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 سوسيال دمكراسی
 1دونالد ساسون: نوشته

 
در آغاز سده بيستم، سوسياليست ها در يافتند كه ولوع جنبش سوسياليستی در تمام جامعه های سرمايه داری حتمی 

((contingentپيش از اين ماركس اعالم كرده بود كه سوسياليزم جانشين سرمايه داری خواهد شد اما آنها .  نيست
حتی . بروشنی شاهد بودند كه كشور آمريكا، رشد يابنده ترين جامعه سرمايه داری جهان، فالد ين جنبش سوسياليستی است

انگليس، پيشرفته ترين كشور سرمايه داری در اروپا نيز با وجود داشتن اتحاديه های پرلدرت گارگری، دارای ين حزب 
به گمان آنها، انگليس، جامعه سرمايه داری پيشرفته ای بود كه جنبش سوسياليستی عمب مانده ای . سوسياليستی جنينی بود

در برابر، برخی از كشورهای اروپايی با التصاد عمدتا ً كشاورزی، مانند ايتاليا و فنالند، دارای احزاب پر لدرت . داشت
.  سوسياليستی بودند كه معموال ً در انتخابات كامياب می شدند

 
در روسيه اين جنبش مانند جنبش روشنفكری اين كشور، به دو دسته غرب گراها و پشتيبانان فرهنگ روسی تمسيم شده 

غرب گراها می پنداشتند كه وظيفه سوسياليست ها شتاب بخشيدن به توسعه سرمايه داری در روسيه است زيرا تنها اين . بود
در برابر روس گراها گمان داشتند كه روسيه لادر . نظام می تواند زمينه پيشروی بيشتر به سوی سوسياليسم را فراهم سازد

 .V)عوام گراهای ضد سرمايه داری، از جمله وی بروی فلروفسكی . است سرمايه داری به سبن غربی را دور زند
Bervi-Flerovski)  مورد ستايش ماركس نيز لرار گرفت، از كه ( ١٨٦٩ )مولعيت طبمه كارگر روسيهنويسنده كتاب

اين ديدگاه پشتيبانی می كردند كه كمون های روستايی روسيه، دارای اصول اشتراكی اند كه می توانند به صورت همه گير 
برپايه اين ديدگاه، روسيه می توانست بدون تجربه كردن بی عدالتی های جامعه سرمايه . مورد بهره برداری لرار گيرند

ويژگی . داری، الگوی ين نظام اجتماعی برتری را به جهانيان ارائه دهد كه بربنياد همبستگی و همياری استوار است
ين سده . اصلی تمريبا ً تمام باورهای انمالبی روسيه را سراب غالب چيرشدن برغرب و پيشی گرفتن از آن، تشكيل می داد

.  نيز كنار گذاشته شد" ايده بزرگ"پس از آن همزمان با ريزش نظام كمونيستی، اين 
  

دو گرايش باال بر اين باور اتفاق نظر يافتند كه مشكل والعی جامعه روسيه، مدرن سازی است كه راه حل آن در گرو 
برخی می پنداشتند كه صنعتی شدن بايد به دست . اما برسر اين فرآيند اختالف نظر وجود داشت. صنعتی شدن كشور است

طرفداران پندار دوم به ناچار به . سرمايه داران انجام گيرد و برخی ديگر آن را وظيفه مستميم سوسياليست ها می دانستند
البته اين بدان مفهوم نبود كه . سوی اين طرح رانده شدند كه برای صنعتی كردن كشور، بايد اداره كشور را در دست گيرند

دولت می توانست جانشين طبمه : برای انجام اين كار امكانات گوناگونی وجود داشت. مالكيت ابزار توليد نيز دولتی گردد
ای گردد كه توان انجام وظيفه تاريخی اش را نداشت؛ و يا سرمايه داران را با تشويك به صنعتی كردن كشور ياری 

، هيچگاه توافمی صورت نگرفت و بی (دولتی و خصوصی)در اين ميان در باره راه حل در خور التصاد مختلط ... رساند
با اين همه، بيشتر تاريخ روسيه در اين دوران، از زمان جنگ های استمرار . شن پس از انمالب اكتبر نيز دنبال نشد

 و ١٩٦٠بلشوين ها تا سياست نوين التصادی، برنامه پنج ساله استالين، اصالحات محدود و نامناسب التصادی سال های 
. ، با جدال برسر رابطه بين بازار و سياست آميخته بود١٩٧٠

 
 خوانده اند كه آن را می توان به عنوان ايده ئولوژی developmental))اين گونه سوسياليزم را سوسياليزم آبادگرانه 

با اينكه هدف نهايی اين نظام، ساختن جامعه سوسياليستی بود، وظيفه عملی اش را . مدرن سازی و توسعه توصيف كرد
اما اين احساس تلمين می شد كه اگر سوسيالست ها در انجام اين تحول بختی نيابند، . توسعه جامعه ی صنعتی تشكيل می داد

در اينصورت  )و يا خارجی ها آنرا انجام خواهند داد  (و كشور دچار ركود می گردد )ديگران نيز در اجرايش ناتوان اند 
 capital-building))اين گونه سوسياليزم كه برخی آن را سوسياليزم سرمايه ساز . (كشور به مستعمره تبديل می شود

. يكسان بوده است [والعا ً موجود]خوانده اند، كم و بيش با گونه های مختلف كمونيزم
اين نظام . گونه ديگر سوسياليزم را می توان شكلی از سرمايه داری نظارت شده ناميد كه موضوع مماله حاضر است

وظيفه توسعه صنعتی كشور را به عهده ندارد زيرا اين كار سريع تر و بهتر به دست خود سرمايه داران و بدون ياری 
در اين مورد صنعتی شدن انگليس در سده نوزدهم و آمريكا و ژاپن در سده بيستم بخوبی بر . سوسيالست ها انجام می شود

. اين امر گواهی داشت

                                                 
1
 - Donald Sasson, "Socialism in the twentieth century: a historical reflection", in John Callaghan and Ilaria 

Favetto, eds., Transitions in social democracies, (Manchester University Press, New York, 2006). 
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و  (يا سوسياليزم مدرن ساز)بی شن تفاوت بين سرمايه داری آبادگر . نظام جديد را سوسيال دمكراسی خوانده اند
مهمترين ويژگی گونه اول را، بی . بسيار ژرف تر از آن است كه گفته شد (سوسيال دمكراسی)سرمايه داری نظارت شده 

باوری و مخالفان، تشكيل  زورمداری و ناُمدارايی نسبت به تكثر (شوروی، كوبا، چين و يا كره شمالی  )توجه به كشورش 
اما گونه دوم سوسياليزم، در . می دهد كه در برخی موارد حتی از نظام های زورمدار سرمايه داری نيز فراتر رفته است

حتی سوسيال دمكرات ها نيز به اين . تمام اشكالش، با دمكراسی، تكثرباوری و احترام به حموق بشر همزيستی داشته است
هيحگاه آزادی خواه  نبوده است همانگونه كه سوسيال  (كمونيزم  )والعيت اعتراف كرده اند كه سوسياليزم آبادگر 

.. .  دمكرات ها زورمدار
 

فرد باوری و جمع گرايی 
 

مديريت  (notion)كه تاريخ نگاران تاريخ سوسياليزم با آن روبرو بوده اند، ايده  (paradox)يكی از تنالضاتی 
. جامعه ی با التصاد بازار است كه در ايدئولوژی سوسياليست ها وجود نداشت اما در نهايت در دستور كارشان لرار گرفت

هدف نهايی تشكيل جامعه . درپايان سده نوزدهم، سوسياليست ها، ميان هدف های نهايی و كوتاه مدت شان تمايز لايل شدند
هدف های كوتاه مدت متعدد بودند اما بطور كلی آنها را می . سوسياليستی بود كه با لغو مالكيت خصوصی مشخص می شد

برای )يكم، دمكراتيزه كردن جامعه سرمايه داری، دوم، تحت ضابطه درآوردن بازار كار : توان در سه هدف خالصه كرد
تأمين داروی مجانی، بازنشستگی، : و سوم اجتماعی كردن هزينه های بازتوليد نيروی كار (نمونه هشت ساعت كار روزانه

.  امروزه هدف سوم كه تأمين اجتماعی خوانده می شود، به عهده دولت رفاه گستر گذاشته شده است. بيمه ملی درمانی
 

برابری، همبستگی اجتماعی و برلراری حد الل استانداردها ی زندگی، ارزش هايی اند كه بنياد سياست های مزبور را 
بايد از حموق برابر از جمله حك  (به ويژه زنان)اگر تمام شهروندان دارای ارزش يكسانی اند، همه آن ها . تشكيل می دادند

بيمه ی درمان، بيكاری و دوران پيری بايد به وسيله صندوق ويژه ای تضمين و از . رأی و رفتار برابر برخوردار شوند
اين . تعيين حدالل استانداردهای زندگی متمدن را نمی توان به عهده لوانين زورمدارانه بازار سپرد. سوی دولت اداره شود

وظيفه دولت است كه از تهيدستان و كسانی كه بی دفاع اند پشتيبانی كند در غير اين صورت جامعه در اختيار لوانين افسار 
.... گسيخته بازار لرار می گيرد

 
گسترش دمكراسی كه مورد پشتيبانی سوسياليست ها ست، نه بر پايه اصول طبماتی بلكه بر اساس حموق فردی استوار 

برای نمونه در حك رأی گيری همگانی اصل براين است كه هنگام رأی گيری، همه افراد از ارزش يكسانی . است
برخوردارند و به همين دليل، رأی بايد بطور مخفی به صندوق ريخته شود تا فرد به تواند بدون دخالت ديگران تصميم 

در اين . سوسياليست ها در پهنه سياست، با فاصله گرفتن از آگاهی طبماتی، به فرد باوری پای بندی نشان داده اند. گيرد
اشتراكی شان مورد انتماد لرار می گرفتند، اين - رابطه الزم است بياد آوريم كه درست زمانی كه به خاطر مواضع طبماتی

دروالع احزاب . ليبرال ها و محافظه كاران بودند كه در پايان لرن نوزدهم، از مفهوم  طبماتی دمكراسی پشتيبانی می كردند
ليبرال و محافظه كار، از ين نظام انتخاباتی طبماتی دفاع می كردند كه حك رأی دادن را براساس ثروت و درآمد افراد در 

در تمام اروپا نيز به تشكيل مجلس سنا دست يازيدند كه تمام و يا بخش مهمی از اعضای آن به نمايندگان . نظر می گرفت
افزون براين، احزاب . چنين نهادی هنوز در انگليس، مادر دمكراسی، موجود است. طبمات باالی جامعه تعلك می گرفت

 نيز متهم شده اند زيرا با sexism)) بلكه به جنسيت باوری classism))ليبرال و محافظه كار نه تنها به طبمه باوری 
 ...اعطای حك رأی به گارگران و زنان مخالفت می ورزيدند

 
البته سوسياليست ها معموال ً برای حك رأی زنان با تمام توان به مبارزه نپرداختند كه ربطی با اصول اين احزاب 

همه را راضی نگه )برخی از آنان بر پايه تعهدات سياسی شان، به تغييرات گام به گام و ميانه روی باور داشتند . نداشت
از اين روی الزم بود كه گام به گام به پيش رفت و پيش از آنكه حك رأی . (دار، دلگرم كن، كسی را نرنجان و متحد بمان

برخی ديگر برپايه سياست های مصلحت جويانه . برای زنان را به دست آورد، كليه مردان را از اين حك برخوردار كرد
در اين راه كوشش زيادی به خرج نمی دادند زيرا دادن حك رأی به زنان، احزاب دينی را در مولعيت بسيار بهتری لرار 

با اين وجود زمانی كه پای اصول و ارزش ها در ميان بود، كليه سوسياليست ها با تمام توان از دادن حك رأی به . می داد
 . همه پشتيبانی می كردند
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اما در . بدين ترتيب آن ها از حموق دمكراتين فردی با پيگيری بيشتری از ليبرال ها و محافظه كاران پشتيبانی می كردند
دنبال كردن هدف دوم، يعنی زير ضابطه درآوردن زمان روزانه كار و بطور كلی نظارت بر شرايط كار، از موضع جمع 

براين اساس، . در آنزمان رابطه كارگران و كارفرمايان بر بنياد لرادادهای فردی استوار بود. گرايانه ای پيروی كرده اند
. هر كارگری در برابر دريافت دست مزدی وظيفه داشت در زمان و شرايط معينی كار مشخصی را به انجام رساند

معنی آن اين است كه لرادادی به ظاهر ميان برابرها . خوانده اند" صوری"ماركس وپيروانش اين مولعيت را برابری 
افزون براين كارفرمايان نسبت به كارگران، بويژه در جاهايی كه . صورت می گيرد كه در والعيت امر بين نابرابر هاست

امری كه در آغاز فرآيند صنعتی شدن عادی . مازاد نيروی كار فراوان بوده است، از امتيازات بسياری بهره مند می شوند
 . بود

 
كاميابی آنها به عامل های . تشكيل اتحاديه های كارگری ابزاری دسته جمعی است تا اين نابرابری لدرت را جبران كند

. مهمترين آن هارا موانع حمولی تشكيل می دهد كه می تواند به كاركرد كارساز آنها ياری رساند. گوناگونی بستگی دارد
اما هنگامی . روی آوردند" دست دولت كوتاه" در اين جاست كه اتحاديه ها از عدم دخالت دولت استمبال كردند و به شعار 

 ...كه نوبت به اجرای راهبرد حدالل استاندارهای زندگی رسيد، از بازگشت دولت به صحنه پشتيبانی كردند
 

هدف سوم ايجاد لوانينی بود كه پس از گذشت زمان به برنامه تامين اجتماعی در دولت رفاه گستر شهرت يافت و 
كه انتظار  )صندوق ماليات دسته جمعی . اجتماعی كردن بخشی از هزينه های باز توليد طبمه كارگر را شامل می شد

و يا پرداخت های اجباری كه بعهده سرمايه داران بود، می  (ميرفت طبمه متوسط در تأمين آن سهم نامتناسبی به عهده گيرد
اين برنامه ها بی شن به سود كارگران و خانواده . توانست برای تأمين هزينه های بازنشستگی و بيمه ملی درمانی بكار رود

آنها تمام می شد اما به كارفرمايان نيز اجازه می داد كه دستمزد كمتری پرداخت كنند زيرا بخشی از هزينه باز توليد 
.... پرداخت می كردند (بيمه درمانی و بازنشستگی )نيروی كاررا، از راه امتيازهای غير پولی 

 
 سوسياليست ها، ليبرال ها و دولت

 
در آغاز سده بيستم، سه جنبه كليدی برنامه های سوسيال دمكرات ها، به شكل هايی در برنامه های احزاب ديگر نيز 

.    اين تا بدانجا پيش رفت كه ديگر تمايز روشنی ميان راهبردهای عملی احزاب گوناگون يافت نمی شد. يافت می شد
سوسياليست ها به نبرد برای رسيدن به . البته هنوز تفاوت های بسياری ميان سوسياليست ها و احزاب ديگر وجود داشت

جامعه پسا سرمايه داری متعهد ماندند، نماد های متمايزی ارائه می دادند، شعارهايشان را بشكل راديكال تری مطرح می 
مانند برگزاری اعتصاب های سياسی، دوری جستن از همكاری بسيار : كردند، شكل های تازه پيكار را دنبال می كردند

به عبارت ديگر، سوسياليست ها تالش می كردند از . نزدين با احزاب ديگر، و به استثنای انگليس، مبارزه عليه روحانيت
 . تمام راه های ممكن، خود را از احزاب طرفدار بورژوازی متمايز سازند

 
تالش های پی در پی نيروهای ديگر در گنجاندن خواسته های سوسياليست ها در برنامه هايشان را بايد به عنوان 

اما اين امر مانع از آن می شد كه برنامه های . كاميابی چپ و توانايی شان در تأثير گذرای بر توسعه سياسی به شمار آورد
 .اجتماعی به نام سوسياليست ها به ثبت رسد

 
هدف و راهبردهای شان شامل گسترش دمكراسی، تهيه و اجرای برنامه های تأمين اجتماعی و تحت ضابطه درآوردن 

ساعت های كار روزانه می شد اما همواره امكان داشت كه خواسته های مشابه ای را در برنامه های احزاب راست، 
در انحصار " سوسياليزم"بدين ترتيب از ابتدای كار، . ميانه، محافظه كار، ليبرال، مسيحی و ملی گرا نيز يافت

 ...Baldwin, 1990))سوسياليست ها نبود 
 

و نظارت بر زمان كار روزانه، ميدان  (دولت رفاه گستر)نبرد برای دمكراسی، اجرای برنامه های تأمين اجتماعی 
را به ارمغان آورد كه  (e'tatism)افزون براين پديده دولت ساالری . گسترده ای را برای پيكار تمام احزاب گشود

مهمترين ويژگی سوسياليزم سده بيستم به شمار می آمد و تنها به تازگی از سوی سوسياليست ها نيز مورد ترديد لرار گرفته 
رشد دولت فوق العاده متمركز در روسيه و گسترش دولت های زورمدار، بين دو جنگ جهانی، دست آويز دلخواهی . است

-state))فاشيزم، نازيزم و استالينيزم شايد اشكال افراطی دولت پرستی . را در اختيار مخالفان سوسياليزم لرار داد
worship باشند اما آيا سوسياليست ها نيز افكار مشابه ای را در سر نپرورانده اند؟ آيا دلبستگی شديدی نسبت به نظارت 
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مركزی دولت از خود نشان نداده اند؟ آيا دولت رفاه گستر كه معموال ً به عنوان دلسوزی اجتماعی ايده ئولوژين به شمار 
آمده است، چهره ميانه روی از وسواس نظارت، بوروكراسی، و هدايت از باال به پائين نيست؟ اين در والع آيا يورش نظام 

 (von Mises 1981)يافته ی بی امانی عليه آزادی ها و انگيزه های فردی نبوده است؟ 
 

سوسياليست ها تااندازه ای بخاطر شرايط سياسی و تاحدی از روی اعتماد پذيرفته اند كه عناصری از والعيت در انتماد 
در مرحله عمل  )در والع دولت ساالری بخش جدايی ناپذير و گريز ناپذير تجربه سوسيالست ها . های باال موجود است

 . به شمار می آمد( يعنی تعهد انمالبی اش برای رسيدن به هدف نهايی سوسياليزم ) و نه ايده ئولوژين شان  (اصالح طلبانه
 

در سراسر سده نوزدهم هنگامی كه سوسياليست ها در اپوزيسيون و اين جنبش در مرحله نوجوانی اش بسر می برد، 
دليل اين امر روشن است و با دلت تمام مورد كندوكاو لرار گرفته است بطوری كه . سوسياليزم با وجود دولت مخالف بود

به باور ماركسيست ها و آنارشيست ها، دولت بورژوازی كارگران را از حك رأی : نيازی به تشريح دوباره اش نيست
محروم می كند و لوانينی به تصويب می رساند كه به مراتب بيش از كارگران به سود كارفرمايان، اشراف و طبمه متوسط 

در هرجا )احزاب مسيحی اروپايی . بنابراين ضد دولت بودن سوسياليست ها از داليل محكمی برخوردار بود. جامعه اند
هرچه باشد دولت . و كليسای كاتولين نيز به دليل های مشابه ای، دولت را نيروی بيگانه به شمار می آوردند (وجود داشتند

. لرار داشت (بيسمارن و ملی گراهای آلمان)و يا دولت پرستان  (مانند فرانسه و ايتاليا )در دست بی دينان و خردباوران 
كليسا بدرستی تشيخص داده بود كه لدرت دولت پشتيبان فرد گرايی است، چيزی  كه تبليغات ليبرالی همواره در كتمان 

در سده نوزدهم، ليبرال ها دولت را به عنوان ابزار اساسی درهم شكستن مماومت امتيازات . كردنش تالش ورزيده است
بهمانگونه، . سنتی و يا لدرت های محلی به شمار می آوردند كه راه را برای توسعه بازار و انباشت سرمايه باز می كرد

. محافظه كاران دولت را ابزاری می دانستند كه برای كند كردن تالش ليبرال ها برای اجرای اصالحات، به كار می رفت
 .دولت باوران والعی در سده نوزدهم را ليبرال ها و محافظه كاران تشكيل می دادند

 
در آغاز سده بيستم و بطور آشكار ميان دوجنگ، سوسياليست ها به طور باورنكردنی و به تدريج دريافتند كه دولت 

بهترين ابزار برای اجرای سه بند برنامه سياسی آنها ست، يعنی گسترش دمكراسی، اجرای برنامه های تأمين اجتماعی و 
 . تحت ضابطه درآوردن بازار كار

 
شگفت آور است كه مفهوم دولت، به عنوان ماشين و دستگاه فشار برای توسعه سوسياليزم، در سده نوزدهم با تأخير 

در سال های پيش از جنگ اول، ديدگاه خوش بينانه ای وجود داشت كه امكان وادار كردن دولت بورژوا به . پذيرفته شد
بدون دولت، . در اصل هواداران اين بينش در اشتباه نبودند. اجرای برنامه های سوسياليستی را از نظر دور نمی داشت

و تحت ضابطه درآوردن ساعات كار،  (برنامه های تأمين اجتماعی)اجتماعی كردن پاره ای از هزينه های باز توليد طبمه 
اتحاديه های نيرومند كارگری می توانستند به تنهايی به رزمند و در باره زمان كار روزانه، شرايط . به تحمك نمی پيوست

آنها می توانستند به عنوان گروه های فشار، امتيازاتی را از . كار و مزايای مرخصی با كارفرمايان وارد مذاكره شوند
بدون )در سطح لاره اروپا : بطور كلی در اين رابطه از دو الگو پيروی می شد. احزاب سياسی برسر لدرت بدست آورند

، دولت در تنظيم زمان كار روزانه و ضوابط مشابه در ارتباط با بازار كار دخالت می كرد؛ در انگليس اين امور (انگليس
 . Cross, 1989))واگذار شده بود يعنی رويارويی اتحاديه ها و كارفرمايان " پيكار طبماتی"به 

  
در لاره اروپا، اصل جهان شمول بودن حموق دنبال می گرديد، از اين روی در هر كجا نبرد برای هشت ساعت كار 

اما در انگليس، تنها اعضای اتحاديه ها از مزايای پيروزی های . در روز پيروز می شد، شامل همه شهروندان می گرديد
 . كارگری بهره مند می شدند

 
اين ابزاری بود كه برای رسيدن به هدف های كوتاه و . بنابراين برای سوسياليست ها تأييد دولت جنبه ايدئولوژين نداشت

هنگامی كه هدف های مزبور از اهميت الزم برخوردار شدند، اعتماد سوسياليست ها به . ميان مدت بكار گرفته می شد
با اعطای . هرچه بيشتر به آينده دور موكول گرديد (جامعه سوسياليستی)دولت نيز افزايش يافت و رسيدن به هدف نهايی 

افزون براين، بر . حك رأی همگانی، دولت برای رسيدن به خواسته های سوسياليست ها، كارساز تر تشخيص داده شد
تسخير ماشين "اين تحول به سوسياليست ها امكان داد كه با . نيرويش افزوده و از مشروعيت بيشتری برخوردار گرديد

در اين مورد می توان . ، به لدرت دست يابند كه اجرای برنامه های اصالحی بالی مانده شان را آسان تر می كرد"دولتی
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اصالحات مزبور جامعه . نظارت بر زمان كار روزانه و اجتماعی كردن پاره ای از هزينه های توليد و بازتوليد را نام برد
 .صنعتی را دگرگون ساخت

  
سوسياليست ها درمورد صنعتی شدن با ليبرال ها هم بينش بودند اما درباره رابطه بين نظام سياسی و صنعت اختالف 

برپايه نظريه ليبرالی، برخالف عمل آنها، كاربرد دولت حذف موانعی بود كه برسر راه جامعه صنعتی لرار . ديدگاه داشتند
زمانی كه اين هدف به نتيجه می رسيد، صنعت بايد اجازه می يافت كه به عنوان پاره ای از جامعه مدنی،  بدون . داشت

بود كه  (مانند سن سيمون)لابل توجه است كه اين موضع برخی از سوسياليست های اوليه . دخالت دولت توسعه يابد
 . ليبرال ها بكار می بردند

 
از ين سوی، خواستار آزادی هرچه بيشترش بودند تا با . سوسياليست ها در باره جامعه مدنی دودلی نشان می دادند

از اين روی با ليبرال ها همدل . سازمان دهی حركت های دسته جمعی آن ها را در رسيدن به خواسته های شان ياری كند
از سوی ديگر جامعه مدنی به عنوان فضايی سنجيده می شد كه در . می شدند كه آزادی كامل بازار را جستجو می كردند

... آن توزيع لدرت و پول آن چنان نا برابر است كه اصل برخورداری از حموق برابر را كم رنگ تر می كند
 

 پس از جنگ اول جهانی
 

بدين ترتيب سوسياليست ها دولت را به عنوان نيروی بيگانه و يا ماشينی به شمار می آوردند كه می توانست برای 
آن ها اميد داشتند كه سرمايه داری را زير نظارت درآورند و سرانجام نظام تازه ای را . توزيع مجدد لدرت بكار رود

و اين موضوع ديگری بود كه برسر آن، . اما نمی پنداشتند كه از توان مديريت اين نظام برخوردار باشند. جايگزين آن كنند
پيش از جنگ اول، هيچ سوسياليستی، چه ماركسيست و چه غير . بين ليبرال ها و سوسياليست ها، همگرايی وجود داشت

احزاب سوسياليست در مورد اين پرسش كه . آن، ميانه رو و يا زورمدار، به التصاد برنامه ريزی شده نيانديشيده بود
سوسياليزم چه گونه بايد سازمان دهی شود؟ سكوت می كردند و يا به كلی گويی می پرداختند كه هيچ گونه ارزش عملی 

ماركس به دالئلی انديشيد كه التصاد سوسياليستی . در اين زمينه روشنفكران نيز هيچ گونه كمكی ارائه نمی كردند. نداشت
لنين از ته دل باور داشت كه ين آشپز لادر به اداره آن . را بدست می گيرد" مديريت امور"خود به حركت درمی آيد و 

كائوتسكی مانند بيشتر سوسيال دمكرات های زمانه اش بطور ساده گمان داشت كه اين مسئله هنگامی حل خواهد شد . است
برنشتين، همانگونه . كه سرمايه داری به توسعه كامل دست يابد و طبمه كارگر از فرهنگ و تفكر وااليی برخوردار گردد

كه بيش از ين بار اعالم كرد، به دنبال استمرار جامعه سوسياليستی نبود و ترجيح می داد برای بهبود شرايط زندگی 
هيچ برنامه ای برای به وجود آوردن بخش بزرگ دولتی ويا ملی كردن التصاد . كارگران در جامعه سرمايه داری به رزمد

 (.Geary, 1987; Tudor and Tudor, 1988 )وجود نداشت 
 

از نظر سياسی به انزوای شان از احزاب بورژوايی در . جنگ وضعيت را برای همه از جمله سوسياليست ها تغيير داد
تمام كشورهای در حال جنگ پايان بخشيد و اين در حالی بود كه سوسياليست های فرانسه و آلمان دفاع از دولت شان را 

از نظر التصادی، دولت ها ناچار بودند مديريت التصاد را در دست . مهم تر از وفاداری به همبستگی بين المللی سنجيدند
ايده مديريت التصاد سرمايه . گيرند، بر بازار كار نظارت كرده و بطور بی سابمه ای در امور توليد و توزيع دخالت كنند

 . داری بطور جدی در دستور كار ليبرال ها، محافظه كاران و بطور يكسان سوسياليست ها نيز لرار گرفت
 

فروپاشی تزاريزم در روسيه كه در پی شكست ناگهانی نظامی روی داد، خالء لدرت را بدنبال داشت كه زمينه ی 
باوجود اين، لغو مالكيت خصوصی و ايجاد التصاد برنامه ريزی شده، در تارن . پيروزی بلشوين هارا فراهم ساخت

در دوران جنگ داخلی، نظارت اجباری بر التصاد نتيجه شرايط جنگی بود و نه الزامات . دستور كار آنها لرار نگرفت
 به عنوان بازگشت به التصاد بازار دانسته New Economy Policy) )پذيرش سياست نوين التصادی . ايده ئولوژين

بكار گيری سازوكارهای برنامه ريزی كه از سوی استالين در . می شد و نه پيام آور شكل تازه ای از مديريت التصادی
 انجام شد، نتيجه كشمكش های سياسی شديدی بود كه به پيروزی برنامه ريزان بر طرفداران ٢٠پايان سال های دهه 

به عبارت ديگر هويت سوسياليزم در كشوری كه . سياست های گام به گام انجاميد و نه پيامد ناگزير پيروزی بلشوين ها
اتحاد جماهير شوروی نام گرفت، همواره با لغو عناصر تشكيل دهنده التصاد بازار و يا انحصار دولتی التصاد، مشخص 

.  نمی گرديد
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يكی از پيامدهای انمالب روسيه . در جاهای ديگر اروپا، سوسياليست ها به دخالت در التصاد بی ميلی نشان می دادند
آنها در هيچ كشوری نتوانستند . پاكسازی كادرهای تندرو از احزاب سوسياليست بود كه به تشكيل احزاب كمونيست انجاميد

اين امر حتی شامل كشور فرانسه نيز می شد كه در آن . از پشتيبانی اكثريت رأی دهندگان سوسياليست برخوردار شوند
نتيجه آن شد كه برخی از احزاب سوسياليست، با وجودی كه . توانسته بودند اكثر فعاالن حزب را به سوی خود جلب كنند

در اثر جنگ راديكال تر شده بودند، در برگزيدن مواضع آشتی جويانه تر نسبت به احزاب ميانه و چپ ميانه، از آزادی 
پيش از جنگ، تمام احزاب سوسياليست اين اصل سياسی را پذيرفته بودند كه تحت هيچ شرايطی . بيشتری برخوردار شوند

سرانجام در . در درازای جنگ وحتی بيشتر پس از آن، اصل مزبور فراموش شد. با احزاب بورژوا همكاری نخواهند كرد
اين امر در تمام . ، سوسياليست ها توانستند به لدرت سياسی دست يافته و دولت تشكيل دهند١٩٣٠ و ١٩٢٠سال های 

 .موارد تنها از راه اتحاد با احزاب ديگر امكان پذير گرديد
 

پس از جنگ و . برخی از موانع ايده ئولوژيكی كه برای تمايز سوسياليست ها از ديگران ايجاد شده بود، فرو ريخت
، جنبه های اصلی برنامه ی اصالحات سوسيال دمكراسی، از سوی نيروهای سياسی ديگر ١٩٣٠بويژه در سال های 

نيز برخی از درخواست های  (فاشيست ها و عوام گراهای دست راستی)سازمان های راديكال دست راستی . پذيرفته شدند
اجتماعی چپ، شامل عناصر اصلی برنامه های تأمين اجتماعی را در برنامه های خود گنجاندند اما از پذيرفتن سياست 

ليبرال ها، كاتولين ها و نيروهای ميانه رو، اصول حك رأی همگانی را پذيرفتند . های دمكراتين همراه آنها خودداری كردند
اصل نظارت بر زمان كار . با شركت زنان در انتخابات موافمت نشد (فرانسه، بلژين و سوئيس )اما در برخی كشورها 

 .روزانه، از سوی همه نيروها، مورد استمبال لرار گرفت
  

در كنار سركوب نيروهای سياسی، به نشانه مخصوص  (تأمين اجتماعی)اجرای برخی از برنامه های دولت رفاه گستر 
دولت های زورمدار تبديل شد كه در منطمه های مركزی، جنوبی و شرلی اروپا مانند ايتاليای فاشيستی و آلمان نازی، در 

در كشورهای ديگر اروپای غربی، دوران بين دو جنگ با همسازی دشوار بين كار و سرمايه مشخص می . لدرت بودند
 . گرديد
 

آنها اين كار را با تأكيد بر . احزاب سوسياليست برای رويارويی با كمونيست ها از موانع ايدئولوژين بهره گرفتند
دمكراسی سياسی انجام دادند كه نه تنها بهترين پوشش سياسی برای اجرای برنامه های التصادی و اجتماعی شان بود بلكه 

با اين حال سوسياليست ها تحت تأثير . به عنوان ين ويژگی مهم، آنها را بطور بنيادين از كمونيست ها متمايز می ساخت
نمونه بارز اين پديده را . جنبه های اصلی ايده ئولوژی كمونيستی لرار گرفتند كه به گسترش مالكيت دولتی مربوط می شد

 ازروی چاره انديشی به تصويب رسيد، ١٩١٨اين بند كه در سال . می توان در بند چهار برنامه حزب كارگر انگليس ديد
. ابزار توليد، پخش و مبادله، اشاره كرده اما در باره  نحوه اجرای آن سكوت می كند" مالكيت عمومی"بصورت مبهمی به 

اما ديگران آن را به عنوان فرآيند گام به گام به سوی . اين بند برای برخی ، آينده سوسياليستی را به روشنی ترسيم می كند
سرمايه داری با جذب تدريجی صنايع و بنگاه ها در بخش دولتی رو به گسترش، : جامعه سوسياليستی تعبير می كنند

بگمان ديگران بخش مالكيت دولتی، ناكامی های بازار را تصحيح می كند، ناكارآيی ها را از . سرانجام ازميان خواهد رفت
 .ميان برمی دارد و از انحصاری شدن بخش خصوصی جلوگيری می كند

  
فرآيند تأثيرپذيری، ميان چپ و راست، كه از پيش از جنگ جهانی اول آغاز شده بود ادامه يافت و با بحران سال 

گسترش شتابان بی . ، به لرزه افتاد"هرچه دولت كمتر دخالت كند بهتراست"باور ليبرال ها مبنی براينكه .  تشديد شد١٩٢٩
كاری كه كشور آلمان را با بی ثباتی روبرو ساخته و دولت های فرانسه و انگليس را تهديد می كرد، نشانه آن بود كه 

نيروهای بازار به خودی خود هماهنگ نمی شوند بلكه به : برنامه سوسياليست ها حد الل در اين مورد درست از كار درآمد
در ايتاليا، نظام فاشيستی، با دولتی كردن بانن ها در برابر بحران واكنش نشان داد اما در . بی ثباتی مزمن می انجامند

 . انگليس، دخالت محدود دولت حتی از سوی ليبرال ها و محافظه كاران نيز لابل پذيرش شد
 

بااين همه بين دوجنگ ، ديدگاه پيش از جنگ جهانی اول كه بر پايه آن سرمايه داری و سوسياليزم دو نظام كامال ً 
زمانی كه سوسياليست ها به لدرت رسيدند از گسترش . گوناگونی به شمار می آمدند، تمريبا ًدر همه جا پابرجا بالی ماند

به باور آنها مديريت سرمايه داری تنها به دست سرمايه . بخش دولتی خودداری و از تالش در هدايت التصاد پرهيز كردند
، در دولت حزب كارگر در انگليس بين ١٩٢٨پس از  (Weimar)داران عملی است، از اين روی در آلمان زمان ويمار

، و در جاهای ديگر از جمله بلژين و كشورهای اسكانديناوی، باورهای التصاد دانان ارتدوكس ١٩٢٨- ٣١سال های 
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بيشترين كاری كه می شد انجام داد اين بود كه نظام رفع اختالف و مذاكره را ميان كارفرمايان و . محترم شمرده شد
با اين وجود، برای بيشتر سوسياليست ها، سوسياليزم اجرا پذير، به معنی دفاع از ..... اتحاديه های كارگری برلرار كرد

پيروزی . كارگران و خانواده آنها از راه اجرای راهبردهای آزمايش شده تامين اجتماعی و نظارت بر شرايط كار بود
دولت جبهه مردمی در فرانسه عالمت روشنی بود كه سوسياليست ها بايد به هر كاری كه الزم است دست زنند تا لدرت را 

برخی ازآن ها با مخالفت با باور باال، پيشنهاد كردند كه طرح التصاد . در دست گيرند و اصالحات الزم را به انجام رسانند
و از ين التصاد مختلط شامل بخش خصوصی و ....برنامه ريزی شده، همانگونه كه در بلژين تهيه شده بود، فراهم گردد

بسياری از . بخش ملی شده و انحصارات پيشين، پشتيبانی كردند كه اجرای آن بی شن نياز به دولتی توانا و كارآ داشت
نيروها شامل محافظه كاران، زورمداران دست راستی، تكنوكرات های ليبرال طرفدار كينز و لويد جورج و طيف های 

تنها ايده ئولوژی كه از دولت كوچن پشتيبانی می كرد ليبرال های سنتی . گوناگون سوسياليست با الگوی باال موافك بودند
 و حتی در مركز حياتی انگلوساكسون ها، بتدريج از صحنه خارج می ١٩٢٩بودند كه بويژه پس از بحران سال  (كالسين)

. شدند
 

 پس از جنگ دوم جهانی
 

پس از جنگ جهانی دوم، سوسيال دمكرات ها در تمام كشورهای دمكراتين اروپای غربی به حريفان درجه اول لدرت تبديل 
آنهارا تشكيل می داد، در همه كشورها به شالوده بی  (پالتفرم)حك رأی همگانی كه يكی از سه اصول خطاب نامه . شدند

در اين ميان در كشورهايی كه سوسياليست ها حضور نداشتند و يا ناتوان بودند، . چون و چرای سياست روز تبديل شد
، سياه پوستان از شركت در بيشتر ١٩٧٠در ايالت های جنوبی آمريكا تا سال های اوليه : شرايط متفاوتی حكم فرما بود

 از ١٩٧١كه سوسياليست ها لدرت ناچيزی داشتند، تا سال )انتخابات ها محروم بودند؛ در بسياری از كانتون های سوئيس 
شركت زنان در انتخابات جلوگيری می شد؛ در آفريمای جنوبی تا از هم پاشی نظام آپارتايد، سياهپوستان از بسياری از 

 .حموق سياسی از جمله شركت در انتخابات محروم بودند
 

اصل حك رأی همگانی از چنان اهميتی برخوردار شد، البته تنها در اصل، كه حتی بسياری از مستعمرات پيشين و تمام 
فرمانروايی زورمدارانه ديگر با محروميت از حك رأی، از كارايی الزم برخوردار . كشورهای كمونيستی نيز آنرا پذيرفتند

 .نبود بلكه اين امر با حذف تمام مخالفان سياسی امكان پذير می شد
 

و ايجاد اشتغال كامل تاكنون از چنين مشروعيت جهانشمولی برخوردار  (welfarism)اصول برنامه های تأمين اجتماعی 
تبديل  (مانند استراليا)اين ها به راهبردهای رايج در اروپای غربی و در جاهايی كه سوسياليست ها توانمند بودند . نشده بود

بخش دولتی التصاد در تمام اروپای غربی گسترش يافت اما گسترش اين بخش با توانمندی سوسياليست ها بی ارتباط . شدند
، دمكرات های مسيحی در اتريش و ايتاليا و (گوليزم در فرانسه)ملی كردن های پسا جنگ در زمان  محافظه كاران . بود

كوچن ترين بخش های دولتی در اروپا، در دولت های سوسيال دمكرات شمال اروپا . روی داد (در انگليس)سوسياليست ها 
 .وجود داشتند

 
در اين دوره، تعهد كالمی . در دوران پس از جنگ، هيچ گونه اصولی برای  سياست خارجی مشترن برگزيده نشد

(rhetorical) اين ها به بی . به صلح، كه پيش از جنگ اول وجود داشت، به خرده فرهنگ احزاب سوسياليست تبديل شد
، آن هايی كه با ادغام سياسی اروپا همدلی Atlanticists))طرف ها و هواداران همكاری های نظامی ميان اروپا و آمريكا 

 ١٩٩٠تنها در سال های . نشان می دادند و ديگران كه پنداشت سوسياليزم ملی را در سر می پروراندند، تمسيم می شدند
 (ناتو)بود كه اروپا باوری به عامل ممتاز وحدت ميان سوسياليست ها تبديل شد، اما شركت در پيمان نظامی آتالنتين شمالی 

 .حتی با ريزش نظام شوروی از سوی احزاب سوسياليست بزرگی همچون سوئد، فنالند و اتريش پذيرفته نشد
  

بيانيه های شان . سازمان های جهانی كه از سوی سوسياليست ها شكل گرفتند از حد گردهمايی های نمادين فراتر نرفتند
در والع احزاب سوسياليست به صورت سازمان های كامال ً ملی رفتار . بطور كلی همدلی بر سر اصول را نشان می داد

 .می كردند كه الويت شان را حفاظت از نظام ملی  و در نتيجه نيازهای سرمايه داری ملی شان تشكيل می داد
 

همانگونه كه پيش از اين ديديم، ارتباط بين دولت و سوسياليست ها و سرانجام سوسياليست ها و نظام سرمايه داری در پايان 
از اينرو جای شگفتی نيست كه در حالی كه اجرای اصالحات در جامعه سرمايه داری با كاميابی . سده نوزدهم آغاز شد
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همراه بود، سوسياليست ها برای از بين بردن نهادهای نظارتی مانند بخش بزرگ دولتی، بانن مركزی توان مند، سازوكار 
نظارت بر مبادله، نظام پيچيده يارانه ها و راهبردهای منطمه ای و سازوكار درهم تنيده نظارت بر بازار كار، با دودلی 

جنبه نظارتی راهبردهای شان به رابطه اساسی بين سوسياليزم و سرمايه داری تبديل شد و هدف كهنه شان . روبرو شدند
. اين امر به ممدار زيادی به ارزشی نمادين تبديل شد. را از اهميت انداخت كه بر پايه آن لغو سرمايه داری دنبال می شد

معنی اش اين بود كه گرچه شكوفايی التصاد برای كاميابی در تمام هدف های ميانی سوسياليست ها گريز ناپذير است و 
چشم انداز رسيدن به جامعه پسا سرمايه داری دور از دست رس است، اما رابطه سوسياليست ها با سرمايه داری هم چنان 

رفاه ناشی از رشد سرمايه . با اين حال جذابيت مردمی اين پيام نمادين، رو به كاهش گذاشت. دشمنانه بالی خواهد ماند
داری، اشتغال كامل نيروی كار، برنامه های حمايتی تأمين اجتماعی، ناتوانی كشورهای كمونيستی در توسعه جامعه 

احزاب سياسی ديگر، . مصرفی لابل ممايسه با جوامع غربی، دشمنی ژرف ديرينه عليه سرمايه داری را از ميان برده  بود
مانند دمكرات مسيحی ها و محافظه كاران، كه در گذشته از سرمايه داری پشتيبانی چندانی نكرده بودند به خوبی های آن پی 

بدين ترتيب، احزاب چپ به تدريج اما پی در پی، و با شتاب گوناگون با . سوسياليست ها نيز همين راه را پيمودند. بردند
اين . توجه به شرايط سياسی و افت و خيز انتخاباتی كشور، پرچم راديكال ضد سرمايه داری شان را به كناری نهادند

با برگزاری گنگره سوسيال دمكرات های ١٩٥٠فرآيند كه بطور كلی به تجديد نظر طلبی معروف شده است، در سال های 
اين . اين تحول در تمام احزاب روی داد و به بروز اختالف ميان رهبران و فعاالن حزبی منجر شد. آلمان شدت يافت

رويداد با بی تفاوتی حوزه های انتخاباتی روبرو می شد كه ثبات انتخاباتی اش به يكی ازويژگی های مشترن تاريخ پس از 
 .جنگ در اروپای غربی در آمده است

  
پيروزی تجديد نظر طلبی نمريبا ً گريزناپذير بود زيرا همانگونه كه گوشزد شد، لغو دراز مدت نظام سرمايه داری هيچگاه 

آن ها بيشتر به برآورده شدن خواسته های ميان مدت شان گرايش نشان می دادند . به دغدغه جدی رأی دهندگان تبديل نشد
در نتيجه تجديد نظر طلبان با وجودی . كه شامل عدالت اجتماعی كلی بويژه در زمينه آموزش و بهداشت و درمان می شد

اين امر بر . كه در احزابشان از مولعيت ضعيفی برخوردار بودند در ميان رأی دهندگان پايگاه مستحكمی به دست آوردند
. فعاالن راديكال احزاب بی تأثير نبود كه انتظار داشتند حزبشان بخت پيروزی در انتخابات را به بيشترين حد افزايش دهد

سوسياليست ها همواره می توانستند اميد وار باشند . بااين وجود داليل ديگری برای پيروزی تجديد نظر طلبان وجود داشت
چنين ائتالفی با برگزيدن مواضع ضد سرمايه داری و الگوهای . كه تنها از راه ائتالف با احزاب ميانه به لدرت رسند

البته در مماطعی توانستند با ائتالف با احزاب چپ، . امكان پذير نمی شد (بستن ماليات زياد)راديكال توزيع مجدد ثروت 
در اين .  كه ائتالف بين سوسياليست ها و كمونيست ها صورت گرفت١٩٧٠مانند فرانسه در سال : دولت را در دست گيرند

مورد نيز، با وجودی كه مانيفست مشتركشان از مواضع راديكالی برخوردار بود، اما امكان يافتند كه با بهره گيری از 
 . رويدادهای نمادين نشان دهند بر كمونيستها نظارت دارند

 
افزون براين سوسياليست ها همواره می توانستند در رلابت با كمونيست ها  از پشتيبانی محافظه كاران، رسانه ها و ساخت 

به عبارت ديگر تجديد . لدرت، برخوردار شوند كه نيروهای چپ را با والعيت های جامعه مدرن، بيگانه نشان می دادند
به عنوان بخشی . می توانستند در دو جبهه نمش ايفا كنند: نظر طلبان از همان مزيت های نيروهای ميانه برخوردار بودند

از چپ، از نابرابری های جامعه سرمايه داری انتماد می كردند و به عنوان نيروئی ميانه رو، از راديكال ها فاصله می 
 . گرفتند

 
دست . اين ويژگی، دست آورد مهم ايده ئولوژين سوسياليزم را از ين سوی و شكست آنرا از سوی ديگر برجسته می سازد

آورد ش از آن جا ناشی می شود كه بازار آزاد پر هرج و مرج سرمايه داری، هيچ گاه نتوانست به ايده ئولوژی مسلط در 
اسپانيا، پرتغال، ايتاليا،  )اين امر در تمام كشورهای كاتولين اروپا بروشنی تجربه شد . سياست های اروپايی تبديل شود

دمكرات )كه ايده ئولوژی های مسلط غير سوسياليست همواره به شكل سنتی نمايان شده اند  (اتريش، و جنوب آلمان
در كشور های اسكانديناوی پروتستان نيز شكست (. فاشيزم)و يا زورمدار عوام گرا ( گوليزم)مردمی - يا ملی (مسيحی

تنها در انگليس كه مركز . خورد كه احزاب روستائی بطور فعال برای برلراری نظام سوسيال دمكراسی همكاری كردند
، بازار آزاد محافظه ١٩٨٠شمرده می شود، در سال های  (laissez- fair)" آزاد گذاری التصادی"اصلی ايده ئولوژی 

البته اين امر در اين جا به خاطر آشفتگی چپ از ين سوی و ياری نظام انتخاباتی . كار توانست به استمرار نسبی دست يابد
 . از سوی ديگر امكان پذير گرديد كه احزاب بزرگ را در مولعيت بهتری لرار می داد
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شكست اصلی ايده ئولوژين سوسيال دمكراسی را بايد به عامل پيروزی اوليه اش مربوط ساخت كه در آن دولت به عنوان 
تنظيم كننده اصلی التصاد سرمايه داری برسميت شناخته شد، ساختارش دمكراتيزه گرديد و سپس با كاميابی مورد بهره 

تا زمانی كه دولت مولعيت اش را بهمان صورت حفظ نمود، استراتژی سوسيال دمكراسی پيوستگی . برداری لرار گرفت
سمت و سوی جهانی  (به ويژه سازمان های مالی اش)اما زمانی كه جنبه های گوناگون سرمايه داری . اش را نگه داشت

در اين شرايط سوسيال دمكرات ها و احزاب كمونيست غربی به مفهوم ملی . بخود گرفتند، استراتژی دولت گرا متزلزل شد
برنامه های تأمين اجتماعی، آموزش و  )سياست وفادار ماندند و آنرا پی در پی تمويت كردند و از دست آوردهايشان 

.     در درون مرزهای ملی حفاظت نمودند غافل از آنكه سرمايه داری برای فتح جهان گام های اساسی برمی داشت (بهداشت
 
 
 
 
 

 


