
 

 

 
 

  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

  ی سوسیالیستیخواهانهی جمهورینظریه

 حکومتی آزادی و درباره

 

 جیمز مالدون

 نژاد ی مهسا اسدالهترجمه 



  

 
 

 ی آزادی و حکومتی سوسیالیستی دربارهخواهانهی جمهوری نظریه  1

است و همین امر    جنبش »زن، زندگی، آزادی« به امید جانی تازه بخشیده

های سیاسی و اجتماعی ها و امکان کند که بیش از قبل به بدیلناگزیرمان می 

دربردارد.   را  مختلف  دو ساحت  موجود  بدیل وضع  به  اندیشیدن  بیندیشیم. 

رکت را اندازی است که افق و به تبع آن مسیر حساحت نخست، ترسیم چشم

هایی برای کاربرد در وضعیت حلی راهسازد. دومین ساحت اما ارائه روشن می

دادن راهکارهایی برای غلبه برای حل مسائل جاری است. این موجود، و سامان 

رابطه در  باید  ساحت  چراکه دو  باشند،  یکدیگر  با  پیوسته  و  متقابل  ای 

مؤثر   حقیقتاً  صورتی  در  تنها  دوم  گروه  همچون راهکارهای  که  بود  خواهند 

 .شودهایی برای نیل به افقی برداشته شود که در ساحت نخست ترسیم می گام 

ادامهبرآن شده در  که  قرن  ایم  به »سوسیالیسم  مربوط  مقاالت  انتشار  ی 

ویژهبیست بخش  درویکم«،  سیاسی   ای  اقتصاد  تفصیلی   نقد  بحث  به  تر را 

که ذیل عنوان »مباحثات بدیل« اختصاص دهیم. در این بخش    ی بدیلدرباره

می  تحلیلارائه  و  مقاالت  مجموعه  طی  مدل شود  انواع  از  نظری  های های 

می بحث  چشممحتملی  که  می کنیم  رهایی  بر  بهاندازی  و  آن گشاید  موازات 

 –  های مسایل جاری اقتصادیحلهایی برای تأمل در راهکوشیم یادداشتمی

  .اجتماعی، منتشر کنیم

زمینه پی دستی چشمدر  در  که  برای اندازهایی  رادیکال  بدیلی  به  یابی 

بهسرمایه  هستند  دستهداری  هستیم.  کلی  رویکرد  دو  شاهد  کلی  ی طور 

ملت متکی هستند و  –  هایی است که کماکان به ساخت دولتنخست، بدیل

ی تاریخی  ملت را به یک دوره –  هایی است که ساخت دولتی دوم بدیلدسته

محدود شکلمی  خاص  و  این داند  از  فرارفتن  به  منوط  را  پایدار  بدیل  گیری 

دهی نامتمرکز متکی بر انواع دموکراسی مستقیم  ساختار و تمرکز بر سازمان 

  .کنیم هر دو دیدگاه را منعکس کنیمداند. در این مجموعه، تالش می می
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. ی جمهوری« استمقاالتی »درباره  ی حاضر، نخستین متنِ مجموعه ترجمه

گرد سنت جمهوری بر  مجموعه جملگی  این  میمقاالت  به  خواهی  و  چرخند 

تجربه  ناگزیر  دولت استمرار  به  –  ی  مقاالت  این  از  هریک  است.  متکی  ملت 

ای انتقادی و در های این سنت را به شیوهکوشند پروبلماتیکی خود مینوبه

 .عین حال بازسازانه به بحث بگذارند

جمهوری اندیشه سیاسی  فعلیتی  که  ذیخواهانه  جمهورِ  در یابیِ  را  حق 

تواند یکی  جوید، میی سطوحِ اجتماعی و در تمامِ فضاها و قلمروها پی میهمه

- ی نظریرا پیش بکشد. در این برنامه  هایِ تخیل آیندهترین امکان از جدی

دموکراتیک  عینِ  پراتیک،  در  اجتماعی  و  اقتصادی  مناسباتِ  کردن 

چون  کردن  دموکراتیک گوناگونی  مفاهیمِ  و  دارد  اهمیت  دولت  ساختارِ 

شود می   ای پروبلماتیکگونه« و »دولت« بهطلبی»آزادی«، »سلطه«، »برابری

ی یِ خودسرانهرانیِ جمعی و تواِن مقاومت در برابرِ ارادهکه به افزایشِ خودحکم

  .قدرت بینجامد

اخیر  خواهانه در دههی سیاسی جمهوری اندیشه ی کارهای واسطه به های 

پردازانی چون فیلیپ پتیت و کوئنتین اسکینر احیا شده و به کثرتی از نظریه

و عمل سیاسی دامن   برانگیز در میدان اندیشهموضوعات نوظهور و مسائل تأمل

  .زده است

ی مقاالت این مجموعه همراه با مقاالتی دیگر در همین موضوع در آینده

 نقد اقتصاد سیاسی  -شود. قل منتشر می نزدیک در هیئت کتابی مست

 
 

 

خواهان »رادیکال«، »کارگری« و »محل کار«، در پاسخ  شماری از جمهوری   چکیده:

حیات جمهوری  تجدید  بهخواهانهبه  آزادی  آرمان  عدم ی  محدودیتمثابه  های سلطه، 

اند. این مقاله بحث  ی نقد کشیده را به بوته  ی فیلیپ پتیت از آزادی و حکومتحظهمال

لیسم  وسیاخواهی و سبین جمهوری  ی ابطه ی مفقوده در این مباحث رکند که حلقه می 
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پیِ   مقاله در  این  رابطه باست.  تاریخیررسیِ  و  نظری  استفاده    این دو سنت،   ی  از با 

،  های کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگخواهان رادیکال معاصر و نوشته جمهوری نظرات  

آزادی و حکومتدربارهرا  و سوسیالیستی    خواهانهی جمهوری انظریه بندی صورت   ی 

 دموکراتیک  یو نگرش  فهمدمی یینی جمعی  ی خودآ مثابهکند. این نظریه آزادی را بهمی 

نسبت  و   داردمشارکتی  غیرمتمرکز  دولتی  است   به  همراه  پارلمانی،    که  نهادهای  با 

محل در  کارگری  کنترل  قانون،  سرمایه  حاکمیت  و کار،  اجتماعی  مدیریت  با  گذاری 

همبستگی   سیاسی  جمعی  اهمیت  و فرهنگ  جمهوری نظریه   .حیات  خواهی  ی 

ی مستقل است و  های هر دو نظریهها و محدودیتسوسیالیستی در پی غلبه بر ضعف

 توجه کند.    و همدالنه  طور جدی ها به خواهان و هم به سوسیالیست جمهوری   به   باید هم 

*** 

 

مشارکت  سلطه  ی عدممثابه به  1ی نئورومیِ پتیت از آزادی خواهانهجمهوری   مفهوم 

است. ازنظر پتیت   ایفا کرده   2ی سیاسی بر سر سرشت آزادیهای فلسفهپایایی در بحث 

ای خودسرانه  افتد که حزبی این ظرفیت را داشته باشد که مداخلهسلطه زمانی اتفاق می 

های ممکن حزب دیگر را برمبنای نظر و نفعی که به اشتراک صورت دهد و یا انتخاب

)پتیت،    گذاشته نشده، کنترل  از 22:  1۹۹۷کند  آزادبودن  این منظر،  از  آزادبودن،   .)

امکان منقادشدن به اعمال قدرت خودسرانه است. افزون بر کسانی که از تعریف پتیت  

برابری  تعهد  نیز  رشدی  روبه  نقدهای  کردند،  کاربست  حمایت  دموکراتیک  و  خواهانه 

ایدئولوژی   از  پتیت  زیر  جمهوری خاص  را  )گوروویچ،  برده   سؤالخواهانه  ؛  2۰1۴اند 

خواهان »رادیکال« (. بسیاری از این جمهوری 2۰1۸b؛ تامپسون،  2۰11کورمیک،  مَک

اگر منتقد   اند، حتی خواهانه را تصدیق کردهجمهوری ی سیاسیِ  اهمیت بازسازی اندیشه

های اکنون اند. این مقاله باور دارد که چنین نقد وجوه مشخصی از تفسیر پتیت شده 

اقناعد اندیشهکننده یرپایی،  سنت  در  »اجتماعی«  چرخشی  و  سیاسی  اند  ی 

 
1 Liberty  
2 Freedom 



 نژادی مهسا اسدالهترجمهجیمز مالدون،  4 

ساخته جمهوری  جهت خواهانه  و  اساسی  اصول  بر  تأملی  که  سنت    نحیفِگیری  اند 

 مفهومیکند که  سازد. این مقاله پیشنهاد میی نئورومی را موجه می خواهانهجمهوری 

اثربخش و  حکومتنیرومندتر  و  آزادی  از  بازجهت تمی   3تر  ازخالل  گیری واند 

ی واسطهبندی شود و این مهم به خواهی صورتی سیاسی جمهوری سیستماتیک پروژه

خواه میسر ی سیاسی سوسیالیستی و جمهوری طراحی این پروژه متکی بر منابع اندیشه

 است.  

ضعفجمهوری  از  شماری  رادیکال  حذفخواهان  و  پروژهشدگی ها  در  را  ی  ها 

زدنی از این قرارند:  مثال  اند. نقدهای ی نئورومی پتیت تشخیص دادهنهخواهاجمهوری 

»کارگری« جمهوری  گوروویچ  ۴خواهی  مایکل جمهوری   5،الکس  »رادیکال«  خواهی 

کند که پتیت و کیت برین. گوروویچ بحث می  6خواهی »محل کار«ِتامپسون، جمهوری 

اند که از طریق  ی اقتصادی توجه به اشکال مدرن سلطهخواهان جدید بیدیگر جمهوری 

؛ گوروویچ، 2۰13شود )گوروویچ، سیستم کار دستمزدی و مالکیت خصوصی برقرار می

ای  اری ی ساختها حولِ سلطهکردن دلمشغولی(. از نظر او، پتیت در خطاب12:  2۰1۴

شود، های مولد اقتصاد و شرایط کارشان ناشی می که از نبودِ کنترل کارگران بر دارایی

می  )پتیت،  شکست  درحالی2۰۰۷خورد  به (.  برابر که  و  آزاد  کارگران  صوری  صورت 

ها را در موقعیت وابستگیِ که آن  هستند، مجبورند که کارشان را برای بقا بفروشند؛ امری 

کند که (. مایکل تامپسون ادعا می115-1۰6:  2۰1۴دهد )گوروویچ،  ساختاری قرار می

بینا اشکال  بر  پتیت  موجب    ۷عاملیتی -تمرکز  مرکزیتِ  مسئلهگذاشتن  کنار سلطه  ی 

(. 2۰1۸b  :۴5گردد )تامپسون،  سلطه در جوامع مدرن می  مندنظام اشکال روزمره و  

خودسرانه اعمال  بر  پتیت  هتأکید  عامالن،  توسط  قدرت  بینش  سته ی  ی 

گذارد؛ نهادهایی خواهانه را در نسبت با خطرات نهادهای اجتماعی مغفول می جمهوری 

 
3 government 
4 Labour republicanism  
5 Alex Gourevitch 
6 Workplace republicanism  
7 Inter-agent 
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به  یافته گونه که  سازمان  به ای  تا  و   مند نظام طور  اند  کنند  منحرف  را  عمومی  ادراک 

الیگارشیک را مشروعیت بخشند. کیت برین بحث میسیستم  کند که استراتژی  های 

ی کارفرما در ی حق خروج برای کارمندان در مواجهه با سلطهه خواهی دربارنوجمهوری 

می  شکست  کار  )برین،  محیط  جمهوری 2۰1۷،  2۰15خورد  کار (.  محیط  خواهانِ 

داری نیاز مبرمی به های سرمایهکنند که ساختار سازمانی شرکت چون برین ادعا می هم

دولتیِ  دموکراتیکسفت   ۸تنظیمِ  و  دارنوسخت  کار  محیط  کنترل کردن  و  صدا  تا  د 

شرکت  درون  را  )هم کارگران  بخشد  ضمانت  ریکوی ها  گونزالس  به  بنگرید  ، ۹چنین 

2۰1۴  .) 

نقدها دغدغه همه این  ی از سلطه   مُکفیی مشترکی را در جهت بسط روایتی  ی 

اشتراک   به  اجتماعی  و  اقتصادی  نهادهای  در  عمومی  مشارکت  افزایش  و  ساختاری 

 نزد   ی عدم سلطهمثابهی آزادی بهکه نقدهای ایشان به نظریهکنم  گذارند. ادعا میمی 

باز به سمت  را  ما  این  -پتیت  ی خواهانهجمهوری انداز موقعیت  از چشم  آرمانارزیابی 

های خواهیجمهوری   برمبنای   کشاند. در این متنیافته می   بیشتر بسط که    سوسیالیستی 

کنم  طرحی ترسیم می های کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ  رادیکال معاصر و نوشته 

نظریه  نگرشیتا   از  دربارهخواهانهجمهوری ی  مشخص  سوسیالیستی  و ی  آزادی  ی 

های هر متفکری وفادار بمانم، قصدم که بخواهم به نوشته . بیش از آنارائه کنمحکومت  

 آمیزی درهمخالل  ث هنجاری گیرا باشد و این قصد ازن نظریه از حیاین است که ای

های خواهانه میسر است. شیوه جمهوری ی سیاسی سوسیالیستی و  وجوه مختلف اندیشه

خواهانه ممکن  جمهوری های سوسیالیستی و  بخشی میان بینش دیگری نیز از انسجام

گردد  جا ارائه میه طرحی که ایناست و باید بیشتر واکاویده شود. ادعای من این است ک

ی مدنی او جامعه  1۰شایسته دولتی  کند از اینکه چگونه  کننده پیشنهاد می تصویری قانع 

 
8 State regulation 
9 Gonzalez-Ricoy 
10 Decent state 
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می می  ملزوماتی  به  طرح  این  یابند.  سازمان  جمهوری توانند  که  و پردازد  خواهان 

 .  اندکردهبندی ها صورتسوسیالیست 

ی خودآیینی جمعی مثابه ی آزادی بهخواهانه درباره جمهوری ی سوسیالیستی  نظریه

سلطهدربردارنده ساختارهای  و  نیروها  درقبالِ  دلمشغولی  ایده  ی  با  از همراه  آلی 

طور جمعی جهت نهادهای عمومی  اند و بهکه در قدرت عمومی سهیم است  شهروندان  

می تعیین  با  را  تضاد  در  مشارکت  به  رمانآ کنند.  طرح  این  آزادی،  از  منفی  شدت 

چنین  نه عنصر کمکی آن. هم   ،داندآزادی سیاسی می   11دموکراتیک را اساسی و ذاتیِ

عاملیتی -ی خودآیینی جمعی، در قیاس با روایت بینامثابه ی آزادی بهدرباره   این نظریه

گیرد که از دربرمیرا  ی ساختاری  تری از اشکال سلطهی وسیعمجموعهپتیت از سلطه،  

بازار سرمایه روابط  اتفاق می طریق  به دارانه  فراخوانیافتند.  این طرح  ست  طور خاص، 

های کار و اصول  ای که از طریق ساختار سازمانی اقتدارگرای محیطزدودن سلطه  برای 

 دهد. ی ساختاری رخ می بازار آزاد بر کارگران تحت سلطه

در  خو جمهوری  سوسیالیست  صورتاهان  قسمی  دموکراتیکِ    بندی راستاِی 

دولتی    انهمحورمشارکت  قانون،   همراه  غیرمرکزگرااز  حاکمیت  پارلمانی،  نهادهای  با 

کارمحیط  کارگرانهای  کنترل  در  سرمایهی  اجتماع،  فرهنگ گذاری  نوعی  و  محور 

بر همبستگی و روح عمومی آنها در پی آنبحث می  12سیاسی مبتنی  اند که کنند. 

جهت   در  که  را  دموکراتیک  دولت  یک  می فع  امنمزایاِی  حرکت  با  مشترک  کند 

 اندگیر شده سازوکارهای کنترل دموکراتیکی ترکیب کنند که در نهادهای اقتصادی جای 

 ی برآمده از منافع قدرتمند اقتصادی مقابله کنند. این نظریه، متکی با اشکال سلطه  تا

قوه  و  قانون  حاکمیت  از  دفاع  از   روایتمستقل،  ی  اقضاییه ی  بر  گیراتری  و  پایدارتر 

ای کمونیستی جامعه   آرمان کند تا  داری ارائه میی پساسرمایهچارچوب نهادی جامعه

فراهم ی بهتری  پشتوانه های مخالف  ها و گروهبدون دولت. چنین چارچوبی برای اقلیت

 تواناتر است.  سیاسی  جاری های جدالری در برابر ناگزیآورد و می 

 
11 Essential  
12 Public-spiritedness 



  

 
 

 ی آزادی و حکومتی سوسیالیستی دربارهخواهانهی جمهوری نظریه  7

رابطهدر   ابتدا  مقاله  اندیشهاین  میان  تاریخی  جمهوری ی  سیاسی  و  ی  خواهی 

میان   ناسازگاری قاطعیدهد که هیچ  . این متن نشان می دشومی سوسیالیستی تحلیل  

 حاشیه رفتهنگارِی متداول به  ها با هم در تاریخآن  پیوندیابیاین دو وجود ندارد و دقایق  

به آزادی  از  روایتی  مقاله  این  سپس  سازمانمثابه است.  و  جمعی  خودآیینی  یابی  ی 

 دهد.  ی سوسیالیستی ارائه می خواهانهجمهوری مناسب و نقش دولت 

 

 خواهی و سوسیالیسم جمهوری
نظریهخواهانهجمهوری ی  نظریه با  نباید  سوسیالیستی  و ی  سوسیالیستی  های 

ای که انگار با یکدیگر در تضادند، برخورد کند. هر چه باشد،  گونه خواهانه بهجمهوری 

می جمهوری  ادعا  با  خواهان  نسبت  در  سیاسی  آزادی  از  پیشروتری  روایت  که  کنند 

که از  عین حال    ها جذاب است دردهند؛ روایتی که برای سوسیالیستها ارائه میلیبرال 

(. از 1۴1: 1۹۹۷کند )پتیت، مثبت از آزادی اجتناب می  فهوم مهای چالهافتادن در دام

کرده چشم بیان  لوکزامبورگ  رزا  چنانکه  سوسیالیستی،  ) انداز  »هر (:  1۹۰3است 

جمهوری  یک  ماهیتاً  تضاد  سوسیالیستی  هیچ  و  است«  دو  این  میان  ی  مبرمخواه 

سوسیالیست  از  بسیاری  برای  ندارد.  وجود  سیاسی  قرن  ایدئولوژی  نوزدهم،  های 

ی مشغولی دربارهی عزیمت مشترکی بود؛ خصوصاً از جهت دلخواهی نقطه جمهوری 

 (.  1۹5:  1۹۹6بودن، مشارکت سیاسی و کنترل مردمی )بونل،  مسائلی چون ضدسلطنت 

درباره  به   سوسیالیسم   های ه خاستگا ی  محققان  اما  دارند،  نظر  کلی  اختالف  طور 

ایدئولوژی پس از انقالب کبیر فرانسه است که در   ،سوسیالیسماست که    شده  پذیرفته

 چشمگیرهای اجتماعی و سیاسی برآمده از انقالب صنعتی و دگرگونی  پاسخ به نابرابری 

 (.  2: 1۹۹5 13،است )باگزهای تولید و زندگی کارگر پدید آمده شیوه 

بِ اندیشه2۰۰۰)1۴ویر مارک  ظهور  بریتانیا(  در  سوسیالیستی  دلا   را  ی  سنت    ز 

قرن    خواهیجمهوری  پایان  کرده   1۹در  و دنبال  رادیکال  احزاب  تنوع  باوجود  است. 

 
13 Boggs 
14 Mark Bevir 
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های مختلفی ای میان گروههای حزبی در طول این مدت، پیوستگی اساسی وابستگی 

خواهان سوسیالیست اولیه  (. برخی از جمهوری 1:  1۹۹1مردمی بود )بیاگینی و رید،  

اصموقعیت  از  مصداقی  را  جمهوری شان  کلیدی  که  میخواهی  ول  سنت  تکدیدند  رار 

نبود  جمهوری  قدیمی  مدنی  اشکال  1۹63)تامپسون،  خواهی  سوسیالیستی  نقد   .)

اصطالحات  دارانهسرمایه قالب  در  تاحدودی  کار  می جمهوری ی  نقد  خواهانه  گنجید. 

می  ادعا  سرمایهسوسیالیستی  اشکال  که  وضعیت  دارانهکرد  مزدی  کار  و ی  وابستگی 

کرده کارگران خلق  برای  دربردگی  زبان دورهاین    است.  رادیکال  کنشگران سیاسی   ،

به جمهوری  از مجالت سیاسی  اهدافی سوسیالیستی در شماری  برای  را  کار   خواهانه 

 گرفتند. 

خواهان رادیکال برای استقرار یک جمهوری اجتماعی و در فرانسه، تالشِ جمهوری 

بود که دستاوردهاِی   پردازی شده ای مفهومگونه ، به 1۸۴۸نقالب  دموکراتیک در طول ا

خواهان داد. جمهوری های اجتماعی و اقتصادی ارتقا می را به حوزه  1۷۸۹قبلی انقالبِ  

جمهوری  از  را  خودشان  تا  بودند  آن  پی  در  چون  رادیکال  بورژوا  ن ژاو -ییلوخواهان 

بود. در ذهن   1۸۴۸قتل عام ژوئن    متمایز کنند؛ کسی که مسئول روزهای   15کاوانیاک

تنها   نباید  جمهوری  دموکراتیکی  دربردارندهانقالبیون،  سیاسی  بلکه   نظم  باشد، 

خالل »حق کار« برای  نظمی که از  ؛بر بگیردچنین باید نظم اجتماعی جدیدی را درهم

- لِدروچون الکساندر    یاستمداریسبرابر کند. برای  شرایط مادی را  ان  شهروند  ی همه

باید در  123:  1۸۴۸)  16رولین تکرار شود.   دل(، جمهورِی سیاسی  تولید  و  کارخانه 

کردن  اهمخواهان رادیکال اصالحات اقتصادی را که موجب کاستن از فقر و فرجمهوری 

 دیدند.  مکملی ضروری برای نهادهای سیاسی دموکراتیک میشد، کار برای فقیران می 

، این سنت در کمون پاریس 1۸۴۸رادیکال در  خواهان  شکست جمهوری رغم  یعل

تالشی در جهت خلق یک »جمهوری   ادامه پیدا کرد؛ کمونی که مارکس آن را  1۸۷1در  

بیند. کمون برای سنت مارکسیستی مهم است، زیرا این رویداد یکی از اجتماعی« می

 یک ست که مارکس پرتوی از ادراکش را در قبالِ ساختار سیاسی ممکنِمعدود دقایقی

 
15 Louis-Eugene Cavaignac 
16 Alexandre Ledru-Rollin  
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ی ابهمث( کمون را به 1۹۷۷b  :5۸۹نهد. مارکس )داری پیش می واحد سیاسی پساسرمایه

که تحت لوای آن    ای شده کشف  سرانجام  سیاسی  شکلی کارگر« یا »»حکومت طبقه 

ی کمون پاریس  های او دربارهکند. نوشته رهایی اقتصادیِ کار ممکن شد«، توصیف می 

ی او را بنابر تأکیدش بر مشارکت سیاسی و خواهانهجمهوری ی  ترین چهرهشاید پررنگ

خواهی که کنند. این مارکسیسم دموکراتیک متأثر از جمهوری کنترل مردمی آشکار می 

سنتوام سوسیالیست   دار  در  است،  پاریس  کمون  و  فرانسوی  های سوسیالیستی 

 یابد. ای چون کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ ادامه می برجسته

طور تجربه کرد و سوسیالیسم به را    شتابانیافول    1۹در اواخر قرن    خواهیجمهوری 

طابق با فهم  (. م35۴:  2۰۰۰ها گرفت )بُویر،  ای جای آن را در میان رادیکالگسترده

الملل دوم وجود داشت، گرایشی شکل گرای مشخصی از مارکسیسم که در بین تقلیل 

ست؛  ای حاشیه امر  تر تولید،  بود که امر سیاسی نسبت به مناسبات اقتصادِی عمیق  گرفته

:  1۹۹6خواهانه دور کرد )بونل،  جمهوری های سنتی  موضعی که توجهات را از دغدغه

مالحظاتِ سیاسیِ مبتنی بر تغییر در قوانین و یا اشکال حکومت    (. از این منظر،1۹۹

ابزار تولید بود دستبر سر به  ها از نبرد طبقاتی کردن حواسصرفاً پرت گیری کنترل 

ها دیگر نه به مردم خواهی، سوسیالیست(. در پیِ دورشدن از جمهوری 2۰۰۹الور،  )مَک

به طبقه  ارجاع می که  کارگر  و شرایی  و دادند  نهادهای سیاسی  از  بیش  اجتماعی  ط 

سازمان  بر  نیز  لنین  تأکید  بود.  بحث  محل  مدنی  انقالبی  فضیلت  پیشتاز  دهی حزب 

ی مقتضیات مثابه را به  الیتی مردم را در سیاست و کنترل مردمیِ  اهمیت مشارکت توده

 (.  2۰۰۸، 1۷د )لی ران حاشیهبه ضروری دگرگونی انقالبی 

چشمهمهاینبا  در  تغییرات  این  بر  افزون  می ،  سیاسی،  مجموعهانداز  ی شود 

های تری از باورهای مشترک را دنبال کرد. تعهدات سوسیالیستی به کنترل داراییعمیق

نسبت به    خواهانهجمهوری های  ی کارگر براساسِ دغدغهدست طبقه مولد در اقتصاد به

ی  الیتی  سلطه بسط  قدرتمند  سیاسی  و  درباره افته اقتصادی  بحث  برنامهبود.  ی ی 

هم وارد شد تا فراخوانی  سیاسی خودحکمرانی و آزادی از سلطه طبیعتاً به قلمرو صنعت  

 
17 Lih 
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بخش بر  دموکراتیک  کنترل  آورد.  برای  پدید  اقتصاد  مختلف  خالل  از های 

می جمهوری  جدید،  اشکال  جاری  دلمشغولیِ  توان  خواهی  مردمی،  حکمرانیِ  برای 

سنت    در  را  ی غیاب کنترل بیرونی مثابه یابی و کسب استقالل به زماندموکراتیک سا

   .دکر دنبالسوسیالیستی 

نظریه از  لوکزامبورگ  رزا  و  کائوتسکی  توجهپردازان  کارل  که   ای شایان    هستند 

اندیشه از  و  عناصری  سوسیالیستی  سیاسی  بخشیدند.  جمهوری ی  تجسم  را  خواهانه 

( یک جمهوری دموکراتیک 1۹1۹bآلمان، کائوتسکی )  1۹1۹\ 1۹1۸درطول انقالب  

 بود:   گونه درنظر گرفته را این

برای  الزم  سیاسیِ  که    (ولثکامن)  المنافعمشترک  مبنای  جدیدی 
این   این.  از  بیش  چیزی  حتی  شاید  بسازیم...   المنافعمشترکامیدواریم 

جمهوری سوسیالیستی باشد که در آن هیچ جایی برای   یک  باید  (ولثکامن )
 استثمار انسان به دست انسان نیست.  

دموکراسی خواهانهجمهوری ی  برنامه  از  پشتیبانی  زمان  این  در  سوسیالیستی  ی 

سازمان  کنار  در  مدنی(  حقوق  و  قانون  حاکمیت  پارلمانی،  )نهادهای  یابی  سیاسی 

اقتصاد و شوراهای   به در محیط   ی کارگرسوسیالیستی  بود که  ی مراکز مثابه های کار 

می  عمل  پارلمان  بر  پایین  از  فشار  و نهادِی  دموکراسی  کائوتسکی  دید  از  کردند. 

برای یک جنبش سوسیالیستی بودند. در مخالفت با تفسیر   همزادسوسیالیسم اهدافی  

برد   دموکراتیک را به مارکسیسم  لنینیستی از مارکسیسم، کائوتسکی میراث جمهوری 

اجرایی، دموکراسی پارلمانی و حاکمیت قانون   سازوبرگ مستقرو در راستای اهمیت  

دولت »کامالً دگرگون شود« و الزم است  (،  1۹1۹aکائوتسکی )   استدالل کرد. از دید

تا  است  نیاز  حال  همان  در  گردد.  زدوده  آن  نظامی  و  بوروکراتیک  وجوه  یعنی  این 

امر سیاسی به سیستم اقتصادی گسترش دهند« تا ها »دموکراسی را از  سوسیالیست 

پاکردن عصر جدیدی همبنای یک جمهوری دموکراتیک را »به یک جمهوری اجتماعی، ب

 (.  1۹1۹bاز تاریخ انسانیت« دگرگون سازند )کائوتسکی، 

کند، هرچند که  می  اتخاذ  انه راخواهجمهوری   زبانرزا لوکزامبورگ هم مضامین و  

تر بود و به سمت چارچوبی نهادی از یک دولت  خواهی خاموشری طرفداری او از جمهو

)جمهوری  لوکزامبورگ  نیافت.  گسترش  تصریح 3۰2-3۰1:  [1۹1۰]  1۹۸1خواه   )
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جمهوری  می  »بهترین  که  بهی  یبورژوا کند  نیست«. چیزی  طبقاتی  دولت  یک  جز 

حکومت.    مطلوب  شکلخواهی برای او بیشتر شعاری برانگیزاننده بود تا هدف و  جمهوری 

که لوکزامبورگ ( در بیان این12:  2۰13یک برونر )( و استفان ار3۸:  1۹6۸هانا آرنت )

اغراق   کرد،حمایت می  خواه بود به این معنا که از نهادهای دولت جمهوری یک جمهوری 

، فضیلت  سپهر همگانیخواهانه برای  جمهوری های لوکزامبورگ، زبان  . در نوشتهاندکرده

های نبرد طبقاتی، سیاست انقالبی و نقد ای در سیاست با ایده مشارکت تودهمدنی و  

سرمایه درهم  مارکسیستی  جمهوری آمیخته داری  سنت  به  لوکزامبورگ  خواهی  بود. 

بخش که در آن ی مشارکتی خودتعین سوسیالیستی، برمبنای تصویرش از یک جامعه

داد. او کنند، اهمیت می ی ایفا می افراد نقشی دائمی و فعال در هدایت نهادهای عموم

فضیلت هم و  فرهنگی  دگرگونی  اهمیت  نبردی چنین  در  را  مدنی سوسیالیستی  های 

 کرد. می   پردازی نظریهای برابرتر داری و ساخت جامعه برای غلبه بر سرمایه

ی معناداری  ی مجموعهمثابه خواهی به سوسیالیسم و جمهوری   پیوندیابیبرخورد و  

خواهی مدنی و نئورومی نگاری سنتی به نفع اشکال جمهوری ها درون سنت تاریخ ایدهاز  

باور من وظیفه 252:  2۰۰۹الور،  است )مَک  مهجور مانده به  بازاندیشی درباره(.  ی ی 

به آن    بایدست که  خواهی امری مهم و فوری های سوسیالیستی و جمهوری نسبت سنت 

هر دو سنت  م است هوشیار باشیم که چگونه زمانی که  اهتمام ورزیم. و در این میان مه

واقعیت  می با  مواجه  مدرن  وجوهشوندهای جوامع  برخی  است ،  ناکافی  )گودین،    شان 

کیرشهایمر،  2۰۰6 نظریه1۹۸۷؛  از  ادامه  در  که  طرحی  ی خواهانهجمهوری ی  (. 

ی اسطهوههایی مشخص بمحدودیتاین  ست برای غلبه بر  آید تالشیسوسیالیستی می 

 ترکیب وجوه مختلفی از هر دو سنت.  

 

 ی خودآیینی جمعی مثابهآزادی به
دربارهخواهانهجمهوری ی  نظریه سوسیالیستی  آزادی ی  خودآیینی  مثابهبه  ی  ی 

؛ است  های خودحکمرانیجمعی گویاِی فرایندی جمعی از مشارکتی گسترده در فرایند

این طریق که افراد کنترلی مستقیم بر نهادهای مرکزی جامعه اعمال کنند. مُراد    به

جمهوری را حمایت از مردم دربرابر   آرمانست که  خواهی مشارکتی قسمی جمهوری 
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داند ران میشان در یک اجتماع سیاسیِ خودحکمو مشارکت  اعمال قدرت خودسرانه

هانوهان :۴22۰15،  1۸)کافی  نئورومی چون (. جمهوری ۷5-۷6:  2۰۰2،  1۹؛  خواهانِ 

دغدغه  موجهپتیت  قدرتِ   ای  اعمال  منقاد  که  دارند  کسانی  وضعیت  درخصوص 

عدهخودسرانه دیگرند. جمهوری ی  نئورومی،خواهای  بر واسطهه ب  های  تمرکز صرف  ی 

منفیایده به  آل  نادیدهعدمی  مثابه آزادی  و  افراد  سلطه  تاریخی  نقش  اهمیت  گیرِی 

روایت از آزادی   ،ین عقالنی حیات عمومییکننده در تعشونده در قدرت و مشارکت هیم س

ناموجهی  را   شکل  میبه  برای  ۴۷۹:  2۰15)برین،    کنندمحدود  که  چیزی  آن   .)

ی قدرت، شهروندان معنادار است نه صرفاً قسمی وضع حمایتی علیه اعمال خودسرانه

شکل  فعاالنه بلکه  در دهی  مشارکت  ازطریق  عمومی  نهادهای  جهت  و  ویژگی  ی 

خودحکمفرایند غنی رانیهای  مفهومی  میست.  آزادی  از  دغدغه تر  بر  عالوه  تواند 

گر، توجه پررنگی به کردارهای الزمِ مبتنی ی عامالن، ساختارها و نیروهای سلطههدربار

(.  56:  2۰۰۸،  21بول گیری شهروندان آزاد داشته باشد )رُست و تصمیم  2۰بر مشورت

نظریه یک  برای  اصلی  گام  درباره خواهانه جمهوری ی  سه  سوسیالیستی  آزادی  ی  ی 

تری از آزادی در قیاس با  یافتهکه قرائت بسطی خودآیینی جمعی وجود دارد  مثابه به

به اولین گام، این  سلطه، پیش روی ما میعدمی  مثابه قرائت پتیت، آزادی  گذارد. در 

ی ی سلطهسوسیالیستی درباره   بینش   تا  گسترده کندقدر  آنمفهوم سلطه را    بایدقرائت  

سرمایه مناسبات  راساختاری  کارگران  بر  اقتصادی  تولید  )گوروویچ،    دارِی  دربرگیرد 

هم 2۰13 سلطه   بایدچنین  (.  اشکال  جنسیت به  اشکال  در  که  ساختاری  و ی  محور 

ی شامل بُعد سلطه  بایددهد توجه کند. در دومین گام، سلطه  سرکوب رخ می   نژادمحورِ

سلطه بشود؛  نیز  می ایدئولوژیکی  تبیین  که  کارگران  ای  چگونه  قرار  کند  تأثیر  تحت 

ها ساختار  کنند نهادهای اجتماعی نابرابر با توجه به منافع واقعی آن  رباوتا    گیرند می 

ی خودآیینی جمعی باید به  مثابه ی آزادی بهاند. و سومین گام این است که نظریهیافته
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19 Honohan 
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بخشی و مشارکت فعال در حکومت ارجاع ی خودتعیناهمیت تصورات و مفاهیم درباره 

برای جمهوری  بُعد ضروری و سازندهخواهان سوسیالیست،  دهد.  ی مشارکت سیاسی 

درک درست  کرد یا فعالیتی کمکی باشد که صرفاً شرایط  کارست بیش از آن که  آزادی 

 کند.  آزادی را تضمین می 

 

 ی ساختاریسلطه

عاملیتی سلطه  - ی نئورومی به اشکال بیناخواهانهجمهوری ی سیاسی  ی برنامه دامنه

می آشکارا  محدود  پتیت  مضر گوید  میشود.  آزادی  برای  را  بازار  اقتصاد  عملکرد  که 

گری  ی آزاد و تنظیمحقوق مالکیت خصوصی، مبادلهمبتنی بر    داند. برای او، سیستمنمی

گرانه سلطه کند،  به این دلیل که نتایج نابرابر تولید می  محدود دولت بر اقتصاد صرفاً

های افراد را محدود کند تأثیرات اقتصاد بازار امکان انتخاب  حتی اگراو  به باور  .  نیست 

  آمد پی   کهمشروط به آنها را از انتخاب باز دارد، باز هم منبع سلطه نیست »و یا آن

پتیت  13۹:  2۰۰6)پتیت،    «باشد  متقابلِ مردم  22ماتیتنظ  ی ناخواسته  وه  انباشت  .)

گفت آزادی فردی   توانبیند که می ای می ای از شرایط زمینه بازار را وابسته به مجموعه

 سازد اما نه اینکه آن را به خطر بیندازد.  را محدود یا مشروط می 

غایت این درک به   هب  مفهوم سلطه  ساختنمحدودخواهان سوسیالیست با  جمهوری 

-6۰۰:  2۰13(. الکس گوروویچ )52: 1۹۹۷مسئله دارند )پتیت،  مندانه  نیت   خصی وش

  توانند ی اقتصادی جلب کرد که می طه ( توجهات را به سمت اشکال ساختاری سل 6۰۸

ملی  به برابرِ  اقتصادی  رغم حقوق سیاسی  منابع در سپهر  نابرابر  کنترل  رخ از طریق 

توانند به آزادی نیروهای غیرشخصی و غیرسوبژکتیوِ بازار کار می   ،اوی  به گفته د.  نده

کنند. برای گوروویچ، اجبار کارگران  تعدی ی ساختاری، سلطه  یکشهروندی، در قالب 

کار    انعقاد  به دادنسب  کارفرمایک    به  تواننمیرا  قراردادهای  ساختار سیستم اما  ،  ت 

منظور افزایش  در جهت سازماندهی مناسبات اقتصادی به  های آگاهانهی تالشنتیجه 

. پتیت تمایز هنجارِی شودمیداران ثروتمند و قدرتمند  سرمایه نصیب  که    یی استمزایا

 
22 adjustments 
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ی قتصادی ساخته و پرداختهنظام امحیطیِ طبیعی و پیامدهای یک    عواملمعنادار میان  

های . در مورد سیستم این دقیق نیست که گفته شود مجموعهدسازمیمبهم  را  سان  ان

ی زیرا عملکرد سیستم دنباله  نیستند،  «مندانهنیت ند« و »ی دارتصادفتوزیع  انتخابی »

 است.   دوام یافتهی انسانی خلق شده و ی مداخلهواسطهست و به منطق مشخصی 

چنین این شکل سلطه را ازطریق نقد مارکس به  خواهان سوسیالیست هم جمهوری 

کرده   نظام تئوریزه  مزدی  )ند.  اکار  سرمایه« (  1۹۷۷cمارکس  و  مزدی  »کار    در 

تحلیل    را  داران و کارگران در قراردادهای کارک میان سرمایههای سیستماتینابرابری 

ی اقتصادی متکی بر مناسبات اجتماعی کند که این مبادلهکند. مارکس تأکید می می 

که میزان مختلفی  است  های ساختاری گوناگون  نابرابر میان دو طبقه از مردم با موقعیت 

که تنها منبع درآمدشان فروش    انیکساز قدرت و تحرک را به همراه دارد. »کارگران،  

نیروی کارشان است«، ممکن است بتوانند میان کارفرماهای گوناگون انتخاب کنند، اما  

ی خریداران را رها کنند« )مارکس،  توانند کل طبقهکند که آنها »نمیمارکس اضافه می

1۹۷۷c  :21۰ ایانگر  کند که این موقعیت نم(. رزا لوکزامبورگ در تفسیرش استدالل می

سلطه از  ساختاری یکی  وهای  انباشتی  ناهماهنگ،  اقدامات  که   یمندانه نیت غیر  ست 

 [نیروی ]به فروش    ها مجبورانجامند و آنفردی به وضعیت ناآزادی برای کارگران می

درحالیشوند می   کارشان ضرورتاً  .  منفردی  کارفرمای  هیچ  را  که  آن  که نیت  ندارد 

بگیرد،   ابزار تولید«،   به سببکارگری مشخص را تحت سلطه  از  نیروی کار  »جدایی 

جز »آوردن بیاورد؛ هیچ چیز بهبا خود به بازار  کارگر هیچ کاالیی ندارد که برای مبادله  

:  2۰13ی یک کاال و این یعنی آوردن نیروی کار خودش« )لوکزامبورگ،  مثابه خودش به

  الیت از    شماری ی کم ر اقتصاد تحت مالکیت طبقه های مولد درایی(. جایی که دا23۴

می  گردش  به  بازار  ایشان  منافع  با  مطابق  و  وضعیت  هستند  در  نیز  کارگران  افتد؛ 

 مانند.  ی یک کل باقی می مثابه داران بهی سرمایهوابستگیِ کلی به طبقه 

همجمهوری  سوسیالیست  سلطهخواهان  اشکال  دیگر  با  باید  ساختاری چنین  ی 

های کنند. نبرد سوسیالیست عمل می  گرایش جنسیمقابله کنند که بنابر نژاد، جنس و  

است؛ نبردی که در ه تر اجتماعی نبودداری هرگز جدای از نبرد بزرگ اولیه علیه سرمایه

  ی اشکال استثمار، سرکوب، چه مستقیماْ به »همه  در تقابل با  Erfurtارفورت   ی بیانیه 

:  2۰1۰است )کوهن،  یک طبقه، حزب، جنس و یا نژاد مرتبط باشد چه نه« ذکر شده 
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به 65 اگرچه  انواع سلطهدست (.  از  یک  هر  پویایی مشخص  از  جامعی  روایت  ی دادن 

اثرات و  تقاطعات عملکردی  اسساختاری، شامل  مقاله  این  از بحث  فراتر  اما  شان،  ت، 

فوقنظریه گروه ی  به  نسبت  باید  آسیب الذکر  که های  باشد  حساس  سبب  به   پذیر 

اند.  شده ای ناشایست منقاد عملکرد قدرت خودسرانه  گونهبه شان در یک اقلیت،  عضویت 

( می 12۴:  1۹۹۷پتیت  تأکید  که  (  بهکند  آزادی  سلطه مثابه مفهوم  عدم  آرمانی    ی 

: »خیر درک کرد  23« ی »خیر عمومی جزئیمثابه بهن را  آ  تواناست و می   گرایانهکثرت

کند که هواداران  پذیر«. درنتیجه، او بحث می ای از منظر هر یک از طبقاتِ آسیب عمومی

متعهدند و تعهدشان را   پذیرسلطه به افزایش آزادی طبقات آسیبعدمی  مثابه آزادی به

با اشکال معین سلطه که برای اعضای هر   جویانهتقابل   های فعالیت برخی  ی  واسطههب

اند تا فهم  خواهان سوسیالیست در پی آنکنند. جمهوری افتد، اِعمال می گروه اتفاق می 

طور و به   گسترش بخشند  بلکه  نکنند  نئورومی از سلطه را محدود  ی خواهانهجمهوری 

پذیر ها و طبقات آسیب ضای گروهی اعی همهجویانههای تقابلزمان نسبت به فعالیت هم

 علیه سلطه هوشیار باشند.  

 

 ی ایدئولوژیکسلطه

برای جمهوری  سلطه  فرم  کنترلی دومین  سوسیالیست  گروه خواهان  که  های ست 

بر   میسازوبرگمسلط  اعمال  فرهنگی  و  ایدئولوژیک  گروههای  مسلط  کنند.  های 

، نهادهای آموزشی رسانی اطالعهای  ها، سرویستوانند از خالل تملک یا کنترل رسانه می 

ی مثابه شان را از واقعیت به شدن فهم خاص های نهادی اجتماعیو فرهنگی و دیگر فرم

ی خاصی باورها، شیوه اند که به تماعیبیندازند. به این معنا نهادهای اج  یک هنجار جا

دهند که مطابق با وضع موجود  ها شکل می های مشخصی را برای سوژهتمایالت و هویت

کند  توصیف می  2۴«سازنده بری »سلطه ( یعنی2۰1۸bاست. مفهوم مایکل تامپسون )

رخ    ها و ادراکات از خیر عمومیتواند از خالل دستکاری دریافت که چگونه سلطه می

 
23 Partially common good 
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  الیت شماری از  ی کم ی منافع حلقه کننده دهد؛ به این معنا که این خیر درواقع تأمین 

های روایت  شود؛اشکال سلطه نیز می   دیگر  ی این سلطه پشتوانهباشد. در این حالت  

سلطه را، چون   مندنظام   و  متعارف  که ضرورت اشکال  کندفراهم می  بخشیمشروعیت 

سیاس  ساختارهای  و  مزدی  می  یکار  توجیه  سلطهالیگارشیک،  فرایند  در  ی کنند. 

صی بر دیگر عامالن نیست؛ زیرا  ی عامل مشخی خودسرانهسازنده نیازی به مداخلهبر

ارزشاز و  هنجارها  عامالن  فرایند  این  می خالل  درونی  را  مشخصی  بدون های  سازند 

 که نیازی به اشکال آشکار سرکوب و تحمیل باشد.  آن

های  ی خودسرانه در انتخابی ایدئولوژیکی بیشتر از آنکه از طریق مداخلهسلطه

ی افراد رخ ساختارهاِی ذهنیِ عمیق و جاافتاده  25افراد اتفاق بیفتد، از خالل ساختِ

ست  گیری و قابل اندازهپذیر  ی مستقیم رؤیتتر از مداخلهدهد. این وجه از سلطه کممی 

اثر می  به آن توجهی شود  آنکه  غالباً بدون  به گروه و درنتیجه  این شکل  های گذارد. 

ها آگاه نیستیم، در مسیر جدال هایی را، که به آندهد که موانع و سد مسلط اجازه می

با   مسلط  ایدئولوژی  یک  کنند.  تقویت  و  خلق  اجتماعی  قدرت  نابرابر  تنظیمات  با 

تواند شرایط  ی بخشی از نظمی طبیعی و وضع امور، می مثابه دن این تنظیمات به دانشان

بر    ی این سلطهای دربارهگر اجتماعی را توجیه کند و مشروعیت بخشد. نظریهسرکوب

. در اینجا است   متکی  ها از خالل نهادهای اجتماعیدهی ایدئولوژیکی سوژهتصور شکل 

شیوه به  کایدئولوژی  است  مربوط  تجربهای  سیستم ه  طریق  از  واقعیت  از  سوژه  ی 

ی روابط قدرت مسلط  دهنده شود که بازتابها میانجی می وبیش منسجمی از ایدهکم 

جامعه سوژهدر  سلطهاند.  طریق  از  که  ها  تصور  این  با  ایدئولوژیکی  مراتب  سلسلهی 

پذیرند )ایگلتون، می  آن  های انقیاد را درموقعیت ناپذیرند،  عادالنه و یا اجتناباجتماعی  

کند که در انقالب آلمان، بورژوازی ( بحث می 2۰۰۴a  :36۷(. لوکزامبورگ )5:  1۹۹1

کرد که نهایتاً منجر به این شد که قدرت خود ایدئولوژی خود را بر پرولتاریا اعمال می 

  نظامی جای آنکه قدرت خود را در  را واگذار کنند و در مجلس مؤسسان رأی دهند به

 .  حفظ کنندشورایی 

 
25 Constitution 
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های کلیدی در اینجا این است که چه چیزی این شکل از سلطه را یکی از پرسش

تعبیر دیگر، که، بهکند؟ زمانی بازتولید اجتماعی متمایز می   26یپذیرفته شده از اشکال  

سلطه  الیت اشکال  قدرت  با  قیاس  در  اجتماعی  نهادهای  بر  را  ناروایی  یا  جویانه 

می جویانهغیرسلطه  اعمال  اثرگذاری  قرار  ی  این  از  سوسیالیستی  مرسوم  پاسخ  کنند. 

منافعبوده  که  منافع سوژه واقعی    است  با  مغایر  را  مُدرَکِ ها  سیستم   یک  درون  شان 

هاِی  حتی اگر این منافع متعین و مشخص شوند. وقتی سوگیری گر معرفی کند؛  سرکوب

هایی را ارتقا دهند که م کنند، رازورزی تا واقعیت اجتماعی را مبهآیند  می   گردسیستم  

قدرت یک گروه مسلط را طبیعی   عالوه بر آنکنند و  منافع واقعی سوژه را تحریف می 

 منافع »واقعی«   ، تعین با این همه  گر است.جلوه دهند، این سیستم یک سیستم سلطه 

ایدئولوژی نظریهبرای   نقد  مارکسیستیچه    ،های  :  1۹۷1)آلتوسر،    باشد  دانش علمی 

پدید ای  مانع بازدارنده   (25:  1۹۷۴کاربست کانتی از خرد انتقادی )لوکس،  چه  و    (12۹

)های،  آورده درحالی1۸3:  2۰۰2است  جمهوری (.  مفهوم که  سوسیالیست  خواهان 

قانع سلطه فهمی  مهمِ  عنصرِ  را  ایدئولوژیکی  درنظر ی  سلطه  مدرن  اشکال  از  کننده 

نظری می  کار  بهتر    گیرند،  را  سلطه  این  هنجاری  بُعد  عملکرد  تا  است  نیاز  بیشتری 

 بفهمیم.  

 

 

 حکمرانی -مشارکت در خود
 

از آزادی است که    آل منفی بر ایده  مبتنی   ( 3۰:  1۹۹۷سلطه )عدمپتیت از    روایت

شود گردد که در آن از شرهای مداخله جلوگیری میی جایگاهی تعریف میواسطهه»ب

بیش از آنکه مسئله دسترسی به ابزارهایی برای کنترل دموکراتیک، مشارکتی یا مبتنی 

سلطه، عدمی  مثابه پتیت از آزادی به  نگرشها به  بر نمایندگی باشد«. اثرگذارترین نقد 

که خصوص  این    در  وی   اند تا به استداللسلطه تأکید کرده ، بر روایت او از  طور سنتیبه

دهد ی آزادی« نمیمشارکت دموکراتیک بپردازند که از نظر او هیچ »توضیحی درباره 
 

26 Unobjectionable  
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این درحالی3۰:  1۹۹۷)پتیت،   از سلطه، منتقدان (.  ست که درراستاِی بسط فهم ما 

 اند.  ادی دست گذاشته( بر سنتِ منفی از آز65  :2۰1۴چون الکس گوروویچ )   ای برجسته

منتقدانی  دیگر  گروه  هنجاری    صحتبا    از  خواستِ  و  آزادی   آرمانتاریخی 

کرده سلطه  عدمی  مثابه به مخالفت  پتیت  )اندنزد  کافه  آلن  صورت 2۰15.  با  بندِی ( 

دارد که  ورزد و بیان می خواهانه مخالفت می جمهوری آزادی  از  پتیت  مبناییِ »منفی«  

قوانین    سپهربگیرد. کافه میان  صورت  حکمرانی  -بر مشارکت در خودبیشتری  تأکید    باید

های درحاشیه ممکن  کند که گروه گذارد و بحث می هنجارها تمایز می   ها وبرهان   سپهرو  

شکلاست   در  نتوانند  مشاگر  هنجارها  این  به  اثرهای   ند کن  ارکتدادن  به  نسبت 

نیز ادعا 2۰1۷. ک. سابیل رحمان )باشند   پذیرآسیب  طور خاصبه  اشجویانهسلطه  )

پاسخ می  که  سلطهکند  مدرن  اشکال  به  تالشها  از  باید  ساختاری  برای گسترش   ی 

( نیز بحث  ۴۷۸: 2۰15های سیاسی شهروندان معمولی آغاز کنند. کیت برین )ظرفیت 

 مثبت خودآیینی تکیه کند:   آرمانروشنی بر ی خود پتیت باید بهکند که حت می 

رود تا »حضور«  دست دیگران« میروشنی فراسوی »غیاب سروری بهفهم او به

توانایی اشخاص دربرگیرِی  یعنی  ؛  بر بگیردی مشخصی از »خودسروری« را درگونه 

مستقل مشارکت  تعین  برای  برای  و  مختلف  مسائل  عقالنی  در  بخشی 

 شان در نسبت با دیگران. های کنش 

خواهان سوسیالیست بر بُعد مثبتِ آزادی سیاسی تأکید  دنبال این نقدها، جمهوری به

قدم مطابق بهکند که »سیاست باید قدم ( بحث می 2۰۰۴b  :3۰۸کنند. لوکزامبورگ )می 

فعاالنه مشارکت  تودهبا  به جری  آنها  مستقیم  تأثیر  تحت  باید  بیفتد؛  تابع  یان  و  ها 

کامالً   فعالیت  باشدکنترل  مشارکت  همگانی  جمعی،  خودآیینی  رویکرد  منظر  از   .»

حکمرانی، عنصر ضروری و اساسی چگونگیِ  -دموکراتیک در فرایندهاِی مشترک خود

آزادی  از  بهست. جمهوری فهم  را  آزادی  و ی کردار جم مثابه خواهان سوسیالیست  عی 

آزادی از نظر آنان،  د.  نکن نبردی در جریان علیه نیروها و ساختارهای سلطه تصویر می

ست مبتنی بر  ی کردار  سلطه باشد،  علیه   برهانو یا شرط    ویژهجایگاهی  از آنکه    بیش 

لیبرالیستی آزادی    آرمانبخشی. این فهم از آزادی هم از  های سیاسی خودتعینظرفیت 

خواهان سوسیالیست،  خواهی. برای جمهوری نوجمهوری   آرمان ز  گیرد و هم افاصله می 
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سیاست دموکراتیک، امکان گسترش   2۷تألیف برانگیز  ی مناقشهتأکید پتیت بر دقیقه 

گیرد. امکانی که موجب افزایش کنترل  نهادی برای شهروندان را نادیده می   سازوکارهای 

ی صرف  شود. مناقشه دهی به گفتار می ی تنظیم دستورکار و شکل آنها در مراحل اولیه

برنامه  و  قوانین  بهی سیاسی بر سرِ  که  ی شود، حوزهسیاسی خلق می  الیتدست  ای 

می  رها  را  دموکراتیک  کنترل  از  ب  کندمهمی  بر   هو  اثرگذاری  از  محدودی  ظرفیت 

 (.  55: 2۰۰۸بول، )رُست  کنداکتفا می های سیاسی فرایند

برای عنصری اساسی  اش،  خاطر کارکرد آموزشیچنین، بهمشارکت دموکراتیک هم 

آموخته شود، مشارکت    بایداست که    ی ست. از آنجایی که آزادی کردار سیاسی   آزادی 

بهتری از نظرات و  و درک  یاد دهند  خودبه  سازد تا  می در سیاست شهروندان را قادر  

)منافع  لوکزامبورگ  کنند.  حاصل  می 1۹1۰شان  هر (  در  کارگر  »طبقات  که  گوید 

نبرد  جریان  در  تنها  می کشوری  را  جنگیدن  درحالیهایشان،  »حاکمیت  آموزند«.  که 

تودهطبقه  کل  آموزش  و  سیاسی  یادگیری  به  نیازی  هیچ  بورژوا  مردم  ی  ندارد«، ی 

شان را تری بر تقدیر جمعیست که کنترل وسیع سوسیالیسم بر شهروندی فعال متکی

)لوکزامبورگ،  فرض می  عنصری (. مشارکت در حیات عمومی، »2۰۰۴b  :3۰۴گیرد 

نمیهمان  است،    حیاتی بدون آن سوسیالیسمی  که  باشد« هوایی  تواند وجود داشته 

، تالش کنند، تجربه کنند، این راه و آن راه را شونددرگیر  )همان(. شهروندان باید »

 آزمون کنند« )همان(. 

 ترشود کم ی خودآیینی جمعی نسبت به چیزی که فرض میمثابه مفهوم آزادی به

ترین نقد اصلی  پذیر است.در قبال شماری از نقدهای کالسیک به آزادی مثبت آسیب 

ی ی ایدهدهاست که این آزادی دربردارن برلین و فیلیپ پتیت به آزادی مثبت آن یاآیزا 

 پذیرفتنی نیست  ست کهبر دیگران ا  جامعه   حاکمیت نمایندگان عقالنی و    خودسروری 

خودآیینی جمعی که اینجا ترسیم شد و قرار   آرمان(. باید گفت که  ۸1:  1۹۹۷)پتیت،  

یاورد  حکمرانی به همراه ب-است از ما دربرابر سلطه محافظت کند و مشارکت در خود

کنند{ نیست. خودآیینی جمعی نه بر ها تصور می ی چنین انقیادی }که آندربردارنده
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ی یک اجتماع گرایانههای اجتماعتکیه دارد و نه بر ایده شکل  گون و یکهم  یاجتماع

ی مثابه ای که بههای مشترک است. آزادی ای واحد از ارزشگرِ مجموعهسیاسی که بیان 

از زندگی   بر مفهومی تکین  بنیادین  توافق  به  نیازی  خودآیینی جمعی فهمیده شود، 

خواهد بود   نی ندارد. کافی حکمرا-نیک برای شهروندان هنگام مشارکت در فرایند خود

ی شهروندانی آزاد و برابر ببینند که متعهد به برپاییِ مثابه که شهروندان خودشان را به 

 بیشتری که دلنگران ذات هستی   شرطاند بدون هیچ  حکمرانیدار از خودفرایندی ادامه

 ست.  انسانی  نژاددرونی  غایت انسانی یا

 

 

 خواهی سوسیالیستیحکومت جمهوری

 28خواهی سوسیالیستی: کنترل شهروندی و قدرتِ برابراهداف جمهوری

 

باید  جمهوری  سوسیالیستی  دولت    مفهومیخواهی  نقش  مطلوب   ی نحوهو  از 

مطلوب برای    آرمانای باید  بندی کند. چنین چارچوب نهادی صورت  آن راسازماندهی  

سازماندهی حیات سیاسی و اقتصادی را بازنمایاند. در تضاد با این هدف کمونیستی که  

خود سوسیالیسم  تحقق  از  بعد  جمهوری بهدولت  شد،  خواهد  برچیده  خواهان خود 

می  استدالل  ارادهسوسیالیست  تسلیم  باید  دولت  نهادهای  که  شهروندی کنند  ی 

 بگیرند.   ت مشترک جهتدموکراتیک باشند و به سوی منفع

اساسی، نهادهای دولت، پارلمان   خواهان سوسیالیست باور دارند که قانونجمهوری 

واقع و  پایدار  شکل  برای  قانون  حاکمیت  ضروری گرایانهو  سیاست  )تامپسون، ی  اند 

2۰1۸b ای که در کنار  (. آنها باور دارند که هر واحد سیاسی بزرگ، صنعتی و پیچیده

دولت از  دیگر  شکلی  به  دارد،  وجود  جهانی  سیاسی  سیستم  درون   سازوبرگها 

)کائوتسکی،  کننده اداره است  نیازمند  محوری  دولت    نانآدید  از(.  62-6۰:  1۹2۴ی 

ی اقتصادی باشد. هرچند نهادهای که صرفاً ارگان سلطهنیست  گر  نهادی ذاتاْ سرکوب

مند  ی منافع قدرتو این امر موجب غلبه   الیت هستنددست  تصرف به   مستعددولتی  
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 های دولت را به سمت اهداف خصوصی شود و فعالیت بر حیات سیاسی می اقتصادی  

ست که انی ای ممکن برای شهروندنبرد و وسیله  ی صحنهکند، دولت  ها هدایت میآن

- ۴5:  1۹۸۴؛ پاچر،  ۸3:  1۹۸۷کنند )کیرشهایمر،  شان را ابراز میی دموکراتیکاراده

۴6  .) 

(قادرساختن 1ی سوسیالیستی از این قرارند:  خواهانهجمهوری دو هدف اصلی دولت  

نهادهای عمومی در راستاِی هدایت آن بر  اعمال کنترل  برای  به سمت  شهروندان  ها 

سیاسی و اقتصادی از خالل ایجاد تعادل در الیت ی ابله با سلطه (مق2منافع مشترک و 

 روابط قدرت میان شهروندان.  

ای  شیوه   خواهان سوسیالیست تنظیم نهادهای عمومی به اولین هدف برای جمهوری 

میزان   که  کنترل  تأثیرگذاری است  بر    و  تصمیم   های حوزهشهروندان  و مهم  گیری 

برساننمشورت   به حداکثر  تاریخ ذی دد.  را  از  ر طول  اقتصادی  قدرتمند  دولت  نفعان 

وضع کند.    شانبه نفع پایداری منافع   ی تا قوانین  اندبرداری کردهبهره  لیبرال دموکراتیک

کنند تا از دیده شود که شهروندان حرکت می   ای گونه  بایدآن  و علیه  نبرد در دولت  

گروهمنافع  هم  و  دولتی  نهادهای  هم  خالل  از  جاشان  کنند.    ی معههای  دفاع  مدنی 

به باید  عمومی  گرفته    سازوکارهاییی  مثابه نهادهای  طریق  درنظر  از  که  آنها  شوند 

شان را بیان کنند.  ی جمعیتوانند کنش جمعی را سازمان دهند و ارادهشهروندان می 

قالب مجموعه از  این است که دولت  نیازمند  امر  تقریباً بستهاین  نهادهایی  از   که   ای 

 بدل شود  ای از نهادهاییها ندارند، به قالب مجموعهشهروندان معمولی نفوذی به آن

( نوشت  1۹۷۷a  :61۰اند. مارکس )تری از کنترل شهروندی که در معرضِ سطوح وسیع 

 کردن دولت است از ارگانی که بر جامعه سوار است به ارگانی که »آزادی منوط به وارونه

اش باشد به این معناست  که دولت منقاد شهرونداناست«. اینکه کامالً منقاد جامعه  

کند، اعمال ای از کنترل را در قبال اینکه دولت چگونه عمل می ها قادرند درجهکه آن

 رانی تحمیل کنند.  خودشان را به فرایندهاِی حکم گیری کنند و جهت 

می گیری تصمیم  اتفاق  دولتی  نهادهای  در  که  صرفاً  ای  نباید  ی دهندهبازتابافتد 

شان باشد، بلکه باید از حیث علی به ی منافع کننده ی جمعی شهروندان و دنبال اراده

سازد تا بگویند که چگونه تصمیمات فرایندهایی متصل باشد که شهروندان را قادر می
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منافع آن با  نسبت  )پتیت،  در  گرفته خواهند شد  باربر 55،  11:  1۹۹۷ها  بنیامین   .)

تواند در هر تصمیمِ مرتبطی شود که اگرچه هر شهروندی نمیمتذکر می   (151  : 2۰۰3)

رغم عدم مشارکت ضروری در هر یمشارکت کند، هدف این است که »شهروندان عل

ای اغلب کافی و مشخص در مواقعی که تصمیم گونه ای، بتوانند بهسطحی و در هر وهله

شود، مشارکت  د به کار بسته می ست و قدرت مهمی دارهای سیاسی اساسی بر سر برنامه 

ی حکمرانی به دیگر نهادهای محوری کنند«. این اصول کنترل شهروندی باید از حوزه

تنظیم  نهادهای  کار،  محیط  مانند  یابد.  کننده جامعه  گسترش  ارتش  و  اقتصادی  ی 

کند که شهروندی باید »کل حیات اقتصادی و  ( بحث می 2۰۰۴d  :35۰لوکزامبورگ )

از آن خود کند و به آن »جهتی آگاه، آزاد و خودآیین« بدهد. هدف دولت  را  سیاسی«  

ها را برای شهروندان به حداکثر  خواهی سوسیالیستی باید این باشد که فرصت جمهوری 

شان را ای جمعی ساختارهای اساسی و شرایط حیات عمومیِ مشترکگونه برساند تا به 

 شکل بخشند.  

یابی نهادهای ارکتی جدید تنها منجر به بازجهتمش  سازوکارهای در هر روی، خلق  

کننده میان قدرت عمومی به سمت منافع مشترک خواهد شد بدون آنکه تعادل تعیین

. دومین هدف دولت  دشودگرگون  کل  به طبقات اجتماعی محل مناقشه قرار گیرد و یا  

قدرت مناسبات   بخشیخواهی سوسیالیست باید تالشی باشد درجهت بازتعادل جمهوری 

سازماندهی   و  طبقات  برترِ  ضدقدرت  میان  موقعیت  اقتصادی.   الیتعلیه  و  سیاسی 

می احساس  ناراضی  ب شهروندان  نمایندگی  نهادهای  که  حلقهواسطههکنند  ی ی 

از  کم  فرایند تصمیمغالب می   الیتشماری  که  کنترل می شوند  را  این گیری  و  کنند. 

به پیامدهایی منجر می  به  فرایند  با  شود که  اکثریت کارگران نیست. در مواجهه  نفع 

، قدرت کارگران باید از خالل افزایش ظرفیت  الیتی سیستم دموکراتیک از آنِ  سلطه

ی کارگران از یافتهنهادهای نمایندگی برای کنش جمعی گسترش یابد. قدرت سازمان 

دهند، میشان را افزایش  ای که عاملیت دموکراتیک جمعیشده های نهادینهطریق کانال 

 .  قرار گیرد های بزرگ و افراد ثروتمندقدرت خصوصی شرکتباید در برابر 

همه کنترل  به  دولت  نهادهای  منقادکردن  به  هم تمایل  و  شهروندان  زمان ی 

شمول  ی همهتنشی را درون نظریه میان دسته  الیتبخشیدن به کارگران علیه  قدرت

ی خواهانهجمهوری کند. قرائت  شمارتر »کارگران« خلق می ی کم»شهروندان« و دسته 
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د هر  اهمیت  حفظ  پی  در  اینجا  در  دستهسوسیالیستی  مختلف و  اهداف  برای  بندی 

اهی سوسیالیستی طرفدار خو ست. برخالف برخی از اشکال سوسیالیسم، جمهوری نظری 

گیری سیاسی از حاکمیت طبقاتی که در آن غیرکارگران از فرایند تصمیمشکلی انتقالی  

کوک ه طور مثال آنتون پان، که به ی کارگردموکراسی    نگرش طرد خواهند شد، نیست. در  

ی »اعمال قدرت کارگران دهد، حاکمیت شوراهای کارگری دربردارنده( ارائه می 1۹2۷)

( کائوتسکی  کارل  است«.  طبقات  دیگر  طرد  به 1۹۸6برای  دیگر،  سوی  از  طور (، 

ای که در پی اتمامِ هر شکلی از استثمار برمبنایِ  کند که جامعهای بحث می کننده قانع 

سیاسی ساختارهای  به  نیاز  است،  حمایتهمه  طبقه  و  حقوق  که  دارد  های شمولی 

ها پیرامون مجلس ملی گذارد. در مباحثهی شهروندان ارج میدموکراتیک را برای همه

از دفاع  بر  کائوتسکی  آلمان،  انقالب  همه در  رأِی  و حق  پارلمانی  نهادهای  شمول، 

به برای  کارگری  احزاب  انتخاباتیِ  پارلمدستاستراتژی  اکثریت درون  تأکید آوردن  ان 

شمول از خواهی سوسیالیستی باید ضمانتِ حمایت همهورزد. هدف دولت جمهوری می 

( بحث  ۹۴:  2۰۰6های مدنی و حقوق دموکراتیک مشارکت باشد. لوکزامبورگ )آزادی 

کردهمی  ادعا  همواره  اجتماعی  »دموکراسی  که  نه   کند  که  طبقاتی است  منافع  فقط 

ک پیشرو  تمایالت  بلکه  جامعهپرولتاریا،  نمال  را  معاصر  می ی  دولت  یندگی  کند«. 

یابد    خواهجمهوری  باید اطمینان  ی دردسترس همه   نهادی های  سازوکارسوسیالیست 

گر علیه برآمدنِ ی قدرت مقابلهمثابه توانند به ها می کارگران وجود دارند که با اتکا به آن

  استکل تاریخ تالش کردهکه در   الیتیاقتصادی و اجتماعی عمل کنند؛    الیتی  بالقوه 

های عمومی منفعت خصوصی بیرون قدرت را در دستان خود متمرکز کرده و از کاال 

استقرار کنترل شهروندان بر نهادهای عمومی و قدرت برابر بعد از پرداختن به    د.بکش

به  شهروندان،  جمهوری مثابه میان  دولت  هدف  دو  به    خواهیِی  اکنون  سوسیالیستی، 

 روم. دهی مناسب به دولت درجهت تحقق این اهداف می ی سازمان درباره سراغ بحث 

 

 دگرگونی دولت 

مبنایی جمهوری  نهادی  چارچوب  سوسیالیست  جمهوری  خواهان  یک  برای  ای 

می  درنظر  این  دموکراتیک  قانون.  حاکمیت  پارلمانی،  نهادهای  اساسی،  قانون  گیرند: 
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ست. اما کارل ی آغاز مهمی برای هر جمهورِی اجتماعیادی مبنایی نقطه چارچوب نه

اش که در  ی سوسیالیستی خواهانهجمهوری ی سیاسی  ( در برنامه1۹1۹bکائوتسکی )

برد، دگرگونی  انقالب آلمان پیش  اقتصادی و سیاسیِ گستردهطول  برای های  تری را 

تا نشان دهد چگونه  کند. کائوتسکی در پساختارهای دولت پیشنهاد می  ی آن است 

ی جمعی ای بیانگر ارادهمراتبی به وسیله تواند از ساختاری میلیتاریزه و سلسلهدولت می 

 (: 1۹1۹aنویسد )شهروندان معمولی دگرگون شود. او می

دولتی که تاکنون وجود داشته است باید کامالً بازآرایی شود. باید    سازوکار

نظر شود و بوروکراسی ی از عملکردهایش صرف  بوروکراسی و بسیار  از قدرت

نماینده  کنترل/نظارت  ذیل  در  باید  هم  بگیرد؛  قرار  مردم  دموکراتیک  های 

 ها و هم در سرتاسر کشور.  ها، هم در ایالتشهرداری، هم در استان 

قرارند: دگرگونی  محوری    تغییرات این  از  برای دولت پیشنهاد داد  که کائوتسکی 

ی  ی برگزیده ی مقننه ی مجریه از قوهمردمی، تبعیت قوه   نظامیانشبه ارتش مستقر به  

ی خودحکمرانی کردن اقتصاد و ضمانت حقوق گستردهشمول، اجتماعیانتخاباتی همه

و    ای پایهسازی و خدمات اجتماعی  هاِی محلی شامل پلیس، مالیات، مسکنبرای ایالت

نهاده .اولیه که  است  مخالف  لنین  با  و کائوتسکی  شوند  منحل  باید  مدرن  دولت  ای 

که در کمون بدهند  متفاوت« برمبنای چیزی   اساساًاز نوعی  هایی  بدیلجایشان را به »

(. به این معنا او باور دارد که تحلیل مارکس از ۴۰5:  1۹۷۴پاریس دیده شد )لنین،  

ش  ( با تال1۹1۹bشود. کائوتسکی )  هنگامبه کمون پاریس باید بر اساس شرایط معاصر  

ی حکمرانی، انتخاب مردمی همه-ی خودترین گستره کمون برای دستیابی به »جامع 

همه تبعیت  و  ارگانمقامات  اعضای  نظمی  و  کنترل  از  نمایندگی  مردم   های 

اما  دهیسازمان  است  موافق  که  می شده«  مبنایی -تکنیکی  سازوبرگ گوید  ادارِی 

گردد    3۰بیشتر باید منقاد اجتماعی از مردم، بلکه  2۹شود   درهم شکستهتواند کامالً  نمی

ب انتخابات واسطهه که  در یک  که خود  مردم،  نمایندگان  کنترل  مجریان تحت  آن  ی 

 اند، قرار گیرند. شمول برگزیده شده همه

 
29 Smash 
30 People’s assembly 
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خواهی سوسیالیستی معاصر  توانند راهبر جمهوری سه اصل تحلیل کائوتسکی می 

های اواًل، ظرفیت   33سازی.دموکراتیکو    32زدایی مرکزیت  31زدایی،گری نظامی شوند:  

به سرکوب باید  دولت  ریشهگر  کمنحو  طریق  از  هزینهای،  ارتش  کردن  برای  دولت  ی 

نیروی پلیس  لوکزامبورگمستقر و  یابد. رزا  تا آن2۰۰۴c  :3۴۷)  اش، کاهش  جایی ( 

باید از بین    سازی و اسلحه  جنگی  های مهماتی کارخانهگوید »همهپیش رفته که می

جای یک ارتش مستقر، باید اند که »بهبروند«. لوکزامبورگ و کائوتسکی هر دو موافق

)کائوتسکی،  )میلیشیای(    نظامیانشبه  باشد«  داشته  وجود  (. 1۹1۹bمردمی 

که برای خدمات نظامی سازماندهی و تنها   انداز شهروندان ای مردمی بدنه  نظامیانشبه 

شوندگان عالوه بر اینکه شوند. استخدام دفاع ملی فراخوانده میدر مواقع ضروری و تحت  

معمولی می شهروندی  دریافت  نظامی  آموزش  }در اند،  ارشد  مقامات  تنها  و   کند 

بودند تا ظرفیت    ای باشند. این اصالحات طراحی شده{ باید سربازان حرفهنظامیانشبه 

به  های دیگر را از بین ببرند.  لت عیار و تهدید مانداختن یک جنگِ تمامدولت برای راه

گوید ها، کائوتسکی می عنوان نیرویی بازدارنده دربرابر دیگر دولت تعادل قدرت به جای  

جمهوری  دولت  استقرارکه  از  باید  سوسیالیستی  سازمان  خواهی  گر تنظیم   یک 

که   باشدالمللی  ایجاد ارگانی بین   مشوق  و  کند  چون سازمان ملل، دفاعالمللی، همبین 

می مختلف  ملل  آن  شکلیتوانند  در  )کائوتسکی،  کامالً  »  به  کنند«  مشارکت  برابر 

1۹1۹b بین »توافق  طریق  از  می   برای   المللی(.  سالح«  که خلع  داشت  امید  توان 

طور خالصه، وجوه  طور متناسب رشد کند« )همان(. بهمردمی به  نظامیانشبهی  »اندازه

برنامه »نظ برای  باید درکنارِ تالش  برقراری امی بوروکراتیک« دولت  ی سیاسی جهت 

تواند ای که این ارگان مینظامی   ی المللی دگرگون شود. گزینهبین صلح با تکیه بر ارگانی  

است  به میسر  خود  از  دفاع  هنگام  تنها  بگیرد،  کار  به  مقابله  منبع  آخرین  عنوان 

 (.  11۸: 1۹22)کائوتسکی، 

 
31 demilitarization 
32 decentralization 
33 democratization 
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پشتیبانی  خواهان سوسیالیستجمهوری ین  همچن باوجود حفظ  دولت پلیس  ،  از 

عملکرد   حامیاش،  قوانین   اجرای جهت   کاهش  برای  پلیس  نیروی  بازسازماندهی 

  نوشته  مک   بسیار  داری ی پساسرمایهی ماهیت جامعه ند. مارکس درباره هستاش  سیاسی 

درباره  و  به است  آیا  که  پرسش  این  منحلی  جامعهدنبال  یک  در  دولت  ی شدن 

قانونی  سوسیالیستی   نه،  نظام  یا  گزارهناپدید خواهد شد  متقنی  هیچ  ندارد ی  وجود 

اند که سیستم  ها استنباط کردهکه برخی از مارکسیست(. درحالی 1۹۸۸)لوستگارتن،  

( بیان کرد که »قانون 1۰3: 1۹۸6کارل کائوتسکی )  ست،قانونی نیز یک نهاد بورژوایی

دار است که فکر اند« و اینکه »کامالً خنده های تکمیل سوسیالیسم شرطو نظم پیش 

ضروری  استثمار  منافع  برای  تنها  نظم  و  قانون  می   کنیم  او  »دولت است«.  که  گوید 

هد«. در این طرح،  ها تحویل د ها و محلهچنین باید نیروهای پلیسی را به شهرداری هم

مقامات محلی جهت تقویت قوانین به کار گرفته خواهد شد اما عملکرد   از طریقپلیس  

کردن معترضان و حمایت از روابط  های مخالف، خفهاش در جهت سرکوب گروهسیاسی 

 .  فترمالکیت خصوصی از بین خواهد مبتنی بر 

گیری اقتدار تصمیم ی کلیدی دگرگونی دولت این است که قدرت و  دومین مسئله

واگذار کند. برای اینکه مردم تر  به مناطق محلی  3۴،گیری ، بنابر اصل حق تصمیم  را

شان را اعمال کنند، قدرت باید در سطحی محلی، هر جایی که ممکن  خودآیینی جمعی 

توان است، قرار بگیرد و تنها زمانی به اقتدار محوری انتقال بیابد که با آن مسئله نمی

تر ای وسیع در سطحی محلی مواجه شد. این امر بخشی از برنامه   بخشکفایتای  ه گونبه

مرکزیت بوروکراتیک  قدرت  شکستن  برای  می یافتهرا  شکل  دولت  بالقوگی ی  و  دهد 

( 1۹1۹bکند. کائوتسکی )دولت را برای غلبه بر شهروندان کم و محدود می   سازوبرگ 

بی »ضمانت  خوداز  حق  گسترد- درنگ  شهرداری حکمرانی  برای  ناحیهه...  و ها،  ها 

گوید که کلیتی از تنوعِ مسائل سیاسی در سطوح  کند. او میها« پشتیبانی می استان

مالیات  قابل مدیریت است؛ مسائلی چون  ، پلیس، مسکن، خدمات اجتماعی و  محلی 

 انواع مشخصی از تولید غذایی.  

 
34 subsidiarity 
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نهادینه  به  دولت  دگرگونی  اصل  از  کسومین  فشار  ازردن  پارلمان  بر  طریق پایین 

. کائوتسکی کندبسیج می  که شهروندان دموکراتیک راگردد برمیای های مدنیسازمان 

 (:  1۹1۸نویسد )می 

خودی خود کافی نیست. معرفی پارلمان یکی از وجوه دموکراتیزاسیون است، اما به   

ه خواهد برد که با اهمیت وابستگی دولت به پارلمان، تنها زمانی به دموکراتیزاسیون را

 های مردمی همراه باشد.  رشد پارلمان به تودهوابستگیِ روبه 

رابطه   اهمیت  بر  تودهکائوتسکی  و  دموکراتیک  نهادهای  میان  نزدیک  های ی 

 ورزد. او باور دارد که:شده تأکید می یابیسازمان 

گر، قدرت است. از سوی دی، بی را نداردی مردم  توده  ی پشتوانهپارلمانی که  

شان را منحصراً به دستانِ پارلمان  مردمی نیز که در یک دولت پارلمانی سرنوشت 

 (.  1۹1۸اند )کائوتسکی، توانسپارند، بی می 

ای از پایین وجود داشته باشد تا نمایندگان را شده او باور دارد که باید فشار نهادینه 

نگه پاسخ  سرکوب  گو  مشخص  منافع  برای  و  کند.    هاترینشدهدارد  نبرد  جامعه  در 

برعهدهدرحالی را  وظیفه  این  کائوتسکی  میکه  کارگری  شوراهای  در  ی  که  گذاشت 

می نهادهایی  چنین  بودند،  برآمده  آلمان  اشکال  انقالب  از  بسیار  توانند  متنوعی 

دارند و نمایندگان های مدنی داشته باشند که شهروندان را به حرکت وامییابیاجتماع

 گیرند. زیر نظر می پارلمانی را 

نهادهای ترین وجه دگرگونتوانند بدون درنظرگیرِی مهم این سه اصل می سازی 

محیط  دموکراتیزاسیون  بمانند:  ناکامل  جهتِ  عمومی  بر  عمومی  کنترل  و  کار  های 

 اقتصاد.  

 

 دموکراتیزاسیون اقتصاد 

دارانه  اقتصادهای سرمایهکند که هدف  ( بحث می 2۰۰۴c  :3۴6رزا لوکزامبورگ )

تن از  کوچکی  گروه  وسیع  ا  پروران«»ثروتمندکردنِ  مقیاسی  »در  آنکه  از  بیش  ست 

کند که »منابع مولد وسایلِ برآوردنِ نیازهاِی عموم« را فراهم آورد. او درخواست می 

ذیل مالکیت مشترک مردم درآیند« تا بتوان گفت »مالکیت ملی، تحت کنترل جامعه«، 



 نژادی مهسا اسدالهترجمهجیمز مالدون،  28 

گرف )لوکزامبورگ،  ته شکل  ایده2۰۰۴c  :3۴6است  لوکزامبورگ  هرچند  روشنی (.  ی 

درقبالِ خطرات قدرت متمرکز اقتصادی داشت، این کائوتسکی بود که طرحی نهادی را  

دموکراتیک دادهبرای  بسط  کامالً  اقتصاد  )  کردن  کائوتسکی  بیان 23:  1۹22بود.   )

ش دموکراسی از امر سیاسی به  ری سوسیالیستی باید »برای گستردارد که جمهومی 

های کاری که به دست  گذاری کند. به این معنا هم به محیط سیستم اقتصادی« هدف

بتوانند  که  اقتصادی  نهادهای جدید  به خلق  هم  و  است  نیاز  مدیریت شود  کارگران 

های مختلف اجتماع ها را با هم هماهنگ و بین منافع بخش های کار و کارخانه محیط 

ها، گری ها و تنظیم یابیمومی اقتصاد تعادل ایجاد کنند. هدف این سازمان در هدایت ع

دام از  که  است  جهت  این  از  کائوتسکی،  غیردموکراتیک  چالهبرای   هاینگرشهای 

 گرا«ی سوسیالیسم مانند اتحاد جماهیر شوروی اجتناب شود. »دولت

ای  بر تصمیمات اصلی  کنند، باید بتوانندکارگرانی که خودآیینی جمعی را تمرین می

ی گذارد، اعمال کنترل کنند؛ مثالً تصمیماتی دربارههای کارشان اثر میکه بر محیط 

استخدام شرایط  و  کارشان  محیط  که شرایط  هنگامی  کار  محیط  در  دموکراسی  ها. 

ست. با این حال  های کارگری درحال مدیریت محیط کارشان هستند، ضروری کمیته 

هر محیط کاری مستقیماً به کارگران واگذار شود، ممکن است  اگر مالکیت و کنترل  

های مختلف رخ دهد و ممکن است کارگران پیشگام  های وسیعی در کارخانهنابرابری 

ی دموکراتیک کارگران توجه به منافع عموم پیش ببرند. اگرچه مداخلهمنافع خود را بی 

انداز کند،  ح مدیریتی طنین ها را در سطهای کارشان مهم است تا صداِی آندر محیط 

های کار و تولید با نیازهای اجتماع تر محیط حقوق کارگران باید در هماهنگی وسیع 

الیه در  بنابراین  شود.  سازمان تعریف  تا  است  نیاز  سازماندهی،  بعدی  های ی 

تری منسجم ها را در نسبت با ساختار نهادی وسیع های کار، آنی محیط کننده هماهنگ

در ملی،    کنند.  هدایت کل    سازمان  یکسطحی  با  در همکاری  باید  اقتصادی  جدید 

به  هم مثابه اقتصاد  نهاد  این  باشد.  کل  یک  پرسش ی  مسئول  درخصوص چنین  ها 

ی اقتصادی خواهد بود. تر ادارهتر و زیربناییهایی وسیع گذاری عمومی و پرسش سرمایه

کرده  پیشنهاد  نکائوتسکی  شامل  سازمان  این  که  نمایندگان است  از  برابری  سبت 

یافته و نمایندگانِ دستگاه اجرایی دولت  کنندگانِ سازمانکارگران، نمایندگان مصرف 

 های مختلف اجتماع برقرار شود:منافع بخش یان  مقدر کفایت تعادل باشد تا به 
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شاخه  هر  سرمایه با  مالکیت  از  که  تولید  از  یا ای  دولتی  مالکیت  به  دارانه 

انتقادارشهر یافته ی  و    ل  کارگران  که  باید یک سازمان جدید خلق شود  است، 

دولتی( را توانا سازد تا تأثیری   مقاماتچنین کارشناسان )کنندگان، و هم مصرف 

مطابقت  بر  از ضروری  سازمانی  چنین  کنند.  اعمال  تولید  فرایندهای  یابیِ 

آن دولت،  فهمیده بوروکراسی  آن  از  تاکنون  که  است  طور  متمایز  کامالً  ایم، 

 (.  233: 1۹2۴)کائوتسکی، 

در معرض    همواره  باید  های عمومی حتی اگر تحت مالکیت دولت قرار بگیرند،دارایی

ها در که ممکن است این دارایی. به همین دلیل تاجاییباشندمشارکتی    سازوکارهای 

های دموکراتیک هستند. برای کائوتسکی شوند و تابع کنترل ی اداره میدارسطح شهر

. او  نداشته باشد  طول و عرضی مشابه دولت  مهم است که این سازمان جدید اقتصادی 

گرایی یا مالکیت دولت فهمیده نباید مترادف با ملی  35کردن باور دارد که اجتماعی  قویاً

»دولت   همهاجتماعی  مقدر  ی وسیله شود:  در  شاخهکردن  نیست« ی  صنعت  های 

»شاخه233:  1۹2۴)کائوتسکی،   که  مواردی  در  در خدمت  (.  ارتباطات  و  تولید  های 

محدودی   های هدف  شهرمحلیِ  مدیریت  و  مالکیت  مناسبی داراند،  مسیر  ت« س ی 

مهمی برای   جایگاهشده، شهرداری  اقتصاد اجتماعی  یکتحت    (.1۹1۹b)کائوتسکی،  

محلی کنترل  و  برنامه مدیریت  پیِ  در  کائوتسکی  بهست.  مرکززدای  و شده  اییتمامی 

برنامه  میان  از  نابرابری دموکراتیک  از  هم  که  بود  اقتصادی  بازارِ های  اقتصاد  های 

هم  سرمایه و  کند  اجتناب  نقصان دارانه  دولتی بر  سوسیالیسم  بوروکراتیزاسیون  و  ها 

های بازارگرا، کائوتسکی در پی ترسیم سیستم خالف سوسیالیست برشوروی غلبه یابد.  

 بلکهکاالها و خدمات در یک اقتصاد دموکراتیک نیست.    تخصیصگذاری برای  قیمت 

اجتماعی نفع مصرف   باید  خدمات  یاببه  برای  نکنندگان جریان  د و هر سودی دوباره 

 د. وگذاری شتولید جمعی سرمایه

بنابراین دموکراتیزاسیون اقتصاد در یک جمهوری سوسیالیستی کنترل عمومی را  

ارتقا می اقتصادی  نهادهای  از  از طریق سیستمی هماهنگ  اقتصادی  تولید  بخشد؛ بر 

 
35 Socialisation 



 نژادی مهسا اسدالهترجمهجیمز مالدون،  30 

تولی خودحکمرانیِ  که  فردی نهادهایی  کار  محیط  هر  سطح  در  را  ارج  دکنندگان  ای 

بخشند.  ی یک کل قدرت می مثابه گذارند اما به کنترلی عمومی بر هدایت اقتصاد بهمی 

های نهادی به همراهیِ تغییراتی موازی گویم که چگونه این دگرگونی اکنون از این می

کنند که همبستگی در فرهنگ سیاسی نیاز دارد؛ شهروندان روزانه به طرقی عمل می 

 گذارند.  با دیگر شهروندان و روح عمومی در مواجهه با نهادهای عمومی را به نمایش می

 

 های مدنی سوسیالیستیفضیلت

چشم1۹1۷در  کائوتسکی   بر  تأمل  با  روسیهانداز،  انقالب  مختلفِ  نوشت    های 

(2۰1۰:)   

که  خصمادی مش  های شرطکارگران برای آزادکردن خودشان تنها به پیش 

ها باید مردمی جدید نیز  نیاز ندارد. آن  عددی اختیارشان باشد و به رشدِ   در

از توانایی بازسازمانبشوند؛ مردمی سرشار  برای  یابی دولت و جامعه هایی که 

 مورد نیاز است.  

نمی  ساده مسئله  استقرار  با  سازمان تواند  شود؛  ی  هموار  سیاسی  و  اقتصادی  های 

سرکوبچرا مناسبات  دواندهکه  ریشه  ملی  روح  در  عمیقاً  خالل  گرایانه  از  تنها  و  اند 

 . توان بر آن چیره شدمی تغییرات عمیق ذهنیت جامعه 

دان نیز نیاز  در فرهنگ سیاسی شهرون  ارزی دگرگونی هم   دگرگونی سیاسی دولت به

ی اهمیت تغییری وسیع در هنجارهای اجتماعی و الگوهای دارد. لوکزامبورگ درباره

کند که موفقیت تغییر سیاسی را ضمانت بخشد. لوکزامبورگ با پذیرش رفتاری بحث می 

های مدنی سوسیالیستی«، در نظر خواهی، یعنی تعبیر »فضیلتزبانِ ملهم از جمهوری 

که  می  است گیرد  پذیرفته   الزم  وسیعاً  سوسیالیستی  شده هنجارهاِی  ی پشتوانه ی 

ی اند و به مسئله مشترک  ی . هنجارهایی که دانشدنباش  نهادهاِی تحت کنترل کارگران

برمی  لوکزامبورگ می عادت  از هرگونه  گردند.  را دور  باید خودشان  گوید که کارگران 

و به  است    دارانه غالب رمایهدر جوامع سنگه دارند که    یخودمحوری، فردگرایی و رقابت

بخشی حرکت  های سوسیالیستی همبستگی، روح عمومی و خودتنظیم سمت فضیلت 

هاست  کنند. از دید وی »سوسیالیسم در زندگی نیازمند دگرگونی روحیِ کامل در توده

است. تمایالت سوسیالیستی به جای ها حاکمیت بورژوازی تخفیف یافتهکه در طولِ قرن
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ها ی رنجکه بر همه می  سآلیایدهای به جاِی ایستایی،  ودخواهانه، ابداع توده تمایالت خ

 (.  2۰۰۴b :3۰6غلبه کند« )لوکزامبورگ،  

در فراز  داری نوشت، اما  ی پساسرمایهجامعه  الزاماتی  ندرت دربارهلوکزامبورگ به 

است از آنچه که به عنوان تغییرات ضروری در ارائه داده  گر زیر او طرحی کلیروشن

 فرهنگ سیاسی در نظر داشت: 

ی واسطهه شان در تولید بای که جایگاههای مردههای پرولتاریا از ماشین توده

مستقل و آزادِ    است، باید یاد بگیرند که خودشان را به راهبرانسرمایه مقرر شده

ری متناسب با اعضایِ  پذیا باید حسی از مسئولیت هفرایند تولید تبدیل کنند. آن

به   ای فعال جامعه  ی ثروت  خواهد مالک همهتنهایی میرا کسب کنند که خود 

داری بسط و بودن را بدون شالقِ سرمایهخواهند صنعتی ها می اجتماعی باشد. آن

اسارت،  یوغ  بدون  تنظیم  بربریت،  بدون  تولید  سطح  باالترین  دهند؛  گسترش 

باالترین  دستو اقتدار،  بدون  جدی م  سآلیایدهر  اجتماع،  نفعِ  ترین به 

حقیقی خودتنظیم  تودهگری،  آنِ  از  عمومی  روح  بنیانترین  همگی  که  های ها، 

ی فضائل مدنی سوسیالیستی همراه ی سوسیالیستی هستند... همهاخالقیِ جامعه

اند، تنها  ضروری   های سوسیالیستی هایی که برای راهبرِی شرکت با دانش و مهارت

آیند ی خودشان، به دست می ی کارگران، تجربههای خود تودهی فعالیتواسطههب

 (.  2۰۰۴d :351)لوکزامبورگ، 

زبان   پذیرش  با  آن خواهانهجمهوری لوکزامبورگ  تفسیر  اما  مدنی،  فضیلت  ی 

از ی کنشی در همبستگی با کارگران دیگر بیش از کنشی معطوف به محافظت  مثابه به

بخشیِ نهادهای دیده ارائه کرد که خودتعین نهادهای یک دولت، بینشی از طبقاتِ ستم 

تری ی وسیع ای عنصری مهم در برنامه کنند. چنین بُعد فرهنگی عمومی را تمرین می 

 ی مدنی است.  ی دولت و جامعهی سوسیالیستی درباره خواهانهجمهوری ی  از یک نظریه

ی سوسیالیستی از آزادی و خواهانه جمهوری   ارماندی  بناین مقاله در پی صورت

چگونه    آرمانیچنین    ی ترسیم کند کهکه استراتژی سیاسی معین حکومت بود بدون آن

آید. این مقاله خودش را محدود به های لیبرال امروزی فراچنگ میاز میان دموکراسی

نظریه رئوس  کردهطرح  دا  ای  بیشتری  بسط  و  بحث  به  نیاز  که  منظر بود  رد. 



 نژادی مهسا اسدالهترجمهجیمز مالدون،  32 

با متفکرانی چون مارکس،    طرح کردمای که این جا  ی سوسیالیستی خواهانهجمهوری 

هم اما  بود  درگیر  لوکزامبورگ  و  ایدهکائوتسکی  دیگر  به  نگاهی  در زمان  ها 

سنتجمهوری  و  رادیکال  به خواهی  بسیار  نقدهای  پی  در  داشت.  مارکسیستی  های 

محافظه  جمهورخوانش  سنت  نحیف  و  جمهوری ی کارانه  در  نخواهی  ورومیِ ئخواهی 

خواهی های سوسیالیستی و جمهوری پتیت، این مقاله به منابع دردسترسی درون سنت 

 بندی کند.  صورت را خواهی سوسیالیستیجمهوری  از روایتیپردازد تا می 
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