یسوس  تیحکا  ،دیآمی  هادامآنچه در  

 . بود  یپس از جنگ اول جهان ی هادر سال  یستیالیسوس شیگرا نیاهای تجربه
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 یسوئد   یدموکراسالیسوس

متحده   االتی به ا   ی سوئد  ناانبوه مهاجر  10،هم نوشته بودم  ترشی گونه که پهمان

 کی، حدود  ۱۹۱۰تا    ۱۸۷۰  ی هاسال   نی ب  .دندکر  ی کشور باز  نیا  خیدر تار  ینقش مهم

  االتیبه ا  اکثراً)  ، به مهاجرت  (کل کشور در آن زمان  تی پنجم جمعکی)  ی سوئد  ونیلیم

به ورود    ی ها جوانان آماده برااز آن  ی که بخش بزرگ)مهاجرت گسترده    .رفتند(  متحده

به وجود آورد  رهبران کشور    ی برا  یاس یس -ی مشکل بزرگ اقتصاد  کی  ( بازار کار بودند

  یبرا  که   دندیرس  جهی نت  نیحکومتگران به ا  .شد   یروند اصالحات اجتماع  کی  گرو آغاز

ا براجوان  نیمتقاعد کردن  آنان    ی کار و زندگ  طیشرا  دیباماندن در کشورشان،    ی ها 

  ی نقش جالب  ،هم با گذشت زمان  کایدر امر  ی سوئد  نامهاجر  گرید  ی اما از سو  .ابدیبهبود  

 ی باز  مو آغاز قرن نوزده  قرن هجدهم  یانیپا  ی هاکشور در سال کردن    زهیدر دموکرات

مهاجرت   لیهم به دل  نیا)با قدرت بودند    ار یمتحده بس  االتیآزاد در ا  ی ساها یکل   .کردند

آزاد    نیبود که از سرکوب در اروپا به سرزم  یمذهب  ی هاجنبش  نیا  ناز فعاال   یانبوه

آزاد فعال    ی ساهایکل  نیکه در ا  ی سوئد  نااز مهاجر  یبخش  . (رفته بودندمتحده    االتیا

 « سم یمبارزه با الکل» جنبش    ی به سوئد بازگشتند و به سازمانده  غیتبل  ی برا  ، شده بودند

(Nykterhetsrörelse )-بوددوره  نیدر ا آزاد ی ساهایکل نفعاال  یکه شعار اصل- 

ی لیبرالی و سوسیالیستی هااندیشه  ی زودی مرکز اشاعه به این جنبش    . همت گماشتند

 ،های تحت ستم و محروم از حقوق شهروندی کشورو مبارزه برای احقاق حقوق گروه 

ها در دموکرات در این سالسوسیال ن حزب  بسیاری از فعاال   .شد  ،مثل کارگران و زنان

الکلیسم» مکتب جنبش   با  مبارزاتی  ،«مبارزه  اتحادیهکار  و  را شروع کردند  ی هاشان 

  ، ۱۹3۲در سال  مثال    ی برا  . توسط این جریان پیش رفت  ها،کارگری و تشکل این گروه

کشور به دست    یانتخابات پارلمانها پیروزی چشمگیری در  دموکراتزمانی که سوسیال

بودند از    ۵۸  ،آورده  فعاال   ،حزب  ی نماینده   ۱۰4نفر  الکلیسم از  با  مبارزه  جنبش  ن 

 11. بودند

 

 تصاد سیاسی.، نقد اق جایی در مکان، حرکت در زمانجابهعلیرضا بهتویی،    ۱۰
11 Blå boken. Nykterhetsfolkets kalender، Årgång 1933; 

http://runeberg.org/blaboken 

https://pecritique.com/2021/01/17/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6/
https://pecritique.com/2021/01/17/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6/
https://pecritique.com/2021/01/17/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6/
http://runeberg.org/blaboken/1933/
http://runeberg.org/blaboken/1933/
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مهاجر  بودند  ییهاهم آن  ناگروه دوم  کار کرده  آلمان  در    تأثیر تحت    ،بودند که 

و سپس به سوئد بازگشته   وستهیپ  یست یالیبه جنبش سوس   یآلمان  یدموکراسال یسوس

تحت    یرانیا  ی هابا چپ   دیکن  سهیمقا) بودند آغاز  در   ، هیروس  یهاکیبلشو  تأثیرکه 

  ،(August Palm)  گروه آگوست پالم   نیمعروف ا  ی ها از چهره  .(مبارزه را آغاز کردند

به کشور در سال    ی سوئد  اطیخ بازگشت  از  به دور کشور  ،۱۸۸۱بود که پس   ،سفر 

 .دموکرات را شروع کردال یسوس ی هاسازمان  لیکتش ی و تالش برا یسخنران

 نه درآمد ساال   تربیش   ین یسال که از حد مع  ۲۱تر از  مسنتنها مردان    ، ۱۹۰۹تا  

آن بود   تیمحدود  نیا  آمدپی   .در انتخابات پارلمان سوئد را داشتند   ی أ رحق    ،داشتند

کارگران کشور از شرکت در انتخابات   یتمامداشتند و    یأردرصد مردم حق    6که تنها  

بودند سوس  تیمحدود  نیا  .محروم  که  بود  معنا  مثل    ی سوئد  ی هاست یال یبدان  هم 

  . مبارزه کنند هاابانیپارلمان در خ ی به جا  ،ها مجبور بودندکیبلشو

 سرکوب را شروع  ،ی با احساس خطر جنبش کارگر  ،ی ، مقامات سوئد۱۸۸6از سال  

ماه زندان   6۱دموکرات در مجموع به  ال یسوسه تن از رهبران  ، ن۱۸۸۸ُدر سال   .کردند

 الماریکه محکوم شدند آگوست پالم و    یمحکوم شدند، از جمله کسان  ی نقد  ی مهیو جر

کار محافظه   راستاشراف سوئد و حزب    ی طبقه   .بودند  (حزب   ی نده یآ رهبر  )  نگی برانت

ل  . بودند  ی سرکوب  ن یچنس  أردر    ،یسنت   یطبقه  ی هاکردهلی تحصکه  )  برالی حزب 

در  .بود  یدموکراس  ی مبارزه برا  ی جد  ان یاز حام  ،در مقابل (کردی متوسط را متشکل م

هفت    .شد  لی، تشکSAPدموکرات کارگران سوئد،  ال یحزب سوس  ،۱۸۸۹  لیآور  ۲3

  ن یمثابه نخستبهحزب  نیرهبر ا( Hjalmar Branting) نگیبرانت الماری ،سال بعد 

از همان آغاز   هادموکراتال یسوس   . شد  سوئد پارلمان  وارد  ها  دموکراتالیسوس  ی نده ینما

کشور داشتند و در ادامه    ی کارگر  ی ها هیو گسترش اتحاد  ل یدخالت فعال در تشک  ،کار

اتحاد  انی م  ی تنگاتنگ  ی همکار  ،هم و    ، ۱۹۰۵سال    .رفت  شیپ  ی کارگر  ی ها هیحزب 

 ی روزیبا پ   .افتی  شی تن افزا  ۱3در پارلمان به  دموکرات  ال یسوسحزب    ندگانیتعداد نما 

 یأر  ی که اجازه   ،(هاست یال یها و سوسبرال یل  ی با رهبر)   یهمگان  ی أرحق    ی مبارزه برا

 در  ،زنان   ی شرکت در انتخابات برا  ی و اجازه  ۱۹۰۹مردان در سال    ی همه  ی دادن برا
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ها ابتدا در پارلمان دموکراتال یسوسثرتر  ؤمامکان حضور    ،را به ارمغان آورد  ۱۹۲۱سال  

   . شد اهمفر ،و سپس در دولت 

سا  ،ی سوئد  ی هادموکراتال یسوس   که  سدینوی م  رهنما  دیسع  ر یمثل 

و   یدارهیبه نظام سرما  دنیبخش  انیخواستار پا»  قرن نوزدهم  انیپا  ی هاست یل ایسوس

 نیا   ،یآلمان و کائوتسک  یدموکراسالیثر از سوسأآنها مت  .«بودند  سمی ال یگذار به سوس

و   سمیال یسوس  انیم   ی آنان در رابطه  هنگا   .دندیدیم  یگذار تکامل  کیگذار را به شکل  

بنا    یدموکراس  ی هی که بر پا  یسمیال یسوس»اصل مستقر بود که    نیبر ا  زین  یدموکراس

مضحکه باشد،  انقالب  12. «ستین  ش یب  ی انشده  روس  ۱۹۱۷  با  حزب   ه،یدر 

ن دموکرات  ال یسوس شد  زیسوئد  انشعاب  اکثرحزب    ی رهبر  رایز  ، دچار  و    تیو  اعضا 

 . کردند  الفتو انقالب اکتبر مخ هاکیبلشو است یبا س آن  ی هاکادر

( یستیالیسوس   سمیونال یاحزاب در انترناس   ی ه یمثل بق )سوئد    ی هادموکراتال یسوس

ل چارچوب  فعال  یدموکراس-برالیدر  و  قوان   کردند  تی کار  به   ات یح  کیدموکرات  ن یو 

 ، تنها شرکت فعال در انتخاباتنه   ،آنان  ی برا  یدموکراس  . جامعه وفادار ماندند  یاس یس

 ،مطبوعات  ،احزاب)  یاس یس  ی در حوزه  ی از آزاد   تیحما  ،ی فرد  ی های از آزاد   ی پاسدار

 «یمدن  ی جامعه»  ی هاو سازمان   یمختلف مردم  ی هادفاع از تشکل  .بود(  رهیتجمعات و غ

مردم   ،اعتقاد داشتند   رایز  .آنان بود  ی هاتیاز اولو   ییهاسازمان   نیچن  لیو کمک به تشک

تا سال    . کنندی م  عدفا   شیو حقوق خو  ی تر از دموکراسداریپا  یبه شکل  ،افتهیسازمان 

و    ،کارگران  ی هاهیاتحاد  ، ۱۹۹۰ مزدبگ  ۸۰از    شیب   نامتخصصکارمندان    ران ی درصد 

 ان ی کارفرما  ی هیبا اتحادهنوز هم  ها هستند که  هیاتحاد  نیهم  .کردی کشور را متشکل م

برا  بارکیهر سه سال   ا  . نند ینشی ها مدستمزد  نییتع  ی به مذاکره  از  اقشار   ،نیجدا 

  ،گوناگون فعال هستند  ی هاها و تشکلشان در انجمندفاع از منافع   ی گوناگون مردم برا

 ی هایتا تعاون  یو ورزش  ی هنر  ،یفرهنگ  ی هاگروه  ،زنان  ایها  بازنشسته  ی هااز سازمان

مختلف در محالت  و مسکن  سوئد  .مصرف  که  است  سازمان  ،معروف  و کشور  هاست 

برا  که آن  گرید   ی نکته  .اندمتشکل  اریبس  ،مردممختلف    ی هاگروه  یارتقا  ی تالش 

 ندگانیحضور نما  .بود  یدموکراسال یسوس  ی هاتیلوواز ا   کار هم  ی هادر محل  یدموکراس

 

 ، نقد اقتصاد سیاسی. یبرالیسم: از سوسیالیسم تا لدموکرات سوئدحزب سوسیال سعید رهنما،  ۱۲

https://pecritique.com/2019/11/15/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85/
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  ی نیوضع قوان  ، گوناگونسسات ؤمادارات و  ،هاکارخانه  ی ریگم یها در مراکز تصمهیاتحاد 

 اتیشکابه    یدگ یرس  ی برا  یوجود مراجع  . کندی م   تأمینرا    رانیمزدبگ  ی شغل  ت یامن که  

 . بودها تالش نیا ی جملهاز یو سن ی نژاد ،یجنس ی هاض یمربوط به تبع

ب  نظام جامع  بودجه  یاجتماع  ی هامه ینسبتاً  با  طر  یعموم  ی که   اتیمال  قیاز 

شهروندان را در برابر   ،شدی م   تأمین(  باالتر  ی از درآمدها  اتیمال تربیش   زانیم)  ی تصاعد

که   یمثال وقت  ی برا  .کردی م  مهیب  کردند، یخود تجربه م  یکه در زندگ  ییهای دشوار

ب ب  ای  ،شدیم  ماریفرد  زا  ،موقت  ی کاریدچار  مراقب  مانی دوران  نوزادان  تو  از    ، از 

  ستم یس  . شده بود  نی تضم  ،آنها  یزندگ  تأمین  ی برا  یقبول قابل درآمد    ،رهیو غ  یکارافتادگ

از درمان در )  نییپا  اریبس  ی نه یو درمان با هز(  کودکستان تا دانشگاه  از)  گانیآموزش را

 ی باال برا  تیف یمراقبت از سالمندان با ک  زیو ن  ،(هامارستانیها تا معالجه در بکین یکل

که )  هابخش  نیخدمات در ا  ی اصل ارائه  .وجود داشت(  یطبقات  گاهیجامستقل از  )همه  

 . بودها آن یعاجتما ت یو نه درآمد و موقع افراد ازین ( ندبود یدولت

در    انیجوآموزان و دانشاست و دانش  گانیتا مقطع دانشگاه هنوز هم را  لیتحص

در   یمشکل  ی کنند تا به لحاظ اقتصادیم   افتیدر  یلیتحص  ی نهیهزکمک  ،لیطول تحص

ادامه باشند  لیتحص   ی راه  نوجوان  ییآنها  .نداشته  دب  یکه در  آموزش  به )  یرستانیدر 

 ی هارستان یدب  در  لیتحص  ی برا  «شانس دوم»امکان    ،اندموفق نبوده (  گوناگون  لیدال 

آنان   ی برا  .شودی م  یدولت  ی لیتحص  ی نهیهزکمکدارند که باز هم شامل    را  بزرگساالن

فن سطح    ی ارتقاطالب    ایو    ،ندارند  یبه آموزش دانشگاه  ی اکه عالقه   شان یتخصص 

درجه  ،هستند تحص  ی در  امکان  رشته   لینخست  ها رستانیدب  ی احرفه-یفن  ی هادر 

با    ی ا حرفه  ی هاامکان آموزش مهارت  ،کاررات  ااد  ی از سودوم    ی وجود دارد و در وهله

   .فراهم است یران زندگگذ یبرا نهیهزکمک

امکانات   .بود  سازمان داده شده  ی، در بخش عموم (ی شهر  ن یو ب  ی شهر )ونقل  حمل

به شکل کودکان و نوجوانان در وقت آزاد    ی برا  ،یحیو تفر  ی ورزش  ،یفرهنگ  ی هات یفعال

 یها هیاتحاد  ایدموکرات  ال یوابسته به حزب سوس  ی هاسازمان  .وجود داشت  ی اگسترده

 ،کارگران  ژهیوبهشهروندان    یگسترش معرفت عموم  ی برا  یعیامکانات وس  ،رانیمزدبگ

  .دادندی سازمان م(  یفرهنگ یارتقا ی هاکارگران تا دوره یمطالعات ی هااز حلقه)
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دوران  هادموکراتال یسوس   ی خارج  استیس آن  آموزش   ی برا  ،در  چپ  جنبش 

ا  .دارد  یفراوان دارد  یخی تار  ی نه یزم  کی   ،یخارج  است یس  نیالبته  الکساندر   .هم 

Solzhenit)  نیتسی سولژن ︠s︡yn, 1994) بود در ها  ی سوئد  ،۱۷۰۹سال  »  :نوشته 

از    یشکست نظام  هیاز روس  جنگ پولتاوا بعد  به  از آن زمان  قدرت   ی ایؤ رخوردند و 

  استیس   ی مردم به جا  نیا  یتوجه اصل  .شدن دست برداشتند   ی امنطقه   ایو    یبزرگ جهان 

شکوفا  انهیجوزه یست  یخارج اجتماع  ی اقتصاد  ییبه  در  خودشان    یو  و  شد  معطوف 

اکنون   .ماندند   طرفی ب  بعد  ی هاسال   یدر تمام  بزرگ  ی هاقدرت  ی های ریدرگ  یتمام

  ،اندکه ساخته   یاست، دولت رفاه  یزدنمثال آنها    یدموکراس  کشور و   نیا  ی رشد اقتصاد

همواره در   ،به بعد  خی ها که از آن تاربا ما روس  دیکن  سهیمقا  .است  یجهان  ی الگو  کی

زورمدارانه گسترش  سلطه  ی امپراتور  ی حال  بوده  ی و  لجن ی ب   م،یاخود  در  وقفه 

هممیافرورفته  تلفمخ  ی هاجنگ باقعقب   شهی،  نتوانسته  م،ی امانده   یمانده   م یاهرگز 

ها قرار  ی ها و بدبختوحشت  نیبدتر  و تا کنون هم در معرض  م،یرا توسعه ده  یدموکراس

 « .میاگرفته 

پ  کلیما بحث  در   ، (Walzer, 2018) «چپ  یخارج   استیس»  رامونیوالتزر 

در (  realists)ها  ست یرئال  مکتب او در ابتدا    .کند یسوئد اشاره م   ی نمونه   ازجمله به

نفوذ بزرگ حق دارند که مناطق    ی هاقدرت  معتقدند  که   کندی م  نقدرا    یالمللن یروابط ب

های نظامی و امنیتی گونه که دخالت نهماوالتزر    . داشته باشنددر نقاط مختلف جهان  

نظامی    ی حمله  ، کندرا محکوم می   یو جنوب   ی مرکزایاالت متحده در عراق یا امریکای  

 جاد یا  ،هاست یرئال  ی خارج  استیس  .کند روسیه به گرجستان و اوکراین را هم محکوم می 

نظام قدرت  با  نفوذ  اقتصاد  ی مناطق  و توسعه  استیس  نی چن  .است  ی و  طلبانه 

دخالت  )  کند ی م  یدخالت نظام   رسماً  ای  ،هاست یمکتب رئال  ی در راستا  ی ا نهاتجاوزکار

  ی ابتیبه جنگ ن  ،اشان یحام  ی اقتصاد  تیو حما  حیبا تسل  ای  ،(منی در    ی عربستان سعود

م حالت  جهینت   .زندی دست  دو  هر  انسان  ،ییگوزور  ،در  حقوق   ، ی رانگریو  ،هانقض 

 .(سم یالینوکلاستعمار )از   ی گرید ی و استثمار است و گونه  ی خرابکار

مقابل،   امر    ،چپ  یخارج  استیس در  به  معنو»قائل  و    کیدموکرات  ،ی نفوذ 

سرزم  .است  «دوستانهانسان در  که  شود  موفق  نمونه  نیاگر چپ  کشور خودش   یو 

نفوذ   ی راه و روش برا  نیبهتر  نیا  ، را بسازد  یو انسانعادالنه    ی جامعه  کیاز    یموفق
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را شما هم    ی مدل  نی چن  ، دینگاه کن » : دیکشورها هم بگو  گریتواند به دیو م   است  ی معنو

   .«دی مردم کشورتان فراهم کن ی را برا ی مندسعادت  یزندگ و دیدنبال کن دیتوانی م

ن خارج  با جهان  رابطه  تنها    ،سوئد  ی هادموکراتال یسوس  یخارج  استی س   ،زیدر 

اعمال   ی برا  ،کیعادالنه و دموکرات  ی جامعه  کیموفق از    ی نمونه   کیبر ساختن    ی مبتن

 یهاحال موفق شد که مثل دوره   نی در ع  ،یخارج  است یس  نیا  .نبود  ی معنو  یهژمون

  ی جنگ اول و دوم جهان)اروپا    خیتار  ی دشوار و بحران  اریبس  ی هاکشور را در دوره  ، گذشته

سوئد    ،تا به امروز سال گذشته  ستی در دو  .بدارداز جنگ به دور نگه (  جنگ سرد   زیو ن

ه نظام  ، یجنگ  چیدر  ه  نداشته   یدخالت  عضو   روند  . است  نبوده  ینظام   مانیپ   چیو 

به    ،نیپوت  ریمیوالد روسیه، تحت رهبری    ی با حملهشوربختانه  که    ی ا یطوالن  یخیتار

   .ناتو شد  مانیپمتقاضی  و سوئد هم عضو   دیرس انیبه پا ،نیاوکرا

پ  ت یعضوعدم  اما سال   ینظام  یهامانیدر  آن  معنا  ،هادر  و   یانزواطلب  ی به 

که باد   میما کاله خودمان را بچسب  ،را آب ببرد  ایکه بگذار دن)هم نبود    ینیگزعزلت

دفاع از آنان که مورد تجاوز و ظلم قرار   ی برا  ،هر کجا که توانستند  ،بر عکس  .(نبرد

در   ،نهی زم  نیدر ا یخی تار  ی نمونه   کی .کردند  شاستقرار صلح تالبرای  و    گرفتند ی م

عدم   مانیطبق پ .، به فنالند بود۱۹3۹در نوامبر    ی ارتش اتحاد شورو   ی حمله  انیجر

، (منعقد شده بود  نی و استال  تلریه  انیم  ۱۹3۹اوت    ۲3که در  )  ی تجاوز آلمان و شورو

از فنالند    ی ، دولت شورو۱۹3۹در اکتبر    .قرار گرفت  ی نفوذ شورو  ی فنالند در منطقه 

 ل یتحو  ی شورو  ریرا به اتحاد جماه  هی روس  و در اطراف مرز فنالند    ییهان یخواست که زم 

قبول    دولت فنالند  .ها داده شودی در فنالند به شورو  ینظام   گاهیپا  جادی ا  ی و اجازه دهد

دوازده روز   تنها   یجنگ زمستان ها در  ی شکست فنالندکه    کردی گمان م نیاستال   .نکرد

سرانجام اما    ،(Englund, 2015)  مقاومت کردندروز    ۱۰۵ها  ی کشد، فنالندی طول م 

شد   میسرباز تسل هزار ۸۰۰با  ی در برابر ارتش مجهز شورو ،مردم کشور کوچک فنالند

به اتحاد فنالند    ی مرز  ی هابخشاز    یعیمناطق وس   . رفتیپذ  سخت صلح را  طیو شرا

  نگراد یدورتر از لنبه  را    هیروس  ی مرزها  ن یاستال   ،جنگ  نیبا ا  .واگذار شد  ی شورو  ریجماه

مناطق مجبور   نیدر ا  ی هزار فنالند  4۰۰حدود    و  (Hobsbawm, 1995:39)برد  

ا . خود شدند  ی هابه ترک خانه  به فنالند کمک مال  نیسوئد در   .فراوان کرد  یجنگ 



 علیرضا بهتویی  38 

عراده   ۱44هزار قبضه تفنگ و    ۱3۵مهمات شامل    ی اد یز  ریمقاد  ن یدولت سوئد همچن

ارسال کرد   فنالند  به  تنها چهار  )توپ  آغاز جنگ  در  آنها    .(توپ داشت  عرادهفنالند 

هشت   دودح  .ند دکشور را به فنالند فرستا  نیا  ی جنگنده   ی ماهایسوم هواپکی  نیهمچن

 رسماً   ،اما دولت و ارتش سوئد  .دند یها جنگ ی هم در کنار فنالند  ی داوطلب سوئد  هزار

  . (Englund, 2015) در جنگ شرکت نداشت

 ، و جنگ در جهان  یعدالتی ها در راه مبارزه با ب ی از تالش سوئد  ی گر ید  ی هانمونه 

نظامدر مقابل  آنها    . است  ریبه شرح ز  ،وارفهرست    تنامیمتحده در و  االتیا  ی دخالت 

ع  هیعل  ،کردند  یت فعالو  مبارزه   ش  هیلکودتا  در  آلنده  و   یلیسالوادور  کردند  اعتراض 

  ،دیمقابله با آپارتا  ی برا  یجنوب  ی قایبه مبارزان آفر  ،را نجات و پناه دادند  ییایلیش  نامبارز

و عراق تالش کردند  رانیا انیصلح م ی برقرار ی برا ،و درازمدت کمک کردند  یلتفص به

در   ریفق  ی هادر کشور  «یمدن  ی جامعه»  ی هابه سازمان  یو فرهنگ   یمل  ی هاو کمک

به مجارستان    ی ها و سربازان شوروحال در برابر ورود تانک  نیدر ع. جهان سوم فرستادند

رانده    ی های هودی  ، اعتراض کردند(  ۱۹۷۹)و افغانستان  (  ۱۹6۸)  یچکسلواک  ،(۱۹۵6)

در   لهستان  از  مبارز  ۱۹6۸شده  همبستگ»  ناو  سال   «یجنبش  در  لهستان   یها در 

 . را پناه دادند ۱۹۸۰ ی دهه

است  ی و حق مردم هر کشور فهیوظ بر آن بود که یخارج است ینوع س  نیاعتقاد ا

بسازند را  م  ،که چگونه کشورشان  ا   میتوانی ما  انتقاد کن  ای  نیبه  را   ،می آن جنبه  آنها 

  ،ینظام )حق دخالت    ی روچیهبه   یول   ،را انتخاب کنند  ی گرید  ی هاکه راه  م یکن  بیترغ

اقتصاد  یت یامن برا(  ی و  تالش  غلبه  ی و  ندار  تسلط،  تفوق،   ی خارج  استیس   .میو 

 ش یخو  گانیو همسا  ا یدن  ی هاکشور  ی با همه  ی تعامل و همکار  ،هادموکراتال یسوس

 یهاکشور و آرمان  یبا منافع مل  ،زی قبل از هر چ  ،یخارج   ی روهایبا ن   ی اهر رابطه   .بود

 . شدی م می تنظ طلبانه صلحو  دوستانه انسان

 ،یطوالن  ی ادوره  یط  ،سوئد با روشنفکران چپ کشور  یدمکراسال یسوس  ی رابطه

اندازی راه  ،آنان در آغاز کار  ی وظیفه   .(Östberg, 2005)  بود  کیگرم و نزد  ی ارابطه

حزب، تبلیغ و بسیج برای تحقق آن  ی برنامه  ی دهی جنبش، تدوین و توسعهو سازمان 

جامعه سوسیالیستی  تحول  راستای  جنبش  .بود  در  آغاز  مدارک   ، در  صاحبان  هم 

تربیت روشنفکران  هم  و  کار  دانشگاهی  در  سازمانگری   ،نگاری روزنامهشده  و  ادبیات 
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ترین از معروف  .دادندنیروی فکری و اندیشگی حزب را تشکیل می   ،ی کارگری هااتحادیه

نام برد که موفق (  Gunnar& Alva Myrdal)ها باید از آلوا و گونار میردال  این

طرز دولتی را به  مبلغ و فعال سیاسی، و مقام  ،گری شدند نقش استادی دانشگاه، پژوهش

 یدهه  ی هاکشور در سال   ی ها از اقتصاددان  گرید  ی و تعداد  ردالیم  . موفقی ترکیب کنند

 ی اقتصاددان برجسته( Knut Wicksell)  کسلیکنوت و ی هادهیاز ا تأثیربا  ،۱۹3۰

استکهلم»گذاران  ان یبن   ،ی سوئد در  (Stockholmsskolan)  « مکتب  که  بودند 

 (Keynesianism) ی نزیک ی مکتب اقتصاد ،«نزی کمینارد جان »با  کیارتباط نزد

   .را به وجود آوردند

مقامات حزبی و مناصب دولتی کلیدی   ،چپ  تعداد زیاد دیگری از این روشنفکران

به   رفاه تبدیل شدند   معمارانبه عهده گرفتند و  سراسری کارگران   ی اتحادیه  .دولت 

داد که رودولف میدنر  روشنفکرانی را در سیستم خود داشت و پرورش می  ،کشور هم

(Rudolf Meidner  )  یوستا رن برجسته  ،(Gösta Rehn)و  اقتصاددان   ی دو 

کشور نقش    ی اقتصاد  یکه در شکل دادن به زندگ  نداهای شاخص آناز چهره  ،کشور

رابطه  .داشتندای  جستهبر دلیل  این  بسیار    ی به  کشور  در  روشنفکران چپ  با  حزب 

چرا که برای اعتالی اندیشگی حزب و ساختن کشور به کمک آنان احتیاج    ،نزدیک بود

ترین  ای داشت که درخشاندموکراسی هم چنان جذبهپراتیک سوسیال   فکر و  .مبرم بود

  .کردفرهنگی کشور را به سوی آنان جلب می -های علمیچهره

اتحادیههاسازمان  و  به حزب  نزدیک  سامان ی  با  نیز  کارگری  دورههای  های دهی 

برای نشر   ،جوانانهای آموزشی کارگران و سازمان  انجمن  ،زنان  های انجمنآموزشی در  

  . کردندویژه در میان زحمتکشان تالش می به فرهنگ و باال بردن سطح دانش اجتماعی 

نیز در  رفت    شیپ(  از کودکستان تا دانشگاه)هایی که در سیستم آموزشی کشور  رفرم

  ، یدبستانش یپ  التیکشور هم از تحص  نییتا فرزندان طبقات پا  خدمت چنین هدفی بود

دانشگاه  یرستانیدب   ،یدبستان ک  ی و  سنت   .شوند  برخوردارباال    تیف یبا  از  های یکی 

که قبل از آن  ،شدها این بود که برای هر رفرمی که پیشنهاد میجاافتاده در این سال 

  ،شدنددعوت به کار می   ،نامتخصکمیسیونی از دانشگاهیان و    ،و اجرا شود پیش برود

بررسی می  را  کار  گوناگون  را   ،کردندچند سالی جوانب  المللی  بین  و  داخلی  تجارب 
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پایان گزارش و پیشنهاد میمطالعه می  ا  ی در مرحله  .دادندکردند و در    ن یبعد طرح 

برارفرم اتحاد  ینظرسنج  ی ها  سازمان  ،هاهی به  و  اظهارنظر   ی برا  ،ربطی ذ  ی هاادارات 

 بیتصو  ی کرد و برایم   ییطرح را نها  ،مراحل بود که دولت  نیپس از ا  .شدی فرستاده م

 ،کردها کمک می جانبگی و سنجیده بودن رفرمهمهاین امر به    .دادیبه پارلمان ارائه م 

  .شداگر چه روند کار طوالنی تر می 

رابطه با  گرم میان سوسیال   ی این  تا سال دمکراسی سوئد  پایانی  روشنفکران  های 

داشت  ۱۹6۰  ی دهه جنبش   .ادامه  موج  شروع  با  در  اما  دانشجویان  و  جوانان  های 

 : عوض شد ریز لیبه دال صحنه   ،۱۹6۸ی هاسال 

جنبش    -اول که  دلیل  این  رادیکال  ۱۹6۸به  سوسیال بسیار  از  دموکراسی تر 

   . رفرمیست بود

  داریکه مستقر و پا  یاست که پس از مدت  یاجتماع  ی هاقانون جنبش   نیا -دوم  

  انیدر م  ژهیوبه)گرا  روشنفکران آرمان  ی را براخود    ی درخشش و جذبه   آن  ،شوندی م

 . دندهی از دست م (آرمان هستند نیبه تالش مداوم در راه ا جوانان که حاضر

کارگران و    ی هاهیدموکرات و اتحاد ال یسوسحزب    ،که در باال آمد  یلیبه دل  -سوم

به   ۱۹3۰از  )در سوئد    هاست یالیدر قدرت بودن سوس  یطوالن  ی پس از دوره  ،کارمندان

و   یشغل  ی هابه هدف   دنیرس  ی را برا  زیکه همه چ  یکسان   ی شده بود برا  ی اجاذبه(  بعد

ا  .خواستندیخود م  یاحرفه   ، باشد  ی ست یالیسوس  ی ها که آرماناز آن  شیب  نانیهدف 

 . بود یشغل ی هااستفاده از فرصت 

ی تازه به میدان آمده در این  هادموکراسی از برخی از جنبش سوسیال  –چهارم  

بارزترین    .گرفتقرار می آنها    ه یو علدر مقابل    ،ها غافل بود و حتی در برخی مواردسال 

زیست  ،نمونه سوسیال جنبش  که  بود  و دموکراتمحیطی  صنعتی  تولید  موتور  را  ها 

 به اختالف جدی   ،های اتمی تولید انرژیشناخت و بر سر موضوع نیروگاه مصرف می 

نتیجه  .دند یرس که  سال   ی امری  چهل  از  پس  سیاسی  قدرت  جابجایی    .بود  آن 

سال  راتدموکسوسیال  در  حزب  ،۱۹۷6ها  رهبر  به  را  دولت    « سنتر»  میانه  تشکیل 

(Centerpartiet )واگذار کردند .    
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 یپساصنعت  یا یدن  ،«کینزی»اقتصاد پس از   یهاسال

 

های پس از جنگ جهانی در سال :  نویسدمی   (Harvey, 2007) دیوید هاروی  

گونه طراحی شد که از بازگشت به  الملل آنها و روابط بین سازی ساختار دولتباز  ،دوم

تهدید مرگبار   ۱۹3۰  ی داری را در رکود بزرگ دههسرمایهباری که نظم  شرایط فاجعه

ها، باید نوعی برای تضمین صلح و آرامش در داخل کشور  .جلوگیری شود  ،کرده بود

هدف آن   ،المللروابط بین  ی در عرصه .شدسازش طبقاتی بین سرمایه و کار ایجاد می

( ه منجر به جنگ شده بودک)ها  تیکی بین دولتهای ژئوپلبود که از ظهور مجدد رقابت

های تحت سیستمی از نرخ  ،تجارت آزاد کاال میان کشورهای مختلف  .جلوگیری شود

مبادله موافقتنامه   که)ارز    ی ثابت  وودزبراساس  برتون   Bretton Woods  های 

agreements  تشویق   ،(با تبدیل دالر آمریکا به طال با قیمتی ثابت تثبیت شده بود

   .شد

تمامی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی   ،ی الدیم   ۱۹۷۰  ی دههتا آغاز  

پذیرفته بودند که دولت باید بر سیاست  (  کردی حکومت م   که کدام حزب مستقل از آن)

  . اشتغال کامل و از میان بردن بیکاری، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان خود تمرکز کند

های فرایندآزادانه در    ،دستیابی به این اهدافبرای  بایست  می توانست و  قدرت دولتی می 

های صنعتی مداخله کردند ها فعاالنه در سیاست دولت  . مداخله کند  ،داریبازار سرمایه 

با رفاه    و  مراقبت )استقرار دولت  پرورش همگانی و تضمین  و  بهداشتی، آموزش  های 

به  (  های بازنشستگی صندوقها و  بیکاران و از کارافتاده   ،بیمارانهای اجتماعی به  کمک

های سیاست  .رفتند ی م   ش یپ  ،سمت تعیین استانداردهای معقول برای زندگی شهروندان

ای برای  طور گسترده، به(Keynesianism« ) مکتب کینزی »مالی و پولی متأثر از  

و اطمینان   )ی رکود و رونق اقتصادی های در دوره(  بازار  تیز   و  های تندکاهش چرخش 

میان سرمایه و کار «  سازش طبقاتی»   .شدبه کار گرفته می   ،از اشتغال کامل مزدبگیران

بودبه آرامش داخلی مورد حمایت  و  اقتصادی  برنامه   .مثابه ضامن کلیدی صلح  ریزی 

ونقل و حمل  ،مثل انرژی )های کلیدی  دولتی و در برخی موارد مالکیت دولتی در بخش
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نبو(  غیره سیاست   .دغیرمعمول  اقتصادی  این  رشد  و  ها  در متوازن  را  چشمگیری 

   .به دنبال داشت ،صنعتی جهان ی رفته پیش ی هاکشور

تا حدی زیادی به قدرت اقتصادی ایاالت متحده وابسته البته    ،چنین سیستمیثبات  

 هایقدرت اتحادیه)رفت  هایی که در این سیستم پیش می در عین حال سیاست   .بود

چانه از  حمایت  و  جمعیکارگری  بر    ،زنی  سرمایهگردش  کنترل    ،رفاه  دولت  ،آزاد 

های منوط به نرخ   ، (ریزی توسعهو درجاتی از برنامه  ، مداخالت فعال دولت در اقتصاد

 اما زمانی که  .داری بودکشورهای پیشرفته سرمایه   ی نسبتاً باالی رشد اقتصادی در همه

مرزهای دولتی و سیستم نرخ   ،سرمایه  ی ای گردش آزادانهفشار بر  ،۱۹6۰پایان دهه  در  

به دلیل مشکالت مالی ناشی از )وقتی که ایاالت متحده    ،ارز ثابت را زیر فشار گذاشت

گاه  آن  ،دیگر قادر به تضمین تبدیل دالر آمریکا به طال با قیمتی ثابت نبود(  جنگ ویتنام

ی ثابت ارز هانرخ   .دیفروپاش  ذخایر طال  ی با پشتوانه   وودز« »برتن   سیستم نرخ ارز ثابت

بر   گذشته  ی نرخ ارزها شناور شدند و کنترل دوره  .کنار گذاشته شد   ۱۹۷۱در سال  

با    ۱۹۷3با شوک نفتی در سال    ،زمانهم   .کنار گذاشته شد   ،سرمایه  ی گردش آزادانه

اقتصاد کشورهای صنعتی درگیر    ،پکوقیمت نفت توسط ا  شدیدباال رفتن ناگهانی و  

نکته آن بود که   .ها ادامه یافتشد که تا سال (  stagflation)  «رکود تورمی»  ی پدیده

حل راهدوران رونق اقتصادی بود که مکتب کینزی برای آن    ی پدیده(  inflation)تورم  

نشده    ین یبپیش راهی    ،برای مهار تورم در دوران رکود  ،اما   .(با باال بردن نرخ بهره)داشت  

   .بود

  ستم یبود که به س  نیا  هیبر تحرک آزاد سرما  کنترل  حذف  ی از تبعات جد  یکی

غارت،   ،ی بازبورس ،بازار سهامنظام بانکی،    قیاز طر)اجازه داد تا    یمال  ی هیو سرما  یمال

تر شدن مندبه سود ثروتمندثروت در جامعه    عیبازتوز  یاصل  ی هااز راه  یکیبه  (  یو دزد

شود    ایاغن سرمای  تربیشسهم  و  تبدیل  بگیرد  ی دیتول  ی هیاز  اختیار  در   .را 

 (مسکندرمان و    ،آموزش  ی در عرصه  مثالً)  یخدمات دولتها و  شرکت   ی سازی خصوص

  ی به سود مردمان طبقات باال   عیتوزباز  ی در راستا  یمال  ی ه یمانور سرما  ی برا  ی گریراه د

عم و  فاصلهقیجامعه  ب  باز  .بود  یطبقات  ی تر شدن  و  آزاد  امکان حرکت  مانع  یشدن 

جهان  هیسرما سطح  ع  ی در  عرصه  یهاشرفت یپ  ی جهینت  حال  نی در  در   ی شگرف 

   .ساده کرد اریبس را ممکن و یتحرک نیهم بود که چن کیانفورمات
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در   یپول مل  ی نرخ بهره و برابر  نییتعدر  ها را  دست دولت  هیسرما  یگردش جهان

ها متیق  ی هیروی و باال رفتن ب  ی کاری ها در مقابله با ب ابزار  نیا  .بست  گرید  ی برابر ارزها

تر و فاقد با مزد کم   ی هادر کشور  ی گذاره یسرما  ،دهیپد   ن یهم  . باشندثر  ؤم  ،توانستی م

 اری بس  ،جهان سومدر    کار  ی رویکه ن  رایز  .کرد  بیرا ترغ  ی مستقل کارگر  ی هاهیاتحاد 

( تر مشاغل ساده   ی برا  ژهیوبه )را    یفراوان  یامکانات شغل  ،جهیدر نت   .توقع بودو کم  ترارزان

 ،شهی هم  ی برا(  ینساجمثال    ی برا)  عیاز صنا  ی اریبس  .برد   نیاز ب  شرفتهی پ  ی در کشورها

کشورها  شرفته یپ  یصنعت   ی کشورها مقصد  به  کردند  ی را  ترک  سوم  اگرچه   ،جهان 

مدت درازانبوه و    ی کاریب   .ماندند  یدر غرب باق  یو طراح  قیمثل تحق  ی دیکل  ی هابخش 

را   یکارگر  ی هاهیاتحاد  ،کشورها  نیادر    ،(مثل زغال سنگ)و معدن    یصنعت   کارگران

  .کرد فیشدت تضعبه ،خود ی به نوبه 

 نیا  ،پس از جنگ دوم«  کینزی »  ی اقتصاد  ستمی س  یاصل  ی هاشرطش ی پاز    یکی

 ی تر بیش   اری سهم بس  رانیطبقات باال محدود شود و به مزدبگ   ی بود که قدرت اقتصاد

درآمد زمان  .داده شود  یمل  ی هااز  اقتصاد  یاما  رشد    یالدیم  ۱۹۷۰  ی در دهه  ی که 

سازش  ،کردند  طبقات باال احساس خطرو  کرد،    ی ها سقوط جدسود  زانیمتوقف شد و م

   .نداشت  ییمعنا گرید یطبقات

*** 

  ، به قدرت برگشتند  ی الدیم  ۱۹۸۰  ی در دهه  گریر دابسوئد   ی هادموکراتال یسوس

  ی همنواخت  در توافق و  ی روچیهبه(  که در باال رفت  یبه شرح)جهان    ی اقتصاد  طیاما شرا

نبود  ک یکالس  ی اقتصاد  ی هااست یبا س  ا  .آنها   یهاون یفراکس  انیجنگ م   لیدل  نیبه 

  .چپ و راست در حزب آغاز شد

مشکالت با    ییارویرو   ی هااز راه  یکی:  (Harvey, 2007: 12)  سدینویم  ی هارو

در سوئد با   ،مثال   ی برا . بود  یمداخله و کنترل دولت  دی، تشد«ی نزیمکتب ک»و بحران  

آموزش   ایها  کودکمهد   ستمیمثال گسترش س  ی برا)  یگسترش بخش خدمات دولت

 هافشار  نیشد تا با ای تالش م(  شده بودند  کاریکه ب   یران یدانش مزدبگ   ی مجدد و بهساز

ها در داخل کشور بار تالش کردند که باال رفتن مزد   نیحال چند  نیدر ع   .شود  همقابل

با پا  یجبران کنند تا کاالها   ،(devaluation) ارز کشور  ی آوردن نرخ برابر  نیی را 
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 ی هاحلراه  نیاما ا  .کند   دایرقابت پ   تیتر شود و قابلارزان  یدر بازار جهان  ،شده   دیتول

 .دادیدر درازمدت جواب نم گریهم د کیدموکراتال یسوس  یسنت 

را منتشر کردند که بر    یطرح  ،۱۹۷6در سال    ،ی کارگر   ی هاهیاتحاد  ی هااقتصاددان

  ۲۰  موظف شوند که   ،کردندی نفر در آن کار م  ۵۰از    ش یکه ب   ییهاشرکت  ،اساس آن

مال از  شرکت   اتی درصد  سود  به  بر  را  سال  هر  در   ران یمزدبگ  ی هاصندوق»ها 

(löntagarfonder»)  کنترلها  هیتوسط اتحادقرار بود  که  -  هاصندوق   نیا  .زندیبر 

  ، طرح  نیا  ی جه ینت   . کردندمی   مجدد  یگذاره یسرماها  ها را در همان شرکت پول  -شوند

تدر سودرازمدت    ی ریگو سمت  یخصوص  ت یمالک   تیاهم  یجیکاهش    تیمالک   ی به 

 رانیبگمزد   ندگانیقرار بود توسط نما  ندهیدر آ  بود کهسسات  ؤمها و  کارخانه  یجمع

شوند  SAF=Sveriges)  انیکارفرما  ی هی اتحاد  .اداره 

Arbetsgivareförening)  معنا  نی ا به  را  به حرمت    مستقیم  یاحمله»  ی طرح 

شدند  یقادر م  «رانیبگمزد  ی هاصندوق»  نیکه ا   رایز  .اعالم کردند  «یخصوص   تیلکما

شرکت   ۵۰  ، سال  ۲۰ظرف   سهام  از  کنند   را  هادرصد   ان یکارفرما  ی هیاتحاد  .کنترل 

  ،هاهیطرح سازمان داد و اعالم کرد که از مذاکره با اتحاد نیا هیعل ی اتظاهرات گسترده

 یقو   اریبس  ی کارگر  ی هاهیکه اتحاد  د یکه د  یزمان   یول   .زندی مزد سر باز م   نییتع  ی برا

را آغاز   ی تر مدتکار دراز  ،ستیشان نی هاخواسته  ی هم برا  یمردم  تیهستند و حما

مثل اسار ) بودند    «ران یمزدبگ  ی هاصندوق»که مخالف    ییهاداناز اقتصاد  ی اعده   .دندکر

را  ال یسوسحزب  (  Assar Lindbeck  ندبکیل طرح  دموکرات  با  و  کردند  ترک 

ا  ییهای تئور بر  تورم  مهار  تقدم  مرکز  ای  ، کار  جادیمثل  بانک   یمبارزه  ،ی استقالل 

کردنددموکرات  ال یسوس  ی هاچپ   هیعلرا    ی ریگیپ  کیولوژئدیا  یبرخ  .آغاز 

اکلوند    رینظ)حزب هم    ونجوان در   ی هاداناقتصاد بر آن  (  Klas Eklundکالس 

با که  س  دیبودند  از  را  داد  آن    ی سنت  ی هااستیحزب  نوسازنجات  آغاز    ی و   . کردرا 

 theمثل  )شدند  ی بودجه م  تأمین  انیکارفرما  ی هاهیکه توسط اتحاد  ییهاشکدهیاند

Center for Business and Policy Studies (SNS)  )یمبارزه  ن یبه ا 

فلزکاران کشور   ی هیاتحاد  . کمک فراوان کردند  ،یبرالی لنو  ی هاشهیدر نشر اند  کیولوژئدیا

تا   شاخه  یهمبستگ  ی برا  ۱۹۸3که  کشور   یسراسر  ی کارگر  یهیاتحاد   گر ید  ی هابا 

با    یجمع دسته   ی به مذاکره ی کارگر  های هیگوناگون اتحاد  ی هاشاخه  ی همراه با همه 



 

 
 

 کدام سوسیالیسم؟  کدام چپ؟ 45

کنار    یاز مذاکرات دسته جمع  ،تربیشحقوق  اضافهکسب    ی برا  ،نشستی م  انیکارفرما

کارگران هم    های هیاتحاد  یهمبستگ بدین ترتیب،    . کند  افتیدر  ی تربیشتا سهم    دیکش

 . گرفتار انشعاب شد ییکایدچار شکاف و جنبش سند

  ییبه احزاب بورژوا  ۱۹۹۱را در سال    یاسیقدرت س  ،ی سوئد  ی هادموکراتال یسوس

  شد   ده یکش   «یراه سوم»به    ،دوره  نیدموکرات هم بعد از اال یحزب سوس  .واگذار کردند

آغاز   ا یتانیدر بر (Giddens, 2013)   دنزیگ   ی آنتون  کیبا زعامت تئور  «ربل  یتون»که  

 . کرده بود

سوئدسوسیال   ابیکامی  تجربه سال   ،دموکراسی  دههدر  پایانی   ۱۹۸۰  ی های 

یافته در سازمانفعال و    «مدنی  ی جامعه»اما    .بست رسید بن طور قطعی به  به میالدی  

کنشگر   «مدنی  ی جامعه»با حضور همین    .تاکنون زنده و پابرجا مانده است   این کشور

( ۱۹3۰-   ۱۹۹۱)دموکراسی سوئدی  از دستاوردهای سوسیال  ی نیمع  ی هاو پویا، بخشی 

 . هنوز هم پابرجاست

 

 آن  یهاآمدپیو « یبرالیلانقالب نو»

اشاره کردم همان باال  نول »با    ،گونه که در  دولت »  است یدوران س   ،«یبرالی انقالب 

  ۱۹۷3که در سال    ،«انقالب»  نیا  .دی رس  انیبه پا«  کینزی »  ی اقتصاد  ستمیسو    «رفاه

بعدتر در   ، آغاز شد  « کاگویمکتب ش »  ی هادانبا کمک اقتصاد  نوشه یدوران پ  ی لیدر ش

انقالب »  ی هااست یس   اهمّ  .رفت  شیپ  گانیمارگارت تاچر و رونالد را  ی رهبر غرب هم با  

و   تیفعال ی برا یتیحذف مقررات و هر گونه محدود: استوار بود لاصو  اینبر «یبرالیلنو

گونه همه کاهش    ،رانیمزدبگ  ریکارگران و سا  ی هاهیشکستن اتحادهمدر  ه،یگردش سرما

 فی و محدود کردن وظا  ،(هیصاحبان سرما  ی برا  ی تصاعد   ی هااتیمال  ژهیوبه ) اتیمال

  . (هابه کم درآمد نه یهزکمک ی ارائه ،ی ماریب ،ی کاریب ی هامه یمثل ب)دولت  یاجتماع

شکار   ی برا  هیسرما  سازی آزاد)  ی برالینول  ی تازه  است یس  نیا  ی بالواسطه  ی جه ینت

ارزان در در سرتاسر جهان و    ی روین  مرزحدوی ب   نش ی وآفر  ر یفق  ی هاکشور  ژهیوبه کار 

  سطح  ی کاهش جد  ریناگز  ،(اتیاز پرداخت مال  هیفرار سرما  ی برا  یات یمال  ی هابهشت 
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 یرا در پ (  یشمال جهان)  یصنعت  ی هاکشور  درمتوسط    ی طبقه  وکارگر    ی طبقه   یزندگ

 یرو ین  ی انهیاستثمار وحش  ،جهان  یجنوب  ی هادر کشور  استیس  نیهم  ی عارضه   .داشت

  یمل  تیحاکم  تیمحدود ،آنها  یعیاز منابع طب  هیرویب  برداری بهره   ،زبانیبکار ارزان و  

و    یدر برخ  ی رشد اقتصاد  ی به معنا(  نابرابر)  ی اقتصاد  ی همراه با توسعهها  کشور  نیا

 . بود ه یدر بق یتحرک ی برکود و 

به    ی هاجنبه  ی ورا سمربوط  توانمند  یاسیاقتصاد  محدودکردن  تر  و   تیبدون 

 هم اشاره کرده است  «یبرالیانقالب نول»  یفرهنگ   ی هافوکو به جنبه   شلیم   ،هیسرما

(Dean, 2018).   ی مثابه اصل اساس به  «بازار  ییگرا  ادیبن»نفوذ    ی رهی دا  ،ریتعب  نیدر ا 

مثل   گرید  ی هابلکه به عرصه  ،اقتصاد محدود نمانده است  دانیتنها به م  ،سم یبرالینول

حاال در حال    هاکه آدمآن   جهینت   .هم رسوخ کرده است  یبازار کار و ادارات دولت  ،مدرسه

 یبا مرتبه»  ی هاتا به رشته   رندیباالتر بگ  ی که در مدرسه نمره   ،ندگریکدیبا    دیرقابت شد

 « تر بیش بازده  »در محل کار    ،وارد شوند  «معتبرتر»  ی هاو دانشگاه   هارستانیو دب  «باالتر

کار   «تربخشجه ینت تر و  ثرؤم»  ،کنند و در ادارات  افتیداشته باشند تا حقوق باالتر در

حت  ،کنند  ق  یو  شهروندان  ی ارائه  متیبه  به  محدودتر  بودجه  ، خدمات    ی ترکم  ی از 

 Human)  یانسان  ی ه یصاحبان سرما  به  دیبا  یحاال همگ  بیترت  نیبه ا  . استفاده کنند

Capital  )به    ای آن  از  تبدکاسب بدتر  زرنگ  و هیفروماهرچه  ) شوند   لیکاران  تر 

اخدر    ،ی زندگ  ی تازه  ی وه یش  نیا  . (بهتر  ،تررحمی ب سال  مسلطبه    ریچهل    فرهنگ 

شهروندان از    .است  شده   لیدر سراسر جهان تبد(  Zeitgeist)  روح زمانبه    ،جوامع

 ات یحراه و روش    ،فرهنگ  نیا  .و رفتار کنند   ابندیراه و روش بار ب  نیبا ا  دیبا  یکودک

 تیهدا  ز یآنها را ن  ی هاو ادارات کشور  یکار دستگاه بوروکراس  ی چگونگ  یو حت  یاس یس

  .کندمی 

در کار   هادولتدخالت    نوشته بود؛  کیفون ها  شی دریفر  «بازار  ییگرا  ادیبن »  امبریپ

از طریق اخذ مالیات )  در راستای برقراری عدالت اجتماعی وثروت    عی بازتوز  ی برا  ،بازار

نوآوری و خالقیت در جامعه را   ،(هادرآمدکم کمک به    ی تصاعدی از ثروتمندان و ارائه

را از کار سخت و جدی (  رانیان و مزدبگ دار سرمایه )زیرا که هر دو گروه    .بردمی  نیاز ب

بگذارید   ،پس در کار بازار دخالت نکنید  .(کار کنم  تربیش چه فایده اگر  )دارد  می   باز

 ی پیش برود؛ ثروت و فقر از آن کسانی است که شایسته  اخالق سنتیبازار و  قوانین  
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طور اتوماتیک و بدون بهرا    هامیان انسان ی  ع اجتماروابط    اخالق سنتی  .نداآن

دولت که  همان   ،کندمی   تنظیم  هادخالت  طور به  یدارسرمایه  بازارگونه 

دولت دخالت  بدون  و  می   هااتوماتیک  تنظیم  را  جامعه  اقتصادی   .کندروابط 

که   ،بود  برالینول  ی در تئور  ی دیدو مفهوم کل  « ی دارسرمایهبازار  »و    «یاخالق سنت»

  یو اقتصاد   یرا در روابط اجتماع  «یمدن  ی جامعه  ی هاسازمان»و    «دولت»عدم دخالت  

مارگارت )  «به نام جامعه وجود ندارد  ی زیچ»  ،سمیبرالی نول  ی در فلسفه .کردمی   نیتضم

همانا   یبرالیدر فرهنگ لغت نول  «جامعه»  .هاهر آنچه هست افرادند و خانواده  ،(تاچر

است که هرگونه    بی ترت  نیبه ا  . است  ی مدن  ی جامعه  ی هاسازمان   ی به اضافه  «دولت»

که    ر یفق  ی هاخانواده  ی هابچه )تر دارند  کمک به آنها که امکانات کم   ی را بدولت  دخالت  

بخوانند معلول  هاضیمر  ،درس  زندگها  و  باشند  ی بهتر  ی که  که   کارانیب  ،داشته 

محدود کردن قدرت   ی براکارگران و کارمندان    ی هاهی تالش اتحاد  ،(...خانمان نشوند وی ب

در دفاع از حقوق  ی مدن  ی جامعه  ی هاسازمان  ریسا  ی و مبارزه  ،مداراننامحدود قدرت

که  آن تاربه ها  قوم   ی مذهب  ی هات یاقل  ،زنان)اند  بوده ستم  تحت  یخیطور   ا یو    یو 

اوهام   تأثیرتحت    ی فرد  ی و نقض آزاد  ،آورانیز  ی هادخالت  ،ییزورگو(  ی دگرباشان جنس

  .(Hayek, 1996) شودی م یمعرف کیراتدموکسوسیال 

  ، وجود نداشته باشدای  «جامعه»  گریآن بود که د  -ی در تئور  -  هابرال ینول   هدف

 انیاز م(  جامعه  ی در امر اداره  ازینیبدخالت شهروندان آزاد و    ی به معنا)  یدموکراس

باز  فیوظا  ،برود دست)شود    فیتعردولت  که  چنان  مهندسان ی برابر  آن  و  طلبان 

نابود و   یمدن  ی جامعه  ی هاو سازمان   (آن کوتاه شود  ازنادان    ی هاتوده  زیو ن  ،یاجتماع

 ن یا  « یبرالیانقالب نول»   نیا  یعمل  ی جه یدرست است که نت . شوند  فی شدت تضبه  ای

  ش یجا  انهیجوعدالت  ی هاده یا ،دچار اختناق شد  زیو ن  فیخوار و خف  یبود که دموکراس

به رقابت ب اوج   ستیز  ط یو مح  عت یاز طب   ختهیگسلجام  ی داد و استفاده   رحمانهی را 

   .هم افتاد گرید ی ناخواسته اتفاق  کیاما  .گرفت

از هم   ی دار سرمایهآن که دولت و بازار    ی به جا  ،ی برالینول  کیعکس اهداف تئوربه

  ش یپ  ی گرید  روال  ،(شود  اهدر واقع دست دولت از دخالت در بازار کوت)مجزا بمانند  

 ی کالن به قوه  ی هیسرما   .کالن شدند  ی هاه یسرمادست    ریز  وفرمانبر    هادولت  .رفت
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 .هم گذاشت  ی گذارقانون  ی هاروند   ی دست رو  یحت  ی گری الببا    ،بسنده نکرد  هیمجر

نت بخش ،هاروند  ن یا ی جه یدر  و  طبقه   یکارگران  با    ی از  که   یهیسرمامتوسط 

شان افت وحشتناک کرده ی کار  تیو امن   یاوضاع مال  ،تیمحدودیببازار  و    ختهیگسلجام

  ، شده بودند  فیخوار و خف  یاسیمداران و احزاب ساست یس   ،استیکه س  یطیدر شرا  ،بود

  ، شده بودند  فیشدت ضعبه  (هاهیمثل اتحاد)   یمدن  ی جامعه  ی هاکه سازمان  ی در روزگار

  ع یرام و مط  تفاوت،یو ب  دیایشان در نی ، صدانند ی بنشآرام    یاسیاز نظر س  کهنیا   ی به جا

پولدار  که  کنند  تماشا  فق  هافقط  و خودشان  مریثروتمندتر  ابراز   ،شوندی تر  به  شروع 

کانال   یوقت  . کردند  ی تینارضا اتحاد  ی برا  یمیقد  ی هاکه  و  احزاب  اعتراض    ،هاهیابراز 

اگر سابق  .گشتندمی  اعتراض  ی برا  گرید  ی هاکانال   دنبال  دیبا  ،قدرت بودندی بحال و  ی ب

ا نارضا  هاست یال یو سوس  هاچپ   نیبر  که  را سازمان   ی هایت یبودند  فرودستان جامعه 

 یصحنههم از    هانی ا  ،گریحاال د  ،کردندی احقاق حقوق آنها مبارزه م  ی و برا  دادندی م

برا مزدبگ   ی مبارزه  ضع  رانیحقوق  افراد  جامعه    فیو  بودنددر  شده  احزاب    . خارج 

  ستمیس  آنو برمال شدن مشکالت    «موجود واقعاً    سمیال یسوس »  یکه با فروپاش  ست یکمون

زندگ د  ی و  پشت  در  مردم  اقتدار  عتبار ا  گرید  ن یآهن  واریدشوار    . نداشتند  ی و 

 «و مرکز  انهیم»به    «چپ»از    ، «راه سوم»  با شروع  یهم که همگ  هادموکراتال یسوس

  . شده بودند  «یبرالی انقالب نول»  یعنی  ،روح زمان  میتسل  تیو در نها  ،کرده  یکشاسباب

 ی برال یتصور بود که ساختار نول  نیا  یدموکراسال یچرخش سوس  نیا  یاشهیاند  ی مبنا

  . بر آن گردن نهاد و خود را بر آن منطبق ساخت   دیاست که تنها با  ی ریرناپذییتغ  ریتقد

   .شدیگرم نم  رانیو فراوان مزدبگ ندهیمشکالت فزا ی از چپ برا یآب گرید

ا  دایپ  ال بادست    بیفرعوام   یهاستیونالیناس  دیگر  حاال  تا که  بودند    ن ی کرده 

را  های تینارضا آمده  ستوه  به  مردم  و  دهند  سازمان  افراط   .کنند  جیبس  را    ، یراست 

تضع  با  مبارزه  عل  یمل  ی هادولت  فیپرچمدار   شدنی جهان  ی هاروند   هیو 

(Globalisation)،    شرکت   هاسازمان  یبرا  التیتسهمخالف  یفرامل  ی هاو 

(Multinational corporation)،    یبه کشورها   یشغلامکانات  و    عیصنا انتقال 

  د یتوجه کن   .شده بوداز جنوب به شمال جهان  جنوب جهان و مهاجرت کارگران ارزان  

شدن ی جهان  ی هامشکالت را با روند  نیغرب هم مردم هم  یکه خارج از جهان صنعت
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 ز یو ن   ی اسیس  ی دار و قوشهیر تفاوت آنجا بود که احزاب    .داشتند   دهیبرعنان   ی هیسرما

مثال    ی برا)جهان وجود نداشت    ی هابخش  نیاساسا در ا  یمدن  ی جامعه  ی هاسازمان 

جان در یبو    فیضع  «یمدن  ی جامعه»سرکوب شده و    «یاسیس  ی جامعه»به    دی نگاه کن

   .(ییقایو آفر ییایآس ی هاکشور ای یشرق ی مجارستان در اروپا  ،هیروس

نگاه  در غرب  یراست افراط  یاجتماع  گاهیطرفدار و پا  یاصل  ی روی نبه    یوقتالبته  

تنها  جامعه    نییپوست طبقات پاد یسف  ی هامرد  نیا  ی نه ی که خشم و ک  دین یبمی   ،د یکن

 یفقط قصه   ،قصه  .ست ین  ،برندمی   و افت درآمد  یشغل  امنیتکه از عدم  یواکنش به رنج 

افراط  لذا  .ستین   یطبقات  ریتحق بر    یراست  شده  ی توزنه یککه  و   ها شکست از    ،بنا 

آس  .دکنمی   ت یشکاهم    گرید  ی هاباخت  به  اشاره  سلطه   ییهاب یبا  سال   یکه چهل 

 کند می   غیو تبل  دیگوی م  ،بار آورده استکارگر و متوسط به   ی طبقه   ی برا  سمیبرالینول

و    تی در برابر افت موقع  ی و حفاظ  تی حما  گرید  ،بودن و مرد بودن  دیسف   دینگاه کن   که

 د؛ یگو ی م  ی با پناه گرفتن درسنگر اخالق سنت  یافراط  سم یونال یناس   .ستیمنزلت شما ن

ارزان   مهاجر  کارهاآوردهکارگران  تا  بگ   ی اند  ما  از  را  فم  ، رندیما  از   سم ینیبا  دفاع  و 

  ما   ه یما را عل   ی هازن  ،کشانند می   و فساد  یرانیما را به و  ی هاخانواده   ،ی دگرباشان جنس

 . کنندیم  دیتهد او فرهنگ ما ر نییآ ،مذهب ،شورانندمی 

 ،زندی جامعه در شرق هم دامن م  نییطبقات پا  انیدر م  یکه راست افراط  یخشم

  ، بیترت  نیبه ا  .است  یو قوم  یمذهب  ی هاتیو اقل  یدگرباشان جنس  هیعل  ،زنشدت ضدبه

 می ها را تنظآدم  نیروابط ب   ی خودبهنظم و انضباط خود  گفت یم  کیکه ها  یاخالق سنت

 لی تبد  ، ستیونال یو ناس  یراست افراط  در دستثر  ؤم  یسالح و  ابزار جنگبه    ،کندی م

 چاک نه یخانواده س  یسنت  ی هاو ارزش  نیسقط جن  ه یعل  یترامپ  سمی پوپول. است   هشد

و روس  ،دهدمی  او    ، هیدر مجارستان    ه یعل (  نیپوت  ریمیاوربان و والد  کتوریو )دوستان 

چه در   ،از مذهب  ی ابزار  ی استفاده  .کشندمی   ریشمش  سمین یو فم  یدگرباشان جنس 

اتحاد کل روس  ی سایشکل  کرمل  هیارتودکس   ی پارتیت  تیحما  ای  نیبا قدرتمداران در 

(Tea Party  ) و ترامپ  افراط  از  پوپول  یراست  از   انیهودی  ایو    ستیو  ارتدوکس 

ناساد یبن  سمیهندو  ،ل ییاسرا  یافراط  یهاست یونالیناس از  قدرت   ی هاستیونالیگرا  در 

از    ،و طالبان در افغانستان  هیهند و سرانجام استفاده از اسالم توسط اردوغان در ترک
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به    ینید   ی هامذهب و توسل به ارزش  . است  یسنت   ییگرااخالق  نیا  گرید  ی هاجنبه 

 . شده است لیبه قدرت تبد یابیدست ی برا ای مسلکانهیکلبابزار 

شود،    جادیا  یتعارض  سمیبرالیو ل  یدموکراس  نینوشته بود که اگر ب  کیکه ها  یوقت

گاه گمان چی ه  دیشا  ،شود  یقربان   دیبا   ی داده شود و دموکراس  سمیبرالی به ل  دیبا  تیاولو

متحده که در   االتیا  ستیجمهور پوپولس یرئ ،  ۲۰۲۱سال    هیژانو  6کرد که در  ی هم نم

آزاد شکست خورد   کی را    ،بود  هانتخابات  به ساختمان   ی برا اوباش طرفدارش  حمله 

خارج    شهیاز ش   یغول  . کنند  ی ریقدرت جلوگ  ز یاز انتقال مسالمت آم  کند تا  ج یبس  کنگره 

 .دیدیبه خواب هم نم سمیبرالیلنو پردازاننظریهاز  کی چی شده است که ه 

*** 

  ،(Polanyi, 1944) یبا الهام از پوالن  ،(Burawoy, 2013b)   ی ووراب  کلیما

 یبازار در کشورها  ییگرا  ادیو بن   سمی برالینول  ی با غلبه   :سدینومی  در شرح روزگار امروز

ای کار و پول شتاب تازه  ی رویشدن نییکاال روند    ،ی الدیم  ۱۹۷۰  ی از اواخر دهه  یصنعت

در معرض دادوستد بدون کنترل قرار گرفت و به   گریبار د  رانیمزدبگ   کار   ی روین  .گرفت

  یلهی از وس   پول  . شد  زیآممخاطره   وپرمشکل    ران،یاز مزدبگ  ی اریبس  یزندگ   بیترت  نیا

بندوبار در ی بدر معرض دادوستد    توانستی شد که م   لیکاال تبد  کیبه    ،کاال   ی مبادله 

وکارها کسب  ی ارزش پول و مخاطره  یثباتی بکه به    ی امر  .ردیبورس و ارز قرار گ  ی هابازار

هم به کاال   عتیطبپس از آن که   .دیرا آفر  ی جهان  یمال  ی هیسرما  ی وال یو ه   دیانجام

 م،یکارمی  که در آن غذا  ینی زم  م،ینوشمی   که  یآب  م، یکنمی   که تنفس  ییهوا  ،شد  لیتبد

  . را شاهد شد ی جد ی هاد یتهد ،میکن می  یکه در آن زندگ ییهابدن

که   ی الدیم   ۱۹3۰  ی دهه  ی هادرست مثل سال)اکنون    ،یداتیتهد  نی در مقابل چن

 گر ی بار د(  میو پول را شاهد بود  نیزم  ،کار  ی رویبندوبار نی بشدن  ییکاال از    ی روند  نیچن

 کیراتدموکسوسیال   بدیل  کی  ایآاست که    نیاال  ؤس  .سر بلند کرده است  یراست افراط

ارائه دهد؟ در    ریخط  تیوضع  نیا   ی برا  ییهاراه حل  تواندیم  کیدموکرات  سمیالیسوس  ای

توانست    کیدموکرات  سمیالیسوس  ی هاشهیاند  ،پس از جنگ دوم  ی هادر سال  ،آن روزگار

 . رفاه بسازد  تدول  ، بازمانده از جنگ  ی هارانهیبر و  ،ی دارسرمایهاز جهان    ییهادر بخش

 کرد؟ ی ماند که بتوان آن را بازسازمی  ی باق  یجهان ایاست که آ نی امروز اال ؤساما 
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توان ینم  ،بشود  تر همکیتارهم که بدتر و    نیاوضاع از ا  ،چنان که در باال هم نوشتم 

به    د یبا .دیغصه خورد و رو به قبله دراز کش  ،صحنه قناعت کرد  کردن  ریتصوتنها به  

ها آن  ،فکر کرد  شدن  ادهیقابل پ  ی هابه آرمان  ،نیگزیجا  ی هابه افق  ،و امکانات  هالیبد

   . گذاشت شیآزما ی صحبت کرد و به بوته ،نوشت  اندر موردش ،مطرح کردرا 

ز  یوقت مردم  فرسوده  ،فشار  ریکه  و  فانتز  ، خسته  به    ،یراستدست   ی های به 

  ،آورندمی   اوربان و اردوغان باور  ،لوکاشنکو  ،نی پوت  ،ترامپ  رینظ  یافراط  یهاست یونالیناس

  ،ندیگومی  فشار  ریبه مردم ز هابیفرعوام  نیا  .تا به قدرت برسند  بندیای م آنها فرصت  



 علیرضا بهتویی  52 

که همه کار داشتند و   ی زمان  ،میگردانی و مطمئن را به شما بازم  ییطال  ی ما گذشته 

  ت یآرامش بود و امن  ،ما نبودند  ی هاابانیدر خ  هاستی و ترور   هاکارتیکه جنا  یوقت  ،رفاه

اخالق و   ،و دگرباشان خانواده  هاستین یفم  .دندیدزدیشما را نم  ی مهاجران کارها  .بود

  ،یافراطراست    ی گونهماریب  ی های فانتز  نیادر مقابل    .کردندی نم  دیمذهب شما را تهد

 ی بازگرداندن نظم  ی برا  دارند تا بتوانند   ازین   ی قو  اریبس  یلیبه تخ  دموکرات  ی هاچپ

   .تالش کنند  در جهان  یعادالنه و انسان

  ۲۰۲۰ترامپ در انتخابات    یندگیراست به نما  سمی مثال پوپول  ی درست است که برا

درمان   ،آنچه که در چهل سال گذشته بود  ه اما بازگشت ب  .شکست خورد متحده   االتیا

به جلو حرکت    دیبا  . ستیمعاصر ن   ی انهیاقتدارگرا  سمی پوپول  با  ی جد  ی و مبارزه   یاساس

جد  دیبا  .کرد مسائل  گروه  رانیمزدبگ   ی به  درصد   ۹۹که  )فشار    حتت  عیوس  یهاو 

و  (  مردمند دادراهپرداخت  ارائه  خواسته  ی اریبس  .حل  م  یحت  ،مردم  ی هااز    ان یدر 

دارا انه یم  ی هاگروه هم  خواسته  دیبا  .هستند   تیمشروع  ی رو  برآوردن   ،مردم  ی هابا 

 . راست را از قدرت گرفتن بازداشت سمیپوپول

 

 کمیوستیبدر قرن  کیدموکرات سمیالی چپ و سوس

 خ یکرد که در طول تار  فیتعر  نی را چن   سمیالیتوان سوسمی   :سدینومی   اکسل هونت

مدام به دنبال  طور  به  ،از شهروندانای  تازه  ی هامتفاوت، گروه  یاجتماع  ط یاساس شراو بر

  یکار را با تالش برا  نیاند و ابوده شان  ی هاخواسته جامعه به    ی جلب توجه افکار عموم

ب ارتباطات    ن یاز  نت   وبردن موانع    سپهر »  در  یاجتماع  یآزاد  ی گسترش فضا  جهیدر 

 یصنعت  ی کارگران در جامعه  بیترت  نیبا ا  .اندبرده   شی پ(  public sphere)  «یعموم

بحث    ،یبردن موانع ارتباط  ن یاز ب  یپدر  شیموجه خو  ی ازهایرفع ن  ی برا   ،قرن نوزدهم

بازار در آن  ی دار سرمایه ستمیکه س رایز .بودند ی اقتصاد یزندگ ی در حوزه وگوگفت و 

  م یب اگر فکر کنخ  .رشد جامعه بود  ی هادستاورد  کارگران از  ی وربهره در راه    یدوره مانع

دوره در  تازه  ،مختلف  یهاکه  گروهای  موانع  برابر  دارد  ی هادر  وجود  زندگ  ،تازه   ی تا 

 یمطالبه   ،ی اچپ در هر دوره  یفهی وظ   ،داشته باشند  گرانیآزادانه و برابر حقوق با د

هونت با الهام از هابرماس و مفهوم   .( Honneth, 2016) ستهاگروه  نیا  ییهمگرا
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تعب  -او  (  public sphere)  «ی عموم  سپهر» ازگسترده  ی ریکه   ی هاسازمان  تر 

است که   یعموم  سپهر  نیدر اروزگار امروز    درکه    سدینومی   -است    «یمدن  ی جامعه»

 ی هاجاست که گونه   نیا  .توانند آزادانه ابراز نظر کنند می   جامعه  کیشهروندان    ی همه

ان م   ، شهیدمتفاوت  ان یا  .شوندی مطرح  که  آزما  ی هادهیجاست  محک  به    ش یتازه 

تدق  حیتصح  ،ندیآیمدر هدان یا  .شوند می  قیو  در  شهروندان  عموم  که   ت یجاست 

آن آزادانه  ،سرنوشت  ع  .دارند مشارکت    ی عموم   سپهرکه    کندی م   تأکیدحال    نیدر 

محدود  تنها    گرید  ،۲۱در قرن    سمیال یسوس  .است  رییهم مدام در حال تغ  کیدموکرات

بلکه به    .ستین  ی اقتصاد  یکارگران در حوزه  یگانگ یو از خود ب  ادیبردن انق  نیاز ببه  

از ستم  )  هاانسان  انیروابط م  یاجبار و سلطه در تمام  ،ستم برداشتن    انیدنبال از م

در راه شکل   یاست که مانع(    رهیو غ  یتا مذهب   یو آزار قوم  یاز تعد  ،ی تا جنس  یطبقات

است    «یعموم  سپهر»  نیتنها در ا  .در جامعه است  کیدموکرات  یعموم  ی گرفتن اراده

سازد به  می  که آنها را قادر  میشو  اروی رو  ییهاجامعه در نقش   ی با اعضا  میتوانمی   که ما

آنان محدود    ی جامعه متعهد شوند که تنها به منافع فرد  ی در سطح تمام  ییهاشرفت یپ

ن  گرید  ،یفیتعر  نیدر چن  سمی ال یسوس  .ست ین کارگران  امر  آرمان   نی حامل  .ستی تنها 

   .شوند می شهروندان یتمام ، یستیال یسوس

  یدموکراسال یسوس و    ،بعد از جنگ دومدموکراسی  سوسیال  ،آن که  گرید  ی نکته 

ایدئولوژی دوران صنعتی بود و برای مشکالت    ،آن  ی گونه  نیترشرفته یپ مثابه  به   ی سوئد

جهان   ی به کشورها  یصنعت   ی کاالها  دی و تول  هیانتقال سرمال  مث  «پساصنعتی»دوران  

اروپا    ی کشورها  ی هاکارگران کشور  ی در بخش صنعت برا  یابیشدن امکان کارکم   ،سوم

آمر بس  ،بخش خدماتگسترش    ،یشمال   ی کایو  و   هاانه یرا  کیتکن  یارگسترده یرشد 

مصنوع  مسائل   یهوش  آمادههاحلراه  ،محیطیزیستمبرم  و  و  حاضر    .نداشتای  ی 

دیگری  اندیشگی  مکتب  هیچ  رشد  دموکسوسیال تجارب    ،اگرچه  تلفیق  در  را  راسی 

یک از  رفاه  دولت  ساختمان  و  برابری اقتصادی  و  اقتصادی  نسبی  عدالت  با  ی هاسو 

عملی   ی در گنجینه   ، -که بتواند در شرایط امروز هم به کار آید  -  اجتماعی از سوی دیگر

 . نبود ی مسائل تازه کاف نیبا ا یی ارویرو  ی تجارب برا نیاما ا .و نظری خود ندارد
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که   ی دارسرمایهمحدود کردن قدرت سرکش و نامحدود    ی برا  توان می   ایآپس  

دنرا    ی طبقات  ی فاصله تازهامروز    ی ایدر  به چالش    یموکراسد  ،کشاندهای  به عمق  را 

را  استمدارانیو س  استیو س   ده یکش آنان  مقابل صاحبان   ، را خوار کرده و قدرت  در 

ارزش   ،شان نامطمئن کردهیشغل  ی ندهیرا به آ  رانیکاهش داده؛ مزد بگشدت  به   ،هیسرما

 یمبادله  ی لهیقدر کرده؛ پول را از وسیبکارگران را    ی مقدار و مقام و مرتبهیبکار را  

کرده و    لیتبد  ،و فروش کردن  دیسهام، و خر  امالتمع   ،ی بازسفته   ی برا  ییکاال به کاال 

و  کننده نگران ا زیانگهراستر  از  مح  عتیطب   یتمام  ،هانیتر  به   ی بشر  ستیز  ط یو  را 

بد  یکار  ،کرده  دیتهد  ی نابود و  دادای  ستهی شا  لیکرد  و   ها چپ  ایآ ؟ارائه 

 ؟ دارند  کردن  شنهادیپ یبرا ینیگزیجا ایو  ،گریکار دراه هاستیالی سوس

 ،ییکایآمر  ستی جامعه شناس مارکس(  Erik Olin Wright)  تیرا  نیولاُ  کیار

برای مثال در مورد   .دهدمی   پاسخ آری   هاال ؤس  نیاست که به ا  یگرانپژوهش  از جمله

کارییکاال )اول   نیروی  که (  شدن  است  آن  گذشته    ا ب  بر  تجارب  از   در استفاده 

ی شبیه محدودیت طول روز کاری، حمایت  هاراهتوان  می   ،دموکراسی سوئدی سوسیال 

ی مزدبگیران در صنعت و  های کارگری، تعاونیهاو اتحادیه  هااز بیکاران، تقویت تشکل 

 بدیل ی  هاهای سازمان آزمون باید    .خدمات را دوباره به بحث گذاشت و به کار گرفت

ایده با  که  بودند  هااجتماعی  گرفته  شکل  دموکراتیک  سوسیالیسم  تجارب   -ی  مثل 

مجارستانتعاونی در  دهههاسال   ها  سوسیالی  ،۱۹۸۰  ی ی  وبازار  یوگسالوی  در   ستی 

لهستان  در  همبستگی  هم  جنبش  بر  ، دوره  نیدر  معنا   سم یالیسوس  ی ده یا  که   ی به 

 او   نیهمچن  .مورد توجه قرار داد  را  ،- داشتند  ه یتک  نیی جامعه از پا  یجمع  یسازمانده

تجربه اشاره  ی هابه  اجتماعبه   .کندمی   تازه  اقتصاد  به  نمونه   social)  یعنوان 

economy  )اقتصاد بدون سود اشاره دارد  ا ی  (Wright, 2010 ).  توانی م  ی با مثال 

 ی هابرنامه   ،یخصوص  ی هاشرکت   ،یطوالن  ی هاسال   . ردک  فی نوع از اقتصاد را تعر  نیا

و با    کردندی م  هیرا ته  Stata  ای  SPSSمثل  (  statistics)آمار    ی برا  ی وتریکامپ 

  .بردندی کالن م  ی هاو سود  فروختندیو م   کردندی م  روزرسانیبهتازه همواره    ی هاکیتکن

ای خودشان برنامه  ،آمار  ی متخصص در رشته  انیاز دانشگاهای  عده  ری اخ  ی هادر سال

  . کنند ی کردند و م   روزرسانیبه  ،را نوشتند و به طور مداوم  Rبه نام    شرفتهیپ   اریتازه و بس
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ا از  است  رایگانبرنامه    نیاستفاده  در دسترس همگان  ی دانشنامه  ،گرید  ی نمونه   .و 

   .مفصل در باره آن نوشته است  تیرا نیولاست که اُپدیا ویکی

  ، ی دارسرمایه  ستم یسموتور حرکت  حال بر آن است که    نیدر ع  تیرا   نیولاُ  ک یار

امروز    ی در لحظه  ،یستمیس  نی چن  .است  «تربیش مصرف    ی برا  تربیشهر چه    دیتول»

محدود    ،و امکانات آن  عتیطب  ی هارهیکه ذخ  رایز  .است  دهیبست رس بنبه    ،ی بشر  خیتار

خطر   نیا  .کندمی   را دچار مخاطره  ی بشر   اتیح  یتمام  ی روند  نیچن  یهستند و ادامه

 دیتهد  ی را به نابود  تیبلکه تمام بشر  ،ستین   یاجتماع  ی طبقه   ایآن گروه    ای  نیا  ی برا

  ، ینی مع  ی دوره  ی توان برامی  را  یمشکل  نیوپنجه نرم کردن با چندست   دیشا  .کندی م

ا  .انداخت  قیبه تعو   « تربیش مصرف  »  ی فلسفه   ،ن یزمشتابنده  شدن  خطر گرم  نیاما 

  ستمیس  کیتنها  جاست که  نیا  .کشدمی   به چالشرا    ی دارسرمایهمثابه موتور رشد  به

حال    ی برا  یقبولقابل  لیتواند بدمی   یجهان  کیدموکرات  ی شده  ی زیربرنامه   یمشارکت

که   یست یالیسوس  ی پروژه   .باشدما    یخاک  ی کره   یدر زندگ  یط یمحستیزمهار بحران  

انداز چشم است که یواقع  ی ایاتوپ ینوع ،خودش فیبا توص ،کندیم فی تعر تیرا نیولاُ

(vision  )پنداره مق  ییهاو  جن  کوچک  اسی در  اشکال  در  آن  گوشه   ینیاز   یها در 

دن شکل    ایمختلف  تنظ  های تعاون  رینظ   ییهابدیل به   ی مشارکت ی بودجه  میو 

(empowered participatory governance  ) در   ی مناطق شهر  یدر برخ

 سمی الیسوس  گرید  ی سو، استبداد بازار و از سوکیاز    هاتجربه  نیا  .حال تجربه شدن است

  ،تی را  ی شنهادیپ  ی اقتصاد   ستمیس  . کشندی را به چالش م  ی و استبداد  یدولت  ی از باال 

متنوع   یبیترک اشکال  از  شرکت   یاست    ، ی مشارکت  ی زیربرنامه  ،یدولت  ی هامثل 

 .گرید ی نهادها ریبازارها و سا ک،یبا مقررات دموکرات یخصوص ی ها، شرکت هایتعاون

 ش ی را پ  سم یالیموج سوم سوس  ی دهیهم ا  (Burawoy, 2013a)  ی واروب  کلیما

نخست  کشدی م موج  از  پس  دوم  کی کالس  سمیالیسوس  یعنی  ،که  موج   یعنی  ، و 

در حال    ،(کیراتدموکسوسیال و    یکیبلشو ) در اشکال متفاوت آن  یدولت   سمیال یسوس

 یجامعه»  رببلکه    ،دولت  ایبر اقتصاد و    تنهاموج نه   نی ا  تأکید  ،ی به گمان و  .تولد است

 « یمدن  ی جامعه»   ی هات یبه گسترش فعال  ،کیدموکرات  سمیالیسوس  ن یا  .است  «یمدن

پا  ییهابه تجربه  .توجه دارد  یدر سطح مل  و هم   یهم در سطح جهان از  در )  ن ییکه 
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مدن  ی هاسازمان  آ  ،در حال شکل گرفتن است(  یجامعه  را  آنها  و   دارنده یتوجه دارد 

 انینه درصدد است که بازارها از م  ،یوراوب  به نوشته  ، موج سوم   سمیالی سوس  .شناسد می 

( بازار و دولت)آنها  ی دو خواهد هر می   بلکه .کند یرا ملغ هاخواهد دولتمی بردارد و نه

کنترل  بردار  فرمانرا   تحت  همگانخود  ی هاسازمانو  کند  یگردان   مسائلاز    . جامعه 

بشر  ،موج   نیا  ی مرکز از  فجا  تیدفاع  برابر  مق   است  یکیاکولوژ  ع یدر  اکنون   اسیکه 

 .دارد یجهان

ا  ب  تیرا  ن یولاُ  ک یار  ی شنهادیپ   سمیالیسوس  ی هادهیدر  سوم  موج  بازار    ،ی واروو 

(Market  )ستیقرار بر لغو بازار ن  ،بلشویکی  یدولت   سمیال یحاضر است و مثل سوس.  

( coordinator)کننده هماهنگکننده و م یتنظ نقش  ،کیتئور ی دورنما نیبازار در ا

معنا  ،دارد طر  ی اقتصاد  ی هات یفعال   یهماهنگ  ی به  داوطلبانه  قی از   ی مبادالت 

را   یبازار در بخش تعاون   ستمیاستفاده از س  تیرا  .هامتیعرضه و تقاضا و ق  رمتمرکز،یغ

 یسازمانده   ی برا  ابندهیگسترش  لیبد   ی هااز راه   یکی که    ،کندی عنوان مثال طرح م به

  یتفاوت مرکز   کیاما    .(Wright, 2010: 91)  بازارمحور است  ی اقتصاد  ی هات یفعال

رومر  نیا  یده یا  انیم جان  با  بازار  مورد  در  اقتصاددان   (Roemer, 1996) دو 

 ی ست یلایسوس  یستمیکه رومر بازار را در س یدر حال . وجود دارد ییکایآمر ستیمارکس

  ،تی و را  ی ووراوب  .است   یو جمع  برابر د یتول  لیوسا  ت یکه درآن مالک  ،کندمی   فی تعر

 بر   کیدموکرات  نترلکنند که در آن تنها کمی   هیتوص  یسمیال یبازار را در چنان سوس

  .وجود دارد ی اقتصاد ستم یس

  ییهاالؤدر پاسخ به س  (Arato & Cohen, 2021)و جین کهن    آندره آراتو

 رادیکالیزه شدن سه شعار انقالب فرانسهسوسیالیسم از  :  نویسندمی   ،که در باال طرح شد

سرچشمه  یعنی همبستگی  و  برابری  می گیردمی  آزادی،  ادامه    :دهندو 

از   ی پاسدار در مورد    .«پایبند بود  به هر سه این اصول در عمل  دموکراسیسوسیال »

 ،شودتعریف می هاکه با حقوق مدنی و سیاسی انسان،  «آزادی » یعنی- ارزش نینخست

  ، «برابری »در مورد ارزش دوم،    . و همراه بودند  کیشر  سم یبرالیبا ل  هادموکراتال یسوس

را    هاتدموکرا سوسیال  مفهوم  و  عمیقاین  لیبرالواقعیتر  از  در    هاتر  و  کردند  درک 

که همانا  ،  «همبستگی» در نهایت، در مورد ارزش سوم یعنی    .بودندتر  موفقپیشبرد آن  

 ،علیه زنان  هاناتوان است، و تالش برای مبارزه با تبعیض توجه ویژه به افراد ضعیف و  
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قومی  سایرعلیه  و    ،نژادی -تبعیضات  و  جنسی   ،پذیرآسیباقشار    دگرباشان 

که   یدر جوامع  ،و کهن  آراتوبه گمان    .درخشانی دارند    ی کارنامه   هاتدموکرا سوسیال 

داشته  یدموکراسال یسوس برا  ، قدرت  فضا  هم  آزاد  ،گووگفت  ی هنوز  تبادل    بحث  و 

است  شهیاند برا  . باز  نماکینزد   ی تالش  کردن  با    ی هاگروه  ی هانده ی تر  مردم  مختلف 

 « یاسیس  ی جامعه»متفاوت در    ی هادر عرصه   ،گوناگون  یاجتماع  -ی خاستگاه اقتصاد 

احزاب) اتحاد )  «یمدن   ی جامعه»و    )مثل   ی هاجنبش   . است  ان یجردر  (  هاهیمثل 

بزرگ(  social movements)  یاجتماع و  محل  ی سراسر  ،کوچک  ا  یو   نیدر 

  یبرا وجوکاوش و جست  .کنند می   تی شوند و شروع به فعالمی   متولد  «یمدن  ی جامعه»

برا راه   افتنی اقتصاد  ی حل  و )  «بازار  ییگرا  ادیبن»از    یناش  ی مشکالت  فقر  گسترش 

در حفظ    رانیمزدبگ  ی همه   یناامن  ، از مردم  یدرازمدت گروه  ی کاریب   ،یشکاف طبقات

 ، مدارس  سازی جدا  ،ی زندگ   ی هامحل ی طبقات  کیتفک)  «یمشکالت اجتماع»  ، (...کار و  

کاهش    ،یاجتماع  ی ها تیهو  فیتضع)  «یمشکالت فرهنگ»  ،(...و    ی ز یست گانه ی برشد  

جامعه    یهمبستگ سطح  گروه   ژهیوبه در  فردگرا  ریپذب یآس  ی هابا  رشد    ، ( ...ییو 

مثل نفت    یلیفس  ی ها از منابع سوخت   ی انرژ  تأمین کاهش  )  «یط یمح  ست یمشکالت ز»

از جمله موضوعات (  ...کم کردن مصرف در جامعه و    ،دی از تول  یناش   یکاهش آلودگ  ،و گاز

 ،یافتهسازمان فعال و    ،چنان شادابهم  «مدنی  ی جامعه»این   .ست هاوگوگفت بحث و    نیا

کنار   ا  داری پا  «یاس یس  ی جامعه »در   ونظر  تبادل   ی هامحلترین  مهم   ،جوامع  نیدر 

تواند می   ،یدوران صنعت   راسیدموکسوسیال بست  بنرغم  علی   ، کههستند    ییهانه یزم

 ون یزاسیبه خاطرسپرد که روند دموکرات  دیبا  . ندیبگشا اندازی نوین راچشمراهی تازه و  

راهنما  انیپای ب  ریمس  کی  ،دارادامه  فرایند  کی  ،جامعه چراغ  که  هر جنبش    ی است 

استیترق پرنسی  .خواه  و  اینهاپ اصول  بر  ناظر  اساسی  تکثر   ،روند ی  تعمیق  برای 

  :به شرح زیرند  به اعتقاد آنها دموکراسی

گوناگون جامعههابخش  –  اول پاره   ،ی  این جامعه هستندای  تنها  و   .از  خواست 

حمایت   ،ی قانونیهاکه از راه  ،آیدمی آنان تنها آن زمانی در جامعه به اجرا دری هاایده

   .اکثریت مردم را به دست آورده باشد
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امری موقتی است    ،(که حمایت اکثریت را کسب کرده)  هاپذیرش این ایده  -  دوم

 . لذا باید امکان تصحیح آن وجود داشته باشد ،ممکن است خطا بوده باشد  و

و    «علمی»  حقیقت محض  ،عالیق و ایدئولوژی هیچ طبقه و گروه اجتماعی  -سوم

 ،«خلق» به نام  ای  لذا پدیده   .ی دیگر اجتماعی نیست هاتمام طبقات وگروه  ی نیز نماینده 

  .وجود ندارد ،تمامی افراد جامعه باشد  ی که تجسم اراده «هاتوده» و  «مردم»

گرایش  -چهارم و  کشورهااحزاب  قوانین  چارچوب  در  فعال  سیاسی  و   ،ی  رقبا 

که در صدد حذف و  نیکنند نه امی لذا آنان با هم رقابت .نه دشمنان ،هستند حریفان

 .هم باشند  ی نابود

که ما تنها بر    ست ین   ی کاف:  و کهن معتقدند که  آراتو  ،ضرورت حفظ بازار  رامونیپ

که ناتوان   یوقت  ،مداخله در بازار  دیبلکه با  . میبازارها بسنده کن   ی رقابت  ستمیداشتن س نگه 

ثروت از    عیبازتوز  ،(آموزش  ی مثال در عرصه  ی برا)قابل قبول است    ی هامدل  ی از ارائه

مثال    ی برا)   ستمیس  نیا  ی هاانیاز ز  ی ریجلوگ  ی ن مقررات براییو تع  هااتیمال  قیطر

 یر یگبه شکل   تواندیرقابت آزاد در بازار م  .م یکن   دییتأ  زیرا ن(  ستیزمحیط  در حفظ  

 ج ینتا  ،مثل بهداشت و مراقبت از سالمندان  ییهابازارها در عرصه  نجامد،یانحصارها ب 

م   ی بد  اریبس ارضا  کنند ی را عرضه  به  قادر   ،ستند ین  تی فی با ک  یاجتماع  ی ازهاین  ی و 

را   یبومستیز   بحران  ،کنترلیببازار    زم یمکان  .خدمات باشد  نیا  ی مبنا  ،که سود  یوقت

کار و تکثر اشکال    ی هادر محل   یدموکراس  قیتعم  ی تالش برا  .کشاند می  تنها به فاجعه

   .هاستآن ی هاشنهاد یهم از پ( یو دولت یاجتماع ،یتعاون ،یخصوص ) ت یمالک

 patriotism)   یدوستهن یم و    سم یونالیبر ناس   دیبا  کیچپ دموکرات  ، به گمان آنها

& love of country  ) یراست افراط  فیدر تعر  اما اگر  .داشته باشد  ی جد  تأکید،  

را (  هاهندو  ای  هامسلمان  ای  هاد یمثال سف   ی برا)  ها«ی خود»از    یانیم  یتنها عده   «ما»

و   کنندی م  یکه در کشور زندگ  ییآنها  ی همه  ،«ما»چپ از    فی تعر  در  ،شودمی   شامل

قوان از محل )کنند  می   یچوب آن زندگگذارند و در چار می  آن احترام  نیبه  مستقل 

 یمل   یهمبستگ   نیکنند که امی   تأکیداما    .جزو ما هستند(  رهیو غ   تیقوم   ،مذهب   ،تولد

 .کرد م ی به اشکال گوناگون تحک ،دیرا با

آراتو کهن  آندره  جین  راست   نیا  ،سندینومی   و  م   ی افراط  ی هاانتقاد   ندیگوی که 

 ق ی عم  اریبس  ،مردم باشند و مردم  ی هانده یکه قرار است نما  استمدارانی س  انیم  ی فاصله
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است    کیزماتیرهبران کار  ،بردی م  شیپ  راست افراطیکه    یحلراه  .درست است  ،  شده

نما عاد  «ما»کامل    ی که  مقابل    ی مردم    نیا  .شوند می   ن ینشکاخنخبگان    ،«آنها»در 

 . دیگومی  ما را  ی هادرد  ،زندمی   که مثل ما حرف  یکس  ،از ماها  یکی  ، شوند یرهبران م

تبل آنتاگون  ،آنها  غاتیدر   .شودی م  تأکیدشدت  به  «آنها» و    «ما »  انیم  یست یبر شکاف 

هر جور   ،بروند  دیبا  «آنها»  ،خبری بفاسدند و از حال مردم    اند،ن یکه باالنش  «ییهاآن»

   .که شده 

 ی برا  غیبا اجتناب از تبل ،و کهن  گمان آراتوبه   ،دی دموکرات با  ی روی ن   ، در مقابل آنها

افراط آنتاگون   یتضاد  س  مروج  ،ی ستیو  فرهنگ  عناصر  یاسیآن  که   ، تعامل  باشند 

بردبار  ی دار شتنیخو است  ی و  برجسته  آن  غرب  .در  جهان  و جاافتاده    ی نهاد  ، در 

 .ردی مورد استفاده قرار بگ  هانگرش  نی ا  جیترو  ی تواند برامی  وجود دارد که  کیدموکرات

پاسخ آنها  ا  یاما  ا  یکه در جوامع  رندنداال  ؤس  نیبه  ن  هانهاد   نیکه  و   ستند یموجود 

 ن یا  دیچگونه با  ،مدران استقدرت  یوه یدموکرات تنها ش  ی هاروین  ی انه یسرکوب وحش

 برد؟ ش یرا پ وگوگفت مل و افرهنگ تع

که  همان هم  شیپطور  چارهنیا در    ،امنوشته تر  هم  ا ای  جا  که    ستین  نیجز 

 . فعال کرد  ،ند باش  فی ضع  هم که هر قدر    ،را  «یمدن   یجامعه»و    «یاس یس  ی جامعه»

عاص  دیبا مردمان  توجه جد  یبه مشکالت  فشار  و  فقر  از  آمده  تنگ  به  به   .کرد  ی و 

از   .کمک کرد   گرانیسازمان دادن د   بهآنان مدد رساند و  ای  هیموجود اتحاد  ی هاسازمان 

دفاع -  شانی و مذهب  یقوم  ،یجنس  ، یمستقل از تعلق طبقات  - شهروندان  ی حقوق همه

که    کندی نم  یهم فرق  «یمدن  ی جامعه»و    «یاسیس  ی جامعه»  ی هات یدر فعال  13.کرد

  نی ا  ی کردن فضا  زهیدموکراتمعتقد به  که    یوقت(و احزاب گوناگون    ها سازمان  نیفعال

معتقد  یمذهب   ،)هستند  کشورها سکوالر  ای  اندو    ایهستند    ستیونالیناس   ،که 

حقوق    ،ستیز  طیمشکالت مح  ایاست    ی آنها مرکز  ی حقوق زنان برا   ، ستیونال یانترناس 

به    د یبا  . و کارگران  هاکه مشکالت باز نشسته   ا یهاست  آن  ی مسئله  نی تریاصلمعلمان  

گسترده    ی هااتحاد و ائتالف   استیس  ،ی و آزاد  ی مبارزه در راه برابر  ی خاطر سپرد که برا

 

 ، نقد اقتصاد سیاسی توان آموخت؟پ و یارانش چه میاز ترامعلیرضا بهتویی،  ۱3

https://pecritique.com/2020/07/13/%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d8%b4-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa%d8%9f/
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 ، ی و مردم عاد   هاییباال   نی گسترده ب  ی که از نابرابر  ی آنان  ی با همه  دی با  .است  ی ضرور

گو کرد، با حوصله به مشکالت  وگفت   برند، ی رنج م  ریثروتمندان و انبوه مردم مزدبگ  ن یب

 ی به جا   .به مشورت نشست  ،مشکالت  نیا  ی هاها در مورد راه حلکرد، به آنآنان گوش  

 ، خواندن آنها را ندارد  ی کس حوصله   چیکه ه   ،«اعالم موضع»و   «یاسیس  ی هاهیاعالم»

  .کرد وگوبا مردم گفت  ابا زبان فهم

*** 
 

مووف   و  بازتعریف   ،اما  (Laclau & Mouffe, 1985)الکالئو  پیشنهاد 

  توصیه   را«  رادیکالیزه کردن دموکراسی»  و به جای آن  را مطرح  «سوسیالیستی  ی پروژه»

 یکردن دموکراس  زهیکالیاست که روند راد  نیآنها ا  تأکیدمهم مورد    ی نکته   . کنندمی 

 سمی ال یاما سوس  ،هم هست(  یستیالیسوس)  ی دارسرمایهضد    ی مبارزه   کیلزوماً شامل  

از اشکال    ی اریبس  ، آنها  ی شنهادیپ  « کالیراد  یدموکراس»در    .ست ین  ک یدموکرات  الزاماً

و   ستندین  ی دار سرمایه  دیروابط تول  ی ها آمدپی که تنها    ی و فرمانبردار  ی وابستگ  ،تیتبع

  یقوم  ،ی نژاد  ،یجنس  ی گرسلطهو    ضی مثل تبع )هم دارند    ی گرید  یفرهنگ  ی هاشهیر

یکی از ال  ؤسدر پاسخ به   . شوند  دهیکه به چالش کش  دیبا  و  تواندیم   ، زین(  یمذهب   ای

ارنستو   ، ی دموکراتیک و سوسیالیستیهاخواست  وند یارتباط و پ  ی دربارهدانشجویان  

  تنها  ی سوسیالیستی هابه گمان من خواست :  نوشته بود  ،(Laclau, 1990)الکالئو

همگانی  ی  أرهمان طوری که مردم برای حق    .اندبوده ی دموکراتیک  هاخواست  بخشی از

سیاسی مشارکت  همه  ،و  برای  آموزش  و  مدرسه  مبارزه  ،یا  جنسی  و  نژادی   برابری 

 .ی اقتصادی یا کنترل بر شرایط کار هم در جریان استها مبارزه برای برابری   ،کنندمی 

ی  دارسرمایهمبارزه علیه مشکالت به وجود آمده از سوی    ،به گمان الکالئو و مووف

  .کارگر نیست  ی محدود به مسائل طبقه تنها    ،در دنیای امروز تیبدون کنترل و محدود

  . کشند می   رنج  هادرگیر این مشکالت هستند و از این آسیب  ،تری از مردموسیعاقشار  

( تربیش برای سود و مصرف  )ی  دار سرمایه  باری که تولید فاجعهمشکالت محیط زیستی  

دیگر برای دسترسی   سرزمین  هب  سرزمینتحرک سریع سرمایه از این    ،آوردمی   به بار

کار   نیروی  محدودیتارزانبه  و  کم هاتر  دولتی  ی  سود  )تر  برای  هم    که(  تربیش باز 

فرسا با شرایط غیر انسانی در اقلیمی دیگر را طاقت بیکاری گروهی در این اقلیم و کار  
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مزدبگیران در تمام طبقات اجتماعی   ی شرایط نامطمئن کاری برای همه  ،شودمی   باعث 

 یی افسارگسیختهدارسرمایه ی حاصل از فعالیت  هایی از این دشواری هامثال   ، گوناگون

ی در دار سرمایهعلیه مشکالت به وجود آمده از سوی  )  چنین مبارزه ای   .دوران ماست

ی است و  دارسرمایههم ضد    ،ه و طبقات گوناگونبا حضور اقشار گسترد(  دنیای امروز

می  جامعه تواندهم  در  دموکراسی  تعمیق  راستای  آن  . باشد   در  به  که مشروط 

مبارزه هاشرطپیش  چنین  باشندای  ی  بودن   : همانا  یعنی  ،موجود  باز  و  بودن  زنده 

 فرهنگو   چندگانگی  ،آزادی احزاب و مطبوعات  ،(civil society) مدنی    ی جامعه

است و نه    لیدل  ی و اقامه  یاستدالل  ی هاشان بر روندتأکیدکه    تکثر عقاید در جامعه

ی سوسیالیستی یا ضد  مبارزه اگر بتوان چنین    .نیزم  اینازل شده از آسمان و    ی هاهیآ

گاه  تر مبارزات دموکراتیک جای داد و مستقر کرد آنوسیع   ی ی را در پهنه دارسرمایه

ی دار سرمایهتوان تصور کرد که غلبه بر مشکالت ناشی از فعالیت بدون محدودیت  می 

بود که   به جامعه قادر خواهد  فراهم کندانسانی ای  تحول و گذار  را  چنان که   ،اما   .تر 

باید توجه کرد که این روند رادیکالیزه کردن مبارزات   ،کنندمی   تأکید  الکالئو و مووف

معین  ،دموکراتیک پایان  نقطه به  ظهور  )موعودی    ی و  سوسیالیسم»با  و  «حضرت 

رسد که در آن دیگر همه چیز گل و بلبل  نمی  («عدل سوسیالیستی  ی جامعه» برقراری  

چنین مفروضات   ،یدآآزاد به وجود می  بدون مبارزه و کامالً   ،شود و جامعه بدون تضادمی 

تاریخ بشری در جریان تا زمانی که    .تنها توهمات خطرناک هستندای  شناسانهآخرت

 ک یدموکرات  ی هاروند  تربیش   قیو تعمو مبارزات برای بهبود    هااست باید به این تضاد

  .فکر کرد

آن  ی نکته  ما    کهدیگر  گروه گونهوقتی  و  طبقات  در  هاگونی  مختلف  اجتماعی  ی 

می را  کالسیک)بینیم  جامعه  مارکسیسم  تصور  برخالف  به   ،که  همه  و  نشدند  ساده 

ی گوناگون هااقشار و گروه)  ی مختلفها رهاییآنگاه باید از  (  کارگر تبدیل نشدند  ی طبقه 

  ، ای به این ترتیب هر مبارزه   .«رهایی عمومی بشریت»سخن بگوییم و نه   (در جامعه

الکالئو برای روشن شدن این مطلب   . ناتمام و ناکامل است   ،یک مبارزه برای هدفی معین

موافق به سرنگونی یک رژیم دیکتاتور   ،فرض کنید که نیروهای انقالبی  :آوردمی   مثالی 

مرتجع وظیفه می   .شوندمی   و  که  کرد  فکر  انقالبی  ی شود  جریان  سناریوی  این  در 
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نام طبقه  نخست به  یا امت اسالم  ، کارگر  ی آن است که  تمام قدرت را   ،ملت آلمان 

را پیش    «رهایی»ی زندگی اجتماعی این  هاتمام عرصه تسخیر کند و بخواهد که در  

تواند شروع یک روند دموکراتیزه می  این جریان انقالبی   ی وظیفه   دومدر سناریوی    .ببرد

باشد این  ی مختلف در آن جامعه  هاآن گروه  طی روندی که    . کردن حیات اجتماعی 

به   ،نمایندگان خودشان را با انتخاباتی آزاد  ،یابند که خود را سازمان دهندمی   امکان را

ی آنان تالش های سیاسی بفرستند تا در راستای تحقق خواسته هاگیری تصمیممراکز  

آنگاه ما با سناریوی یک چپ دموکرات روبرو خواهیم   ،اگر این راه دوم پیش برود  .کنند 

آگا  .بود رفتن  باال  اقشار نکته آن است که سوسیالیسم دموکراتیک خواهان  تمام  هی 

خویش باشند و نه تنها یک   ی سرنوشت و آینده   ی مردم است تا بتوانند معماران ویژه

بر آن است که   تأکید .اش قرار گرفته استعهده بر  «رسالتی تاریخی»معین که    ی طبقه 

باید در روند مبارزات دموکراتیک حفظ شود، زیرا حتی    فضای رقابت آزادانه همیشه 

توانند به می   ،در نبود رقابت آزادانه و فضای دموکراتیک  ،نیز  هارهبری   «پیشروترین»

  .شوند لیتبددیکتاتور  ناقتدارگرایا

  ی برخدر   الکالئو و مووف  ی شنهادیپ «دموکراسی رادیکال»در    ییاجرا   ی هااست یس

س  ی نیمع  ی هاشباهت  ،هاجنبه  همان  برا  ییهااست یبا  که  مثال    ی دارد 

از    ی رودنباله  با)  «راه سوم»  ی از چرخش به سو  شیپ  ی سوئد  ی هادموکراتال یسوس

مثال    ی برا  (Mouffe, 2018: 40) شانتال مووف  .بردندی م شیپ(  شرکا  و  ربل  یتون

یی های فراوانی با سیاست هاشباهت   ،اپیشنهادی م  «رادیکال دموکراسی»:  نوشته است

 «راه سوم»ی سوئدی پیش از چرخش به سوی  هادموکراتسوسیال دارد که برای مثال  

بازگشت به آن مدل قدیمی سازش میان کار و   که کند اما اضافه می   . بردندپیش می 

نیست ممکن  دیگر  امروزه  مطالبات   رایز  .سرمایه  به  توجه  ضرورت  بر  عالوه  که 

، (و دگرباشان  یستینیفم  ی هاجنبش   ی مثال طرح شده از سو  ی برا)  دی جد  کیدموکرات

ن مح  زیو  نجات  مبرم  دال   یکیوضوح  به   ،ستیز  طی ضرورت  امکان   یاصل  لی از  عدم 

و   قیبا تشو  ی نزیاقتصاد ک  ی هاراه حل  رایز  .بازگشت به آن مدل پس از جنگ است

  ست یز  طیمح  بیتخر  ی موتورها  ،ی و رشد اقتصاد  مصرف  ی برا  تربیش   ی تقاضا  بیترغ

 ی اجتماع   ی هاخواسته   انیبه ب  ازین  «کال یراد  کیدموکرات»  ی پروژه  کی  نیبنا بر ا  .هستند
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است    ی ضرور  .دارد  کیبا چالش بحران مبرم اکولوژ  یی ارویرو  ی برا  ییهاو طرح   دیجد

 ولح  ی ستیال یو سوس  کیدموکرات  ی هاسنت   ی اساس  ی هاجنبه   ان یمای  تازه   بی که ترک

کدام ) «رادیکال دموکراسی  »(ی  بدیلاین که چنین   . از توسعه تصور شود  ی دیمدل جد

 ها بستگی به زمینه   ،به گمان الکالئو و مووف  ،خواهد داشت  مختلف  ی هادر کشور نام را  

سنت  ملی  هاو  کشوری  نظیر  هانام   .دارد  ی هر  مختلفی  شورایی»ی  یا «  دموکراسی 

توان را می  ،«اکو سوسیالیسم»   یا  «سوسیالیسم دموکراتیک»  ،«دموکراسی مشارکتی»

و نام    اصطالح(  Norberto Bobbio)  فیلسوف ایتالیایی نوربرتو بوبیو .دکرپیشنهاد  

که تعریف آن چنان ساختاراجتماعی است    بودرا پیشنهاد کرده  «  سوسیالیسم لیبرال»

ی گوناگون هادمکراتیک با چارچوب اقتصادی با ویژگی-که ترکیبی از نهادهای لیبرال

نهاد  .است  سوسیالیستی کردن  دموکراتیزه  بوبیو  نوربرتو  تعریف  در  ی هاسوسیالیسم 

توان و می   بوبیو بر آن بود که اهداف سوسیالیستی را  .دولت و سیستم اقتصاد ی است

 ,Bobbio) دموکراسی موجود تحقق بخشید  -ی لیبرالهاباید در چارچوب ساختار 

1987).  

 
    *** 

 کنترل نشده  ین ی بخوش رامونیهشدار پ 

  

فصل  یکی سوس  های از  امکان   همانا  ،کیکالس  ی هاست یالیمشترک  به  آنان  باور 

مبتن ی برابر  ستمی س   کیساختن   ارزش  یطلب  که   ی و همکار  ی همبستگ  ی هابر  بود 

خود بر یک دیدگاه نسبتاً    ی این امر به نوبه   .شود  ی دارسرمایه نظام    نی گزیجا  تواندی م

در دفاع از این   .و توانایی آنها در همکاری با یکدیگر استوار بود  هابینانه از انسانخوش

اند که تالش برای داشته   تأکید ها همواره  سوسیالیست   ،هابینانه از انسان خوشدیدگاه  

رقابت   و  شخصی  انسان   مثابه به (منافع  رفتار  محرک  عوامل  محصول    )تنها  واقع  در 

نه واقعیتی  دارسرمایهساختار   انکار    ر یغی است و  با    . هاانسان  «تطبیع »در  قابل  لذا 

همکاری و همبستگی سوق داد   ی راستارا هم در  هاتوان این رفتارمی  ،هاتغییر ساختار 

   .و تربیت کرد
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بروان   ی وند  ،یست یال یسوس  ی پروژه  رامونیپ تیرا  نیولاُ   کی ار  ی هادگاه یدر نقد د

(Brown, 2020)  س  ی گراچپگر  پژوهش به   ،یاسیعلوم  اشاره    دگاه ید  ن یچن با 

اعتقاد به   ی آورشگفت به طرز    تیرا:  سدینوها میهمکاری انساندر مورد  ای  نانه یبخوش

غایت  به دیدگاه  من از  :  دهدمی   داشت و ادامه  استی و س   تیبشر  یدر زندگ  تیعقالن

 روان انسان، روابط اجتماعی و حتی قدرت سیاسی، ی او درباره ی بینانه خوشروشن و 

که نیچه، فروید،   ،نها من از اعتقاد راسخ او به مارکسیسمی امیدوار  .شوممی  حیرت زده

ماکس    ،و ماکیاولی  «آدمیگیری ذهن  شکلتمایالت، روان و  »  ی و فوکو آن را در عرصه

 مبهوت  ،کشندبه چالش نمی  «ماهیت زندگی سیاسی»  ی وبر و کارل اشمیت در زمینه 

دلی و ساده از  ،خوانممی  ،یی را که اسم بردمهاوقتی آثار این اًشخصمن خودم   .مانممی 

حوادثی به   وقتی  :دهدمی   وندی بروان ادامه  .گردممی   به زمین بر خوش بینی آسمانی ام  

امروز ما در همین  پیرامون  کنید  ،گذردمی  که  مقصودم چیستمی   ،نگاه    . فهمید که 

بالگردان اطراف  در  مردم  کردن  همه   ،(scapegoat)  هابسیج  گناه  که  کسانی 

  ، دونالد ترامپکه    دی نگاه کن  .تر استراحت   خیلی  ،مشکالت را به گردن آنها بیندازید

  ر یتقص  :ندیگومی   کای به مردم اروپا و امرکه    یافراط  ی هاراست  یهیبق   ایلوپن    نیمار

القاعده    ای  .است  ریفق  ی ها از کشوربر گردن مهاجران    هاکشور  نیدر اتمام مشکالت امروز  

اگر  ،هستند لییاسراو  کایآمر همانا ،نیمشکالت مسلم  یتمام دیگویکه م دی را نگاه کن

حل   های دشوار  ی همه  و  شودمی   ظاهر  انهیدر خاورم  نیبهشت بر  ،میرا نابود کن   هانیا

  . شوند ی و فصل م

دهد که    حیشد توضوکمی   که  یبا گفتمان  ساده را  اتیمدع  نیا  دی کن  سهیحال مقا

خودمان    ی بندوباریب  یدارسرمایه انسانها  ما  خلق   میاساخته که    ییرون»(میاکردهو 

مشکالت اکنون   یمنشاء و علت تمام  ،)دهدی که امروزه به این جهان نظم م  «ینامرئ 

  م یبخش عظ  ،دیگومی  که  یگفتمان  ایو    .باشد  تیتحت کنترل و با محدود  دیماست و با

 د یبا   ،ماست  ریدر جوامع نظ  یو فرهنگ دموکراس  کیدموکرات   ی هامشکالت ما نبود نهاد 

 ادی در هر دو مورد  هااست که آدم  یعیطب   .را آرام آرام ساخت و تکامل داد  هانهاد  نیا

فهمند و می   هم بهتررا  شان   مشکالتحل    ی تر برابسیار ساده  ی هاحلراه   ،شده در باال 

وجود آوردن اش را   ی آرزو  نیهضم و درک آنچه که چپ نو  .رندیپذمی  هم راحت تر

اجتماعای  جامعه  یعنی  ،دارد عدالت  دموکراس  یکه  با  توسعه  یرا  و  بشر  حقوق   یو 
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( یانسان  ی رویو ن  یعیمنابع طب   ه،یوکارا از منابع پا  حی صح  ی با اداره وبهره بردار)داریپا

 ا ی   ، (scapegoat)  «بالگردانبز  »  کی دشوارتر از آن است که  اریبس  ،کندمی   بیترک

هر چه   یی و بگو  ی ندازی تمام مشکالت را به گردن آن ب  ،یکن   دایپ  را  گران یخور د چوب

  ی پس از فروپاش  ی در دوره  : دی توجه کن  ی گریبه مثال د  . دی بکشبز    نیبر سر ا  دیدار   ادیفر

شورو  بده   ،ی اتحاد  وعده  مردم  به  که  بود  دکمه  دیراحت  مای  که  فشار    ،میدهی را 

وجود  ی دارسرمایه همه  میآورمی  به  اروپا  ی و  مردم  مثل  و   ، یغرب  ی شما  پولدار 

حتا   دیی بگو  مبه مرد  دیکه بخواه  نیبا ا  دی کن  سهیرا مقا  نیحاال ا  .دیشومی   خوشبخت

 ی برا یو حقوق ی اقتصاد ی هازمان الزم است تا نهاد ،ی به آن رفاه اقتصاد دنیرس ی برا

اگر که   ،ستیباکار دراز مدت هم    .میاوریرا به وجود ب  ی دارسرمایه  ستم یکارکردن س

د   کیدموکرات  ی ها نهاد  میبخواه آن  در  بساز  اریموجود  کشورمان  در  مثال  .میرا    یدر 

باشد که به مردم خسته و به ستوه آمده    یرفتنیساده و پذ  یلیهم خ  نیا  دیشا  ،مشابه

دوباره    ،میدوم را دوباره به تخت بنشان   ی پهلو  شاهزاده رضاکه اگر    یوعده بده  رانیا

  .شودمی  گل و بلبل زیهمه چ

  ن ی دشوار است، از ب  اریبس  ،یساختن و حفظ دموکراس  :دهدمی  هشداربراون    ی وند

با قدرت گرفتن    ۱۹3۰  ی آلمان در دهه  ی به تجربه  دینگاه کن   .آسان  اریبردن آن بس

 نوپا به استبداد  ی هایو وارونه کردن دموکراس  لیتبد  . یلیدر ش   نوشه یپ   ی کودتا  ا ی  تلریه

و   اکوادور ،ونزوئال  ، مجارستان  ی به تجربه برود  ش یپ  فیسهل و ظر  یلیخ  تواندی م   ،هم

است   ی شهروندان کار  کیدموکرات  ت یدر مقابل ترب   .ر یاخ  ی هادر سال  دینگاه کن   هیترک

 ازی ن  خانواده و مهد کودکخود نهاد  و از    یمنظم از دوران کودک  نیکه به تمر  یطوالن

  ی مدن ی و جامعه( مثل احزاب) یاس یس ی در جامعه کیدموکرات ی هاساختن نهاد .دارد

 ک یدر    کیساختن فرهنگ دموکرات  .است درازمدت و پر درد  ی کار  ،(هاهیمثل اتحاد)

از آن   آموزش   کیمستلزم    . دشوار است  تیغابه   ی کار  ،همجامعه و حفظ و مراقبت 

کودک  یهمگان دوران  پرورش    یاز  درازمدتحساباست،  و  و   هات یحساس  شده 

 ی هاو رسانه   مطبوعات  حضورو    یبه امر عمومشهروندان    ی همه  یمدن  ی های دلبستگ

  کند یرا طلب م(  public sphere)  «یعموم  سپهر»   کیو استمرار    جادیا  .آزاد است

دموکرات امکانات  و    زهیکه  بحث  و  دانش  کند  هاوگوگفت کردن  فراهم    ختن یبرانگ  . را 
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طلبد که مراقب تمرکز قدرت و فساد در استفاده  می   شهروندان را  ی مداوم همه  ی اریهوش

باشند (  چه در میان رهبران یا مردمان عادی ) جهت منافع خصوصی در    یاز منافع عموم

در راستای دموکراتیزه کردن جامعه دشوار و بسیار شکننده است و    هاتمامی این روند   .

   .تواند از بین برودمی   هم راحتیبه

(  objective reason)نیت عینی  القلمرو عق  ، قلمرو سیاست در جهان مدرن

تضاد قلمرو  استهانیست،  ارزشی  است  ،ی  جنگ  و  متخاصم  خدایان  آن   .قلمرو 

که   ه)اندیشمندانی  سنت   ،(برماس امثل  به  دموکراسی  باورمند    ،ییوگوگفت های 

مشورتی    ،مشارکتی  ،ارتباطی نادیده    ،هستند(  deliberative)یا  را  مشکل  این 

اعتقاد   ،گیرند و به نوعی از گفتمان عقالنی در نظمی عقالنی مورد توافق همگانمی 

ی هاتضاد و مبارزه بر سر ارزش  ،اختالفپوشند که  می  اینان بر این نکته چشم  .دارند

کم دستپذیری این مبارزات را  هدایتی  هادشواری   .نهایی همواره وجود خواهد داشت

ی دموکراتیک همیشه های حاصل شده در روند هاکنند که توافقگیرند و فراموش میمی 

  .(Mouffe, 2000) موقتی است

را به وجود  ای  یاس یمشترک س  ی اراده  می اگر ما بتواناعتقاد دارد که  هم  براون    ی وند

برا  ی هاحلراه  ،میآور ز  ی ممکن  کردن  گس  ی دار سرمایه  ی هاانیمهار   را   ختهیافسار 

 یها توان چارهمی   ،ی اس یمشترک س  یاراده  کیباز به شرط فراهم شدن    .افتیتوان می 

و بخش در   فه یظو  ن یترسخت   .کرد  اده یو پ   دایپ   یطی مح  ستیمشکالت ز  ی برا  یعمل

برا ا  ی راه تالش    طیبا مح   ی و سازگار  هماهنگی  در  ی اقتصاد  دینظم جد  نیاستقرار 

  ن یا .است  کیدموکرات  یقیاز طر  یاس یمشترک س  ی اراده  نیبه ا  دنیرس همانا    ست،یز

 تیموجود  کی  میکه بتوان  .دهدمی   لیاست که بخش سخت کار را تشک  کیروند دموکرات

استمرار  ی برا و میکن  ادهیبلکه در عمل پ ،می کن ینه صرفاً طراح ،را «ما» کی ،مشترک

به    می که خودمان بر خود حکومت کن  م یریبگ  ادی  .می کن   تیفعال   ریگی و پ  وسته یآن پ

 ییهاو سازمان  هام آن نهادیاجازه نده   .رندیبگ  میتصم  ام  ی برا  گرانیآنکه فقط د  ی جا

  . خارج شوند  هااز کنترل ما انسان  ،میا آوردهو به وجود    م یاساخته ها خودمان  که ما انسان 

  ی آزاد که آنها را مستقل و متک  یدر جوامع  هاانسان  کیدموکرات  ت یکه بر ترب  یاما وقت

هم   (Weber, 1968)به هشدار ماکس وبر    دیبا  ،م یکنمی   تأکید  ،آوردمی  به خود بار

  تیو ظرف  یاس یس  یدر زندگ  کیتزمای رهبران کار  ی و جذبه  تیکه بر اهم  میتوجه کن
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کارانه و محافظه )به اهداف گوناگون    دنی در راه رس  روانیجذب پ  ی برا  ی رهبران  ن یچن

 ی اس یدر امر س   ت یبر امر عقالن  ی گرید   ی تبصره   ،نکته   ن یا  .فشاردمی   ی پا(  خواهانهیترق

  .است

ا ن  نیبه  مبارزه   دیبا  ز ینکته  که  کرد  برابر  یدموکراس  ی برا  یهمگان  ی توجه   ی و 

عموم مردم وابسته    ی اقتصاد-یاز رفاه اجتماع  نیمع  ی درجه  کیبه    یاس یس   یحقوق

ا  .است که  نیبه  با  معنا  مراقبت   ،خانه  ، امن   یسرپناه  ،د یمردم  و  -یدرمان  ی هاغذا 

  ، فراهم نباشد  طیشرا  نیاگر ا  .ندیایب  اتمبارز  نیا  دانیداشته باشند تا به م   یبهداشت 

 یانرژ  گرید  .شان فکر کنند، که چگونه زنده بمانندی فرد  ی توانند به بقامی  تنها  هاآدم

  .ماند  ینم  یشان باق مشترک  ی نده ی آ  ایو    گرانیبه مشکالت د  دنیشیاند  ی برا  یو جان

به    .کنند  فکرشان  کیدموکراتتوانند به حقوق  می   و گرسنگان به زحمت  هاخانمانی ب

جهان   ی شدگان در باق  ریبلکه با انبوه فق   ،ای دن  ر یفق  ی هاامروز نه تنها در کشور   ،معما  نیا

  .فکر کرد دیهم با

هم این است که  (  گراراستکاران  محافظه )  هاطرف مقابل چپ  ،یک امتیاز بزرگ 

 نیا  ،از مردم  در ذهن بسیاری   . توانند تکیه کنندمی   هادر ذهن آدم  عادتآنان به نیروی  

  تی شاه بوده و رع ،بوده   یغن ،بوده ری فق ،بودههمین  تا بوده »است که   «جاافتاده»نکته 

باور را به   نیاست که ا  نیا:  تر استدشوارمراتب  به   ، عکسبه ها  چپ  یفه یوظ  .«بوده

 ها ما انسان   .ابد یتا ابد هم ادامه    ،چه تا به حال بودهکه آن  ستین  ی وجود آورند که ضرور

ا نهاد   نیخودمان  و  م   میاساختهرا    هانظم  هم  کن   ،میتوانی و خودمان  فکر  که   میاگر 

ن  باآن  . م یشان دهرییتغ  ،ستند یدرست  برا  ی هاایدهابتدا    دیها  ای ساختن جامعه   ی نو 

انسان را   هاون یلیم   ،کنند  نیتدو  ،ی هر کشور  ن یمع   طیو عادالنه را در شرا  یانسان  ،آزاد

شان جمع طور مستمر حواسبه   دیبا  سپس  .متقاعد کنند  هادهیآن ا  یدر مورد درست

 یطلبمنفعت از    ،در آورند  به اجرا  ی ها دهیا  نیرا که قرار است اای  ی اسیباشد که قدرت س 

و شفاف نگه    ریپذانعطافرا هوشمند،    جامعه  ی اداره  ی هاکنند و ارگان  ی و فساد پاکساز

  .دارند

  ، (هستند  یدموکراس  ی که قلب و انرژ)  هاکه انسان  م ییایکنار ب   تیواقع  نیبا ا  دیما با

که از   ی زمان  .سخاوتمند نخواهند شد   ایبلندنظر    ،نهی کی ب  ،خردگراشبه    کیو  ناگهان  
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د ب  ،ی کتاتوریبند  و  شوند    یثباتی استثمار  رها  و  -جامعه  آن   کیتار  ی هایژگ یتمام 

هراس  ییجوانتقام   ،یبدخواه  ،ی نظرکوته   ط،یشرا به همراه    با را  شان  هاو    . دارندخود 

 یجامعه   ساختن تالش برای  :  نویسد کهدرستی می به  ( Brown, 2019)وندی براون  

کنونی را هم در نظر   ی محیطی لحظه زیستهای  که محدودیت  ی کیعادالنه و دموکرات

کنونی زندگی   دوام برای حل و فصل مشکالت کابوسقابل شبهه تنها جایگزین  بی  ،دارد

ی بعدی ضرورت مطلق هاامری که برای بقای جمعی ما و نسل.بشری روی زمین است  

 یزیتر از هر چسخت  ،آنحفظ    و  چنین بدیلی  بهکه دستیابی    کندی م  ی آور ادیاما    .دارد

   .انسان وجود داشته است خیتا به حال در تار است که

 سخن آخر 
 ی چپ برا   ی رویدر تالش ن  یامر دموکراس  ،نوشته  نیدر سراسر ا   ی موضوع مرکز

و فرهنگ   یدموکراس  ی هاساختن نهاد   کهنیبود و ا غلبه بر مشکالت در روزگار امروز 

  کنم ی م  تأکیداما باز هم    .یاست درازمدت و طوالن  ی کار  ، ی ادر هر جامعه  کیدموکرات

و   أسی  یهیآخواندن    ،را که در باال بدان اشاره کردم  ییهای دشوار  نی ا  ی همه اشاره به  

دنبال    ،وجود ندارد  ی ابر و سادهان یمامر است که راه   نیبر ااصرار  تنها    . ستین   ی دیناام

داشت    یطوالن  ریمس  کی  ی برا  یآمادگ  دیبا  ، درست بر عکس  .بود  دیآسان نبا  ی هاحلراه

   .موقت هم دلسرد نشد ی هاگردو از پس

آنچه را هم کنم که    ی آور   ادی  دیرا هم با  نیا  ،های دشوار   نیبر ا   ی پافشار راستا با  هم

باد نرفته  بر  ،ایمفرهنگ ایرانی اندوخته  ی زمان مشروطه تا به حال در گنجینه   که ما از

 ، ثروت گرانبهایی است که در ادبیات  ،همین تاریخ طوالنی مبارزه در راه دموکراسی  .است

ا  یعموم  ی حافظهو    تاریخ  ،فلسفه  ،شعر است  رانیمردم  شده  ا  یبخش .حفظ    ن یاز 

  انه ی جواست که با آرمان چپ و عدالت  ییهاانسان  یحاصل تالش و زندگ  ،هم  هادستاورد

 ن یدر ا  یرانیا  ی هاکه چپ  نیا  .وستند یپ  رانیمعاصر ا  خیدر تار  کیبه مبارزات دموکرات

 ازیمجزا نای  است که به نوشته   ی گریداستان د  ،ها بودندتیروا   نیا  یها در کجاسال 

 . دارد

در جهان در چهل سال  ها  به چپ   تیرا  نیولاُ   کیانتقاد ار  کیکه    کنمی گمان ماما   

و   ی منف  ی هاده یو منتقد پد  «ضد»  تربیش که    شودیهم م  رانیشامل چپ در ا  ، گذشته
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  ،مشکالت روزمره  ی برا  یعمل  ی هاحلراه و    میانداز ترسچشمکه    نیناعادالنه بوده تا ا

کند کن   ی انگارساده   . ارائه  تصور  اگر  شعارها  م یاست  از  استفاده  مانند   یانتزاع  ی که 

الزم   ی عاطف  جیقدرت بس  ،«یدموکراس  ی مبارزه برا»  ایو    «سمیبرالینول   هیمبارزه عل»

که   ییآنها  .را دارد  ی اجتماع  تیاقدام به فعال  ی ها براانسان  انبوه  در  زهیانگ  جادیا   ی برا

 ر یدرگ  یبا چه مشکالت  یزندگ  تیکه مردم در واقع  نیبا ا   ،دهندی م  یکل  ی شعارها  نیچن

 یهای بر اساس تئور)  دیاست که مردم چگونه با  نیآنها ا  ی مشغله  .ندارند  ی هستند کار

 یحال»بوده که به مردم    نیا  تربیش   ،هاآن  و غم  لذا همّ  .شند یندیرفتار کنند و ب(  آنان

 ییکه چه کارها هندچه هست و به آنها رهنمود بد «در واقع »آنان  ی لهأمسکه   «کنند

برا آن    ی را  واقع »حل  با«یمشکالت  دهند  د یشان  جا  ، انجام  دنبال  آن  ی به  به  که 

  . ها باشندآدم یزندگ ی مشکالت روزمره ی برا  ممکن و یشدن  ،نیمع ی هاحلراه

 ی میباشد که دوست قد  یلیمربوط به دال   دیشا  ،رانیچپ در ا  ینهیریمشکل د  نیا

م نقل  مالجو  از   یصحنهدر  روزه  و همه  یعلن   ،ی قانون  ،مداومامکان حضور    : کردیمن 

که   ی لیبه هر دل  .تر فراهم بوده استکم هاآن  ی براسالها    نیدر ا  یو اجتماع   یاس یس

مشکالت بزرگ و   ی و مشخص برا  ی عمل  ی هاحلراه  وستهیپ  ، دینکته که با  نیا  ،هست

همراستا با    .است  شهی اند  کی  شارحانبودن    ی شعارریعمق و غاز    ینشان  ،کوچک داشت

به فرارفتن از   ،و امکانات  لیبه بد  دیبا  :که  دیگویم   یدرستبه   14اتیآصف ب   ،نکته  نیا

 ،فکر کردهم  شدن    اده یقابل پ  ی هابه آرمان  ،نیگزیجا  ی هابه افق   ،آنچه که موجود است

ها ل یبد  نیا  .گذاشت  شیآزما  ی صحبت کرد و به بوته  ،در موردش نوشت  ،مطرح کرد

  نییطبقات پا  ی هاکه بچه  ییهامدرسه  ای  ؛باشد   کار  ی هادر محل   یدموکراس  ،تواندی م

ساختن    ی هاطرح و نقشه   تواندی م   ؛و رشد بکنند  یهمبستگ  ،تعلقجامعه در آن احساس  

انداز درازمدت حال چشم  ن یدر ع .باشد  ستیز  طیسازگار با حفاظت از مح  ی هاخانه

به   است که  ی ضرور  ر یمس  نیدر ا  .و بحث گذاشت  وگوگفت هم داشت و آن را هم به  

مختلف رشد    ی اههم توجه کرد که ما در گام  (Dewey, 1958)  ی وو یهشدار جان د

تازه   ی بشر  ی جامعه امکانات  روب  ی برا  یابا  مهتحول  وجود   میشویرو  حال  به  تا  که 

 
   .دانیم ،)مصاحبه( باید به بدیل بیندیشیم و آن را ممکن کنیمآصف بیات،  14

https://meidaan.com/archive/66529
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 د یحال با   نی اما در ع  .تازه را آزمود  ی ها به تجارب تازه دست زد و راه  دیلذا با  ،اندنداشته 

 تأکید(  فرمان و فتوا از باال   ی به جا)تجارب تازه    نیبر مشارکت فعال شهروندان در ا

وقتیز  .کرد و و در جست  ،مشکل هستند  کی   ریکه خودشان درگ  یآن کسان  یرا  جو 

درگ  ی برا  ییهاحلراه  داکردنیپ مشکالت  چن  میسه و    ریآن   ی هاش یآزما  نیباشند، 

 . شودمی  منجر ی دارتریبهتر و پا ی هاحلبه راه  یخ یتار- یاجتماع

  ستیپراگمات  لسوفیف  ،(Rorty, 1991) یرورت  چاردیبه رای  تر در نوشته  شیپ

درباره  ییکایآمر بودم که  و شوق در    ی استناد کرده  نقش احساسات، عواطف و شور 

جنبش   وستنیپ به  بود  یاجتماع  ی هاافراد  رورت  15.نوشته  گمان  آوردن    ی رو  ،یبه 

به  انسان پ   کیها  مطالعات   ایو    یعقالن  ی هااز آن که محصول استدالل  شیجنبش، 

 کیرا با آن جنبش نزد  شیخو  تیاست که فرد هو  ی روند  ی جه یباشد، نت  یفلسف  ی جد

احساسات   .شناسد ی م  و یاز آن کلکت  ی خود را بخش  تی و در نها  کند،ی م  فیو تعر  ند یبی م

نمادها و قهرمانان آنان    ی هاها، رنگ و شعر آن  یقی آن گروه، موس  ی هاتی اش با روامثبت 

نمونه    ی برا  ی و  .جنبش  نیاش متوجه دشمنان ای است و خشم و احساسات منف   کینزد

  ج ی در بس  یفلسف  ی هزاران مقاله  ی که به اندازه  بردیرا نام م«  تومعمو  ی کلبه »رمان  

ها بود، چرا که توانست احساسات انسان  اثرگذارمتحده    االتیدر ا  یدارجنبش ضد برده

ها انسان  ی گسترده  ج ینکته آن است که در بس  .زدیظالمانه برانگ  ستمیس  کی  هیعلرا بر

جنوب جوامع  اهم  نیا  ، ایدن  یدر  از  استی  تربیش  تینکته   ی مبارزه  ی برا  .برخوردار 

مشخص   طیمجرد از شرا  ی استدالل و فلسفه(  هاجنبش  ی ه یمثل بق)  یمترق   یاس یس

هستند    ییهاآن  یاسیو س  یاخالق  ی هااستدالل   نیبهتر  .زندیهر جامعه، حرف آخر را نم

و )  آمدهرون یها باور کنند، باستدالل   نیبه ا  دیکه با  یکه از درون فرهنگ همان مردم

در ارتباط   یو عدالت اجتماع  ی گفتمان آزاد   .شده باشند و ساده (  در ارتباط با آن باشد  ای

 یمذهب   ی هاهر کشور و البته سنت   یجاافتاده در فرهنگ مل  ی هاتنگاتنگ با گفتمان

شاهرخ   ،میفکر کن  رانیدو مورد اگر به ا  نیدر ا  دیشا  .افتدیم  و جا  ردیگیآن شکل م

 یها از سنت  ی وردر بهره  یعتیشر  علیشاهنامه و    ی هااش از اسطورهمسکوب و استفاده

 ی از تالش برا  یبه خاطر آورد که وقت  دیبا  .باشد  یمثال زدن   ،یعیش  ی خواهانهعدالت

 

  ی.د اقتصاد سیاسق، نی پوپولیستی« الکالئوب« آدورنو یا »لحظه »شخصیت اقتدارطلعلیرضا بهتویی،  ۱۵

https://pecritique.com/2019/12/15/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%db%8c/
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به   دیبا  م،ییگوی سخن م  انهیجوخواهانه و عدالتی آزاد  ی ها حول شعارهاانسان   جیبس

 یها هنجارها و ارزش  مشترک دارند و به  یخیکه تار  می ها فکر کناز انسان  یگروه مشخص

، زبان، مذهب و بدون سنت «ی هاتوده»و    «یمردم انتزاع»  کیباور دارند و نه    ینیمع

 یمردم است که در ارتباط تنگاتنگ با باورها   جیقادر به بس  ی گفتمان  .مشترک  خیتار

 ن یا  ی آشنا برا  ی هاشعر و داستان  ات،یمردم و بر گرفته از ادب  نیا  یمذهبو    یاخالق

 . مردم است
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