
 مقولهء بدیلچپ لیبرال و 

 

 مقدمه

از این خیزش میتوان ادعا کرد که  سه ماهگذشت و بعد از  ه بودتهیه شد در ایرانکنونی  یمتن این مقاله قبل از آغاز خیزش سراسر

نقطهء  . خیزش جاری بعنواناستشده  تبدیل ایران ء متحولجامعهدغدغهء  حیاتی ترینبه نوشته یعنی مقولهء بدیل  این موضوع

عطفی در تاریخ چهل و سه سالهء رژیم اسالمی که نشانگر عزم و ارادهء ستمدیدگان ایران برای گذار از حکومت ننگین جمهوری 

هنوز در توده ها ی با این وجود خواست عمومی اسالمی است و سد و موانعی را پشت سر گذاشت که دیگر برگشت پذیر نیستند. ول

محدود مانده و به کانال تغییر بنیادی وضع موجود یعنی شیوهء تولید یا به عبارت  حکومتیعنی ه جامعمدار تغییر شکل سیاسی 

نرسیده است. امر تعیین کننده ای که با مقولهء بدیل و در نتیجه ساختار سیاسی برآمده از آن دیگر شیوهء کار و زندگی توده ها 

آن رقم خواهد خورد. تمرکز این نوشته بر سر چند و چون با در نهایت ا عینیت یافته و به شهادت تاریخ سرانجام مبارزات توده ه

یکی از این بدیل هاست که با توجه به اوضاع و احوال جاری شاید محتمل ترین امکان در میان امکان هاست و به دالیل مختلفی 

وضعیت در حداقل بودن انقالب سوسیالیستی با قبول امکان ناپذیر حتی خیلی از نیروهای چپ و کمونیست یا خواست آن را دارند یا 

 و اراده سلطنت طلب تمامی اپوزیسیون راست بر سر آن توافق نظر در واقع به غیر از جاهالن بدیلی کهبدان تن داده اند. ، کنونی

لیبرال "بت بر سر صح. با جدیت تعریف و تبلیغ میشوددر جامعهء ایران بعنوان تنها امکان رئاال دارند و با کمک امپریالیسم غرب 

در جبههء بعنوان بدیل جمهوری اسالمی است. پیتر هیودیس  یئبورژوایا به عبارت دیگر یک جمهوری دمکراتیک  "دمکراسی

 ضرورت تاریخیاصالً یک  سوسیالیسم   پیش شرط ضروریاین نظریه است که لیبرال دمکراسی را بعنوان  نمرّوجایکی از چپ 

نمایندگان فکری زیادی پیدا کرده  ایران و کمونیستی جنبش چپدر بخصوص در دو دههء اخیراین دیدگاه منفعالنه تعریف داده و

خطر که بخصوص در شرایط کنونی  بدیلی را به چالش میکشددیدگاه و  ایشان حول این مسئله است و. این نوشته نقد نظرات است

  .قرار گرفته است بدیل سوسیالیسم   شده و در برابرایران محسوب  انقالبدر روند  جدی

 لیبرال دمکراسی و رند ظریف ما

یا شیفته دکانداران هستند. چون ممکن است  بورژوازى( از دکانداران نباید تصور کرد که گویا تمامى نمایندگان دمکراتیک )خرده»

بورژوایى  این نمایندگان از اینجاست که  خردهفرهنگ و موقعیت شخصى آنان فرسنگها با این گروه فاصله داشته باشد. خصوصیت 

بورژوازى در زندگى واقعى بدانها برمیخورد و قادر به فراتر رفتن از آنها  ذهنیت آنان نیز محدود به همان حدودى است که خرده

بورژوازى در  ى خردههایى میرسند که منفعت مادى و موقعیت اجتماع حل به همان نوع مسائل و راه نیست، و در نتیجه، آنها نظراً 

 (1) ..«.اى که میان نمایندگان سیاسى و ادبى یک طبقه و خود آن طبقه وجود دارد شان است. این است خطوط کلى  رابطه عمل متوجه

 انتشار یافت که صراحت کالمش (2)" سوسیالیسم دمکراتیکو  از پیتر هیودیس در باب "لیبرال دمکراسی گفتگوئیچندی پیش 

و راهکردی  واسطهه این دیدگاه با توسل به چه را برطرف ساخت و حداقل اینک میدانیم کما و گمانه زنی های  بسیاری از شک

 را دارد.  اسثمار یعنی جامعه ای عاری از سلطه و نظرشمورد  کمونیستی -سوسیالیستیرسیدن به آن چشم انداز  قصد

کفایت جامعه ای عاری از سلطه و اسثمار هر چپی الزاماً کمونیست نیست و فقط باور یا ادعای باور به آغاز کنیم که  تکرار با این

تا اینجا ما  .به سوال مبارزه برای چه میدهدفقط پاسخ  چشم اندازی. باور به چنین هستنددیگری نیز ضروری  فاکتورهای نمیکند و 

اما بعد بالفاصله این سوال  .کرد اطالقبدان را نیز « چپ»لقب گل و گشاد با یک مجموعهء ناهمگونی سروکار داریم که میتوان 

 است که با وجود اشتراک افق در؟ اینجمیتوان به این افق رسید مطرح می شود که چطور و چگونه؟ با چه شیوه ای و کدام راه

اینجاست که حتی همان چشم انداز و افق  گاهی حتی در برابر هم قرار میگیرند.و تفاوتها آشکار شده  ،چپ مجموعهء ولنگ و باز

را اینجا خودنمائی میکند و میتوان تفاوت و تمایزات  شهای مشترک نیز از عرصهء عام نظری بیرون آمده، در چند و چون  شدایند

دیروز و امروز خواسته یا ناخواسته به یمن از چپ های  را داشت ولی مانند خیلیمیتوان ادعای باور به چنین افقی نیز تشخیص داد.

به بخشی از ساز و کارهای نظام  سرمایه داری تبدیل شد. نظام بخشی از جذب و دفع هایبه  ،راهانتخاب و  شیوهء مبارزهاین یا آن 



در واقع نیز اینجا پرداخت به دیدگاه هیودیس  .درا طی کرراه شدایند بورژوائی حتی صادقانه  کمونیستی -بجای شدن سوسیالیستی و

بی ارتباط با چشم انداز سوسیالیستی  شده ورائه اتحت نام بدیل است که در جبههء چپ نقد یکی از همین راهها و شیوهء مبارزاتی 

بصورت حلقه های یک زنجیره در نهایت راهش به  سیستم فکری و چیدمان نظری تشکیل شده از اجزاء مختلفی که او نیست.

در روبنای سیاسی و حلقه های نظری خود را با یکی از این سعی دارد تا این نوشته  شده وتمکین در برابر وضع موجود کشیده 

در  "شکل گرائی" نتیجهء منطقیچیدمان نظری در روبنای سیاسی که فرمالیسم اش در واقع  درگیر سازد. این دیدگاهایدئولوژیکی 

که از فرصت دیگری میطلبد. شکل گرائی به افراط کشیده شده ای است و پرداخت بدان  سرمایه داری شیوه تولیدآسیب شناسی از 

در پایان این نوشته خواهیم دید که چگونه نمیدهد بلکه نداده و معجزه ای که نه تنها رخ  جادوی شکل انتظار معجزه اجتماعی دارد.

شکل دولتی آن یعنی جمهوری  و دموکراسی"لیبرال  مبارزه برای در نهایت پرطمطراق در باب سوسیالیسم ادعاهای با وجود آن

از دستور کار خود انقالب را جایگزین انقالب پرولتری کرده و  ،بعنوان پیش شرط ضروری سوسیالیسمرا  "دمکراتیک بورژوائی

 مارکس: بقول کنار میگذارد.در سراسر جهان   و پرولتاریا

ها و ادعاهاى خیالپرورانه احزاب و سازمان واقعى و منافع واقعى آنها، میان طرز تلقى  در نبردهاى تاریخى الزم است میان گفته»

  (3) «آنها از خودشان و آن چیزى که به واقع هستند، از آن بیشتر فرق گذاشته شود.

ارائه بحث حول هر  وری و دمکراسی آغاز میکنم. بدیهی است کهدیکتاتلیبرالیسم،  اول با یک نگاه اجمالی به مقوالتی مانندرا  نقد

امکان پذیر نیست و به همین دلیل هر کجا تمرکز نوشته بر سر یکی از آنهاست  بطور مستقل دمکراسیء دیکتاتوری و دو مقوله

 .خواهد شدجه دیگر وارد بحث و کنکاش خودبخود آن و

 

 لیبرالیسم

 به ما راآن  حولبحث و گفتگو  عزیمت از این بستر مادیبدون  یافته ون یتبی ه در ارتباط با واقعیت عینیک است  یمفهوم لیبرالیسم

 دو نقش تاریخیمرحله پسین خود همزمان به ایفای  دربه مثابهء یک طبقه  بورژوازیسرمایه داری و بالتبع  بیراهه می برد.

در مرحله رقابت ازاد که  خود و تکوین اثباتجهان کهنه و همزمان  نفییعنی بود.  تاریخیه از ضرورتهای برخاستکه  پرداخت

بعد از قرنها رشد و  سرمایه داریکه در آن  مرحله ای. همزمان انکشاف و تکامل پرولتاریا به مثابهء یک طبقهء اجتماعی نیز بود

بخش بزرگی جوان و  پرولتاریایهمراه کردن  و با خود را پیدا کرداستقالل یافتهء  شکلپا وراتوسعهء کمی در دل نظام فئودالی در 

شد و با پس مسلط فرماسیون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  در سنگر انقالبات بورژوائی تبدیل به ی فروپاشیدهدهقاناز جمعیت 

تاریخ بشر همراه بود نیز « ضد و بند با ارتجاع»بادر همین مصاحبه که از همان اول بقول هیودیس فئودالیسم  زدن پر افت و خیز

نیروهای تولیدی و در مرکز آن همه جانبهء سیر تکامل مارپیجی خود به جلو راند. مرحله ای که با رشد و توسعه و پیشرفت در را 

فئودالی و حکومتهای استبدادی برامده  لیدو با دفن الشهء متعفن و ارتجاعی شیوهء تو زنده یعنی طبقهء کارگر همراه بودنیروی کار 

. ندقرار گرفته بود اجتماعی کهنه -مناسبات تولیدی ی بااز آن منجر به آزادی نیروهای تولیدی شد که در تضادی اشتی ناپذیر

 ایدئولوژیکیب بازتا تا اینجا لیبرالیسم. ندکل گرفته بودش نیروهای تولیدیکه پابپای رشد و گسترش نوینی  استقرار مناسبات تولیدی

غالب نخستین در و حفظ کرده بود نظام کهنهدفن اش یعنی بود که بند پیوندی خود را با نقش تاریخی  از نظام نوینیمرحلهء تاریخی 

اما پس از استیالی مناسبات بورژوائی این تاریخ بسر آمد و . داشت" و رو به جلو باال رونده" حرکتیبقول مارکس انقالب فرانسه 

وارد فاز  ،تغیر یافته بود لیسم نیز که بازتاب همین واقعیتلیبرا بالتبعواقعیت عینی جهان نیز تغییر یافت و  ه،زدن نظم کهنبا پس 

دفن جهان کهنه بلکه تضادهای  عنای خود را نه با نقش تاریخیمفرانسه  1848با انقالب جدیدی از زندگی مفهومی خود شد که 

و بر خالف نخستین  داشتقرار پرولتاریا و بورژوازی  مرکز آن تضاد دو طبقهء اصلیجدیدی در جامعه تعریف میکرد که در 

حتى پیش از آنکه آخرین سنگر فوریه برچیده شود و نخستین »که  بخود گرفتو ارتجاعی  " پایین رونده"فرانسه حرکت  انقالب

به عنوان نمایندگان نظم  بورژوایى مطرح »حضور نمایندگان سیاسی بورژوازی و  (4) «انقالبى تشکیل گردد آغاز شده بود..مرجع 

هاى ملتزم رکاب شاهزاده خانمهاى همیشه در سفر، به عنوان طبقه بورژوازى در مقابل دیگر طبقات، نه  بود نه بعنوان شوالیه

دوره شان در  یخواهان. سلطه آنان به عنوان حزب نظم، بر دیگر طبقات  جامعه از سلطه قبلىطلبان در مقابل جمهور بعنوان سلطنت

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME0682z.html#031
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نمیشد مگر در قالب جمهورى اى امکان پذیر  تر بود، و چنین سلطه تر و سرسخت یا در دوره پادشاهى ژوئیه، مطلق احیاى سلطنت

پارلمانى، چون تنها در این قالب بود که دو شاخه بزرگ بورژوازى فرانسه میتوانستند متحد شوند و در نتیجه، سلطه طبقه خود را 

ود جانشین سلطه شاخه ممتاز این طبقه سازند. اگر هم گاه دیده میشد که به عنوان حزب نظم، به جمهورى دشنام میدهند و انزجار خ

شان به آنان میفهماند که جمهورى اگر چه سلطه  را از این نظام پنهان نمیکنند، بخاطر فقط باورهاى سلطنت طلبانه نبود. غریزه

هاى اجتماعى این سلطه است چرا که آنها را در برابر طبقات  سیاسى آنان را کاملتر میکند، ولى در عین حال عامل تخریب پایه

د و وادارشان میکند بدون برخوردارى از حائل شاه و دربار، و بى آنکه بتوانند ملت را به وسیله جنگهاى ستمدیده جامعه قرار میده

 (5) «زرگرى بین خود و بر ضد سلطنت اغفال کنند، به طور مستقیم با آن طبقات بجنگند.

آغاز  ریپرولتو دوران انقالبات  کرداعالم خود را  هویت مستقلبالخره  کمون پاریس  با 18۷1در سال  که و آنتاگونیسمی تضاد 

 دیکتاتوری -دولت دمکراسیو تثبیت  انسجاماتفاقاً با دوران سپری شده  یک بعنوان ایدئولوژیلیبرالیسم جوان مرگ شده  شد.

 در جهان .خوانده شد با تشکیل انحصارات جهانی نیز فاتحه اشحداکثر کمون پاریس به خاک سپرده شد و  با سرکوبی ئبورژوا

که  است ای هیوالی سرمایه داری به غایت ارتجاعی شدهدمکراسی و دیکتاتوری بورژوائی بازتاب سیاسی ضرورتهای  امروز

و  پسینمرحلهء تاریخی سرمایه داری  تکرارحل ضروتهای انباشت امپریالیستی سرمایه معنا میدهد و در واقع برای آن زادی آ

جهانی روند  نظام مسلطموجودیتی نداشت که بعنوان یک  هنوز شکل نگرفته و امپریالیسمپا نیست که انحصار و ورادر  زادآرقابت 

 "آزادی"تکرار مرحله ای نیست که بورژوازی هنوز برای را سازماندهی کند. و زندگی فرآیند کار  تولید و باز تولیدآنارشی گونهء 

 مثبت ما ازارزیابی  و بندهای نظام ماقبل خود مبارزه میکرد. از قیدنیروی اجتماعی نوینی به نام پرولتاریا  و تولیدی نیروهای

تاریخ مرحلهء مشخصی از در  و بالندگی روابط تولید سرمایه داری پویاییاب بازتربط دارد با  پسین لیبرالیسم بورژوازی 

و  رها ساخت ماقبل خویش شدهءارتجاعی  یمناسبات تولیداجتماعی که با تمام چرک و خونش نیروهای تولیدی را از قید و بند 

در سرمایه داری باالترین مرحلهء توسعهء شیوهء تولیدی ء ابهوز به مثالی سرمایه داری امپریالیستی امرهیو امری در خود نیست.

 و فقط با یک دگرگونی بنیادی میتوان بدانها پاسخ راستین داد. استآنتاگونیسم های ذاتی آن  عین حال باالترین مرحلهء تخاصم و

 ،ژگی اساسی معرف این شیوهء تولیدباالترین مرحلهء آنتاگونیسم ماهیت اجتماعی کار و تصاحب و مالکیت خصوصی بعنوان وی

آنتاگونیسم سازمان تولید در کارخانه و آنارشی تولید باالترین مرحلهء ، یسم طبقاتی پرولتاریا و بورژوازیباالترین مرحلهء آنتاگون

نیروی پیشبرندهء توسعه و تکاملی که راهش  بعنوان "گسترش یا مرگ" قانون آنارشی و در نتیجه  و رقابت، در مجموعهء اجتماع

 شد. کشیده ابدین جالجرم 

برد تا بورژوازی با تصحیح خود بدون این فکر  همبرد که میتوان تاریخ را به عقب یعنی اواسط قرن نوزدیگمان م لیبرالچپ اما  

راه متعارف توسعه و  (6) «ر خواهد گرفتطبقه متوسط، توسط کارگران مورد تهدید قرا ها، یعنی منافعمنافع طبقاتی آن »باطل که 

در  فراهم سازد. آنانسوسیالیسم را برای  و تاریخی پیش شرط ضروریرا طی کرده و  "دمکراسی واقعی بورژوائی "بالتبع

 رقابت اصل که بالقوه در ذات پویش سرمایه در چارچوب شیوهء تولیدی ظرفیتصورتیکه انحصار از ثانیهء صفر بصورت یک 

اشت پروسهء توسعه و انب. آن بوده و هست، در انتظار فعلیت یابی بی صبری میکرد بنیادی و اصالً نیروی محرکهء رشد و توسعه

اگر گرایش نزولی نرخ سود در عالم  که نامتناهیگسترش  و ضرورت چه بیشتر در روند رقابتسرمایه با انگیزهء سوددهی هر

که بر سر شاخ  انتهائی نشناخته و نمیشناسد. این پروسه و انگیزه ای است نشان نمی داد، بدانرا  اشواقعییت مرزهای عملی 

هء در آستان و جنگهای دهشتناک نسل بشر رامحیط زیست جنون آمیز  ای که با تخریبعملکرد باالترین مرحلهء نشسته و بن میبرد.

 .نابودی قرار داده و راه حل رادیکال می طلبد

حق . رقابتی در نظامیسرمایه  واحدهایبا سرمایه انتزاعی و مجرد سرو کار نداریم بلکه در عالم واقع ما در نظام سرمایه داری 

به رسمیت شناختن حق  در عین حال بخش و الیه بورژوازی -واحددر نظم سرمایه داری در واقع از منظر هر  مالکیت خصوصی

 انحصار را در برابربود که اصأل لیبرالیسم بورژوائی  انگیزه ایو این  نیز هستمالکیت خصوصی برای واحدهای غیر خود 

ق و اصل و ح. کاال در بازار و رقابت آزاد با مالکان خصوصی دیگرخصوصی یعنی حق مبادلهء برابر مالکان  .قرار دادفئودالی 

گندیدگی و انحصاری سرمایه نیز سایه خود را بر سر واحد های سرمایه های مالی داشته و رقابت را  ر مرحلهءقانونی که حتی د

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME0682z.html#031
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در ابعاد جهانی  مابین پایگاه ها و مراکز مختلف انباشت در درون و بیرون دامن میزند. اما این رقابت در مرحله ای که انحصار نه 

ندارد دیگر همان مضمون پویای دوران بالندگی خود را فعلیت یافته است  نیرویه بلکه فقط یک نیروی بالقوه در روند پویش سرمای

زادی چیزی به غیر از حق انحصار و بلعش یا نابودی سرمایه های آ رقابت باید خود را با شکل فعلیت یافته انحصار تطبیق داده وو 

دو جنگ تجربهء  و از صحنه خارج نمیشودو در این رابطه رقابت  نیستهم تبدیل رقابت به انحصار پروسهء . این نیسترقیب 

 .میزنند حقیقتمهر تائید بر این و تمام جنگهای نیابتی امروز امپریالیستی جهانی 

تغییر کرده و در در هر مرحله مقوله ای ایستا نیست و با تغییر ضرورت و اینجا ضرورتهای عینی توسعه سرمایه داری آزادی 

به امروز ما  آنچه که .معنا نداردمرحلهء انحصاری سرمایه چیزی بیش از فرارفتن از ضرورتهای انباشت امپریالیستی سرمایه 

ً فرودستان جامعه و توهمعنوان لیبرالیسم با ان سر و کار داریم در واقع  یعنی خرده بورژوازی  طبقه و اقشار میانی و متوسط عمدتا

و بورژوازی سرمایه داری و مناسبات روابط کمونیستی برای رهائی از سلطهء  -تیاست که در فقدان آلترناتیو سوسیالیس متزلزلی

دین واره  خود روح خستهءا برای تسکین ر پسینبورژوازی   برابری و برادری و آزادیو ترانهء  بدان روی آوردهافعی شده 

بازخوانی میکند. در راستای تحکیم این نوستالژی و توهم جمعی نیز دستگاه تبیلغاتی و ایدئولوژیکی بورژوازی افعی شده خود از 

 چهمی برد.  فواید زیادی لیسم به مثابه سوپاپ اطمینانپر کارترین بخشهای این سیستم جهانی است که از شبح بی جسم و پیکر لیبرا

توده های زحمتکش کارد به استخوان رسیده، چه در ارتباط با تضادهای درون طغیان و خیزش اضمحالل و استحالهء  در ارتباط با

آشناست و میداند که در عالم واقعی با سپری شدن مرحله  نظامشطبقاتی خویش. بورژوازی امپریالیستی با مکانیسم و دینامیسم 

 ر جهان که خیلی بیش از نظامیگریتواند خارج از ساختارهای امپریالیستی حاکم بنمی  سرمایهرقابت آزاد هیچ الیه یا بخشی از 

در کشورهای تحت سلطه یکی از  بخصوص دامن زدن به توهمات لیبرالی لیو .مستقلی داشته باشد بقا یا رشد و گسترش ،است

بر طبل و  گرفتهحل بحرانهای خود بکار اضمحالل و استحالهء جنبشهای اجتماعی و برای  سرمایه داری جهانی ترفندهائی است که

ه و در برد ای به هرزرا در دایره توهمات بورژومحروم و عاصی توده های  جنبشهای اجتماعیظرفیتهای تو خالیش میکوبند تا 

ازی به کرات شاهد بودیم که فیل جناح مغلوب رقابت های بورژوجنگ و در از طرف دیگر . برابر بدیل نوین سوسیالیسم قرار دهد

ناله برای همراه ساختن توده ها با خود دوباره یاد دوران خوش برادری و برابری رقابت آزاد کرده و بخصوص بورژوازی متوسط 

ار بورژوازی متوسطی که خود بخشی از ساختارهای مادی و تقسیم کرقیبان انحصار گر هم طبقه اش سر میدهد.  بیداداز 

اول با شروع جنگ جهانی  حداکثرو از کدام لیبرالیسم صحبت میشود وقتی با تغییر شرایط عینی امپریالیستی سرمایه است. 

سرمایه  سرمایه داری امپریالیستی بر جهان و تقسیم کارش توسعهء نظم مگر در مرحلهء سیادت بسر آمد؟  دورانش برای همیشه

تحت اوامر صندوق بین المللی پول سازمان تجارت جهانی ووو تکرار  و عقب افتاده سلطهدر کشورهای تحت بطور نمونه داری 

لیبرالیسم توهم  ا خود در نهادینه کردنبرخی از چپ هامروز اینکه چرا  ؟پاستوردر اسرمایه داری همان پروسهء رشد و تکامل 

بعنوان  یالیستیبدیل انقالب سوس جشده و بجای تبلیغ و تروی در بین توده ها شریک جرم دستگاه عظیم مخزنی طبقهء حاکم

باال برده و در مقابل انحصار بورژوائی قرار میدهند،  را "لیبرال دمکراسی"پرچم  با بازگشت به عقب دوباره ضرورتی عاجل،

که هنوز به  منشیخوب و دمکرات کردن بورژوازی متوسط  سطهواروایت چپ ناامید از انقالب است که بر خالف ادعایش با 

 و به تازگی مد شده نئولیبرال انحصارگر بورژوازیشر قصد کنار زدن  ،است گذشتهء دورش وفادار مانده ایدئولوژیکیآرمانهای 

 را دارد.

 

  دمکراسی طبقاتی -مدخلی بر مقولهء دیکتاتوری 

ی مورد نظر مارکس از محتوابه جستجوی  که آنها امروز بعد از دو قرن مبارزه طبقاتی دوباره برخی از نحله های چپ مدعی آنند

"اصطالح نه چندان درست مارکس"   کدام محتوا؟ محتوای طبقاتی دیکتاتوری پرولتاریا با هدف بازبینی آن  برآمده اند. "اصطالح"

خواهیم دید که  در روند این نوشتهکند.  مفهومی آن را بازبینی چپاین نحله های  تقرار اسیعنی دیکتاتوری پرولتاریا که گویا 

ن دریچه ای برای مشکل این رفقا در واقع با زمختی "اصطالح" دیکتاتوری پرولتاریا نیست و این مثالً بازبینی در واقع باز کرد

 چیزمقوالتی است که از مشخصه های بارز جامعهء طبقاتی اند. البته جای این تهی سازی خالی نمانده و با  حذف محتوای عینی



 دیگری که محتوا نیست، پر میشود. منظور این نحله های چپ از "بازبینی" دقیقاً همین جایگزینی است.

 مونیسم خیرشر و  بعنوان مونیسمی تبدیل شده و در دستگاه فکری این چپ دیکتاتوری و دمکراسی به مقوالتی ناب و غیرطبقات

مورد سنجش قرار میگیرند. ناب سازی برخی از این نحله های چپ بخصوص در باب مقولهء دمکراسی آنچنان به افراط کشیده 

ای از  جلوهدمکراسی فقط »ادعا میکنند گفتگو در همان یکی از متفکران برجستهء این دیدگاه پیتر هیودیس بعنوان میشود که 

 تاکید از من« شود. ی طبقاتی نیست که با گذار از آن ناپدید می جامعه

تازه با جامعهء سرمایه داری بعنوان بخش که  استشیوه تولید مشخصی  سیاسی بازتاب یک پیونددمکراسی در  -دیکتاتوری

 ره المعارف یونان باستان نمیتواناتکا به دای بامطمئناً وارد معادالت اجتماعی شد و  الینفکی از مقولهء دولت و ملت بورژوائی

با  » پیشگفتار چاپ دوم آلمانى هژدهم برومر لوئى بناپارتدر  بقول مارکس د وشناخت درستی از این مقوالت مدرن کسب کر

سیاسى این نبردها هاى  توجه به تفاوت کامل شرایط مادى یا اقتصادى نبردهاى طبقاتى در جهان باستان و در دوران مدرن، فرآورده

 «.اند که سراسقف کانتربورى با سموئیل نبى در تورات همانقدر به هم شبیه

استوار شده بود که هیچ  بر گردهء بردگانیهم  اشرافیت کوچک  و بزرگ شهر آتنولی با این وجود همان دمکراسی یونان باستان و 

نمی توانست هم در خدمت برده باشد هم برده دار، هم  که از ابتدادمکراسی و آزادی نبرده و سهمی از آن نداشتند. آن نفعی از 

که برآمده  مشخصیکه طبقات درگیر با ویژگی های آنتاگونیستی و مبارزه ای بی امان  کننده.هم استثمارباشد  سیاست استثمارشونده

، ما بازبین چپ برخی از رفقایکه  بزعم  یداری است، به پیش می برند. ابزار سیاسسرمایه  شیوه تولیداز جایگاه طبقاتی آنها در 

وجه در دایره اندیشه مارکس نبود"..  تر از پیامدهای مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا داریم که به هیچ جانبه مسلما درک همه" امروز

چپ حتی  رفقاید. نزد این شو معرفی می اندیشه های مارکس دربعنوان انحراف مهلکی که مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا  بازبینی

پرولتاریا را بعنوان یک ضرورت دولت دیکتاتوری  نوزدهدر نهایت از دل تجارب انقالبات قرن هم که مارکس خود اندیشه های 

این اندیشهء مارکس زد و باید  براحتی لنین نمیتوان مهر ابطال برزیر سوال میرود. ولی خب اینجا نتیجه گرفت، اجتناب ناپذیر 

م را از سرا به خدمت گرفت تا بشود با نام مارکس، مارکسی و سفسطه های دیالکتیکی دوالیستیهای   پشتکی تمامی میراث جهان

 محتوای انقالبی اش تهی ساخت.

دیکتاتوری  در پیوند باکه  دمکراسیبر جامعه است. حاکم گلی از انسانها در غالب یک طبقه اقلیت ان دمکراسی بورژوائی، سیاست

به مثابهء یک  که متضمن منافع بورژوازی استوار گشتهجامعه  در شالوده مادی بر گردهء روابط تولیدی دولتدر غالب بورژوائی 

د و مالکیت خصوصی خدایان زمینی نده را تشکیل میو اجتماعی  سیاسیاست. مناسبات مادی که زیربنای همه مناسبات طبقه 

های  چیزی جز تبیین» این نحله های چپ نیز مانند پرودن درک نمی کنند که مقوالت اقتصادی و سیاسی  مقدس ترین اصل آن است.

   (۷) «مجردی از آن مناسبات واقعی نیستند، و تنها تا زمانی واقعیت دارند که آن مناسبات وجود دارند.

مقوالت اقتصادی و اینجا سیاسی مانند دمکراسی و  موجودند و واقعیت دارند الجرمطبقاتی به عبارت دیگر تا زمانیکه مناسبات 

در راستای پیش  نکه این زیربنا و روبنای سیاسیمگر ای .نیز واقعی هستند های مجردی از آن مناسبات یندیکتاتوری بعنوان تبی

. داده شوندبه موازت هم قرار  دوالیستی نه در یک پیوند دیالکتیکی بلکه نظری موهم چپ لیبرال یشرط ها فرض و پیش

 .بودن بدانها نظر افکند با معیار واقعی یا کاذب نمیشودو  نیست هم طبقهادعای دروغین این یا آن طبقاتی دیکتاتوری  -دمکراسی

واقعی است ولی مضمون آن با دمکراسی خیلی هم دمکراسی بورژوائی در مرحلهء انحصار همین است که وجود دارد و 

.. »اما چپ بازبین ما مانند آقای پرودن  از پویش سرمایه.متفاوت بورژوائی پسین تفاوت دارد. تفاوت واقعی دو مرحله وجودی 

بجای حرکت تاریخی عظیمی که حاصل تعارض نیروهای تولیدی کسب شدۀ انسان با روابط اجتماعی اوست که دیگر با آن 

های قریب الوقوع وحشتناک میان طبقات  کنند[، بجای جنگ ی تولیدی متناظر نیستند ]یعنی سطح رشد آنها را منعکس نمینیروها

 -هاست  ها، که تنها وسیله قادر به حل آن تعارض آمیز توده های مختلف، بجای اقدام عملی و خشونت مختلف یک ملت و میان ملت

 ( 8) «نشاند.. های ذهن خود را می ض، هوی و هوسبجای حرکتی چنین گسترده، طوالنی و غام

 

 بورژوائی دیکتاتوری پرولتری و -دمکراسی



از نقطه نظر مارکس چه تفاوتی میان دمکراسی سوسیالیستی و لیبرال دمکراسی وجود که  سوالاین در پاسخ به همانجا هیودیس 

به هم قطب های متضاد و غیرقابل جمع را تشکیل میدهند، ادعا  آنها نسبت مشترکی میان آنها وجود دارد یا دارد و آیا اصوالً وجه

 میکند:

  تاکید از من «.یکی هم نیستند  در حالیکه دو قطب متضاد قرار ندارندمطمئنا این دو در »

نیستند  در حالیکه یکیبلکه   ضدیتی با هم ندارندنه تنها بورژوائی دمکراسی  و دمکراسی سوسیالیستی ایشانبه عبارت دیگر بزعم 

دمکراسی بورژوائی منسوخ و بی اعتبار اعالم شده و جمع و  به همین خاطر ضرورت نفیهمسو و حتی قابل جمع هم هستند و  ولی

مسئله کلیدی در این تحریف هیودیس  ینی چپ نو جایگزین آن میشود.بعنوان بخشی از بازبدمکراسی دو طبقهء آنتاگونیستی تفریق 

 و دمکراسی بورژوائی بلکه حذف تضاد و تخاصم و ضدیت آنهاست. سوسیالیستینه یکی ندانستن دمکراسی 

به مبارزه برای لیبرال  آن به دلیل "خیانت لیبرال هامتعارف  تکوینمحدودیت و عدم  "بورژوائیواقعی دمکراسی " هیودیس بهنقد 

پرولتاریا و کمونیست ها وظیفهء ت لیبرالها بعد از خیان رارشد و گسترش آنلیبرال دمکراسی که هیودیس زحمت  .است "دموکراسی

ارتباط دیالکتیکی آنها را  ،دمکراسی بورژوائی از شالودهء مادی اشسیر حرکت با جدا سازی مکانیکی دوالیسمی که . اعالم میکند

از این دارد که چرا برابری و آزادی در  شکایتفقط از هم گسسته و در نقد نظام سرمایه داری در باالترین مرحله در هزارهء سوم 

 :در همان مصاحبه لیبرال دمکراسی به عرصه سیاسی محدود شده و به قلمرو اقتصادی کشیده نمیشود. بقول هیودیس

دارد و یا این حق دمکراتیک کارگر است   هنگامی که بحث به قلمرو برابری اقتصادی کشیده میشود،درباره این که آیا کارگر حق»

روند تولید کار خود را خودش اداره کند و یا کارگر فاقد چنین حقی است؟آیا کارگر حق دارد که در محل کارخود آزادانه درباره که 

که در سرمایه داری و از جمله در لیبرال  ما میدانیم .دراین عرصه است که تفاوت آشکار می گردد کار خود اظهارنظر کند؟

برخوردارنیستند. این انتقاد مارکسیستی به لیبرال دموکراسی است. یک جامعه واقعاً دموکراسی، کارگران از چنین حقی 

دموکراسی به عرصه سیاسی محدود نمیشود بلکه به قلمرو مناسبات اجتماعی انسانی  سوسیالیست جامعه ای خواهد بود که در آن،

گسترش می یابد. این تفاوت میان این دو مفهوم  تمام جامعه تعمیم می یابد؛از نقطه تولید در روند کار انسان شروع شده و به   هم

 تاکیدات از من« است.

یا عدم تعمیم در تعمیم متعارف  جامعه بورژوائییک با  م دمکراتیکسوسیالیستفاوت بزعم این دیدگاه  پس حال دریافتیم که

و  و در این عرصه است که تازه تفاوت آشکار می گردد است آندمکراتیزه کردن  ودمکراسی واقعی بورژوائی به قلمرو اقتصادی 

 . نقد مارکسیستی به لیبرال دمکراسی است این

سیاسی بعنوان امری جدا از روابط و مناسبات تولید بورژوائی ادعای کاذبی بیش نیست و حق رای در نظامی  و دمکراسیآزادی 

ی و نامرئی به انحصار درآمده است، فقط حق انتخاب ارباب در آن توسط طبقهء حاکم به اشکال مختلف مرئ اقتصادیکه قلمرو 

چارچوب رقابت های بورژوائی است. ساختارهای سیاسی که بازتاب ساختارهای اقتصادی حاکم بر جامعه است و در این عرصه 

ده ترین رابطهء اجتماعی در بنیادی و گستر نه از آزادی خبری است نه برابری و زنجیر اسارت را مناسبات تولید حاکم از قبل هم

برای همه سیاسی و رای یک عضو پائینی این جامعه برابر با یک عضو باالئی نیست و دمکراسی  بستهمحکم بر تن و روح مردم 

ناب دمکراسی  -دیکتاتوری (در جهان طبقاتی یعنی حتی در دوران گذار )سوسیالیسم وجود ندارد.این جامعهء نابرابر اعضای 

را در روبنای سیاسی  جانبدارانهافسانه است. افسانه ای ساخته و پرداختهء چپی که بر خالف ادعایش این مقوالت  غیرطبقاتی

دمکراسی خیر ابدی است  ... دیکتاتوری شر است پس باید کنارش گذاشت.استطبقاتی اش تهی ساخته مادی و از محتوای  جامعه

است چندان مهم نیست و شر و علیه کدام طبقه دیکتاتوری کدام طبقه  -دیکتاتوری شود. اینکه این دمکراسیشر پس باید جایگزین 

خیر بعنوان معیار ابطال و اعتبار این مقوالت عینی بر فراز تاریخ اجتماعی قرار میگیرد. بیخود نیست که در گفتمان اکثر این نحله 

دیکتاتوری دیکتاتوری پیراهن عثمان میشود و حتی بردن نام قوالت مدام پیامدهای ماین  طبقاتیهای چپ بجای پرداخت به مضمون 

اعالم میکنند. توده هائی که این دیکتاتوری بارزترین شکل بروز اراده و منافع آنها در صف مقدم مبارزهء  پرولتاریا را منسوخ

 جلوه هائی از آن را بکار میگیرند.طبقاتی است و حتی بطور خودکار در همهء شورش و قیامهای حق طلبانه خود 

نافی منافع طبقه ضد ای طبقه هر  تگونیستی را یدک کشیده و منافعبطور عام در جامعهء طبقاتی که دو طبقه اصلی آن ذاتاً تضاد آن



دمکراسی هر طبقه ی نظر دارد و دیکتاتوری طبقات -مسلماً هر طبقه ای از این جایگاه آنتاگونیستی طبقاتی به دمکراسی ،خود است

طبقهء حاکم دمکراسی خویش را ابزار تعادل جامعه برای حفظ شالوده و  ست.نیزه ء ضد خودعین حال دیکتاتوری علیه طبقهدر

برای حفظ این  باید پس الجرم تاریخ ما تاریخ مبارزهء طبقاتی استو از آنجاکه  اوستروابط تولیدی میداند که تامین کننده منافع 

مبارزه میکنند، همزمان  منافع او قرار گرفته وعلیه طبقه و نیروهای اجتماعی که بطور خصمانه در برابر ادی و آزدمکراسی 

که گاه تشخیص  می یابندر ظهومختلفی در جامعه طبقاتی در اشکال ترکیبی  دیکتاتوری و دمکراسیغالباً اعمال دیکتاتوری کند. 

جنگ و تجاوز و کشتار و نها را بر امر مشخصی زد. مرز بین آنها آنچنان دشوار میشود که نمیتوان مهر مشخص یکی از آ

تصاحب و مالکیت و استمرار دمکراسی و آزادی است که حق استثمار و  تحکیمبرای بورژوازی اعمال عریان دیکتاتوری  سرکوب

حق بعنوان را در قانون و منشور حقوق بشر و نهادهای دمکراتیک اش در روبنای جامعه  ینخصوصی ثمرهء کار بردگان نو

دمکراسی که و خون میکشد. قرار گیرد به خاک و "آزادی" را که در برابر این حق و هر کسی  نوشته ی با خون محرومینمقدس

ئی کرده و خودنما یعنی در هر وجه همزمان وجه دیگر طبقاتی مجال استمرار پیدا کرده و تداوم می یابد. اه قهرفقط به زور دستگ

تبدیل شدن به یکدیگرند و با بمب اتم هم نمیشود آنها را از هم جدا تداخل و را مشروط میسازند. وجوه ای که مدام در حال همدیگر 

  تبدیل به مونیسم دمکراسی و مونیسم دیکتاتوری کرد.و ساخت 

طلب میکند  شمدار قانون هروندای متعادل تحت حاکمیت قانون و دولت سرمایه از ش بطور مشخص دمکراسی بورژوائی، جامعه

تضمین کند. صندوق رای در جوامع بورژوائی اوج  مبارزهء طبقاتی تعدیل شدهروند را در  سرمایهتا بتواند روند استثمار و انباشت 

البته  -قانون می یابند ارباب خود را در چارچوببروز دمکراسی بورژوائی است که بقول مارکس طی آن بردگان مدرن اجازه 

هرگاه پا از چارچوب این قانون فراتر نهادند حتی در دمکرات ترین کشورهای جهان با  تانک از روی و انتخاب کنند -اربابان قانون

ا فاشیسم و هاز آن بار حق رای عمومی و صندوق رای که د.خود هم گذر کرده و سرکوبش می سازنشهروند معترض و عاصی 

 از اصلی ترین نقش های دمکراسی بورژوائی دردیگر یکی  .می آیندآمده و به غایت ارتجاعی بیرون  اشکال مختلف حکومت های

در چارچوب جغرافیای سیاسی دولت و  سرمایهامپریالیستی  انباشت  در مرحله دیل رقابت و جنگ واحدهای سرمایهتع غالب دولت

در میان رقبای را طی آن پائینی ها اجازهء "انتخاب" ارباب  صندوق رای ابزار سیاسی آن است وملت هاست که رای عمومی و 

به نفع این . جنگ و رقابتی که هرگاه افسار پاره کرد منجر به جنگ داخلی شده و اینبار تفنگ و گلوله تعادل را میکنندا دپیباالئی 

 ، سازمان تجارت جهانیو شورای امنیت ،گون جهانی مانند سازمان بین المللبرقرار میسازد...مجامع گوناجناح یا آن واحد سرمایه 

 قش را در سطح کالن ایفا میکنند.ووو همین ن

است که تامین کنندهء منافع اکثریت مشخصی اجتماعی -تولیدیدر مقابل دمکراسی پرولتری متضمن تعادل جامعه با مناسبات  

یک طبقه قرار گرفته  در غالباز جامعه  انگلی اقلیت آشتی ناپذیر با دمکراسی ادیزحمتکشان و ستمدیدگان جامعه است و در تض

پس الجرم باید برای حفظ و گسترش دمکراسی اکثریت قاطع زحمتکشان و  تاریخ ما تاریخ مبارزهء طبقاتی استو از آنجاکه 

 دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا کند. اعمال دیکتاتوری قهء سرنگون شده و نظامی جهانی اشطب در برابرگان جامعه دستمدی

  دمکراسی و دیکتاتوری بورژوائیحاکمیت سیاسی نوینی است که طی آن اکثریت قاطع زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه با نفی 

ضرورت تغییر و مشارکت همه جانبه در جامعه و گرفتن سرنوشت خود بدست خود  ،و خالقیت و ابتکار پویائی و بالندگی فرصت

گذار از سرمایه داری به کمونیسم یعنی  دورهدمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا  را در همهء عرصه های اجتماعی پیدا میکنند. عینی

اقدام به محو و  در یک دوران پر افت و خیز گذار سوسیالیستی آگاهانه پرولتاریا با متحدینش دوره ای کهاست.  جامعه بی طبقه

ها بنا شده اند، کلیه روابط اجتماعی که منطبق بر  لیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی که این تمایزات بر روی آنک "نابودی 

در این نظام و  .میکننددگرگون  ،شوند که از این روابط اجتماعی نتیجه میرا و کلیه افکاری  " کردهاین روابط تولیدی هستند

ارادهء توده ها برای شرکت ر دارد و این حق و حقوق تبلودیگری مضمون ماهیتاً جامعه حق مسلم رای عمومی و انتخاب و گزینش 

 جامعه و تعیین سرنوشت خویش است.  در اداره و سازماندهی

م حقیقی این مقوالت را تغییر دهیم تا حال اگر قرار بود تحت فشار مفهوم سازی های کاذب دستگاه ایدئولوژیکی بورژوازی ما نا

یک دایره المعارف فلسفی، اقتصادی، سیاسی جدیدی اختراع کرده بودیم. اما بزعم از این دوستان نباید حتی نام دیکتاتوری 



نی  "گسترده یعکه دمکراسی پرولتری  فریاد زداما بعد از دو قرن مبارزهء طبقاتی خیلی بجاست و اصالً باید  ،پرولتاریا را برد

مردم را زیر بیرق توهمات نهادینه شدهء بورژوائی  " تا بتوانکردن ابعاد همان دمکراسی... که دمکراسی بورژوایی مدعی آن است

.. دانیم، استفاده نکرد درست تر می از اصطالح دیگری که امروز ما کس هم بجای دیکتاتوری پرولتاریا خود مار گویا بسیج کرد و

.. به عبارت دیگر گویا دمکراسی بورژواییگسترده کردن ابعاد یعنی بجای اصطالح وحشت برانگیز دیکتاتوری پرولتاریا نگفت 

رسالت ناتمام بورژوازی و دمکراسی نیمه کار مانده اش را به سرانجام برساند. امروز پرولتاریا با انقالبات خود  قرار است

پرچم با خیانت به مبارزه برای لیبرال دمکراسی اواسط قرن نوزده در طی حرکت تاریخی اش  هبه باور این دیدگابورژوازی که 

این رفقا فراموش . آزادی و برابری از دستش افتاد و حداقل با آغاز قرن بیستم پرولتاریا و کمونیستها باید آنرا دوباره بلند میکردند

که بر پرچم انقالب بورژوائی پسین نقش بست نیز محتوای طبقاتی داشت و همان پرچم آزادی و  آزادی و برابری کردند که همان

آزادی و برابری بورژوازی زمانیکه دادش از استبداد و انحصار و قید و  قالب پرولتری باال برده و میبرد.برابری نیست که ان

نیاز داشت که  بازار آزادر از کاالی نیروی کار معجزه آسایش در از هر مالکیتی به غی شهروند آزادبندهای فئودالی بلند بود به 

در تاریخ که به جز  . نیروی اجتماعی نوینیددنید آن را فقط در بازار آزاد از آن خود میکرمنبع پویش سرمایه است و خدایان جد

برابر هم برابری که مبادلهء و  کاالآزادی مالکان خصوصی برای رقابت در بازار و فروش "آزاد" از هر تملکی بود.  شکار توان

در بنیادی ترین رابطه انسانها  طلبی و قلندر مادرزادی" کاالئی که همان " مساواتبقول مارکس در بازار به او دیکته میکرد.  ارزها

 جامعه صیخصو و متضمن فرادستی اقلیتی از مالکان بخود گرفته کار کارگرمکیدن ارزش اضافی شکل نابرابر کار و سرمایه و 

ست اآزادی و برابری پرولتاری سرکوبآزادی و برابری بورژوائی  .ه و هستبودبی چیز  و فرودستی اکثریت توده های زحمتکش

ه در پیوند ناگسستنی با ک جده و نوزده را گسترش دهدقرن ه پسین و قرار نیست پرولتاریا ابعاد همان دمکراسی بورژوائی

 و دیکتاتوری دمکراسی. کردرا فراهم یعنی کار استثماری چارچوب سیاسی بقا و استمرار شیوه تولید بورژوائی  اشدیکتاتوری 

تضادی آشتی ناپذیر دارند و این تضاد و تخاصم هم با جمع و کسر اکابری بورژوائی است و  و دیکتاتوری نفی دمکراسی اریاپرولت

یت ر کننده است و دیگری حاکمیت اکثراستثما طبقهء یکی حاکمیت سیاسی اقلیت انگلی در جامعه در غالب قابل حل نیست.

اش. فقط با یک انقالب پرولتری که در آن با جابجائی طبقاتی در قدرت سیاسی اکثریت شوند و متحدین ستمدیده  راستثمازحمتکشان 

بدست گرفته و با سرنگون کردن دولت دمکراسی و دیکتاتوری گان جامعه سرنوشت خویش را دقاطع زحمتکشان و ستمدی

کل تمایزات طبقاتی، کل روابط تولیدی كه این و استقرار دولت دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا اقدام به نابودی و زوال بورژوائی 

همه افكار برخاسته از این روابط  و کردهگیرند، کل روابط اجتماعی متناسب با این روابط تولید    تمایزات بر روی آنها پایه می

این دورۀ تحول، یك دورۀ گذار سیاسى نیز هست كه دولت در آن » بقول مارکس در نقد برنامهء گوتامیکنند. دگرگونی را اجتماعی 

  « .چیزى نمى تواند باشد جز دیكتاتورى انقالبى پرولتاریا

تفاوت دوران گذار به  کهآن. دیدگاهی زمخت نه "اصطالح" و نام مشکل این نحله ای چپ با محتوای دیکتاتوری پرولتاریاست 

پایان  با اعالماز فردای انقالب می پندارد که مثابهء جهانی هنوز طبقاتی با کمونیسم بعنوان جهان بی طبقه را درک و فهم نکرده و 

 در جهان طبقاتیپرولتاریا طبقاتی مبارزهء بارز یکی از شاخص های  بعنوان دیکتاتوری پرولتاریا از شر مبارزهء طبقاتی میتواند

. در دوران گذار بورژوازی سرنگون شده ولی هنوز به مثابهء یک طبقه و نظام برپا ساخت دمکراسی ناب ابدیو  خالص شد

در درون محدودهء انقالب به اشکال به شهادت تاریخ جهانی نه تنها خارج از مرزهای انقالب در سراسر جهان حکمفرماست بلکه 

حتی در یک  هیچ کوششی برای بازتولید خود دریغ نمیکند.از با کمک نظم جهانی اش کرده و در برابر انقالب مقاومت مختلف 

از بورژوازی شاید پیکرهء مادی  تجسم عالی از انقالب با الغای کار استثماری و اجتماعی کردن مالکیت ابزار تولید و خلع ید

ولی در عرصهء سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگی هنوز بخشی از  دفرو پاشبه مثابهء یک طبقه در محدودهء انقالب پیروز  بورژوازی

برای اکثریت قاطع زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه متضمن دمکراسی سوخت و سازهای جامعه است و در برابر نظام نوینی که 

این جامعه بنا بر ماهیت هنوز  دوران گذارحتی در بهترین تجسم ناب از  .جلوگیری میکندکرده و از پیشروی انقالب ، مقاومت است

است و مبارزه طبقاتی در تمام سطوح  نظم کهنهظرفیت برای بازتولید  نبارز تریطبقاتی خویش و بقایای بجا مانده از جهان کهنه 

دمکراسی طبقاتی جاری خواهد بود و راه گریزی از  -یکتاتوریمبارزه طبقاتی از جمله د ریان دارد و در نتیجه قوانینآن هنوز ج



بعد میتوان  دمنسوخ اعالم شدیکتاتوری پرولتاریا  ،ی های بازبینی شدهزکه اگر در دستگاه مفهوم پردا می پندارندآن نیست. 

دمکراسی خوش   پیوند کلی فقط. می پندارند که با حذف وجه دیکتاتوری از در روند مبارزهء طبقاتی دور زدهم ضرورت اش را 

مارکس در بی اعتنائی به سیاست  نامید. "و هومانیست مارکسیست انسان گرا" خود را مفتخرانه میشودبعد ابدی باقی مانده و 

. این چپ هنوز پاسخ مارکسیستی بدانهاستا میدهد که دارد که گویای خیلی چیزهاست و پاسخی بدانه هاچپاز وگی با این تبار دیال

اگر مبارزه ی سیاسی طبقه ی کارگر اشکال قهر آمیز به خود بگیرد، اگر کارگران دیکتاتوری انقالبی خود » متوهم مدعی بود که 

را جانشین دیکتاتوری طبقه ی بورژوا کنند، مرتکب جنایت وحشتناک  لطمه به اصول می شوند؛ زیرا به جای آنکه سالح بر زمین 

غی اعالم کنند، برای ارضای نیازهای حقیر و عادی روزانه ی خود، برای درهم شکستن مقاومت طبقه ی گذارند و دولت را مل

بورژوا، به دولت شکلی انقالبی و گذرا می دهند. کارگران نباید سازمان های حرفه ای تشکیل دهند؛ زیرا با این کار، تقسیم کار 

  «...اجتماعی جامعه ی بورژوایی را جاودانه می کنند

حضراتی که چنان مخبط و کودن اند که هر وسیله ی واقعی مبارزه را به این دلیل که همه ی سالح های  ..»مارکس پاسخ میدهد 

مبارزه را از جامعه ی کنونی باید گرفت و به این خاطر که شرایط عینی این مبارزه بدبختانه با خیاالت ایده آلیستی این دکترهای 

ادی، خودگردانی و آنارشی که به صورت احکام الهی بنا نهاده اند، منطبق نیست، بر طبقه ی کارگر علوم اجتماعی در باره ی آز

 «.منع می کنند.

بدون پاسخ به این سوال که چگونه در نظام و مسلم ها" شعار میدهند. تکرار امر بدیهی  ترین دمکراسی برای توده گسترده ز "ا

ها بدون دیکتاتوری علیه دشمن هار طبقاتی نه تنها  این گسترده ترین دمکراسی برای توده راه خود را باز میکندهاری که انقالب 

میسر بلکه حفظ و دامنهء آن در راستای انقالب جهانی گسترده تر میشود؟ نام و صورت مسئله هم که عوض کنیم بالخره در عمل 

ری پرولتاریا در مصاف با دشمن متخاصم یعنی بر باد پرولتاریا با این واقعیت و ضرورت عینی روبروست و دور زدن دیکتاتو

مارکس اشتباه  معرفی میشود.دمکراتیک"  سوسیالیسم"رکن دادن سهل انگارانهء همان دمکراسی که در حرف ضروری ترین 

انتخاب کرد با آنها را و منطبق و هم اصطالحات مناسب  یت مبارزهء طبقاتی هم مفاهیمنکرد و خیلی خوب با نگاهی عمیق به واقع

و بخصوص بعد از تجربه شکست کمون پاریس بطور مشخص دیکتاتوری انقالبی را برجسته ساخت که در نقد برنامهء گوتا چنین 

 توصیف اش کرد:

اجتماعى در آن جامعه باقى مى سرشت دولت در جامعۀ كمونیستى دستخوش چه تحولى مى گردد؟ به بیان دیگر، چه عملكردهاى »

ملكردهاى كنونى دولت اند؟ به این پرسش تنها مى توان به شكل علمى پاسخ داد و با هزار گونه تركیب كلمۀ مردم با د كه شبیه عمان

بین جامعۀ سرمایه دارى و جامعۀ كمونیستى یك دورۀ تحول   .كلمۀ دولت به اندازۀ جهش كك نیز به ]حل[ مسأله نزدیك نخواهیم شد

با این دورۀ تحول، یك دورۀ گذار سیاسى نیز هست كه دولت در آن چیزى نمى تواند  منطبقانقالبى از اولى به دومى وجود دارد. 

 تاکید از من« .باشد جز دیكتاتورى انقالبى پرولتاریا

 که پرولتاریا به مثابهء یک طبقه در روبنای سیاسی در چه شکل و قاموسی دیکتاتوری خود را اعمال میکند.فعالً اینجا مهم نیست 

دوران گذار بوده  ساز و کاربخش مهمی از  ،و اعمال قدرت )سیاسی( طبقاتی ، اتوریتهست که در هر حال این دیکتاتوریمهم این ا

و بدون آن انقالب و گسترش جهانی آن خواب و خیالی بیش نیست و حکومت و "دمکراسی شورایی" آغاز نکرده پایان یافته است. 

برقرای جامعهء یکتاتوری پرولتاریا امر اجتناب ناپذیری در روند مبارزه طبقاتی تا ند که دنمهم این است که توده ها باید بدا

تاریخ نیست و اهرم های دفاع از خود را در برابر  و منفعل سوسیالیسم گل بی خار فیلسوفان و مفسران رمانتیک کمونیستی است و

جهان کل دشمن هار طبقاتی داراست و برای پاسداری از دستآوردهای انقالب و گسترش و عمیقتر کردن آن در راستای آزاد سازی 

مونیستی ادامه کبی طبقهء عمال دیکتاتوری کرده و جنگ و نبرد طبقاتی اش را تا برقراری جامعهء ا ،از فالکت سرمایه داری

 خواهد داد.

 لیبرال دمکراسی، پرولتاریا و کمونیستها

بهر حال اولین مساله ای که باید »آغاز میکنیم. او می گوید:  گفتگودر همان  اینجا سخن را با تعریف هیودیس از لیبرال دمکراسی

لیبرالی یا دموکراسی بورژوائی است که الزمه به عنوان یک واژه، اشاره اش به سیاست های   بدانیم این است که لیبرال دموکراسی



باشد؛این اش داشتن جامعه ای است با حدی از آزادی های سیاسی که البته حد این آزادی ها در جوامع مختلف میتواند خیلی متفاوت 

یک فرد یک رای باشد که در آن نهادهای نمایندگی سیاسی وجود دارد  یا  حق رای عمومیمیتواند ازجمله شامل برقراری  آزادی ها

از طریق صندوق  گزینش سیاسی مورد نظرشانکه الاقل در تئوری، به همه این امکان را میدهد که از حق رای خود برای بیان 

 تاکیدات« و فرمول بندی سیاسی آن است.طرق دیگر نظیر آزادی بیان ونظر استفاده کنند. این معنای لیبرال دموکراسی   رای و یا

  از من

میشود فهمیده واژه ء "لیبرال دمکراسی" اختراع کیست ولی تا جائیکه  بقول رفیق نازنینی معلوم نیست کهقبل از هر چیز 

دو مقوله در  تلفیق اینگویا با  و دارند نیز یکی نیستند و تفاوتهای بارزی شان وجه اشتراکربط و با وجود  تایدئولوژی و سیاس

البته  طبقاتی بورژوائی -رژوائی یعنی دولت سیاسیبا توهم لیبرالیسم، دمکراسی بوسعی میشود با مضمون واحدی  غالب یک واژه

  را در هزارهء سوم تطهیر کرد.مرغوب اش  از نوع

هستیم یا عمومی مدافع حق رای  منتخب؟سوال این نیست که بطور نمونه دادگاه قانون اساسی باید منتخب باشد یا غیر اینجا  بعد

 جدال بر سر این مسئله را مسئله این است که آیا میشود در چارچوب این نظام از انتخاب و حق رای صحبت کرد؟ میشود نیستیم؟

به تبدیل ساخت؟ هیودیس صریحاً پاسخ مثبت پرولتاریا، توده ها و کمونیستها طبقاتی به هدف مبارزه  وضع موجوددر چارچوب 

وگرنه استفاده از همهء این اشکال و یا دقیقتر ابزار مانند حق رای عمومی و گزینش  .به این مسئله است مااین سواالت میدهد و نقد 

م. در مقالهء "کنکاشی پیرامون یدانسته و بدان باور داراموری بدیهی  (م یبدون اینکه مطلق شان کنرا )و انتخاب وو در سوسیالیسم 

در و مشارکت مستقیم توده ها آگاه" در بخش "هم خودگردانی و هم مرکزیت" مفصل به این وجه دمکراتیک  عنصر آگاهی و

 م پرداخته شد.سوسیالیسساخت ساختمان 

ضدیتی با هم باالتر روشن ساختیم که به باور دوالیستی هیودیس در عرصهء سیاسی دمکراسی بورژوائی و دمکراسی سوسیالیستی 

)شکل گرائی( فقط در قلمرو اقتصادی است. دوالیسمی که برای توجیه ادعاهای خود ناچاراً کارش به فرمالیسم  این ضدیتو  ندارند

حق رای عمومی برای بیان گزینش سیاسی مورد نظرشان از طریق صندوق رای و "کشیده شده و آزادی های سیاسی مانند 

. عوضی گرفته استسوسیالیستی  سیاسییه داری را با دمکراسی در چارچوب نظام سرما "طرق دیگر نظیر آزادی بیان و نظر  یا

این حقیقت الزم به تکرار آشنا نیست و  بدرستی رای یا آزادی رای حقیقیبا مفهوم تجسم خوشبینانه ترین در ما ف ظریرند  گویا

از اکثریت  رای و آزادی ،رابطهء انسانها و گسترده ترین در اساسی یعنی در نظامی که در بنیاد و شالودهء جامعه اش کهاست 

مسخره است و توده ها آزادی و حق انتخابی به جز انتخاب  سیاسیدر روبنای قاطع اعضای آن سلب شده است، حق رای و گزینش 

در عرصهء سیاسی بطور جانبدارانه الجرم شکل بردگی ندارند. بردگی که قبالً قواعد آن در قلمرو کار تثبیت شده و مشروط 

خاب حق انت . کدام آزادی؟ کدام رای؟ کدامرا تشکیل میدهدجوهرهء ماتریالیسم تاریخی در واقع بازتاب می یابد و این کشف مارکس 

  ؟ ستبسته اتوده ها بر تن و روح بردگی زنجیر  روابط و مناسبات تولید بورژوائی ،جامعهاین  اساسو گزینش وقتی در 

 میدهد:ادامه  آزاده رئیس دانادر گفتگو با  یودیس در وصف چیستانی لیبرال دمکراسیه

لیبرال دموکراسی چیست؟ شما میتوانید از لیبرال دموکراسی حمایت کنید بدون آنکه   اولین چیزی که باید بدانیم این سئوال است که»

لیبرال ها برای براندازی نظام  18۴8در لیبرال دموکراسی حمایت نکنید.لیبرال باشید. در عین حال میتوانید یک لیبرال باشید و از 

بعدأ پا پس کشیده و به طبقه کارگری که وارد میدان مبارزه شده بود خیانت های سلطنتی در اروپا در انقالب شرکت کردند اما 

منافع طبقاتی آن  زیرا فکر میکردندردند،ای تعمیق انقالب و رشد دموکراسی بوجود آمده بود پشت کنمودند و به سنگرهائی که بر

طبقه متوسط، توسط کارگران مورد تهدید قرار خواهد گرفت.بنابراین در واقع لیبرال ها با ارتجاع و ضد انقالب   ها، یعنی منافع

و  کراسی خیانت کردندلیبرال ها به مبارزه برای لیبرال دموکه می بینیم  وارد زد و بند شده و بدون جنگیدن تسلیم آن ها شدند. پس 

 تاکیدات از من «موقعیت های دیگرهم هست که این اتفاق روی نداده است. البته



بقول ایشان  از مصمم ترین حامیان لیبرال دموکراسی اند وطبقهء کارگر و کمونیستها بدون اینکه لیبرال باشند  ا این حسابپس ب

رزه برای به مبا 1848از  گویاکه هائی در راه تحقق آن از خود لیبرالهای خائن به لیبرال دمکراسی کوشاترند. لیبرال مانند مارکس 

پشت کرده و بدینسان به طبقه کارگری که در این سنگرها برای رشد لیبرال دمکراسی مبارزه میکرد،خیانت  رشد لیبرال دموکراسی

 (9) «.طبقه متوسط، توسط کارگران مورد تهدید قرار خواهد گرفت بقاتی آن ها، یعنی منافعزیرا فکر میکردند منافع ط» نمودند. 

کمونیستها و پرولتاریا روی نداد و این فکر بیهوده و باطل به ذهن لیبرال ها راه نیافت،  خیانتهر کجا و در هر موقعیتی هم که این 

چرا؟ زیرا بزعم این دیدگاه در هر اما . کنندبیا دقیقتر باید  مبارزه کرده برای لیبرال دمکراسیدر سنگر های مبارزه  آنهاهمدوش با 

یک دولت دموکراتیک، پیش شرط » جامعه ای که لیبرال دمکراسی گسترش نیافته یا نیابد از انقالب سوسیالیستی هم خبری نیست و 

 (10) «.ضروری برای سوسیالیسم است

شما باید توده های مردم را قانع کنید تا »و نه آنچه که او به مارکس نسبت میدهد  گفتگودر همان  چرا؟ زیرا بقول هیودیس

سوسیالیست شوند و در واقع اگر حق آزادی تشکل نداشته باشید چگونه میخواهید این کار را انجام دهید،اگر حق تبلیغ نظرات تان را 

 «برسانید،چگونه این کار را آنجام خواهید داد؟  بات به اطالع عمومنداشته باشید و اگر نتوانید مواضع تان را از جمله در دوره انتخا

پیش ببریم تا حکومت هائی مانند « یک دولت دمکراتیک» در چارچوب ببینید فکر میکنم همهء ما ترجیح میدهیم مبارزه طبقاتی را 

میل ما یک چیز و واقعیت وجود  رد وفاشیستی. ولی ترجیح دادن با ضروری دانستن فرق بسیاری دا هوری اسالمی و رژیم هایجم

در چنین چاره ای جز پیش بردن مبارزه طبقاتی  ما و پرولتاریاگستردهء چنین حکومت و رژیم هائی در سراسر جهان امر دیگر و 

یدهد که هیودیس مانند ما ترجیح نم نداریم.کمونیستی  -شرایطی آن هم نه بعنوان امری در خود بلکه در راستای انقالب سوسیالیستی

همه الجرم و باید میداند و  ضروریمبارزه را در چارچوب ساختاری دمکراتیک پیش ببرد بلکه با تاکید این ساختار دمکراتیک را 

 پرولتاریا و کمونیستها قرار میدهد. و الویت در دستور کار راجا مبارزه برای ایجاد چنین شرایطی و نه انقالب 

نشانه  ی منحرف از اندیشه های مارکسنگشت اشاره بسوی بلشویک هاا نویسان هار بوورژوائیسان تاریخ ت باتمام حج بعد برای

 برده و میگوید:

حرکت مثبت وبه پیش از  و با بدور انداختن آن به کجا رسیدند، بدون بدون دمکراسی سیاسی،لیبرالی و یا بورژوائیببینیم که آنها »

 «دمکراسی سیاسی و با فراتر رفتن از محدودیت دمکراسی سیاسی از طریق برقراری دمکراسی اقتصادی،از کجا سر برآوردند.

 تاکید از من

سر از بورژوائی؟ سر از مبارزه در سنگر لیبرال دمکراسی؟ متعفن شدهء می پرسیم از کجا سر برآوردند؟ سر از تطهیر دمکراسی 

سر از فرستادن  سر از الس زدن با سندرزها؟ و فاشیسم؟به بهانهء مبارزه با استبداد  دمکراتیکخیل بستن به پسمانده ساختارهای د

سر از تبدیل توده ها بدنبال نخود سیاه و کنار گذاشتن برنامهء انقالب؟ سر از رجعت به دو قرن پیش و اختراع دوبارهء چرخ؟ 

 ؟و در نهایت تمکین به وضع موجودق الف های نظری پر طمطرا با نیافتنی سوسیالیسم به یک رویای دست

به رهبری لنین بدعتی  یک قرن پیش با نگاه به جلو استی ها و خطاهای اجتناب پذیرشانبا وجود  تمام کم و ک بلشویکها حداقل

با باال بردن دست خود و حواله نهادینه کردند که جهان سرمایه داری را به لرزه درآورد و بعد شکست خوردند. شما که آغاز نکرده 

به پسمانده سنت های دل  ،دلبریشکست را پذیرفته و در میادین و پارک های مدرنیته با دادن ضرورت انقالب به آیندهء نامعلومی 

 لیبرال و چپ ست که سرنوشت بسیاری از این نحله هایبیخود نی می ستانید.از آنان  ء خونین مردم جهان راداده و قلوهمکراتیک د

در بین  "جهانی عاری از سلطه و استثمارعالی "ه آنارشیست به تمکین در برابر وضع موجود کشیده شد و آن افق و چشم انداز شب

   تبدیل گشت. گول زننده در صحرای سوزان و کشندهء نظام سرمایه داریراهی که انتخاب کردند به سرابی 

 چشم انداز خود را در راستای مبارزه طبقاتی بطور نمونه در امریکا اینگونه شرح میدهد:همانجا هیودیس به این اکتفا نکرده و 

بلکه دارای برخی سنت های دموکراتیک و ساختارهای سیاسی  هم نداریم، وائی واقعیدموکراسی بورژدر واقع ما در آمریکا یک »

و   دموکراتیک هستیم که هرچند آن ها ضعیف، فاسد و محدود هستند اما ما باید از آن ها استفاده کنیم، ما باید از این ساختارها

هرچند هم که این  -دمکراتیک تا آن جا که امکان داردفضای سیاسی مولد آن ها استفاده کنیم، ما باید متشکل شویم و به شکل 

تالش های جناح راست برای نابودی یا امحاء این سنت ها و نظرات خود را مطرح نماییم،ما همچنین باید با  –امکانات محدود باشد 



رای عمومی مبارزه  ما باید برای گسترش حقکه در ایالت متحده اکنون یک خطر واقعی است، وارد مبارزه شویم. ساختارها،

،ما اگر بتوانیم می باید یک جنبش نیرومند برای فراخواندن مجلس موسسانی به وجود آوریم که بتوانند قانون اساسی جدیدی را کنیم

در آمریکا بازنویسی کند که در آن یک "دادگاه عالی قانون اساسی"  یک جمهوری لیبرال دمکراتبرای یک جمهوری واقعی،

غیرمنتخب وجود ندارد، دارای مجلس سنا نیست و خیلی از قوانین دیگری را که حاال در این قانون اساسی وجود دارند، در آن 

  تاکید از من «وجود نداشته باشد.

نیست.  ناءرا بارها تجربه کرده و استث اش تعیین گذشته ه تاریخ صد سالک استسیاسی معین  -اقتصادیاین بیان یک وضعیت ببینید 

ما به این وضعیت  نقدداریم؟ اقتصادی سیاسی وضعیت این که ما و پرولتاریا  چه رویکرد و برخوردی با  مسئله هنوز این است

به صراحت پاسخ و راه حل مثالً  باالهیودیس  همانطور که دیده میشودچیست و چه راه حلی پیش پای توده ها قرار میدهیم؟ 

جای هیچ شک مبارزه برای احیای لیبرال دمکراسی با ضروری نامیدن داده و ارائه مارکسیستی البته از جنس هومانیستی خود را 

ما و  ،در جامعه فریاد میزند شکل و با هر صداییعنی در شرایطی که انقالب ضرورت خود را به هر  و گمانه ای باقی نمیگذارد.

اینجاست که  بطور نمونه در آمریکا مبارزه کنیم!  یک جمهوری لیبرال دمکراتبازنویسی قانون اساسی پرولتاریا باید برای 

اینجا  زد.نبیرون از دل آن پرداختهای افسانه ای راجع به سوسیالیسم  که چیزهائیچه چیز و نابراستی باید گفت کوه موش زایید و 

است و تا قعر ابتذال « دمکراسی بورژوائی واقعی»بقول خودشان شکل دمکراتیک مبارزه این دیدگاه حتی پائین تر از قد و قوارهء 

زد و بندشان با ارتجاع و ضد "کراتیکی که جان سالم از دست خیانت لیبرالها و رخی سنت ها و ساختارهای سیاسی دمهمان ب

انقالب سوسیالیستی را به زائده ای از همین سنت ها و ساختارهائی تبدیل  ،تکیه زدن بر آنها باو ط کرده بدر برده اند، سقو "انقالب

و خون مردم جهان را به بردگی و فالکت در امریکا بعنوان یکی از ابرقدرتهای امپریالیستی میسازند که به واسطهء آن بورژوازی 

بطور کلى، فقط قالب  »فرانسه  1848در جمعبندی از شکست انقالب را سال پیش آن  1۷0جمهوری که مارکس  کشانده است.

رهائی بشر از  ضروری  پیش شرطتعریف داد و امروز در دستگاه فکری چپ لیبرال به  «دگرگونى سیاسِى جامعه بورژوایى

 شده است. تبدیل تعفن همان جامعهء بورژوائی

سنت ها و ساختارهای سیاسی دموکراتیک  این قالب سیاسی بورژوائی و از دیر باز به یمنمی پرسیم پس چرا در کشورهائی که 

 ،، حق اعتصاب و حق ایجاد سندیکا وچپ هائی امثال شماآزادی تشکل و حق تبلیغ نظر و عقیده حتی برای  ،حق رای عمومیمانند 

نی تبدیل نشده است؟ چرا با وجود این انقالب سوسیالیستی به یک افق و چشم انداز دست یافت ،برپاست اتحادیه های کارگری مستقل

هنوز اندر خم کوچهء اول قانع سازی توده ها  غیرواقعیبر خالف بزرگ نمائی های  ،سنت ها و ساختارهای سیاسی دموکراتیک

توده های مردم را قانع کنید تا سوسیالیست »  حتی بخش کوچکی از هستید و نتوانستید در این جوامع بعد از گذشت یک قرن

ی از یکباشد.  تبع نقد ما هم نمیتواند اینو بالچلفتی نیست کم کاری و دست و پا مطمئناً  این درماندگی و ریشهء علت ؟«شوند

سوسیالیستی را که انقالب  است ء لیبرالیبورژوا زدهی ئخرده بورژواچپ  دیدگاه راهبردی این درماندگی، اصلی تمشکال

را « یک جمهوری لیبرال دمکرات »ندانسته و تالش برای رسیدن به  و زمانه پرولتاریا و ضروری و اولویت و رسالت خود

 .به این ریشهء فاسد شده استنقد ما  .است و جدی راستا خیلی هم پرکار و فعالجایگزین آن کرده و اتفاقاً در این 

در چند سال گذشته و رجوع به جنبش هائی مانند بخصوص امریکا  تحول فکری جامعهء غربنمی توان با بزرگ نمائی در باب 

بورژوا امپریالیستی مانند برنی ساندرز که طی   "چپ"یا طیف  2020"وال استریت را اشغال کنیم" یا اعتراضات توده ای سال 

به واسطهء همان پسمانده سنت ها و  یکاامر خود و یک قرن گذشته به کرات حتی قدرت سیاسی را در کشورهای اورپائی

تا مرز بدست آورده و با جنگ و کشتار شاهراه انباشت امپریالیستی سرمایه را  و صندوق رای کراتیکمیاسی دساختارهای س

واقعیت اسفناک جنبش انقالبی را در مراکز انباشت امپریالیستی سرمایه تحریف کرد و از کاه کوه ساخت و ، ساختند هموارجنون 

نقطهء »رسیدن به یک د و با اطمینان از و پسمانده سنت های دمکراتیک اربابان جهان غش و ضعف کربورژوائی برای دمکراسی 

 «در اعماق جامعه درحال وقوع است.و ریشه ای   رفکه نوعی تغییرات ژ» سخن گفت و کودکانه ادعا کرد « عطف

در امریکا و « غلیان بزرگ عالقه به سوسیالیسم»و نقطهء عطف؟ هیودیس پاسخ میدهد  و ریشه ای  تغییرات ژرفکدام میپرسیم 



داده و ما را با  دو صحفه ای از برنی سندرز بعنوان یک خط سیاسی متفاوت ارائه ءبرای اثبات این ادعا تعریف و تمجید خجوالنه

پیش با وجود تجربهء رژیم ترامپ باز یک سال همین کراتیک آمریکائی آشنا میسازد که افزایش یافتهء سوسیالیست های دم آمار

پناه  ب دمکرات یعنی فاشیستهای خجولنیمی از جمعیت آن به فاشیسم عریان رای داد و نیمهء دیگرش از وحشت به دامن حز

جامعه قدرتمندتر از هر زمانی است و در بهترین حالت مانند آن هم در آمریکائی که فاشیسم مذهبی هم در سیاست هم در بطن   .برد

شه ای در و ری  نقطهء عطف و تغییرات ژرفناح بورژوا امپریالیستی تجسم آن دوران زمامداری ترامپ جنگ داخلی میان دو ج

 .عالقه به سوسیالیسمغلیان بزرگ امریکاست نه  ءاعماق جامعه

، جنبش وال استریت، چند امریکا از خود بپرسیم چرا دیدگاهی که ابتذال برنی سندرز در حزب امپریالیستی دمکراتهمینجا 

سازمان مثالً سوسیالیستی علنی و اعتراضات علیه خشونت پلیس که مانند تجربهء جورج فلوید در سه شماره توسط حزب دمکرات 

شد، وی را چنان به وجد می آورد که صحبت  تخابات ریاست جمهوری امریکاانآنان در تبلیغاتی موفق به کارزار تبدیل مالخور و 

در امریکا جار  غلیان بزرگ عالقه به سوسیالیسمامریکا کرده و این را تبلور  ءو ریشه ای در اعماق جامعه  ژرف تغییراتاز 

تی روس و چین با مشارکت داوطلبانهء صدها میلیون انسان زحمتکش و ولی دو انقالب بزرگ و شکوهمند سوسیالیس ،میزند

تعریف میدهد که در آن فجایعی  گذاشته شد راعت تاریخی نوینی بدبه یمن آنها و  ندرا بلرزه درآورد سرمایه داریستمدیده که جهان 

اصالً خیلی که شاخص ایدئولوگ های هار بورژوائی است با بی شرمی قدرت را تصرف کردند و امروز گر توطئه  احزاب کوچک

 آنها یعنی "مارکسیست لنینیستها" کنده شده است؟  ریشهءخوشحال است که 

دو شکل سیاسی از چند و چون یک در مرحلهء امپریالیسم یعنی شکل عریان دیکتاتوری بورژوائی دمکراسی بورژوائی و فاشیسم 

بیخود نیست که اغلب رژیم های فاشیستی درغیاب  عدم تعادل در روند انباشت سرمایه است.پروسه در دو حالت وجودی تعادل و 

دمکراسی بورژوائی و سرمایه عروج کرده و هنوز میکنند. امپریالیستی بدیل انقالبی در دوران بحران و اختالل در روند انباشت 

این  است درانحصاری انباشت سرمایه در باالترین مرحله  فاشیسم حالتهای وجودی و اجتناب ناپذیر در پروسهء تضادمند پویش و

فاشیسم خیالی کودکانه  مدام و پیوستهء ورژوائی و گسترش آن بدون ظهور و حضوربمرحله طرح رمانتیک خواست دمکراسی 

 است.

است که دوران کمینترن هم خیلی رایج  "و فاتالیستی "اکونومیستینقد میکنند که این یک بینش هم  ی خوب مابرخی از رفقاالبته  

این جدال فرصت مناسب دیگری  یک برقرار کردن بین روبنا و زیربنا و ندیدن تضادهای درون روبنا ".ه بود. یعنی رابطه یک ب

 آنها ار روبنا را برسمیت میشناسیم ولی معتقدیم که در تحلیل نهائی افس ما دینامیک های دهیمپاسخ می طلب میکند ولی به اختصار

در این رابطه تعیین کننده را نقش  وروبناست درونی های شیوهء تولیدی قرار دارد که منبع و منشاء حتی دینامیک  در دست ممحک

بر عهده دارد. روبنای سیاسی عنصر بیکاره نیست ولی نمیتواند بسان نیروی مستقلی ساز خود نواخته و راه خود برود. پاسخ 

بلندپروازی های اوست. خب حال حتی  دست و پنجه نرم میکند و این بستر عینی نقطهء عظیمتعلمی با واقعیت عینی بینش میدهیم 

انباشت برای وجودی که ما  سیاسی مگر شما چیزی دیگری به غیر حالتهای ء جهانبا رجوع به واقعیت صد سال گذشته

هم کشورهای عقب افتاده خبریم؟ حتی دین و مذهب در روبنای سیاسی سرمایه برشمردیم، کشف کردید که ما از آن بی امپریالیستی 

با نت های آن می نوازد. میپرسیم مگر یک سال مایه است و ساز گوش خراش خود را در نهایت تسلیم ضرورت های انباشت سر

ر تجربه یک قرن انباشت حالت سیاسی جدیدی شد؟ میپرسیم مگروبنا" منجر به  یپیش در روند انتخابات امریکا "تضادهای درون

 ادعای مگر با رجوع به واقعیت عینی میپرسیم ما را نشان داد؟ "کمینترنی و لنینی"امپریالیستی سرمایه چیزی به غیر از ادعای 

 ؟ نظریهء علمی است یا فاتالیستییک آب در دمای صد درجه  شجوش

  پیش شرط های انقالب سوسیالیستی

امپریالیسم جهان را به دو اردوگاه کشورهای تحت سلطه و سلطه گر امپریالیستی تقسیم کرده است. بر این سرمایه داری در مرحلهء 

جمعبندی شده که اینجا موضوع ما نیست و این وضع موجود ختلفی در باب چند و چون انقالب سوسیالیستی در اساس رویکردهای م

 یندگی میکند، خم شده است.حول دیدگاه مشخصی که پیتر هیودیس آنرا نمافقط نوشته 



جهان اکثریت  امروز هم اول با اردوگاه کشورهای تحت سلطه ای آغاز میکنیم که غالباً دارای بافت و ساختی عقب افتاده هستند و

ه روبنای سیاسی استبدادی و شب باتشکیل میدهند. کشورهائی که منطبق با این شرایط عینی غالباً  سرمایه داری امپریالیستی را

 د.ننمیشو تحملبورژوائی  ی سیاسی"آزادی"ها ابتدائی ترین حتی و محروم کردهاز بدیهی ترین حقوق انسانی را فاشیستی توده ها 

را بدان واداشته که از سرمایه داری خواندن  غرق شده در دمکراسی باختریی برخی از چپ هاحتی تا جائیکه این شرایط عینی 

 یکی از این نمونه هاستاستبدادی  وافتاده بافت و ساختی عقب با روسیه تزاری در اوایل قرن بیستم  خودداری کنند.این کشورها 

، خفقان و سرمایه داری که هیودیس مد نظر گرفته است. عدم رشد نیروهای مولده تولیدی، عدم انکشاف و تکوین تضادهای طبقاتی

قطار تاریخ شده بود و تحت  ءفرسودهآخر و واگن های  سوارکه در روند انقالبات بورژوائی با تاخیر تزاری و امپراطوری استبداد 

روز خوبی نداشت و  ، حال وو تکانش میداد  به پیش میرفتدر اورپا تاثیر حرکت مارپیچ لکوموتیو تغییرات جهان که با سرعت 

برای خالصی از حالت تهوع در هر  ،در روسیه در روند فروپاشی خوددر حال باال آوردن نظم نوینی بود که با سماجت نظم کهنه 

ایستگاهی تصمیم به پیاده شدن میگرفت. سماجت و دهن کجی و دو دلی به حرکت تاریخ که خشم مارکس را آنگونه برانگیخت که 

بیرونش اندازند...ولی خب مام که در اورپا غوغا میکرد میدی فرمان میداد که با اردنگی از قطار تحوالت تاریخی اگاهی در نا

در اواخر عمرش برای اولین بار اثر جاودانه اش  وقتیجهان آبستن طفل دیگری بود که مارکس را هم آنچنان شگفت زده کرد که 

، مانند کودکی شوق و و نه مهد انقالبات بورژوائی و خانه پرولتاریا، دست بدست میچرخید و عقب افتادهدر روسیه فلک زده 

عزیمت  نقطهءو نه انگلیس زادگاه پرولتاریا، دهقانی عقب افتاده  یههمین روسدر نهایت و زنده نماد تا ببیند که  زده شدشگفت 

کشوری عقب افتاده که هنوز جهش بلشویکی را در  ،ما درک خطی هیودیس از حرکت تاریخاشد. در جهان و سوسیالیسم انقالب

بطور دهقانی مرحلهء لیبرال دمکراسی را پشت سر نگذاشته بود، نمی پسندد و با "زودرس" خواندن انقالب سوسیالیستی در روسیه 

ینیم بب»طعنه میزند همانطور که باالتر اشاره شد میکند و و توطئه هبری لنین متهم به کودتا ضمنی بلشویکها و انقالب اکتبر را به ر

 «دور انداختن آن به کجا رسیدند..که آنها بدون دمکراسی سیاسی،لیبرالی و یا بورژوائی و با ب

انقالت سوسیالیستی در کشورهای توسعه نیافته بدون کمک پرولتاریای اورپا امکان پیش شرط دیگری را مبنی بر "وی در ادامه 

هم به سبزه و حال گل بود  جهان حتی به فکر انقالب سوسیاسیتی هم نباشد." نیز اضافه میکند تا کسی در مناطق عقب افتادهء ندارد

هم آن  سرنوشت خودست که صنعتی ا یپاورادر واقع پیروزی انقالب سوسیالیستی در پا وراپرولتاریای منظور از کمک بیارست. 

. حال اگر کمونیستهائی مانند بلشویکها  در می شودموکول « یک جمهوری لیبرال دمکرات» به آیندهء نامعلومی بعد از برقراری 

دور زدن مرحلهء لیبرال دمکراسی،  و کشورهای پیشرفتهء صنعتیانقالب سوسیالیستی در کشوری توسعه نیافته قبل از پیروزی 

ن توده ها و همراه و قانع ساختاقدام به چنین خطای تاریخی کرده و با  «برای سوسیالیسم آماده نبود»که  روسیهکشوری مانند در 

ر میگیرند؟ کردند، در برابر چه گزینه هایی قرادر چنین کشوری سوسیالیسم ساختمان کسب قدرت سیاسی تالش برای بنا ساختن 

که در واقع این تا آن جا که میتوانید در قدرت بمانید و امیدوار باشید که شرایط بهتری ظاهر شود، » پاسخ میدهدهمانجا هیودیس 

 تاکید از من «.برای رهائی نیستیک سیاست واقعی 

که الزمات تاریخی آن فراهم نیست  خب با این وصف چه گزینه ای باقی می ماند؟ مسلماً پرهیز از یک انقالب زودرس سوسیالیستی

و پیش شرطهای سوسیالیسم.  الزمات تالش برای فراهم ساختن بجای این اقدام زودرس پس چه باید کرد؟ محکوم به شکست است. و

سوسیالیسم.  ضروری؟ پاسخ هیودیس روشن است. مبارزه در سنگر لیبرال دمکراسی بعنوان پیش شرط دام الزام و پیش شرطک

به لطف هم در این بین کمونیستها لیبرال دمکراسی که پرولتاریا را به بخش بزرگی از جمعیت جوامع توسعه نیافته تبدیل ساخته تا 

تاریخ بگونه ای شرح در سراسر این مصاحبه تا سوسیالیست شوند".  ند"توده های مردم را قانع کن شده بورژوائی حاصلآزادهای 

 همراه انقالب اکتبر و سوسیالیسم کردند.و توطئه ر سرنیزه زو پرولتاریا و فرودستان روسیه را با  میشود که گویا بلشویکهامهندسی 

باب روز شد ان زمان توسط دستگاه تبلیغاتی و ایدئولوژیکی جهان سرمایه داری ترسیمی کودتائی از انقالب اکتبر که در واقع از هم

و سوسیال دمکراتهای آلمانی  آن بودند منبع تئوریکی در همان زمان امثال پلخانف  ان اکونومیستینظریه پرداز جبههء چپ و در

قبول همراهی و همصدائی داوطلبانهء تودها با  .آنر به یک خط و دیدگاه منسجم بین المللی در جنبش چپ و کمونیستی ارتقاء دادند

 تزاری سواالتی را در برابر چپ دزیر سیطرهء سرکوب و خفقان و استبدا  سوسیالیسم و سازماندهی و رهبری انقالب بلشویکها و



یکی از  "لیبرال دمکراسی"این دیدگاه نیست و با دور زدن  و منفعل لیبرال قرار میدهد که پاسخ بدانها چندان باب میل درک خطی

و زیر گام بگام این دیدگاه فقط در پناه  چون بنا بر درک .شودبی اعتبار می  مثالً انقالب اشپیش شرطهای ضروری اصلی ترین 

بورژوائی حتی همان پسمانده ساختارهای دمکراتیک میتوان مردم را قانع ساخت تا با انقالب سوسیالیستی  "دمکراسی سیاسی"چتر 

در هیودیس  به همین خاطر همراه شوند و غیر از این یا کودتا است یا توطئهء " حزب کوچکی که بر گرده مردم سوار شده اند".

 -سازمانها یا احزاب زیادی وجود ندارند که بگویند مارکسیست دیگرامروزه »  بسیار خوشنود و خرسند است کههمان گفتگو 

 .«این خود باعث خوشحالی است و لنینست هستند،

پرولتاریا و  جهان و آغشته بخون ملتهای تحت ستم دمکراسیدر پناه   "آزادنه"بعد از یک قرن فعالیت که  چپیبرای  مسلم است

ای نگاه امیدوارانه  ه همین خاطر نهایتاً با چشم چپنیست و ب شمردمافکار بر  تاثیری هنوز قادر به کوچکترینسیاهان خود امریکا 

درک عظمت کار  می اندازد،و مثالً جریان سوسیالیستی در حزب دمکرات امریکا به تفاله های امپریالیستی مانند برنی سندرز 

ساده ای نیست و به همین خاطر بر آن برچسب توطئهء حزبی زده تا  مانند روسیه کار بزرگ استبداد زده ویکها در یک کشوربلش

هم هنوز کافی نیست و باید تا آیندهء نامعلومی پیش شرط البته این  خود را توجیه کند.وعملی و مانیفست منشویکی  درماندگی نظری

 تا آن زمان وباقی مانده  "پائیورا پرولتاریایکمک "پیروزی سوسیالیسم در اورپا و پیش شرط ضروری دیگری یعنی در انتظار 

یا از قول بلشویکها بعد برای اثبات این درماندگی  برد.برا در کشورهای توسعه نیافته  یگسترش آزادیهای لیبرالتمرین و لذت 

است و که حداکثر چیزی که ما در شرایط حاضر میتوانیم داشته باشیم یک حکومت بورژوا دمکراتیک »دقیقتر ترتسکی می نویسد 

در مرکز اتهاماتش با اقتباس از سوسیال دمکراتهای رویزیونست آلمان  خود یکند کهفراموش م و« نه انتقال بیواسطه به سوسیالیسم

ً به بلشویکها و لنین  ولی خب برای ساخت ساختمان سوسیالیسم در روسیه عقب افتاده بود.  واسطه بیقدام زودرس ا همین دقیقا

ها و فاشیستها لیبرال لنینسیم تبدیل به مرغ عزا و عروسی  انقالب سرخ اکتبر و ،طمطراق بازبینی و نقد مدتهاست که تحت نام پر

را به  برای ساختن جهانی نو بشریت انقالبات تاریخ یکی از با شکوه ترینسترگ دستآوردهای  تالش میکنندچپ و راست از  و شده

 د.نابتذال بکشان

این تازه نگاه حداکثری این دیدگاه به پیش شرط های مثالً تاریخی انقالب سوسیالیستی در بخش بزرگی از جهان توسعه نیافته است.  

میتوان به حداقل پسمانده  ء جهان مانند امریکاتوسعه یافتهخوش آب و هوای وگرنه در ادامه خواهیم دید که در کشورها و مناطق 

هیودیس  خواب خوش سوسیالیستی دید.با خیال راحت انع بود و در سنگر مبارزه برای لیبرال دمکراسی سنت های دمکراتیک هم ق

به  ،آنتاگونیسم دمکراسی پرولتری و بورژوائی واقف بود هبکه بر خالف او بخوبی روزا لوگزامبورگ  با زبان سرخاز این جایگاه 

ها هستید دمکراسی را هر چه  حال از دست دادن نفوذ تان در میان توده در شرایطی که در»پند و اندرز میدهد بلشویکها لنین و 

زیرا این تنها راهی  ...بیشتر گسترش دهید و این خطر را به پذیرید که اگر الزم است از طریق رای از قدرت به زیر کشیده شوید

 «است که میتوان سوسیالیسم را از طریق دمکراسی بنا کرد.

 1920تا  191۷همان اوایل انقالب اکتبر زمانیکه بنا بر آمار گرفته شده طی سالهای سرخ  رزایو نه  یعنی بزعم هیودیس

راستای مشروط کردن لنین در رف اول را میزد و اگر با بازبینی بورژوازی با رخنه در سامان و "سازماندهی افقی" شوراها ح

 ،دوباره به چنگ میآورد سازمانیابی شکل و ظرفاین  درون این بار ازقدرت سیاسی را بالفاصله شد،  شوراها مواجه نمی قدرت

بلشویکها بایست محترمانه پا پس کشیده و چندین دههء دیگر تالش میکردند تا این بار از راه درست یعنی از طریق لیبرال 

د. این چپ متوهم حتی نبه سوسیالیسم برس و سوسیال دمکراتهای بریده از انقالب باختری پاورو کمک پرولتاریای ادمکراسی 

ترجیح میدهد. بدون اینکه  اجعهء بلشویسمفرا بر حاکمیت سرمایه در اتحاد جماهیر شوری دو سال بعد از پیروزی انقالب اکتبر 

و  کاله فریقى تنبرداشبا  بلکه لیبرالی مورد پسند این دیدگاهپاسخ به این سوال دهد که اگر شکست انقالب و این بازتولید نه بازتولید 

 کدام از کانالبازتولید فاشیستی سرمایه در اتحاد جماهیر شوری می بود، بعد چی و  شکست انقالب المان مانند اونیفورم پوشیدن

ی تاریخی مبنی بر اینکه "جمهوری دمکراتیک" مورد نظر این به سوسیالیسم رسید؟ بدون توضیح فاکتهامیشد لیبرال دمکراسی 

رفقا در فوریه قبل از انقالب اکتبر با کمک و مشارکت خود بلشویکها تاسیس شد و نه تنها منجر به " ایجاد فضای الزم برای تبادل 

عب و وحشت و ترور و تقویت نظر و مباحثات سیاسی" و حفظ و توسعه دمکراسی نشد بلکه در عرض چند ماه با ایجاد  فضای ر



 ی"توطئهناسیونالیسم و شوینیسم، روسیه را در آستانهء بازگشت دوباره به جنگ جهانی اول کشانده بود و اگر "ماجراجوئی و 

 عظیمی تبدیل به گورستان روسیه را ،انقالب اکتبر رخ نمیداد آن جمهوری دمکراتیک "یفاجعه"بلشویکی صورت نمیگرفت و 

 میساخت که فقط مردگان در آن تمرین لیبرال دمکراسی میکردند.

کمونیستی بورژوائی را به مثابهء "واسطه" جایگزین تدارک  دمکراسی کهاریخی گام بگام ت حرکتدرکی مرده و ایستا مبنی بر 

بنا بر درک هیودیس با لیبرال دمکراسی اصالً  .در درون سرمایه داری تحقق یابد ذره ذره مورد نظرشانقالب کرده تا سوسیالیسم 

این دمکراسی به قلمروی اقتصادی را  یدن دامنهءط باید نیمهء دیگر آن یعنی کشو ما فق خواهد شدنیمی از این حرکت گام بگام طی 

تقرار دوبارهء ز و اسامرو "نامتعارف"ن دیدگاه در وهلهء اول اصالح سرمایه داری اولویت ای کنیم. برای اولین بارتجربه

دوستان چپ حال و  ره گم کرد در اواسط قرن نوزدهگویا که است " و متعارف کردن سرمایه داری واقعی  "دمکراسی بورژوائی

در  بورژوائی برای خود و پرولتاریا رسالتی جز تالش برای استقرار دمکراسیاز دیرباز چپی که  .دارندرا آن قصد اصالح  ما

تعارضات  لیبرالیسم و سوسیالیسم را بعنوان راه حل راستینجمع و تفریق نیست و اجتماعی جامعه قائل  عرصه حیات سیاسی و

مهر زودرسی،ماجراجوئی، اراده گرائی، در کشورهای پیرامونی کی و جهش بلشویکی را یموعظه کرده و نفی دیالکتجهان امروز 

است نیست و این سیاست بر گردهء شیوه ای از تولید استوار میگردد دمکراسی سیاسی بورژوائی فقط سی کودتا و توطئه ووو میزند.

ه ها را مکیده و هیودیس اقلیتی در جامعه با مالکیت و انحصار خصوصی ابزار تولید شیرهء جان اکثریت قاطع  تودخود که به بقول 

 پروارتر میشوند.

اینجا چه رویکردی را پیشنهاد  این دیدگاههای سوسیالیسم در کشورهای توسعه یافته نگاهی اندازیم و ببینیم  حال به پیش شرط

اگر بپنداریم که این دیدگاه، لیبرال دمکراسی را بعنوان هدف مبارزه طبقاتی فقط در کشورهای تحت سلطه و عمدتاً استبدادی  میدهد؟

 ولی اینجامانند امریکا هم میشود.  ه ایم و این شامل حتی کشورهای پیشرفته امپریالیستیاعالم میکند سخت در اشتباو عقب افتاده 

در برابر این بار عدم وجود "دموکراسی بورژوائی واقعی" چپ متوهم ما را روانهء همان سنگر مبارزه برای لیبرال دمکراسی 

اتیک کارشان آسانتر است و میشود بعنوان یک کمونیست . با این تفاوت که اینجا به لطف پسمانده سنت های دمکرفاشیسم میکند

مکراسی داد و حتی در وقت امریکا درس لیبرال دکشورهای پیشرفتهء سرمایه داری مانند انقالبی در دانشگاه و کالج های دولتی 

لیه دولت شعار داده و و روی یک چارپایه ایستاده و ع به گوشه یک خیابان،میدان رفته »برای آزمودن میزان دمکراسی  استراحت

کار برگشت و از وجود یک  ولی دستگیر نشد و با خیال راحت دوباره به سر (11) «فریاد برآورد که من با این دولت مخالفم...

دمکراسی که بر جنگ و تجاوز و سرکوب فاشیستی ، غارت و چپاول و فوق  .مطمئن و خوشحال شده دمکراتیک شبحتی دولت 

ش رخ دهد، توده استثمار در کشورهای تحت سلطه استوار شده و به شهادت تاریخ اگر خللی در روند انباشت امپریالیستی سرمایه ا

ی اعدام و رعب و وحشت جای تریبون آزاد چوخه ها خواهند بود و در همان میادین شهراولین قربانیان آن  خانههای فرو دست در 

تا زمانیکه این فاشیسم بالفعل در کشورهای تحت سلطه در خانه گویا  ولی خب را میگیرند. میزان دمکراسی و چارپایه های سنجش

بلکه دارای ، هم نداریم دموکراسی بورژوائی واقعیدر واقع ما در آمریکا یک »ا گالیهء رند ظریف ما این است که خفته است تنه

هرچند آن ها ضعیف، فاسد و محدود » اما با این وجود « برخی سنت های دموکراتیک و ساختارهای سیاسی دموکراتیک هستیم

به و فضای سیاسی مولد آن ها استفاده کنیم، ما باید متشکل شویم و   هستند اما ما باید از آن ها استفاده کنیم، ما باید از این ساختارها

نظرات خود را مطرح نماییم،ما همچنین باید با  –هرچند هم که این امکانات محدود باشد  -تا آن جا که امکان دارد یکشکل دمکرات

تالش های جناح راست برای نابودی یا امحاء این سنت ها و ساختارها، که در ایالت متحده اکنون یک خطر واقعی است، وارد 

،ما اگر بتوانیم می باید یک جنبش نیرومند برای فراخواندن مجلس عمومی مبارزه کنیمما باید برای گسترش حق رای  مبارزه شویم.

 یک جمهوری واقعی،یک جمهوری لیبرال دمکرات در آمریکاموسسانی به وجود آوریم که بتوانند قانون اساسی جدیدی را برای 

، دارای مجلس سنا نیست و خیلی از قوانین دیگری بازنویسی کند که در آن یک "دادگاه عالی قانون اساسی" غیرمنتخب وجود ندارد

 تاکیدات از من «.د دارند، در آن وجود نداشته باشدرا که حاال در این قانون اساسی وجو

جوامع سرمایه  و تکوین یافته ترینروشنتر از این نمی شد افق مبارزه طبقاتی کمونیستها و طبقهء کارگر را در یکی از پیشرفته 

به شکل دمکراتیک  به یک کالم مبارزه  ان نمونه ای عام برای تمام کشورهای پیشرفتهء سرمایه داری ترسیم کرد.داری جهان بعنو



پسمانده سنت های دموکراتیک و حتی با تکیه بر « یک جمهوری واقعی،یک جمهوری لیبرال دمکرات در آمریکا» برای برقراری 

 لیبرال ضعیف، فاسد و محدود موجود.

بعنوان بدیل وضع موجود هنوز موضوعیت دارد و رسالت تاریخی اش به پایان نرسیده لیبرالیسم برای این دیدگاه  واضح است که

 سازیرسالت تاریخی؟ رسالت تاریخی انکشاف تضادهای طبقاتی در کشورهای پیرامونی. رسالت تاریخی فراهم  کدام است. 

رسالت تاریخی  اجازهء تمرین حکومت داری پیدا میکند.رژوائی به یمن دمکراسی بوچارچوب سیاسی که در آن طبقهء کارگر 

رخصت یابند با خیال راحت فراهم ساختن یک دمکراسی واقعی بورژوائی در کشورهای متروپل تا به یمن آن کمونیستها آزادنه 

 چپ لیبرال از این منظر این اصل قضیه بوده و هست و .رسالت واسطه بودند. انع سازند تا سوسیالیست بشوطبقهء کارگر را ق

اریخ ت دیدگاهی که در مقطعاعالم میکند. از درون سنگر لیبرال دمکراسی را عمالً در سراسر جهان  زودرسی انقالب سوسیالیستی

این دیدگاه چپی را انحراف تاریخی می پندارد.  1848و روند حرکت سرمایه داری بعد از  درجا زدهفرانسه  انقالبات بورژوائی

 واگذار کرده است. "لیبرال دمکراسی"رسالت واسطه بودن خود را به  است که

ء تولید و مبادله جالبی مسئله اینجاست که این دیدگاه اساس بینش خود را بر پایهء از خود بیگانگی انسان بعنوان خروجی الجرم

عالی،  دمکراسی لیبرالی را کهشکل دولتی  یعنی دموکراسی لیبرالی و جمهوری دمکراتیکنهاده است، اما خود همزمان   ارزشی

مطلوب و مطمئن ترین شکل سیاسی همین شیوه تولید از خود بیگانه ساختن انسانهاست را بعنوان پیش شرط ضروری سوسیالیسم 

 معرفی میکند. چارچوب سیاسی که در یک قرن گذشته عمدتاً در جهان غرب برپاست و سوسیال دمکراتها به یمن آن توانسته و

با ولی خب  .میتوانند بدون هیچ مانعی با طبقهء کارگر ارتباط برقرار ساخته و حتی در رقابتهای سیاسی پیروز و زمامداری کنند

نمی کند. چرا نکرده و خرد  لیبرالتبلیغات مثالً سوسیالیستی این چپ  و نه فرودستان جامعه تره هم برای نه طبقهء کارگراین وجود 

دیدگاهی و تناقضات درماندگی این غرب بدنبال چرائی ر نده در باب تحوالت سوسیالیستی دائی های فریبهیودیس بجای بزرگ نم

مطلوب ایشان که عالی ترین بستر برای از خود « دمکراسی لیبرالیشکل دولتی  »خود نیست و حتی احتمال نمیدهد که همین 

راستای قانع ساختن توده  در این عجز و ناتوانی چپ و سوسیال دمکراتهای باختری از دالیل اصلی یکی ،بیگانگی انسانهاست

 ؟ هاست

   

 جمعبندی

در واقع حساب کتاب این دیدگاه چپ لیبرال خیلی ساده است... اول با این استدالل که "مابین سوسیالیسم و کمونیسم هیچ تمایزی 

و از فردای انقالب خواهان الغای  ارائه دادهو دوران گذار ادیکال از سوسیالیسم یک تجسم به ظاهر خیلی چپ و ر (12)"  نیست

حتی دیکتاتوری پرولتاریا، حذف حزب کمونیست از هر معادلهء اجتماعی، الغای فوری و اتوریته دولت و هر شکلی از دیکتاتوری 

ری توده ای، آزادی های بی قید و شرط ووو خودگردان و خودمختاجامعهء قانون ارزش، برپائی حکومت شوراها و مبادله و 

فقط به بقول هیودیس مردمی که  میشوند. مسلماً بعد پیش شرط چنین جامعهء کمونیستی یک جامعه و مردم آگاه و آماده شده است.

آماده ساخت. کمونیستی جامعه  برایدر واقع وا دمکراتیک میتوان آنان را یمن آزادی های بورژوائی در چارچوب یک دولت بورژ

سیاسی شان فراهم نیست و ایجاد چنین  -یچارچوبی که در بخش بزرگی از جهان تحت سلطه و ساختارهای عقب افتادهء اقتصاد

چارچوبی ضرورت تاریخی است. کشورهائی مانند افغانستان که اصالً باید به قرن هجده بازگشت داده شوند تا تازه مقولهء دولت و 

مبارزه  نداریم و اینجا هم« دمکراسی بورژوائی واقعی»مانند امریکا هم ر کشورهای پیشرفتهء سرمایه داری د ملت را تجربه کنند.

در  آماده ساخت. کمونیستیجامعه گذار به بشود مردم را برای  اش  واقعیآزادی های تا به برکت  الویت ماست ی بداناببرای دستی

 در انتخابات پیروز چپ های بورژوائی گهگاه اند که در اوج فروپاشی و فالکتاین بین فقط چند کشور امریکای جنوبی باقی میم

 تاژست سوسیالیستی گرفته شعارهای تو خالی با ی دولتی سرمایه ولی همچنان در تقسیم کار امپریالیستی جهان هبا سازماند و شده

 را شان"هایدستآورد"آورند که  به وجدتاریخی پراکسیس از با کوله بار خالی را ما چپ دوستان مسخره  اتبا این نمایشآنچنان 

هر مبارزه امکانهای بورژوائی غیر از این کشند. بشکوهمند روسیه و چین عظیم و به رخ انقالبات بعنوان سرشت نمای سوسیالیسم 



 توطئهء "من نقالب اکتبرلیبرال دمکراسی یا دور زدن آن مانند ا واسطهءو تالش زودرسی برای برپائی ساختمان سوسیالیسم بدون 

که « اراده خلقی»به نام نشستن بر تخت  با گر در شکل یک کمیته سری توطئه" تا است "تحقیر و خرد و خاکستر شدهء انتقامجو

  ."خود را قادر مطلق اعالم نماید -وجود خارجی ندارد

از  در روند انقالب هاکمونیست نقش حیاتی از یکسو و لولوسازی از یم چشم انداز سوسیالیسم در واقع آن رادیکالیسم کذائی در ترس

چیزی بیش از توجیه دیدگاه بورژادمکراتیک حال این دیدگاه نیست. چشم انداز غیر ممکنی از انقالب سوسیالیستی در سوی دیگر

و توجیه نظری هموار  ی ذوب شدن در دمکراسی بورژوائییعن ممکن امروزبدیل راه در نهایت آیندهء نامعلومی ارائه میدهند تا 

  شود.
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