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 سوسیالیسم دموکراتیکھای  پرسش

  

  

ی  در بارهیی ھا پرسش )نیوز  تحکیم( وحدت  تحکیم  دفترتارنمای  ،ای در نامه ،چندی پیش
در را در پایان مقاله ھا   متن نامه و پرسش. مطرح کرد ب و ایرانرر غدو مقدرات آن  دموکراسی  سوسیال

، مالحظاتی ، با اصالحاتِ کوچک و غیر عمدهخوانید  مطلبی که در زیر می .ام  آورده ١رهشما  یادداشت

  .در میان گذاردمھا   پیرامون آن پرسشکه است 

*********  

  

رجـوع ( ھا آمده است پرسشآن ی  که در مقدمهانگیزی  تأملی  پیش از ھر چیز مایلم بگویم که نکته

چـپ در ایـران دوبـاره در حـال پـا گـرفتن اسـت امـا «ه کـ قـرار ایـن، از )١کنید بـه یادداشـت شـماره
متاسفانه به جای تجدید نظر در گذشته، دوباره به ھمـان قرائـت لنینیسـتی از سوسیالیسـم 

ی  مـن در حـوزهلمشـغولی اصـلی که د ست ھا سال. ، مورد تصدیق من نیز ھست»رجوع کرده است

مسـاعی : د، در راھی بغرنج تالش نمـایمن بوده و ھست که، به سھم خویھمواره ا» سیاسی«نظری و 

ُگسسـت از چـپ سـنتی و  الزم  بـرایھـای  عینـی و آمـادگیو ی ذھنـی ھـا در راه فراھم شـدن زمینـه

نامیدنـد و آن چـه » سوسیالیسم واقعاً موجود«توتالیتر، گسست از آن چه که، در بینش، تئوری و پراتیک، 
  . نامم می »موجود واقعاً  سیاستِ «که من، در بیانی فراگیر، 

از طریـق پـیش نھـادن با چنین رویکردی اسـت کـه سـعی مـی کـنم بـه پرسـش ھـای طـرح شـده 
ھمـان طـور کـه . پاسـخ دھـم ،تیـکدموکرا یسمسوسیالھای  ، تحت عنوان پرسشی دیگرھای پرسش

را بـه کـار  دموکراسـی سوسـیالو نـه دموکراتیـک  سوسیالیسممن در این جا عبارت شود  مشاھده می

بدین سان روشن اسـت کـه . ام خوانایی بیشتری دارد ا منطق و مقصودی که در پیش گرفتهبرم که ب می

 ی تاریخی دارنـد و در حـوزهی  که بیشتر جنبه تحکیم نیوزی ھا از پرسش در این نوشتار من به آن دسته

 .گیـرد مـیدر بر  را ھایی لحظه، صرفاً شود می پردازم و اگر بحثی در این باره نمی جای داردمورخان  کار

اسناد، خـاطرات و پژوھشـھای تـاریخی  ی عهلمطا باھا را می توان  این گونه پرسشھای  پاسخ یا پاسخ

   .ام کرده ضمیمه اشاره ی در کتابنامهای از آن ھا  به نمونه. آورد به دست

تاریخ جنبش  سال ١۵٠که حداقل در غرب، با  است ای بسیار گستردهی  سوژه یسدموکرا سوسیال

 .آمیختـه شـده اسـت، کنـونی نـوزدھم تـا  ی دوم سـده ، سوسیالیستی و دموکراتیـک، از نیمـهکارگری

و سیاسـت را در  د، فلسـفهشناسی، اقتصا امعهجتاریخ، ی چون ھای مختلف هزحو یسدموکرا سوسیال

کـه ی ھـای پرسـش من در این جا از منظـر. و در نتیجه از زوایای گوناگونی قابل بررسی است گیرد بر می
البته در این نظر اجمالی، . خواھم کرد نگاه موضوع مورد بحثبه  ھستند امروزی و در انتظار پاسخ ارهھمو

را که به گمانم دارای اھمیـت بیشـتری انـد، طـرح  ھا بلکه گزینشی از آن ی موجودھا پرسشی  نه ھمه

به پرسـش  »ودسوسیالیسم واقعاً موج« و فروپاشی ھا که بویژه پس از شکست یکی از آن. خواھم کرد

متأسـفانه یـا اسـت کـه  »سوسیالیسـم امـروز«مـا از  تبیـینو  دریافـت ،درآمده استاساسی اصلی و 



چـون » مناسبت«در این میان، تنھا می توان به بیان چند . پاسخی برای آن در دست نداریم خوشبختانه

  .  سرآغاز رھیافت است ، خود،ھا آنی  چون معضل و تأمل در باره ھا »مناسبت«طرح این . پرداخت بغرنج

و ویژگـی  دموکراسـی سوسـیال، تعریفـی از پدیـدار )٢(»چنـدگانگی«ی بنیـادین  ابتدا، از منظر مقولـه

. را یـادآوری مـی کـنم آن تـاریخی شـاخصی  و چنـد لحظـه دھـم آن به دست مـی اجتماعی – مفھومی

مـورد  پروبلماتیـکاساسـی یـا » مناسـبت«را در پرتـو چنـد  سوسیالیسم دموکراتیکھای  سپس پرسش

بغـــرنج  سوسیالیســم در ایــران چیســت؟ :مـــورد پرســش و ســرانجام، در دھــم تأمــل قــرار مــی

ــت« ــا ُگسس ــرار خــواھم داد» ھ ــوط اصــلی مــورد اشــاره ق ــی از آن را در خط ــران ناش در پایــان، . و بح
  .کنم را ھمراه این نوشتار می کوتاھی ی کتابنامه

  

  . »ائتالف«چون  سوسیال دموکراسی. ١
  ،  ُمدل اصلی  و اشتقاق توتالیتری تاریخی اجتماعی، چند لحظه –گی مفھومی ویژ
          

اجتماعی و گرایشی دموکراتیک و سوسیالیستی، در  -، چون جنبشی سیاسیسوسیال دموکراسی

بـــا ایـــن کـــه نخســـتین حـــزب  .شـــود نـــوزدھم در اروپـــای غربـــی پدیـــدار مـــیی  دوم ســـده ی نیمـــه

 آن در اصـلی یـا ُمـدل نمونـهشـود، امـا  ایجـاد مـی ١٨۴٨پس از انقـالب  در فرانسه دموکرات سوسیال

ــه ١٨٧۵  ای در آلمــان از ائــتالف جنــبش فکــری و سیاســی سوسیالیســتی و جنــبش مطالبــاتی و اتحادی

  .گیرد کارگری شکل می

 ،»ائتالف«. است) ٣(»ائتالف« ی ، ھمانا مسألهسوسیال دموکراسیاجتماعی  –ویژگی مفھومی 
ھم در میان زحمتکشان و جنبش کـارگری و ھـم ، ، اختالف و تضاد»چندگانگی«د به دلیل وجو

ــوزه ــومی«ی  در ح ــر عم ــا) res publica(»ام ــت« ی ــب. »سیاس ــدا، اغل ــا سوسیالیســت در ابت و  ھ

ھای مھاجر  ، از جمله مارکسیست))۴(انگلس شاید مارکس و تا حدی خودِ  به استثنای(ھا  مارکسیست

ھـا و احزابـی بـه ایـن  سـازمان نامیدنـد و می دموکرات سوسیال، خود را ربغ در و اروپای شرقی روسیه

ی  ھمـه» مرجـع«اش،  دموکرات آلمان و رھبران فکری برجسـته حزب سوسیال .دادند میعنوان تشکیل 

ھـا، بـا وجـود  دمـوکرات سوسـیالدر ایـن ھنگـام، برنامـه و ھـدف . ندشـد شناخته می ھا سوسیالیست

 کشـد اما طولی نمـی .است داری به مثابه نفی نظام سرمایه وسیالیسمس، کم و بیش شان تضادھای

و  کنـد نخسـتین شـکاف ھـا را در سوسـیال دموکراسـی ایجـاد مـی» رفرم یـا انقـالب« که اختالف بر سر

و   بـزرگ انشـعابی، و در پـی انقـالب اکتبـر روسـیه )١٩١٨-١٩١۴( جنـگ جھـانی اولی  سپس در آستانه

ــیال ــاریخی در سوس ــ ت ــیی دموکراس ــد رخ م ــیال. دھ ــان، سوس ــوکرات در آلم ــای م ــگ  ھ ــالف جن مخ

  .شوند میانه یا راست طرفدار جنگ جدا می ھای از جناح ،چون روزالوکزامبورگامپریالیستی، 

در پـی انقـالب اکتبـر، تئـوری و پراتیکـی بـه نـام  ھا ار یکسو در روسیه، با تصرف قدرت توسط بلشویک
شتقاقی ا آن را که می توان شود سوسیالیستی مستولی میمارکس و کمونیسم بر جنبش کارگری و 

  .نامید دموکراسی توتالیتر از سوسیال

دموکراسی و احـزاب موسـوم  از سوی دیگر در اروپای غربی، بویژه پس از جنگ جھانی دوم، سوسیال

بـا نماینـدگان  ؛گیرنـد نظام سرمایه داری را بـر عھـده مـی مدیران اجتماعینقش » سوسیالیستی«به 

گسسـت از ست کـه نـه تنھـا برنامـه بلکـه حتـا پربلماتیـک  ھا و مدتشوند  در قدرت سھیم میسرمایه 
  .را تقریباً یا کامالً کنار گذارده اند داری سرمایه

  



  

        اجتماعی -ویژگی مفھومی  -

: دو چیـز اسـت» ائـتالف«پیداست، جمع، پیوند یـا  ش، ھمان طور که از نام مرکبسوسیال دموکراسی

ویژگی یـا رو به رو ھستیم که  »ائتالفی«در این جا ما با ). ۶(امر دموکراسی و )۵(مطالبات اجتماعی امر
ــومی  ــاخص مفھ ــاعی –ش ــی سوســیال اجتم ــی دموکراس ــکیل م ــد را تش ــی«. دھ ــا  »ائتالف ــه ب ک

 و در نتیجـه »ائـتالف« ی مسأله. دخورَ  است، گره می» سیاست«خصلت امرعمومی یا  که »گانگیچند«

، نقـش اساسـی از ابتدای شکل گیری جنبش کارگری و سوسیالیستی، »گانگیچندا« ی مسأله
و ) کمونیســتی/و بــه طــور کلــی چــپ سوسیالیســتی( در فــراز و نشــیب سوسیالیســم  و تعیــین کننــده

      .کند سرنوشت آن ایفا کرده و ھمواره می

ید بـرای تحسـتین بـار در ، شـاھژدھم برومر لـوئی بناپـارتفرانسه، در  ١٨۴٨مارکس در فردای انقالب 

  :دھد را چنین توضیح می) به ھمین عنوان( دموکراسی سوسیالادبیات سوسیالیستی، تکوین 

ھمـان بـه اصـطالح  بورژوازى و کارگران تشکیل شده بود که از خردهائتالفى در برابر ائتالف بورژوازى، «
ژواھـا چنـدان خشـنود نبودنـد و بور خرده ،١٨٤٨درنـگ پـس از ایـام ژوئـن یبـ. بود کراتوسوسیال دم حزب

دیدنـد و نگـران  یآنھا منافع مادى خـود را در خطـر مـ. نشده کردند که حقشان به آنان داده یاحساس م
بـه ایـن دلیـل . دمکراتیک الزم براى برخوردارى از این منافع را زیر پا بگذارد ھاى بودند که ضدانقالب تضمین

ھـم در وضـع  حزب مونتـانی یندگى این گروه در مجلس، یعنىاز سوى دیگر، نما. کارگران نزدیک شدند به
بورژوازى جمھوریخواه کنار گذاشـته شـده بـود، در  که در دوره دیکتاتورى حزب مونتانی. بھترى قرار داشت

طلب وى، وجھـه مردمـى از  اش بر ضد بناپارت و کابینه سلطنت مبارزه نیمه دوم عمر مجلس مؤسسان، با
در . سران سوسیالیست اتحادى پدیـد آمـده بـود و در میان مونتانی. ه بدست آورددوبار دست رفته خود را

طـرح برنامـه مشـترکى ریختـه شـد، . بـر پـا شـده بـود ھـایى بـراى آشـتِى دو طـرف ضـیافت ١٨٤٨فوریه 
از تنـد و . آمد، و ھر دو طـرف نامزدھـاى مشـترکى را اعـالم کردنـد ھاى انتخاباتِى مشترکى بوجود کمیته
کراتیکى آنھـا افـزوده ودمـ ی جنبـهبـر  وپرولتاریا کاسته شد مطالبات اجتماعی  بیانقال تیزى

حــدت و  نــددر آمد بــهکراتیــک خـرده بــورژوازى از قالــب سیاســى محـض ودم مطالبــات. دیـگرد
بوجــود  کراســىودم سوســیال و ایــن چنــین بــود کــه. شــدبرجســته  سوسیالیســتى آنھــا

  ).٧)(تأکیدات از من است(».آمد

بـه وجـود » چیـز«دو » ائـتالف«از  دموکراسـی سوسـیالبه درستی اشـاره مـی شـود کـه  در فراز باال

ھـای  یکـی حزبـی بـا خواسـت: نیسـتند» تشـکل«، تنھا دو نـوع »چیز«باید توجه کرد که این دو  .آید می

» ائـتالف«تنھا . اقتصادی و اجتماعیبا مطالبات  )سندیکایی( ای اتحادیه ،سیاسی و دموکراتیک و دیگری

یکی سیاسی،جمھوری خواھانـه و دموکراتیـک و دیگـری، اجتمـاعی، : نیست) ٨)(یا جنبش(» جریان«دو 

دو قشر اجتماعی یا طبقاتی یعنـی، بـه قـول مـارکس، » ائتالف«تنھا . سوسیالستیداری و  سرمایه ضد

» یسیمسوسیال«دو پدیدار یعنی » ائتالف«بلکه، در عین حال، به معنای . نیست کارگرانو  بورژوازی خرده
بـدون دومــی ) سوسیالیسـم(گـویی یکـی بـدون دیگــری و بـویژه اولـی . اسـت» دموکراسـی«و 
 چون پنجاه سال قبل از پیدایش سوسیالیسم توتالیتر، ابداع مفھومی. امکان پذیر است) دموکراسی(

بینـی و درایـت تحسـین  روشـن گربه معنای امتزاج سوسیالیسم و دموکراسی بیان دموکراسی سوسیال

  . ی استانگیز

 ی زیرا تنھـا یـک مسـأله( سوسیالیسمو بطور کلی  دموکراسی سوسیال مرکزی حال یکی از مسائل

ــدارد ــود ن ــزی وج ــل)مرک ــین معض ــتالفِ « ، ھم ــز »ائ ــت گری ــذیر  ناشــی از واقعی ــدگانگی«ناپ ــت» چن . اس

» ائتالف«نیاز به  ، از ھمینی بنیادین لحظه ھمینی گرھی، از  نقطهز ھمین ، اسوسیالیسم پروبلماتیکِ 



و ھمسـان خـود » یـک«چیـز ھـایی کـه ناشی از چنـدگانگی، از ھمـین بغـرنج تبیـین مناسـبات بـین 
بـه قـول  کـه چندگانـه بـودنی. خیـزد مـی ، که چندگانه یا بسیارگونه انـد، بـر))٩(به قول ارسطو( نیستند

تی سـن در ُگسسـت از سیاسـت) ١٢(»سیاسـت«یـا ) ١١(»امر عمـومی«) ١٠(آرنت معنای حقیقی ھانا

  ).١٣(است گرایی است که مبتنی بر یگانه

اش، در حقیقت، انگشت روی موضوعی می گـذارد کـه بـا پـارادیگم  مارکس، در آن اثر سیاسی اصلی

 بـه ینیـازپارادیگم او  زیرا. گیرد ، در تباین قرار میمانیفست کمونیست، بویژه در اش نظری و تجریدی
ناظر بر واقعیـت  و عمل تغییردھنده گرا ا پارادیگم ھمسانمیان سرمشق ی الینحل تضاد. ندارد» ائتالف«

مانیفســت در پــارادیگم نظــری مارکســی، بــویژه در گــوئیم کــه  مــی. خیــزد مــی چنــدگرا از ھمــین جــا بــر
دوران مـا یعنـی دوران "تجریـدی  ی وجـود نـدارد، چـون در ایـن منظومـه» ائـتالف«، ضرورتی به کمونیست

سراسـر جامعـه بـیش از پـیش بـه دو اردوگـاه بـزرگ  ]زیـرا[. کرده است تضاد طبقاتی را ساده... بورژوازی
وازی و بـورژ: شـود انـد تقسـیم مـی متخاصم، به دو طبقـه بـزرگ کـه مسـتقیماً در برابـر یکـدیگر ایسـتاده

ات دیگر، بـر اثـر تکامـل صـنایع قبتمام ط. ی واقعاً انقالبی است تنھا پرولتاریا طبقه"در این میان ". پرولتاریا
تصادمات بین افـراد جداگانـه کـارگر و افـراد جداگانـه "از سوی دیگر، ". پیمایند راه انحطاط و زوال می بزرگ

اتحـاد فزاینـده "در اثـر  و سـرانجام" ...گیـرد بورژوا بیش از پیش شکل تصادم میان دو طبقه را به خـود مـی
در " بـه صـورت حـزب سیاسـی شـکل طبقـه و سـرانجام"در مبارزه بر ضد بورژوازی، پرولتاریـا بـه " کارگران

ولی بار دیگـر، قـوی تـر و . ھر لحظه در اثر رقابت موجود بین کارگران مختل می شود"شکلی که  آید، می
جنبش ھایی که تا کنون وجود داشـته "بدین سان، بر خالف تمام  ."آید محکم تر و نیرومند تر به وجود می

جنـبش پرولتاریـا، "، "انـد اقلیـت ھـا انجـام مـی گرفتـهیا جنبش اقلیت ھا بوده و یا خود به سـود "که " اند
  )١۴".(پذیرد خودآگاه مستقل اکثریتی عظیم است که به سود اکثریت عظیم انجام میجنبش 

روز افـزون جامعـه، در ) ١۵(قطبی شـدن از دوغایتَمند و جبرباور مشاھده می کنیم که در این تصویر 

شـدن روز افـزون کـارگران در سـیر تکامـل  و نیرومنـد تـر شـدن محکـم تـر ،شـدن قوی تراین فرایند محتوم 

فزاینده قشرھای مختلـف اجتمـاعی  پرولتاریزاسیونکه با انحطاط و زوال طبقات بینابینی و ( یردا سرمایه

، آیـد در مـیخودآگاه مستقل اکثریتی عظیم جنبش و  شکل حزب سیاسی، پرولتاریا که به )ھمراه است

  .در مقابله با بورژوازی ندارد ھا آن با دیگر اقشار اجتماعی و احزاب» فائتال«به اتحاد یا  ینیازھیچ 

آن جاسـت کـه مـارکس و انگلـس از ھمـان آغـاز شـکل گیـری  در. سـت در ھمین جـا گیر مسألهاما 

رو بـه رو  واقعیتـیی بـا دار تکـوین مناسـبات سـرمایه ی جنبش کارگری و سوسیالیستی نـوین بـر پایـه

دھنـد،  اش را می ، نوید ظھور تقریباً جبری)١۶(، در سنین جوانیمانیفستدر  که با آن چه که شوند می

، ھـا آن انگـار سـاده )١٧(این واقعیِت متباین نسبت به ُمدل نظـری و مفھـومی. دارد فاحشیھای  تفاوت

و متعـارض در درون  متضاد، مختلط، پیچیده، نامتجانس ھمان میدان اجتماعی و مبارزاتی سیال، چندگانه،

که در حقیقت  بینیااقشار و طبقات بین ھم در مناسبت با: کردند است که در صحن آن باید عمل می خود

خودآگاه مستقل اکثریتی جنبش پرولتاریایی که نه به  درون خودو ھم در  رفتند نمیرو به انحطاط و زوال 
یاسـی و طبقـاتی موعوِد منتظر، قادر به تشکیل حـزب مسـتقل س» اتحاد«در  نه، و شد تبدیل میعظیم 

  .گردید می به دست خودخود و 

  

  ی تاریخی چند لحظه -

کـارگری و ھـای  ھر جنبش اجتماعی و سیاسی و از جملـه جنـبش ی که مشخصه چندگانهواقعیِت 

یکی، چگونگی حـل . قرار داده است بغرنجرا در برابر دو  ھا سوسیالیستی است، ھمواره سوسیالیست

» ائـتالف«یـا  »اتحاد«ی  ف و تضاد در داخل خود است و دیگری، مسألهصحیح مناسباتِ چندگانگی، اختال



ھمــواره در وضـعیتی قــرار ) زحمتکشـان و(ھـا  زیـرا سوسیالیســت. »ھـا خــودی غیـر«بـا دیگـر نیروھــا یـا 

گوییم  می. اند شان نبوده ھای در راستای آرمان مناسبات کالنقادر به تغییر  یتنھایبه  اند که داشته

، در عین حال، پر مخاطره است و گاه نیز بـا پیامـدھای مصـیبت »ائتالفی«زیرا ھر اتحاد یا » ائتالف بغرنج«

و زحمتکشـان  ھـا یکسـو سوسیالیسـت ازسـت کـه  در این جـا قضایا پاراُدکس. شود باری ھمراه می

این جامعـه تبـدیل شـوند و بنـابر مقـدرات ی کننده به نیروی اکثریِت عظیم و تعیین توانند نمی تنھایی به

. ای شـوند سیاسـی و برنامـه وارد اتحاد یا ائتالفِ ) دیگر نیروھای اجتماعی(ھا  سوسیالیست باید با غیر

ضـــروری بـــا دیگـــران،  اتحـــاد یـــا ائـــتالف ، ایـــن خطـــر ھمیشـــه وجـــود دارد کـــه دراز ســـوی دیگـــر امـــا
و سیاسـتی  خود را از دست بدھنـد، یعنـی بـه مجریـان و کـارگزاران برنامـه آرمانی روح ھا سوسیالیست

      .بوده است شان علت موجودیتدرآیند که نفی و رِد آن ھمواره 

ُبـرد  و ناتوانی عینی و ذھنی کـارگران در پـیش چندگانه، دیدیم که واقعیت فرانسه ١٨۴٨در انقالب 

) به قول مـارکس(بورژوازی  با خرده» ائتالف«پرولتاریا را به سوی  مستقل با اتکأ به نیروی خود، ای مبارزه

ــه کــاھش » ائتالفــی«. دھــد ســوق مــی ــیکــه طــرفین و از جملــه کــارگران را وادار ب  تنــد و تیــزی انقالب

  .کند شان می مطالبات

انجمـن یـا  ل اوللـالم بـین را در» ائـتالف«و در نتیجـه  چنـدگانگیی  ، مسألهدر لندن ١٨۶۴در سال 
نوشته شده  این جنبش جھانیی  بر سرلوحهبا این که . کنیم مشاھده می) ١٨(زحمتکشان یللالم بین

خـود آنـان  امر رھایی زحمتکشان به دسـتو یا این شعار که   جھان متحد شوید راسرزحمتکشان س :بود
، )٢٠(ھــا ، الســالی)١٩(ھـا پروُدنــی چـونمختلفــی بنــدی ھـای  از جنــاح، امـا ایــن جنـبش میسـر اســت

درونـی بـه  اتِ گاه شـدیدِ اختالف .تشکیل شده بود... ھا ، مارکسیست)٢٢(ھا مازینی،)٢١(ھا باکونیست

اولـین و جریـانی کـه بـه راسـتی مـی تـوان آن را : دنـانجام اول می الملل بحران و سرانجام پایان عمر بین
   .تا به امروز نامید زحمتکشان جھانی جنبشآخرین 

در شــورای رھبــری آن  ای دیگــر ، چنــدگانگی و گروھبنــدی ھــا را بــه گونــه)١٨٧١( در کمــون پــاریس

ل اول اقلیـت کوچـک را لـھـا اکثریـت بـزرگ و ھـواداران بـین الم در آن جا، بالنکیسـت. کنیم می مشاھده

 کوچکی ھا اقلیتِ  طرفداران پرودون اکثریت و مارکسیستنیز  آخری در میان این دسته. دادند تشکیل می

کشور، کمون پاریس عدم ھمراھی دیگر مناطق شکست از سوی دیگر، می دانیم که یکی از علل  .بودند

  . از جمله روستاھا، از کمون و تنھا ماندن کمونارھای پاریسی است

  

  و انشقاق توتالیتر تدموکرا ُمدل سوسیال -

 کمـون پـاریسشکسـت ل اول و لالم بین انحالل سوسیال دموکراسی، در حقیقت در پیُمدل اصلی 

حـــزب . نـــار بـــودجـــایی کـــه تـــا آن لحظـــه از انقالبـــات اجتمـــاعی برکدر  .گیـــرد در آلمـــان شـــکل مـــی
و ) تحـت تـأثیر افکـار السـال( انجمن عمـومی کـارگران آلمـان: ، از اتحاد دو جریاندموکرات آلمان سوسیال

بـه  ١٨٧۵، در شھر گوتـا، در سـال )٢٣( )تحت تأثیر افکار مارکس و انگلس( ھای آلمان حزب مارکسیست
» دل سوسـیال دمـوکراتُمـ«اسـت کـه  یا مھمتـرین ویژگـی آن، کـه در حقیقـت مشخصـه .آید وجود می

ند و تمایز آن نسبت به دیگر احزاب سوسیالیسـتی اروپـایی اسـت، ایـن اسـت کـه از اتحـاد حـزب نام می

در حـالی کـه در سـایر کشـورھا،  .آید میکارگری به وجود  - ای سیاسی با جنبش اتحادیه -روشنفکری 

کننـد، در  فعالیت می ات ھماز یکدیگر و به مواز مستقلسندیکاھای کارگری و  احزاب سوسیالیست 

. اسـتوار اسـت سـندیکا – فعـال حـزب مشارکت و تبـانیساختار سوسیال دموکراتیک بـر  آلمانی نمونه

عالوه بر آن، تحـت ھـدایت کائوتسـکی، حـزب سوسـیال دمـوکرات آلمـان تبـدیل بـه دسـتگاھی سلسـله 

ــک و صــاحب  ــرین علمــی اجتمــاعی"مراتبــی، بوروکراتی ــه" علمــی. "شــود مــی" دکت عــالم روشــنفکر  ک



ــد ــیم دھ ــارگران را تعل ــو آن ک ــرد و در پرت ــارگر بب ــه ک ــه درون طبق ــد ب ــن . سوسیالیســت بای ــرانجام، ای س

  .و نه موضوع نقد و نفی دھد خود قرار میالگو و سرمشق را ) ٢۴( دولت دموکراسی سوسیال

ی و عملـی با این کـه در آن دوران، سوسـیال دموکراسـی آلمـان و رھبـرانش از لحـاظ نظـری، سـازمان

 ، اما ویژگی اصـلی جنـبش سوسیالیسـتیآیند به شمار میھا  ی سوسیالیست سرمشقی برای ھمه

، ھنگـام ١٨٩٨کـه در سـال  انـد چنـان آن ھا این اختالف. استبر سر تئوری و عمل اروپا، اختالف و تفرق 

ب ملـی مسـتقل متمرکز و فـدراتیوی از احـزا در کنگره پاریس، شکل ساختاری نا بین الملل دومتشکیل 

بـود، زحمتکشـی ھـای  جنبشی متمرکز از اتحادیـه) کارگری(در حالی که بین الملل اول . شود اتخاذ می
بـا ایـن . ائتالفی غیر متمرکز از احزاب مستقل سوسیالیسـتی اسـت) سوسیال دموکرات(الملل دوم  بین

و حـوادث تـاریخی ) ٢۵(پیشـامدکه حتا این شکل از ائتالف احزاب نیز، در پیچ و خم  گذرد حال، دیری نمی

جنگ ملی یا و سپس ) ١٨٩٠)(روزا در برابر برنشتاین( رفرم یا انقالب ی ابتدا مسأله. اشدپ از ھم می
  . کند دموکراسی را به چند گروه و شاخه تقسیم می سوسیال) ١٩١۴(امپریالیستی

ھنگـامی کـه . دھـد رخ مـی) ١٩١٧(اما در این میان، مھمترین و بزرگترین شکاف در پـی انقـالب اکتبـر 

، کننـد کرده، احزاب کمونیست را ایجاد مـیھا جدا  این انقالب راه خود را از سایر سوسیالیست انطرفدار

تحـت رھبـری و مرجعیـت حـزب کمونیسـت )) ١٩١٩( بین الملل سوم(ای از کمینترن  شعبهاحزابی که به 

 انشعاب تاریخی و تأمل بر آن چـه رفـت واکنون با گذشت بیش از ھشتاد سال از آن  .آیند شوروی در می
یـا (لنینـی از رفرمیسـم سوسیالیسـتی » انقالبـی«یـابیم کـه گسسـت  آزموده شد، به راسـتی در مـی

در ) پلورالیتـه(، در جوھر، انشقاقی توتالیتر و نافی دموکراسی، آزادی و چندگانگی )دموکراتیک سوسیال
  .بود ھا زمینهھا و  عرصهی  ھمه

ریای موعوِد پارادیگِم مارکسی در مانیفست، در شرایطی که طبقه کارگر صنعتی نـه بـه در غیاب پرولتا
رسـد و نـه بـه شـکل حـزب آگـاه  ، نه بـه اتحـاد و یگـانکی موھـوم و تخیلـی مـیآید اکثریت عظیم در می

امـا نـه بـه دسـت آن ! لنینـی چـه بـود؟ تحقـق پـارادیگم مانیفسـت» راه حـل« شود، مبدل می سیاسی

آگاه و متحِد مورد نظر مارکس که وجـود واقعـی نداشـت، بلکـه توسـط  یت عظیم و متشکل واکثر ی طبقه

 ی اراده سـان، بـدین. آورد از کارگران قدرت را به تصرف بالمنـازع خـود در ادعایی» وکالت«گروھی که به 

ــامی  ــری و نظ ــزب جب ــر( ح ــک نف ــپس ی ــای اراده )در رأس آن و س ــه ج ــردم  ی آزاد ب ــام م ــارگران و تم ک

دیکتاتوری تـام و تمـام حـزب و . رود ھا می ی عرصه یی به جنگ چندگانگی در ھمهگرا یگانه .نشیند می

  .شود سپس یک نفر در رأس آن، به نام سوسیالیسم، بر تمام جامعه مستولی می

ـــود  ـــک، موج ـــه، دمـــوکرات و الئی ـــه از دل سوســـیال دموکراســـی چندگان ـــن ک نتیجـــه ای
را جـایگزین » حـزبِ راھبـر«) )٢۶(بـاوری مسـیحا(دویت کـه مھـ آید به دنیا می خواھی تمامت

برگـردان  خوِد این مھدویِت پرولتاریا نیز در حقیقـت چیـزی جـزکه  کند می» پرولتاریا«مھدویت 
  . زمینی و سکوالر مھدویت دینی نبود

  

  :سوسیالیسم دموکراتیک مسائل عمومی. ٢
  انگیزِ  ھای مسأله مناسبت     

  

از آن ھـا را تحـت چنـد  ای کـه بسـیارند، مـن تنھـا پـاره یسم دموکراتیکسوسیالی ھا از میان پرسش

ھـا و  ھمان طور که گفتیم، پذیرش و طرح این بغرنج. کنم طرح می) پروبلماتیک( انگیز مسأله» مناسبتِ «

   .ست ھا ز یافتن پاسخ یا پاسخآغارس، خود، ھا ی آن در باره اندیشیدن



   

  زادی مناسبت با چندگانگی، دموکراسی و آ -

کـه چنـدگانگی  کنـد و آرنت اضافه مـی" ، شکلی از چندگانگی است)٢٧(پولیس"ارسطو می گوید که 

و سـاکن دنیـا  کننـد مـینـدگی زمـین زھا ھستند که روی  این انسان"بدین معناست که )) ٢٨(پلورالیته(

پلورالیتـه ، واقعیـت چنـدگانگی یـا )٢٩(»وجـود سیاسـی«ھر گونه  شرط بود و نبودو در نتیجه " ھستند

است زیرا که در یگانگی، ھمسانی و حاکمیت توتـالیتر، محلـی » سیاست«پس چندگانگی، شرط . است

شـرط نیسـت بلکـه در عـین حـال » سیاسـت«اما چندگانگی فقط شرط . ماند نمیورزی  برای سیاست
در . عناینـدم دموکراسی و آزادی نیز ھست که این دو نیز در غیاب بسیارگونگی و اخـتالف بـی بود و نبود

نام دیگر دموکراسی یا آزادی است و دموکراسی یـا آزادی  پلورالیتهتوان گفت که چندگانگی یا  نتیحه می

  . اند پلورالیته ھای دیگر چندگانگی یا نیز نام

تبیین صحیح  مشکلھمواره با واقعیت چندگانگی و  خشتاری درازایدموکراسی در  گفتیم که سوسیال

چندگانگی ھـم در درون خـود، ھـم در درون طبقـه و ھـم در درون : به رو بوده استآن رو  مناسبت خود با

در این میان، آن چه که به نام سوسیالیسم، چه در اردوگاه شوروی سـابق طـی دوران حیـاتش و . جامعه

، دھـد ادامـه مـی... در چـین، کـره شـمالی، کوبـا اش، گرایانـه به بقـای واپـس چنان چه در آن جا که ھم

شـور و «اسـت، کـه بـا  نـافی چنـدگانگیو  گـرا که سوسیالیسـمی یگانـه دھد میداده و  شاننھمواره 

دلیل . ُکش است مردم ضدیت بنیادین دارد و در نتیجه ھمیشه در اساس آزادی» دموکراتیکگیری  تصمیم

» دموکراتیـکگیـری  شور و تصـمیم« ،»گانگیدچن« یعنی ی فوق آن نیز این است که سه مؤلفه ی ساده

  .اندازند را به خطر می ی او بیش از ھر چیز دیگری حاکمیت مطلقه» زادیآ«و 

ــر پرســش  ــه در براب ــیم ک ــروز«گفت ــه  »چیســت؟ سوسیالیســم ام ــرا ک ــداریم زی پاســخی در دســت ن
و بر ایـن بـاوریم کـه بسـیاری  شماریم میرا باطل  پیشین ی و شکست خورده شده آزمودهھای  نسخه

اما آن چه که در ھـر حـال  .را باید از سر آغاز، ابداع و تبیین کنیم ھا راتیکپ و ھا ، تحلیلھا چیز ھا، تئوری

گذار (داری  ما برای فرا روی از وضع موجوِد مناسبات سرمایه) ٣٠(بندی این است که شرط گفت توان می

» دموکراتیکگیری  شور و تصمیم« ،»گانگیدچن«تداوم و تعمیق بندی برای  ، شرط)داری سرمایه به پسا

  .است تصور پذیر سوسیالیسم دموکراتیکاست که شرط اولیه و اساسی ھر گونه » آزادی«و 

ــراروی از دموکراســی شــناخته شــده ــدیلی در ف ــه ب ــیم ک ــراف کن ــد اعت ــروزه، بای ــونی ام ــی  ی کن یعن

با این وجـود، مـی تـوان بـرای تعمیـق دموکراسـی بـه  .در درست نداریم) ٣١(شده نمایندگی دموکراسی

بنـدی و  ، شـرطدر امـور مـردم ی مسـتقیم و بالواسـطه گیـری ت و تصـمیمشور، مشـارکسوی 

 دموکراسی مسـتقیم، بالواسـطه و مشـارکتیبرای  بندی و مبارزه این سرنوشت شرط. مبارزه کرد

 افق«کنونی تنھا  واقعاً موجود ی مردم است که در عمل نشان خواھد داد آیا دموکراسی نمایندگی شده

  .است یا نه) ٣٢( »گذر ناپذیر بشریت

     

  داری سرمایهبا تحوالتِ  مناسبت -

ی  م و نیمـهی نـوزدھ سرمایه داری سده ھای عینی شاخصاز  بسیاری ، به نظر می رسد کهامروزه

و  جھـانی شـدناز آن جملـه اسـت پدیـدار . انـد خوش تحول و دگرگونی شـده دست بیستم ی اول سده

یـک کشـور را منتفـی  ی در محـدوده» سوسیالیسـم« که امکان... ھا ، اقتصادوابستگی متقابل کشورھا

بـه طـور کلـی . کنـد ای اگر نه جھانی طـرح مـی بیش از پیش مسأله را در چھار چوب منطقه سازد و می

اندیشـی و بـازنگری مجـدد در بازمـا را بایـد بـه  کـهانـد  رخ دادهقابل تشخیصـی  ھای تغییرات و دگرگونی



گسسـت  ھای ، مشخصات کنونی آن و راه)ملی و چه جھانی چه در سطح( داری تحلیل از نظام سرمایه

    .کند از آن تشویق

از جنـگ جھـانی دوم بـه  )ثابـت(به سوی تمركز و تجمع روزافزون سـرمایه   گرایشیکی از این تحوالت، 

با توجه به امكانـات جدیـد (ھا  روند عمومی در این سال. طی كرده است  سیری معكوس ست که این سو

تولید، توزیـع و بـه ویـژه   به سمت ایجاد واحدھای متوسط و كوچك در بخش )...دولت  و نقش شناختی فن

اھمیت این فراینِد نـوین . شود نیز مشاھده می كه در كشورھای توسعه نیافته روندی .خدمات بوده است

که یکی از مسایل اساسی سوسیالیسـم اسـت   مالکیت ی مسألهُمدل سنتی حل ست که  در آن جا
تمرکـز و تجمـع  در جھـت کالسیک، روند طبیعی سـرمایه ی نظریهدر دانیم که  می. رود یر سؤال میبه ز

بدین سان، بخش اعظـم اقتصـاد  .از صاحبان سرمایه استی قلیلی  ھر چه بیشتر مالکیت در دست عده

اقتصاد  مالکیتِ  نتیجه انتقال در. درگی قرار می کوچک تملک گروھی و در شود کشور متمرکز و مجتمع می

کـاری بـس سـاده و ممکـن  کـه ھمانـا مالکیـت دولتـی اسـت، جمعیبخش از بخش خصوصی به  کشور

، ھـای کوچـک و متوسـط بخـش بزرگـی از اقتصـاد را در دسـت دارنـد اما در شرایطی که واحـد .گردد می

 شود بلکـه حتـا در صـورت تحقـق یعنـی تصـاحب نه تنھا دشوار  و غیر ممکن می ھا آن" اجتماعی کردن"

دولــت، جامعــه را بــا خطــر ظھــور دســتگاھی بوروکراتیــک، نیرومنــد و فعــال مایشــا رو بــه رو ھــا توســط  آن

پیامدھای نابود کننده نظام اقتصـاد . سازد که ھم صاحب مطلق قدرت سیاسی است و ھم اقتصادی می

     .    ایم آزموده موجود واقعاً  سوسیالیسم دولتی را در 

كارگر جمعـی، صـنعتی و مولـد یـا بـه  یطبقه. ایم وند مھم دیگری نیز مواجهنجاه سال اخیر، ما با رپدر 

ماركسیستی قرار داشته است و حتا تـا  یگرایانه فرجام  عبارت دیگر پرولتاریای كالسیك كه در مركز بینش

رود بلكـه از  گردیـد، امـروز نـه تنھـا رو بـه تقلیـل مـی افـزوده می  بـر صـفوف و نیـرویش بیسـتم اواسط قرن
جھانی امـا،   در مقیاس. شود نیز كاسته می  اش سازماندھی طبقاتی - گاھی و خودآ - نسجام، اتحاد، خودا

در كشورھای توسعه نیافته، بر تعداد كارگران بـه طـور مطلـق افـزوده شـده اسـت،  با رشد صنعتی شدن

  .است  ھشدر این جا نیز با احتساب رشد جمعیت جھانی، این كمیت به طور نسبی در حال كا ولی

بـورژازی جدیـد و اقشـار  رشـد خرده، غربـی سـرمایه داری یکی دیگـر از تحـوالت قابـل تأمـل در جوامـع

ھـا  دھند و بر تعـداد آن جمعیت شاغل را تشكیل میھشتاد در صد گر چه مزدبگیران قریب . است متوسط

رھـای بـاال و متوسـط و ، امـا از ایـن تعـداد، كاد)كاری با وجود رشد بی( شود میافزوده  گذشتهنسبت به 

كه كارگران صنعتی و به طور كلی پرولتاریا كه عالوه بـر ایـن  اند در حالی ترین رشد را داشته كارمندان بیش

گردنـد، سـیر نزولـی طـی  ھا و مزدبران زراعی نیـز می تجارت، بانك  دسته از كارگران شامل كاركنان بخش

 در جھت تشدید ایـن سـمتگیری سـه گانـهامروز داری  روند عمومی سرمایهرسد که  به نظر می. اند كرده

 .سنتیپرولتاریای   رشد اقشار جدا شده از كار و تولید، رشد اقشار متوسط و كاھش :باشد  می

نیـز قـرار   داری كـه مـورد توجـه مـاركس تر از عامل رشد كمی طبقات متوسط در نظـام سـرمایه اما مھم

جھـت كـه عامـل فـوق را  ریكـاردو را از این ،اضـافه ارزش یهبار درخود او در نوشتارھای تئوریك  (گرفته بود 
در درون پرولتاریـا و در اقشـار وسـیع ) ٣٣(ھـا ، رشـد تمایزھـا و جـدایش)كنـد می  سرزنش گیرد نادیده می

ــان آن ــاون می ــتگی و تع ــه ھمبس ــت ك ــد اس ــار و تولی ــی گسســته از ك ــم م ــا را از ھ ــد و   ھ ــاھیپاش  آگ

 .كند شان را تضعیف می  طبقاتی

از آن كه تصادفی یا موقتی باشد، ترجمان تغییر و تحوالت ساختاری و اجتماعی در   وضعیت فوق، بیش

بــه ایــن معنــا كــه تضــاد میــان كــار و ســرمایه، موضــوع اســتثمار . اســتداری  مبــارزه بــا ســرمایه یعرصــه

» اصـلی تضـاد« کـه در ادبیـات سوسیالیسـتی یـا کمونیسـتی بـه آن چـه – داری در فراینـد تولیـد سرمایه

داری در جھـت  سـرمایه اگر چه ھمواره یك ركن مھم مبارزات طبقاتی و ضـد  -سرمایه داری معروف است 



 بیسـت سـدهنوزده تا اواسـط  سدهماند، اما جایگاه انحصاری سابق خود را كه از  باقی می نفی این نظام

آگـاھی و تنھـا  - نھـا عامـل كسـب خـودتضاد كار و سرمایه در تولید دیگر ت. دھد كرد، از دست می احراز می

، اگر چـه اھمیـت خـود را ھمـواره بـه نیستداری  سرمایه ھای ضد تغییر و تحوالت و ایجاد جنبش یمحركه

  .کند میحفظ   بخشی مھم و قابل توجه از این جنبش یمثابه

محصول  یردا در مقابله با سرمایه سازماندھی اجتماعی  - خودآگاھی و خود آید که امروزه به نظر می

 ؛شــوند ھــای حــاكم مطــرح می ھــای نفــی ارزش ھــا و پروژه حل ھــا راه ه در بطــن آنکــ گردنــد مبــارزاتی می

تولید فزاینده برای سود «، رقابت و )مبادله(  سود و ارزش ھایی چونكه معیار ای داری سرمایه ھای ارزش
 )و نه تنھا كارگران(زات، اقشاری مختلف در این مبار. شمارند او برتر میانسان و ھستی  را بر ...»فراینده

داری درافتـاده و درگیــر  ھـای سـرمایه بـا نظـم و ارزش )و نـه تنھـا در عرصـه تولیـد(ھایی مختلـف  در جبھـه

مسكن و محـیط زنـدگی، ، در رابطه با محیط زیست ی، در عرصه بھداشتو   آموزش یدر جبھه: شوند می

حقـوق بشـر،  یھای گروھی، ارتباطات و اطالعات، در حیطـه هرسان یفرھنگ و ھنر، در جبھه یدر عرصه

اتحاد  یھای كشوری و سرانجام در زمینه قضایی و سیاست یدر جبھه ھا و دمكراسی شھروندی، آزادی

تحت ستم  مردمانست كه زحمتكشان و به طور كلی  ھا در تمامی این جبھه... المللی و ھمبستگی بین

ــت ،داری نظــام ســرمایه ))٣۴(آلیناســیون ( خودبیگــانگی و ــدان دخال ــا وارد شــدن در می گری اجتمــاعی،  ب

نـو در گسسـت از نظـام ھـای  حل جویی بـرای ارایـه راه را در چـاره شانھای  سیاسی و فرھنگی، توانایی

  .گذارند می  كنند و به آزمایش تجربه می موجود

  

  مناسبت با جنبش اجتماعی -

اختالف و افتراق بوده  مورد یسم، یكی از موضوعات، در طول تاریخ سوسیالجنبشمناسبت با 
كه بر خودمختاری و استقالل   یكی، آزادی خواھانه. اند قرار گرفتهدو بینش در برابر ھم  عموماً . است

در » آگاه عنصر«را تحت قیمومِت » جنبش«كه  آمرانهورزد و دیگری  تاكید می» اجتماعی جنبش«

ھای   ا وجود مقاومت ماركسیستجنبش سوسیالیستی، ب در. دھد قرار می» پیشرو حزب«قالب 

ی مبتنی بر   گرایانه  حزببینش ھمواره ، که در اقلیت بودند... ی چون روزالوکزامبورگآزادیخواھ

  .بوده است، چیره آن لنینی و استالینیشکل به ویژه در  قیمومت حزب بر جنبش کارگری و اجتماعی،

سازمانی، سیاسی و  فعالیتی   هھا و شوه ھای كھن شكل نقدِ با امروزه 

 ی نیزچدیدھای   در برابر چالش البته كه کنند  سر بلند می در غرب نوینی» احتماعی ھای جنبش«

  .گیرند میقرار 
فضای اپوزیسیونی، . محل تالقی و اشتراك سه فضای اصلی دانست می توان اجتماعی را  جنبش

گردانی و فضای تبادل و تقابل  مختاری و خود ون خودروابط اجتماعی، فضای آزم در انتقادی و دگرسازانه

اجتماعی را   این سه فضا توأماً و در اشتراك با ھم معنا و مفھوم جنبش. در چندگانگی نظری

  .سازند می

 طبقاتی در درون آن یمبارزهنه تنھا . نیست  دست و متجانس واحد، یك اریاجتماعی، پدید  جنبش

نیز ھای مختلف فردی، گروھی، قشری و طبقاتی در بطن آن  گاهمنافع و دید بلکه كند عمل می

میان  در تقابلزیستی   ھم. تدر تقابل اس  زیستی اجتماعی فضای ھم  جنبش. شوند می  منعكس

، گانه گرا و چند ای كثرت اجتماعی پدیده  جنبش  پس. مختلف ، شیوه ھا و شکل ھایھا برنامه، ھا طرح

ابتكار،  قدرتنیرو،  جنبشھای بنیادینی را در خود دارد كه به  ضادت. است متنازعھم متحد و ھم 

  .بخشند خالقیت و آفرینندگی می



و وسیع مردم   از پیش  ھای بیش جتماعی امروزی ترجمان تمایل الیهو ا ھای انجمنی جنبش

به معنای آزادی،  )٣۵(خودمختاری. است رھاییو خود خودگردانی، به خودمختاریمدنی  ی جامعه

می یبه معنای نفی رھبری دا )٣۶(خودگردانی. ستقالل و حاكم بودن بر سرنوشت خود استا

از آزاد شدن  به معنای )٣٧(رھایی  خود. استامور  گردانبرابرانه و  یهتوسط یك مركز، به معنای ادار

  .استداری  مناسبات سرمایه بیکانگی ھای خودو   روابط فرادستی

، تعریفی از این »اجتماعی جنبش«اس فرانسوی و نطریه پرداز ، جامعه شن)Bourdieu(بوردیو 

  . پدیدار به دست داده است که نقل آن را در این جا بی مناسبت نمی دانیم

  جمع کردن بدون یکی کردن« 

اما مسلماً ، گوناگونی دارند ھای  طرحھا و   ، ھدفھا جنبش ھای اجتماعی ھر چند که خاستگاه
  .اند  ، از یک خانوادهنشا خطوط مشترک به دلیل جمع

شکل ھای سنتی فعالیت  نفی محصول اولین شاخص مشترک این است که این جنبش ھا چون -
 ھستند، ھر گونه انحصار طلبی را طرد و مشارکت مانند احزاب کمونیست نوع شوروی سیاسی

توان  اجتماعی را می ھای  از این زاویه، جنبش. کنند  عالقه مندان را تشویق می ی  مستقیم ھمه
 ھای خودگردان ھا تمایل به شکل این جنبش. دانست )٣٨(به سنت آزادی خواھینزدیک 

تشکیالتی که به . ھا، ایجاد ساز و برگ تشکیالتی سبک است  ی آن سازماندھی دارند که مشخصه
و انحصارطلبی احزاب سیاسی که  ھای فعال ایفا کنند سوژه ی افراد اجازه دھد نقش خود را به منزله

  .ا برای خود حق مداخله در سیاست قائلند را به زیر سؤال بََرندتنھ
دومین شاخص مشترک این است که جنبش ھای اجتماعی ھدف ھای دقیق و مشخصی را  -

، مسکن، اشتغالی  اند، چون مساله که برای زندگی اجتماعی بسیار مھم کنند تعقیب می
   ....بھداشت

و   اند ارزش واالیی قائلعمل مستقیم برای ھا  جنبشسومین ویژگی مشترک این است که این  - 
در اقدام  باشند و داشتهای مستقیم با موضوع  رابطه ھای شان طرحھا و  اند که مخالفت  مراقب

  .نتایج مشخصی به بار آورند  ای، ھای نمونه
که چھارمین خصلت تمیز دھنده و مشترک این است که جنبش ھای اجتماعی ھمبستگی را  - 

  .نھند  است، ارج می مبارزات غالبیحی اصل تلو
ی و لوازم آن ایجاب می کند که به سوی استصدیق این نزدیکی در ھدف ھای مبارزه سی
و به    جنبش ھای پراکنده، که خواست فعاالن ی ھماھنگی رویم، با توجه به این که یکی کردن ھمه

 ممکن بدون تردید نا گیرند، قرار میھا  گرایی ھا و دوباره کاری  ویژه جوانانی است که تحت تأثیر ھم

به  ای تواند صورت شبکه  در رد ھر گونه انحصار طلبی می ھا ھماھنگ کردن مطالبات و فعالیت. است
چ کس یدر شرایطی که ھ ،تأمین کندھا را  افراد و گروهمشارکت ای که قادر باشد  شبکه. خود گیرد

ھای ناشی از تنوع  شبکه ای که بتواند قابلیت .ھددیگران را تنزل د و یا دیگری حاکم شودبر نتواند 
    )٣٩(».ھا را محفوظ نگاه دارد و برنامه نقطه نظراتتجربیات، 

  

  » رفرم یا انقالب«مناسبت با  -

ھمواره  - ندکه جاودانه و نامیرای» امور خدایی«بر خالف  -) ۴٠(سطورا ، به قول»امور انسانی«

 ،»سیاست امر«از این رو، در . پذیرند زوالو  گرگشت، دسیال ؛اند خوش تغییر و تحول  دست

 .رسد برای تصمیم و اقدامی معین فرا می» مناسب ی لحظه«یا » بزنگاه«، مورد گاه از ھر

نزد آنان بدین معناست که در  کایروسو  نامیدند Kairos کایروسکه یونانیان  »بزنگاھی«



، که اگر مغتنم آید که به دست میی اھکوتفرصت در سد، ر که ھر از گاه فرا میمناسبی  زمان

انسان ھا، از از سوی  ، عمل و اقدامیرود و دیگر شاید ھرگز بازنگردد  زود از دست می شمرده نشود،

. نخواھد زد سر حالت عادی و طبیعیزند که در  می سر )ھمان جمع سیال و متغیر( جمعسوی 

د؛ زمان و مضمونش را از قبل معلوم کرد؛ بینی کر توان پیش نمی!) و خوشبختانه(را ھمیشه  بزنگاه

استثنایی و نادر برای   است؛ فرصتی اتفاق، کایروس. آن را سازمان داد و در قالبی معین ریخت

شود،   می حادثکه ... برای تصمیمی بزرگ است کوچک ای  نادر است؛ لحظه  عملی استثنایی و

روزمرگی زندگی بشر را برھم یکنواختی، ھمسانی و ... شود و میزود سپری آید و   سریع می
ی  ظرهتنامن نابھنگام و ی می تواند لحظه کایروس پس .سازدمی   شکافد و آشفته  ، میزند می

  .است» انقالب«که نام دیگرش  باشد نوآفرینیبدعت و 

پایدار، دیگر   شرایطی است که تحوالت کوچک، کند، متزلزل و نا ی آن ، ھم محصول ویژه»انقالب«

طی سالیان دراز نیستند و ھم، در عین  ھای وسیع مردم ا و مطالبات سرشار تودهگوی نیازھ  پاسخ

اجتماعی، اقتصادی،  ممکن ولی محدود» تحوالت«وضعیتی است که  ی آن حال، محصول ویژه

 )۴١(سکرادُ اپ. آورند  را فراھم می» انقالب« احتمالی ی برآمدنھا زمینه... فرھنگی و سیاسی

د که ندھ نشان می تاریخی ھا انقالب در ھمین جاست و تأملی بر »رفرم – انقالب« ی  قضیه

یا بُن  ھا  آن در شکل دیگری است و ھم ناشی از کاستی ی  و ادامه» تحول«ھم  محصول » انقالب«

  . آن گردد شود و ھم مسبب» انقالب«تواند مانع  ، ھم می»رفرم«. »تحول«بست 

این پدیدارھای اجتماعی، صرف نطر از میل و  .نیستندنافی و ناسخ یکدیگر » رفرم«و » انقالب«

، در طول زمان و به نوبت، ھر دو با ھم یا یکی پس از دیگری، در »روشنفکر مصلح جامعه«اراده ی 

. زیستی و ھم ستیزی، وجود داشته و خواھند داشت  مناسباتی گاه تکمیلی و گاه تنازعی، در ھم
 دھد، بیش از ھر چیز، جزمیت خود را به ذھنیتی که یکی را در ضدیت مطلق با دیگری قرار

ین رت "گرا  مطلق"حتا ( اجتماعی ھای  در حالی که پدیدار .دھد نسبت می احتماعی ھای  پدیدار

، پیچیده، چندگانه و بغرنج، بلکه ھمواره به صورت دنکن کامالً مطلق نبوده و مطلق عمل نمی) شان

و  شوند حادث می یه صورت پیشامد احتمالی، ،ربی خبدر تاریخ، گه بھنگام و گه نابھنگام و  مختلط

  .ندنک  نقش بر آب می سیاسیون راھای  بینی پیشھا و  برنامهعموماً نیز 

  

  :در ایران دموکراتیک سوسیالیسم مسائل. ٣
  و بحران چپ  »ھا ُگَسست»بغرنح      
  

دموکراسی یا سوسیالیسم، بر مبنای پیدایش و رشد مناسبات  دانیم که سوسیال می

کارگری در  امتزاج جنبش فکری و سیاسی سوسیالیستی و دموکراتیک با جنبشو  داری سرمایه

انقالب ی  پس در ایراِن صد سال پیش، در آستانه. غرب و در عصر مدرنیته به وجود آمد و تکوین یافت

ند، فوق تازه در حال به دنیا آمدن بود ھای شرط  که تمام عوامل و پیشی ا ، یعنی در جامعهمشروطه

  .باشد وارداتیتوانست   سوسیالیسم تنھا میی   ایده

اگر ایران .  اما از راه شمال و با گذر از صافی آن دنشو  افکار سوسیالیستی از غرب وارد ایران می

شاید این افکار در کشور ما ... ھم مرز روسیه نبود و یا قفقاز مرکز اقتصادی جذب نیروی کار نمی شد

اما شرایط جغرافیایی و نفوذ ھمسایه شمالی در ایران، چه در عصر . نددکر سرنوشت دیگری پیدا می

که قرائت روسی از  روسیه تزاری و جه در دوران سوسیالیسم واقعاً موجود، چنین کرد
  .مارکسیسم در جنبش چپ ایران غالب شوددموکراسی و   سوسیال



ن، بینشی که نافی کمونیستی ایرا/با این حال، تغلب بینش توتالیتر در چپ سوسیالیستی

حامل و عامل اجرایی خود را در  ١٣٢٠چندگانگی و دموکراسی است، بینشی که پس از شھریور 

رو ، ھر چند ناکام ولی قابل ارج، یھای مقاومتکند، با  توده وابسته به شوروی سابق پیدا می  حزب

  .نیمھا را یاد آوری ک مقاومتاین ی تاریخی  چند لحظهھای  عنوان .شود به رو می

کائوتسکی دو تن از سران اصلی سوسیال دموکراسی یعنی با  ایران اجتماعیون عامیون مکاتبات -

 ١٩٠٨ –قمری  ١٣٢۶(، چند روز پس از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه و پلخانف

، اما به ظھور ایرانی  دموکرات ھای نو سوسیال ھای  سردرگمی و ھا با وجود آشفتگی ،)میالدی
ی  و ھمواره امروزی جامعه اساسی معضل و بغرنج - نه با زبان امروزی ما با زبان آن دوره و  -ی ا  گونه

  .ندنک و دموکراسی را طرح می ستبدادو عقب ماندگی ، ا یعنی مناسبات سوسیالیسمما 

ی  را می توان لحظه ارانی چوناندیشی  و مستقل دیده غرب روشنفکران  ، تالش١٣١٠  در -

 اندیشی و فکر ، مطلقنظری در برابر تنگ از مقاومتمحدود و کوتاه و محفلی، ، ھر چند دیگری

  .انتقادگر، به شمار آورد  غیر

جسورانه خلیل ملکی و برخی محافل چپ در برابر  پس از شھریور بیست، باید از مقاومت -

ن راه ان در یافتدیگرکوشش ملکی و . حزب توده نام بردسازمانی ایدئولوژیکی و  و ارعاب سلطه

ضداستالینی،  سوسیالیسمیداری، در یافتن  سومی جدا از سوسیالیسم روسی و سرمایه

ایران، و در این راستا یافتن  ی در انطباق با شرایط زمانه سوسیالیسمی، خواه و دموکراتیک آزادی

دکتر مصدق برای ملی کردن ی   طلبانه در پشتیبانی از مبارزه سیاست، برنامه و عملی استقالل

تجاربی  ، اماو عمالً نیر شکست خورد ھای بسیار بود  و نارسایی اھ با اینکه دارای ضعف... تنف

  .و آموزنده به جای گذارد ارزنده

و برآمدن گواریسم و ) ١٣۴٢ – ١٩۶٣( در پی جدایی چین و شوروی، ١٣۵٠- ١٣۴٠ھای  در سال -

در خارج از کشور، در جدایی از  در ایران و" نوینی چپ... "ای نگ تودهجھای کانونی، چریکی،  مشی

که بسیاری از دانشجویان و جوانان را جلب و تحث تأثیر معنوی و عملی  دریگ حزب توده، شکل می

از شوروی و چه  ھای انقالبی ، چه در مورد چین و اکثر گروھایھا اما این جدایی .دھد خود قرار می

ش، به معنای ھای ات، انحرافات یا خیانتایران از حزب توده به دلیل اشتباھ" نوین  چپ"در مورد 

و  ورزی ، سیاستسبک کار  ،گسست واقعی از بینش، روش. گسست از بینش و عملکرد توتالیتر نبود

  . ، در حقیقت، انجام نگرفت و یا کامالً انجام نگرفتاستالینی –لنینی  ...دھی  سازمان

از  تاریخ سوسیالیسم ایران ی ازھای بدین سان در این بازنگری ناقص و اجمالی، بازبینی لحظه

که چپ مارکسیست یا سوسیالیست  کنیم در برابر بینش غالب توتالیتر، مشاھده می  مقاومت منظر

و » ُگَسست«از این بینش، با بغرنج چگونگی تحقق این » ُگَسست« ی کشور ما ھمواره با مسئله

  .رو بوده است به در شرایط خاص ایران رو» دیگر چپِ «ھمراه با آن با مشکل ابداع 

مورد توجه قرار » مناسبت«پیش از این، برخی مسایل عام سوسیالیسم دموکراتیک را در چھار 
چون (» ھا ُگَسست«اکنون در اختتام این گفتار، در خطوط کلی و عنوان گونه، به طرح بغرنج . دادیم

  .پردازیم  ھایش، می و بحران چپ ایران در ویژگی)  وجود ندارد» ُگَسست«یک 

در ایران، چیرگی پایدار استبداد تاریخی، در شکل . ُگَسست از استبداد، برای دموکراسی -

ھای جمعی و فردی در  دموکراسی و آزادی ضرورتساالری اسالمی،   دیکتاتوری سلطنتی یا دین

 اگر در غرب، یکی از مسائل .کند طرح میمبه صورت حاد و مبرمی را  راستای پذیرش چندگانگی

 دموکراسیبه  شده  دموکراسی نمایندگیاز ) ۴٢(چگونگی تعمیق دموکراسی یا گذر مسوسیالیس



در جھان امروز، در  شده دموکراسی شناختهاست، در ایران، تحقق مردم  و مشارکتی مستقیم

ی چیز ھای دیگر  ھمه طرپیش شو  گریزناپذیر، اش و بنیادین اصلیھای  سازندھا و  شاخص

  .است

که  ھایی دارند  نام شده  دموکراسی عموماً شناخته و بنیادین اصلیھای  سازندھا و  شاخص این

نتخابات ؛ االئیسیته یا حدایی دولت و دین ؛جمھوری: سیاسینظام ی  در حوزه. شماریم تلگرافاً می

 ؛و قضایی ؛ جدایی قوای اجرایی، مقننه)پارلمان(گذاری   ؛ مجلس قانون)حزبی(؛ پلورالیسمآزاد

حقوق ی  در حوزه... ، فدرالیسمھای محلی  ی؛ تمرکز زدایی؛ خودمحتارییقضا دستگاهاستقالل 
اصول مصرح در اعالمیه جھانی حقوق بشر؛ آزادی ھای فردی و جمعی چون : ھا  اساسی و آزادی

آزادی بیان، اندیشه، تشکل و تجمع؛ آزادی زنان و برابر حقوقی زنان و مردان؛ آزادی سندیکاھای 

و ھا و اقوام مختلف  ؛ برابر حقوقی ملیتی مدنی الت مستقل جامعهمستقل کارگری و دیگر تشک

                      ...  قومی  و حل دموکراتیک مسائل ملیتی

آزادی و دموکراسی، ھمان طور که در   .ُگَسست از بینش توتالیتر در پذیرش چندگانگی -

. دنکن م معنا و حقیقت پیدا میطول این نوشته مورد تأکبد قرار دادیم، در چندگانگی یا پلورالیس

بدین سان، پذیرش . و نافی چندگانگی بوده استگرا  یگانهی ایران ھمواره  فرھنگ مسلط بر جامعه

است، » گونگی  بسیار«یگر دکه نام » سیاست« ی  ھا و نه تنھا در حوزه ی عرصه  چندگانگی در ھمه

، تربیتی، رفتاری، منشی و یا سیاسی باشد، مشکلی فرھنگی حقوقیای   بیش ار آن که مسأله

و در  ھا فضای بین انسانکرداری است که در طول زمان و در آزمون زندگانی اجتماعی و مدنی، در 

فرھنگ پذیرش چندگانگی در مقابل فرھنگ توتالیتر،  .آید  برحورد آن ھا در درون این فضا به دست می

امر شور و مشورت نی و در نتیجه فرھنگی است که واقعیت چندگانه بودن پدیدارھای بشری و زمی
  .کند ذھنی، رفتاری و کرداری خود می ی ملکهرا  دموکراتیک

   .در نفی قیمومت بر جنبش باوری  ُگَسست از مرجع -

دو دیدگاه، دو برداشت یا دو  به طور عمده» جنبش« یا »عمومی  امر«، »سیاست«ا بدر مناسبت 

  .گیرند در برابر ھم قرار می»بینش«

 سرمشق یروپ است که سکوالرِ  یامدرن  ،دینی و غیر دینی ھای ، در شکلباور مرجع  نشبی، یکی

صاحب انحصاری  که خود را ست گرا  مطلق و ساز توھم ،)۴٣()غیر اندرباشی(برونی پارادیگمی یا

 شھری است آرمان گذار  منجی یا بنیان یا دیدگاه یا بینش مصلحاین ھمان  .نداردپ  بَرین می» حقیقتِ «

 ی  ابژه» جنبش«در این جا،  .مسلط بوده و ھست» سیاست واقعاً موجود«اره تا امروز بر که ھمو

و " خلق"را ... نجات تئوری، بنیادھا، یگمدارپا، ناجی یتذھن .دریگ مصلح قرار می موضوع کارمطالعه و 

 ھا، رستگاری  آن ھدایت تا تحت... کند  می وارد... »طبقه«، »جنبش«، جامعه، »شھر« دروندر 

؛ است ی، رستگاری، یکی است؛ جنبش، یکجای این بینش سرانجام، در ھمه. گردد پذیر تحقق

مردم،  و سرانجام کار و راه حل، یکی است؛ راه استراه نجات، یکی تئوری و پارادیگم، یکی است؛ 
حتا  خواه است و» یجمھور« شا  ، در وجه دموکراتیکیگانه گرا و یکانه ساز این بینش... یکی است

 ی و سلطه قیمومیتتحت که  خواھد  می ای »یجمھور« اما... و مبلغ آن ھم باشد جتواند مرو می

  .باشد »راھبر حزب«یا  ، اماممنجی، مصلح

، جامعه، »شھر«ی دھسامان بسیارگونگی، و خود، )۴۴(باشی ، بینشی است که دروندیگری

 یگذار  لح، منجی یا بنیاندر این دیدگاه، نه مص. شناسد را به رسمیت می... »طبقه«، »جنبش«

یا تئوری  یگمداراپنه  و شود می  داده موھومیشھر  و آرمان ی رستگاری  نه وعده ،وجود دارد



و قیمومیت  ترا تحت رھبری... »طبقه« یا »جنبش«، جامعه، »شھر«که ... در کار است بحشی نجات

این دیدگاه را  .و متضادند... ویهدر این بینش، پدیدارھای اجتماعی بغرنج، چندگانه، چندس. درنخود درآو

عمل تغییر و  ھمراه با وضع موجود نقدِ زیرا در آن،  نامیم می» انتقادی -عملی«ما بینش 
زیر نقد و بازنگری خود و به  بدون ،پذیرد و این دو و ھر دو میانجام  دگرسازی وضع موجود

م، این بینش تنھا سرانجا. میسر نخواھند شد خود  ھای  بردن افکار، اعمال و طرح سؤال

  ... شرطبندی کند -در خودمختاری و خودگردانی جنبش ھای احتماعی –بھتر  یتواند برای دنیای می

که ما ھیچگاه با جنبشی واحد،  اند  ھای اجتماعی بدین گونه تا کنون خود را نشان داده واقعیت
فاوت با شرکت اقشار متمختلط و ھای  منسجم و یکدست رو به رو نمی شویم بلکه ھمواره با جنبش

در . ایم ، مواجهدر برابر ھم گهو  چند سوگه ، سو ھای گوناگون، گه ھم و طبقات مختلف، با مضمون

و  در فرایند ایجاد یک،ھایی که ھر  جنبش .باید سخن راند نتیجه، از جنبش به صورت جمع

  .خود را تعریف، تعیین و تبیین کرده و خواھند کرد، شان تکوین

روشنفکر مصلح جامعه، تبیین احکامی بخشاً مطلق و توسط از پیش،  »جنبش«ی ھا  دتعیین بنیا

... نداده ساماننیافته و ز جنبشی که خود را ھنو، که یگانه نیست »یجنبش«برای  بخشاً مجھول

ون از ورای مسیر چچند از روی خیرخواھی باشد که ھست، اما تالشی واھی است  ھر

ھای   کوشد واقعیت ون بیھوده میچ ،گذرد می »ھا جنبش« ندھیساما مختاری و خود  خود طبیعی

      .توضیح دھدو  زندانی کند تام و تمام واحد و قالبی درچندگانه و بغرنج را 

محصول  ھا، جنبش...یکارھا راه ا وھ  حل راه ساختارھا، ھا،  برنامه ھا،  بنیادھا، مضمون ھا،  نظریه

در  یند کهھا  جنبش شرکت کنندگان آنی  د و داوطلبانهجمعی، مشارکتی، آزا ی و مبارزه ، تالشفکر

 و تقابل چالش، برخورد، رتباطا، شنود و  بحث و گفتشور دموکراتیک مستقیم و بالواسطه، فرایند 
تعیین .. ھا نبشج یھا و انجمن ھا  در نھادھا، مجمع... در روند ھمکوشی و ھمراھی و نظرات، عقاید

  .شوند  و تبیین می

 )گیریم وام می بوردیومفھومی که از ) (۴۵(»)ُکلکتیف(جمعیروشنفکر منتقد «قش در این میان، ن

، ھمراھی و ھمکوشی با نامیدیم) ۴۶(انتقادی -عملیبینش آن چه که چیست؟ این نقش، به باور 

 از طریق اجتماعی  گری دخالتدیگر،  کالمیبرای تغییر وضع موجود یا، در  یاجتماع  یھا جنبش

 ھا و  آن جای به نه ،ھا  نه به خاطر تعیین تکلیف برای جنبش... است )۴٧(عیجم مشارکتمبارزه و 

 با فکر جامعهعمل دگرسازی تالش در جھتی که  .ھا ھمراه با آنبلکه ... ھا آن  فراسویا ی
بیرون از خود  در موردراتیک دگرسازانه و تئوری انتقادگر، ھم پ: انجام پذیرد )۴٨(انتقادگر ونگر  بغرنج

  !خود در موردزمان و ھم و ھم

در ایران، بحران چپ به طور کلی و بحران سوسیالیسم دموکراتیک به طور خاص از این  امروزه

راھی که . اساسی و بنیادین قرار داریمھای  ستسَ گُ ز راه آغاکه ما ھم چنان در  دنخیز واقعیت برمی

این نامعلومی، خوِد  پذیرش بحران خوِد اما . است ای نامعلوم و نامسلم دراز، ناھموار، دشوار با آینده
بحرانی که فرا تر از بحث چگونگی  -که در آن قرار داریم  ای تاریخی و ساختاری

 را در بر... راھکار و» سیاست«ی بینش،   و مجموعه رود  در ایران می دموکراتیک سوسیالیسم

به ... مان مشترک ینزم - بخشد که برای دگرساختن ایران و جھان امید میقوت و به ما  - گیرد می

  .سھم خود تالش نماییم

  

****************************  



  

را  آثار و تألیفاتی ،ھای طرح شده در این نوشتار ای از بحث پاره به  مناسبت. کوتاهی  کتاب نامه

و  ھا کالسیکبیشتر آن ھا جزو . که بی شک بسیار مختصر و ناقص اند آوریم مینمونه چند به عنوان 

ولی نگارنده از کمو و کیف  اند برخی از آن ھا به فارسی نیز برگردانده شده .ھستندان خارجی به زی

در ایران، عالوه بر اسناد  دموکراسی  سوسیالتاریخ جنبش  مورددر  .دھا اطالعی ندار این ترجمه

و  اھ نوشته به ، از جمله،توان می، شاکری به ھمت آقای خسرو از دیر باز تاریخی جمع آوری شده

ترین   یکی از تازه. رجوع کرد )جمع آوری شده کاتوزیان ھمایونقای آ توسط که( خلیل ملکی خاطرات

 ایرانی ی  مشروطهآجودانی در کتاب   االه توسط آقای ماشاء عامیون  اجتماعیونی   ھا در باره بررسی
خور توجه و ، درھا نگری یکجانبهبرخی صورت گرفته که به رغم ) ٤٤٢-٤١١.، ص١٣٨٢نشر اختران، (

  .تأمل است
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  ھا یاد داشت
  :فتر تحکیم وحدتتارنمای دھای  پرسش) ١( 

 با سالم      
 این پرسشھا از حضرتعالی این است که چپ در ایران دوباره در حال پا گرفتن است اما طرحدلیل اصلی 

متاسفانه به جای تجدید نظر در گذشته، دوباره به ھمان قرائت لنینیستی از سوسیالیسم رجوع کرده است 
می دانید  بسیار لطف خواھید کرد اگر در روشن "چپ دمکرات و جمھوریخواه "جه به اینکه شما خود را با تو. 

نکات .شدن زوایایی از این بحث که ھم اکنون در درون جنبش دانشجویی ایران در جریان است کمک نمایید
  .مطرح شده اند ٣،٤،٥،٦،٧اساسی مد نظر ما در پرسشھای 

 یال دمکراسی چیست؟به طور خالصه،سوس    -١
  سوسیال دمکراسی ریشه در اندیشه ھای چه متفکرانی دارد؟   -٢

        ،سوسیال دمکراسی امروزی بیشتر به اندیشه ھای کدام متفکران شبیه است؟برنشتاین ، کائوتسکی
 ؟.....گیدنز

 ریشه ھای تاریخی سوسیال دمکراسی در ایران کدام است؟   -٣
 ظریه پرداز یا حزب سوسیال دمکراتی داشته ایم؟آیا ما در ایران ن   -٤
 با توجه به اینکه تقریبا تا مدتھاھیچ اثری از پدران سوسیال دمکراسی در ایران ترجمه نشده بوده است  -٥

 منابع نظری سوسیال دمکراسی ایرانی چیست؟
 آیا سوسیال دمکراسی مذھبی ممکن است؟ نسبت سوسیال دمکراسی و مذھب چیست؟  -٦
با توجه به فرومایگی فرھنگی و طبع مذھبی اقشار فرودست در ایران سوسیال دمکراسی در ایران چه   -٧

  آینده ای دارد و اصوال پایگاه طبقاتی سوسیال دمکراتھا در ایران کجاست؟
  

 Pluralité, Pluralisme, Multitudeبرابر با  چندگانگی ) ٢(

 Allianceبرابر با  ائتالف ) ٣(

ی آخـر عمـرش نقـش  انگلـس در دھـه. مارکسیسـتخواند و نه  سوسیال دموکراتھیچ گاه نه خود را مارکس )  ۴(
  .رابطه با حزب سوسیال دموکرات آلمان ایفا کرد اما او نیز ھیچگاه به عضویت این حرب در نیامدتئوریک فعالی در 

   Socialبرابر با   اجتماعی ) ۵(

یعنی نیرو،  Kratos کراتوسیعنی مردم و  Démos موسدِ : ل شده استی یونانی تشکی از دو کلمه: دموکراسی ) ۶(
  .توانمندی، قدرت

  .۴۴٠، آثار منتخب به زبان فرانسه، فصل سوم، ص ھیجدھم برومر لوئی بناپارتمارکس، ) ٧(

   Mouvement socialبرابر با  جنبش اجتماعی ) ٨(

  .تاب نامه، نگاه کنید به کاخالق نیکوماخوسدر  Aristoteارسطو  ) ٩(

 vrai, véritableبرابر با  حقیقی )١٠(

  Choses publiquesبرابر با  امر عمومی )١١(

  . نگاه کنید به کتاب نامه Journal de penséeھانا آرنت در  )١٢(

 Uniformisme, Uniqueبرابر با یگانه گرایی  )١٣(

 . مانیفست حزب کمونیست، نگاه کنید به کتاب نامه )١۴(

 Polarisationبرابر با  بی شدندو قط )١۵(

  . سال داشت ٢٨سال و انگلس  ٣٠مارکس  ١٨۴٨ژانویه  – ١٨۴٧ھنگام نگارش مانیفست در دسامبر  )١۶(

 Modèle conceptuelبرابر با  ُمدل مفھومی )١٧(

   Association internationale des travailleurs (AIT):انجمن بین المللی زحمتکشان یا بین الملل کارگری اول  )١٨(

 Pierre Joseph Proudhon 1809-1865: ١٨۶۵ -١٨٠٩پروُدن ار ژوزف  پی )١٩(

 Ferdinand Lassalle 1825-1864:  ١٨۶۴ –١٨٢۵فردینان السال  )٢٠(

  Mikael Bakounine 1814-1876: ١٨٧۶ -١٨١۴میخائل باکونین ) ٢١(
  Giuseppe Mazzini 1805-1872: ١٨٧٢ -١٨٠۵ژیوسپ مازینی  )٢٢(

و اوگوسـت ببـل   Wilhelm Liebknechtبـه رھبـری ویلھلـم لیبکنخـت  حزب کـارگری سوسـیال دمـوکرات آلمـان )٢٣(



Auguste Bebel  

 Etat, Stateبرابر با  دولت )٢۴(

 contingenceبرابر با  پیشامد احتمالی )٢۵(

 Messianismeبرابر با  مسیحاباوری )٢۶(

 Polis: یا شھر یونانی پولیس )٢٧(

)٢٨( Pluralité 

  .ھانا آرنت، ھمانجا )٢٩(

 Pari (pascalien)):پاسکالی( شرطبندی )٣٠(

  Démocratie représentativeبرابر با   دموکراسی نمایندگی شده )٣١(

  :اصطالحی بود که سارتر برای مارکسیسم به کار بردافق گذر ناپذیر بشریت )٣٢(
L'horizon indépassable de l'humanité         

 Différenciations- séparations برابر با ھا جدایش )٣٣(

 Aliénationبرابر با  از خود بیگانگیآلیناسیون،  )٣۴(

  autonomie برابر باحود مختاری  )٣۵(

 auto-gestion برابر باخود گردانی  )٣۶(

 auto-émancipation برابر باخود رھایی  )٣٧(

   Libertaireبرابر با  آزادی خواھی )٣٨(

)٣٩( Bourdieu; Les objectifs d'un mouvement social européen; Interventions, Agone 

 .، نگاه کنید به کتاب نامهاخالق نیکوماخوسارسطو در  )۴٠(

 Paradoxeبرابر با  دار ناسازه، تناقض )۴١(

 Dépassementبرابر با  گذر )۴٢(

    Extrinséqueبرابر با  غیر اندرباشی برونی،) ۴٣(

  Immanenceبرابر با   اندرباشی) ۴۴(

 Intéllectuel critique collectifاصطالح بوردیو برابر با  روشنفکر منتقد جمعی) ۴۵(

 pratique-critiqueبرابر با  انتقادی -عملی) ۴۶(

  collectifبرابر با  جمعی) ۴٧(

  Pensée complexe et critiqueبرابر با نگر و انتقادگر  فکر بغرنج) ۴٨(


