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 جن55بش دانش55جويی و س55اير قش55رهای تح55ت س55تم اي55ران، ب55ار ديگ55ر مس55ئله چگ55ونگی دسترس55ی ب55ه         درتح55والت اخي55ر اي55ران 

 اه55ان بري55دن س55ر آزادی ه55ای م55دنی ب55ا خو» اقت55دارگرا«جن55اح . را در مرک55ز توج55ه م55ردم اي55ران ق55رار داده اس55ت» دمکراس55ی«

» دمکراس5ی «و » جامعه م5دنی «در مخالفت با اقتدارگری خواهان به ارمغان آوردن » اصالح طلب «اما؛ جناح   .  است شمشير

کارگران، جوانان و زنان آگاه ايران به نوع ديگ5ری از  .   ببردپنبهبورژوايی غربی به ايران است، تا سر مردم رادر آينده  با      

 . دمکراسی سوسياليستی:برای دسترسی به آزادی های مدنی اعتقاد دارند» راسیدمک«

  

  دمکراسی بورژوايی
  

جامع5ه جل5وه   » ک5ل «بورژوازی از بدو پيدايش خود، برای مخفی نگهداشتن منافع طبقاتی اش، خود را ب5ه ک5ذب ح5افظ من5افع                   

برای تحميق م5ردم  » دمکراسی عام«، »افع عمومی من«،  »دولت ملی «،  »حقوق برابر همگانی  «از مقوالتی نظير    . داده است 

در هيچ يک از مقوالت اقتصادی و اجتماعی ب5ورژوازی،   » عام«يا  » عمومی«در واقع، کوچکترين وجه     . استفاده شده است  

ب5وده و هم5ه در خ5دمت من5افع بالواس5طه      » يکجانب5ه «و » وي5ژه «، »خاص«نظام سرمايه داری،  » قوانين«کليه  . نهفته نيست 

  .ورژوا، قرار دارندطبقه ب

را يک55ی جل55وه » دمکراس55ی سوسياليس55تی«و » دمکراس55ی ب55ورژوايی«س55رمايه داری، کوش55ش م55ی کنن55د ک55ه » چ55پ«م55دافعان 

طبعًا نه تنها طبقات متوسط جامع5ه ک5ه حت5ی بخ5ش عم5ده ی طبق5ه ک5ارگر ني5ز ب5ه اي5ن نظري5ات انحراف5ی آغش5ته ش5ده و                           . دهند

  .خوردند فريب آنها را می

ه5ر ي5ک در خ5دمت    . وجود ن5دارد » دمکراسی«سياليستهای انقالبی، کوچکترين وجه اشتراکی ميان اين دو نوع       از ديدگاه سو  

» دمک55رات«ب55ر خ55الف دي55دگاه ليب55رال ه55ا و جن55اح      . ي55ک طبق55ه خ55اص اجتم55اعی و در تخاص55م ب55ا طبق55ه ديگ55ری ق55رار دارد        

 نيس5ت، بلک5ه درس5ت در نقط5ه مقاب5ل آن            »دمکراس5ی ب5ورژوايی   «ن5ه تنه5ا در تکام5ل        » دمکراسی سوسياليستی «بورژوازی،  

در صورتی ک5ه  . دمکراسی بورژوايی برای حفظ سلطه بورژوازی و توجيه نظام سرمايه داری، طراحی شده است . قرار دارد 

. دمکراس5ی سوسياليس55تی ب55ه منظ5ور نق55ض سيس55تم اس55تثمار و از مي5ان برداش55تن دول55ت س55رمايه داری، بن5ا نه55اده ش55ده اس55ت    

  .تنها در راستای استقرار سوسياليزم، جلوه واقعی می يابد) و ساير قشرهای تحت ستم(زحمتکشان مبارزه کارگران و 

سرمايه داری ايران توسط امپري5اليزم و  . در ايران، سرمايه داری، عقب افتاده تر از بورژوازی کشورهای امپرياليستی است 

 غ55رب ک55ه س5نت مب55ارزات ض55د فئ5ودالی و اعتق55اد ب55ه   ب5ورژوازی اي55ران، ب55رخالف ب5ورژوازی  . از ب5اال ب55ر جامع5ه تحمي55ل گش55ت  

در نتيج5ه، ق5ادر ب5ه تحم5ل هيچگون5ه آزادی و        . اس5ت و س5نتی    دمکراسی بورژوازی را به همراه داشت، فاقد هرگونه اص5التی           

ب55رای . زي55را گش55ايش ه5ای دمکراتي55ک زن55گ خط55ر را ب55رای س55رنگونی ک5ل نظ55ام ب55ه ص55دا در م55ی آورد  . دمکراس5ی نم55ی باش55د 
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م ديکت5اتوری نظ5امی شاهنش5اهی ب5ه مح5ض ايج5اد گشايش5های دمکراتي5ک نس5بی، در ظ5رف م5دت کوت5اهی توس5ط                       نمونه، رژي 

و س5اير کش5ورهای جه5ان    (در قرن اخير، نشان داده شده است که بورژوازی در اي5ران     . اعتراض های ميليونی سرنگون شد    

ظ من5افع خ5ود راه5ی ج5ز س5لب کلي5ه آزادی ه5ای        برای حف) تاج سلطنتی يا عمامه آخوندی (با هر شکلی که ظاهر گردند       ) سوم

الملل5ی، هرگ5ز ق5ادر ب5ه رش5د نيروه5ای مول5ده و ح5ل          بورژواری ايران در چارچوب نظام سرمايه داری ب5ين . دمکراتيک ندارند 

دمکراس5ی خ5رده   .  مسايل بنيادی اقتصادی و اجتماعی  نخواهد بود؛  و در نتيجه تحمل گشايش دمکراتيک را نخواهد داش5ت        

  ). تجربه انقالب نيکاراگوئه نمونه بارزی از اين وضعيت است(وازی نيز فراتر از دمکراسی بورژوازی نخواهد رفت بورژ

، دمکراس5ی، آزادی و  »واليت فقي5ه «کنند که با از ميان رفتن   استدالل می» اصالح طلبان«مرزی ا، حاميان درون و برون     ام

در . اما، فرض ش5ود ک5ه  چن5ين باش5د      . فرضيات خالف واقعيتهای عينی است    اين  . در ايران بوجود خواهد آمد    » جامعه مدنی «

  .آنصورت مشکالت يک جامعه سرمايه داری عادی را در مقابل داشته، که اين گرايشها بايد به آنها پاسخگو باشند

  

  دمکراسی سوسياليستی
  

  :دو انحراف وجود داردسوسياليستی » دمکراسی«در باره درک از 

اي5ن  . ی که بر اين اعتقاد استوارند که پيش شرط رسيدن به سوسياليزم، ابتدا مب5ارزه ب5رای دمکراس5ی اس5ت           اول، گرايش هاي  

گرچه همه اينه5ا م5دعی   . نظر عمومًا توسط فرصت طلبان دمکرات، سوسياال دمکراتها و رفرميست های ارائه داده می شود    

 ف5را ت5ر از مح5دوده مطالب5ات ب5ورژوايی نرفت5ه و توهم5ات        آنها برای دمکراسی، هيچگاه» مبارزه« هستند، اما    »سوسياليزم«

از مبالغ5ان و حامي5ان نش5کيل ي5ک     » سوس5ياليزم «و » مارکسيزم« آنان زير لوای .زنند پارلمانی را در ميان کارگران دامن می     

  .حکومت بورژوايی در ايران هستند

. اس5ت » ب5ورژوايی «سرمايه داری اصوًال ي5ک عم5ل   دوم، نيروهايی که بر اين اعتقادند که مبارزه برای دمکراسی در جامعه             

  .    ارائه داده می شوندسط گرايش های فرقه گرا اين گونه عقايد عمومًا تو

بر خالف اين دو انحراف، از ديدگاه سوسياليزم انقالبی، مبارزه برای دمکراسی از جدال برای دسترس5ی ب5ه سوس5ياليزم ج5دا        

و آن ني5ز تنه55ا از  . ه مفه5وم دمکراتي55زه ک5ردن ک5ل نظ5ام اجتم5اعی و اقتص5ادی اس5ت       دمکراس5ی ب5رای پرولتاري5ا تنه5ا ب5     . نيس5ت 

داری مت5رادف   س5رنگونی رژي5م س5رمايه    . داری و برق5راری دول5ت ک5ارگری، قاب5ل تحق5ق اس5ت               طريق سرنگونی دول5ت س5رمايه     

حقق سوسياليزم را از ميان بر و آن تنها نهادی است که کليه موانع برای ت      » ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا  «است با برقراری    

» ديکت5اتوری «ب5ه مفه5وم ي5ک رژي5م     » ديکت5اتوری انقالب5ی پرولتاري5ا    «بر خ5الف تبليغ5ات س5وء سوس5يال دمکراته5ا،            . دارد  می

ب5ه مفه5وم دمکراس5ی ای    » ديکتاتوری انقالبی پرولتاري5ا «. ماجراجو، نيست» کارگر«اختناق آميز اعمال شده توسط عده ای      

ديکت55اتوری انقالب55ی «چنانچ55ه . اس55ت) ديکت55اتوری اقلي55ت جامع55ه ( و عمي55ق ت55ر از دمکراس55ی ب55ورژوايی  ب55ه مرات55ب ع55الی ت55ر 

دمکراتيک ترين شکل دولتی نباش5د ک5ه ت5اريخ بش5ريت بخ5ود دي5ده باش5د، اص5وًال هرگ5ز گ5ذار از س5رمايه داری ب5ه                 » پرولتاريا

  . سوسياليزم تحقق نخواهد پذيرفت

نظري5ه  . کنن5د  ، معرف5ی م5ی  )جدا از اقتصاد(را به مثابه شکلی از حکومت سياسی » سیدمکرا«خادمان سرمايه داری همواره    

از . بی معنی ت5ر از اي5ن س5خنی نيس5ت    "! دمکراسی به معنای حاکميت مردم بر مردم است: "پردازان بورژوا اذعان دارند که   



 س5اعت ک5ار ک5رده و چن5د     ٨روزی ؟ ک5ارگری ک5ه ح5داقل    »م5ردم «ب5ر ک5دام     » م5ردم «اين حضرات بايد پرسيد ک5ه حاکمي5ت ک5دام           

ساعت نيز صرف اياب و ذهاب به محل کار می کند، و دستمزد ن5ا چي5زی ب5رای ام5رار مع5اش خ5ود و خ5انواده اش م5ی گي5رد،                  

  ای است؟»برابری«يک ميليونر  برخورداد باشد؟ اين چه » دمکراتيک«چگونه می تواند از همان حقوق 

حق55وق «ک55اال در ب55ازار از » فروش55نده«و » خري55دار«م55ی گوين55د . ب55ورژوايی تنه55ا ي55ک دمکراس55ی ص55وری اس55ت» دمکراس55ی«

ب5ه عل5ت   ) پرولتاري5ا (يک5ی از ط5رفين   » براب5ر «در اين معامل5ه    . اما، اين ظاهر قضيه است    ! درستاين  . برخوردارند» مساوی

آنچ5ه  . ه مراتب نازل ت5ر از ارزش5ی ک5ه تولي5د م5ی کن5د، م5ی ش5ود        فقر، مجبور به فروش نيروی کار خود در مقابل دستمزدی ب      

» ن5ابرابر «در واقع، صاحبان سرمايه، کارگران را ب5ه ط5ور   . رخ می دهد يک عمل کامًال غير دمکراتيک و غير عادالنه است 

 رون55د ب55ورژوايی، پوشش55ی اس55ت ب55ر اي55ن »  دمکراس55ی«. گردن55د کنن55د و از اي55ن طري55ق ص55احب ث55روت بيش55تر م55ی   اس55تثمار م55ی

  .مشخص استثمار يک طبقه بر طبقه ديگر

ی جامع5ه از آزادی بي5ان،    م5ی گوين5د هم5ه     . است، زيرا وارد حوزه توليد اجتم5اعی نم5ی گ5ردد          » صوری«دمکراسی بورژوايی   

. ب5ی اس5اس هس5تند   هم5ه  ب5ديهی اس5ت ک5ه چن5ين اس5تداللهايی          . تجمع، انتشار نشريات و باز کردن دفترهای حزبی برخوردارند        

از هم55ان اب55زار تبليغ55اتی ) تش55کلهای ک55ارگران، جوان55ان و زن55ان(ت55وان ب55دون امکان55ات م55الی سرش55ار م55ردم ع55ادی  م55یچگون55ه 

 -ني55از ب55ه امکان55ات م55الی دارد » تم55ام وق55ت«س55رمايه داران  برخ55وردار باش55ند؟ تش55کيل دفتره55ای حزب55ی و اس55تخدام کارکن55ان   

ين تبليغات غير قابل تحقق هستند، مگر برای کسانی که امکان5ات      در نتيجه تمام ا   . کارگران فاقد چنين درآمد سرشاری هستند     

  .مالی سرشار دارند

اول، اي5ن  . توانن5د نماين5دگان خ5ود را ب5ه مجل5س آزادان5ه انتخ5اب کنن5د         همه حق رأی داش5ته و م5ی   » جامعه مدنی «می گويند در    

ج5ه قاب5ل ع5زل و ي5ا کنت5رل توس5ط م5ردم نم5ی         انتخابات هر چند سال يکبار انجام گرفته، و نماين5دگان ط5ی اي5ن دوره ب5ه ه5يچ و                

تب5ديل گش5ته و ک5وچکترين ارتب5اطی ب5ا انتخ5اب کنن5دگان نخواهن5د         » ص5احب امتي5از  «در واقع اين نمايندگان ب5ه ع5ده ای        . باشند

اين روش دست افراد ثروتمند و حزبهای وابسته به دولت  را در هر منطقه جغرافي5ايی ب5از م5ی گ5ذارد ت5ا اعم5ال         دوم؛   .تداش

سوم، قدرت اصلی سياسی هرگز در پارلمان نيست که توسط دس5تگاه ع5ريض و طوي5ل بورکراتي5ک پش5ت      .  فوذ سياسی کنند  ن

لب5اس  «و  پل5يس  ،گس5تری، ني5روی انتظ5امی، پاس5داران     اي5ن نهاده5ا ش5امل کابين5ه وزرا، داد         .  درهای بس5ته، س5ازمان م5ی ياب5د        

ر واقع در جامعه سرمايه داری از تص5ميم گي5ران اص5لی ب5ه ش5مار         سران اين نهادها د   . هستند) ماموران امنيتی (ها  » شخصی

زيرا هيچکدام از اي5ن نهاده5ا توس5ط آرای عم5ومی قاب5ل تغيي5ر نم5ی باش5ند و ب5ه ص5ورت دائم5ی در مص5در               . آيند و نه مردم     می

   .قدرت قرار داشته و يا انتخاب آنها انتصابی می باشد

  

  مبارزه برای کسب حقوق دمکراتيک
  

ب5ورژوايی چي5زی نيس5ت ج5ز اب5زاری ب5رای تحمي5ق ت5وده ه5ای م5ردم، طبق5ه            » دمکراس5ی «دگاه تاريخی پرولتاري5ا،    گرچه از دي  

کارگر و زحمتکشان جامعه، برای پيشبرد مبارزه ضد سرمايه داری خود، از حقوق دمکراتي5ک نس5بی کس5ب ش5ده در جامع5ه             

  .کنند سود جسته و برای گسترش اين حقوق مبارزه می



 ب5رای دمکراس5ی ب5ا مب5ارزه اص5الحگرايان ب5رای       ) مانند جوانان و زن5ان ( و ساير قشرهای تحت ستم   قه کارگر اما، مبارزه طب  

پرولتاريا، مبارزه خود را فراتر از حوزه سياست برده و از آن به مثابه وسيله ای برای لغ5و            . دمکراسی، کامًال متفاوت است   

ب55رای س55رنگونی کام55ل در نهاي55ت ، مب55ارزه اساس55ی طبق55ه ک55ارگر  ب55ه س55خن ديگ55ر. داری اس55تفاده م55ی کن55د کام55ل نظ55ام س55رمايه

      .بورژوايی است و نه حفظ و بهبود وضعيت موجود

 کسب حق5وق بيک5اری، بيم5ه ه5ای اجتم5اعی؛       مانند سب آن حقوقدر عين حال، مبارزات برای حقوق دمکراتيک توده ها و ک  

 و اعتصاب؛ آزادی تأس5يس اتحادي5ه ه5ای و تش5کل ه5ای       حق مرخصی؛ کسب حقوق دمکراتيک مانند آزادی بيان؛ حق تشکل         

مستقل کارگری؛ آموزش و پرورش رايگ5ان؛ ب5رای زن5ان و م5ردان در تم5ام س5طوح؛ احت5رام ب5ه حق5وق بش5ر؛ ح5ق ش5کايت و                

، زمين55ه را ب55رای کس55ب تجرب55ه عمل55ی و آم55وزش سياس55ی و      دادگ55اهی ک55ردن ه55ر مق55ام دولت55ی توس55ط ه55ر ش55هروند و غي55ره      

اين تجارب اعتم5اد ب5ه نف5س را در مي5ان ک5ارگران اف5زايش داده وروحي5ه مب5ارزه ج5ويی          . ان، فراهم می کند  سازماندهی  کارگر  

، ب5ار ک5ردن دفتره5ای دخ5ل و     مانن5د کنت5رل ک5ارگری    (» انتق5الی «اضافه بر آن، مبارزه ب5رای مطالب5ات         . بخشد  آنها را تقويت می   

حقق نيستند، راه را ب5رای  رودرروي5ی ه5ر چ5ه بيش5تر ک5ارگران       که در نظام سرمايه داری قابل ت  ) خرج سرمايه داران و غيره    

در وض55عيتی ک55ه حت55ی ي55ک رژي55م ب55وژوا . ب55ا دول55ت س55رمايه داری ب55از ک55رده و ت55دارک س55رنگونی ک55ل نظ55ام را تس55هيل م55ی کن55د 

ی ، قي55ام ه55ای و طغيانه55ا)مانن55د وض55عيت کن55ونی اي55ران(در جامع55ه وج55ود نداش55ته باش55د ) حت55ی ب55دترين ش55کل آن( دمکراتي55ک 

  .   مردمی، نارضايتی تودهها را انعکاس داده و زمينه را برای کسب تجربه عملی در مقابله با رژيم آماده می کند

. کنن5د  سازمان ها و حزب های رنگارنگ رفرميستی در مقابل حرکتهای مس5تقل ک5ارگری بص5ورت غي5ر مس5تقيم ايس5تادگی م5ی        

آنه5ا حرکته5ای مس5تقل دانش5جويی و ک5ارگری ام5روزی را ب5ه        . زی آننظام موجود است و نه براندا  » اصالح«زيرا هدف آنها    

آنه5ا از کس5ب تجرب5ه ک5ارگران و دانش5جويان هراس5ناک ب5وده،        . رفی می کنن5د   مع" به دول غربی   ی مرتبط ش ها شور"عنوان  

نش5ان داد ک5ه    تجرب5ه اخي5ر اعتراض5ات دانش5جويی     .توانن5د ب5رای بران5دازی آم5اده ش5وند       مردم ايران نمیون اين تجارب زيرا بد 

  . ، دانشجويان را از حرکتهای فراقانونی منع کردند!)حتی خود آقاجری محکوم به اعدام(همه اصالخ طلبان 

طبقه کارگر ايران برای تدارک براندازی رژيم و مقابله با انح5راف ه5ای رفرميس5تی، تش5کيالت و ح5زب سياس5ی خ5ود را باي5د          

طبق55ه ک55ارگر معرف55ی ک55رده و ب55دون ک55وچکترين ارتب55اطی ب55ا  » رهب55ر«د را ح55زب ه55ايی ک55ه بط55ور ق55يم مآبان55ه خ55و . تش55کيل ده55د

کارگران پيشرو، از همگان دعوت به پيوستن به حزبشان می کنند، مسلمًا قادر نخواهند بود که مبارزه با رفرميزم و ت5دارک        

  .انقالب آتی را سازمان دهند

، با سرنگونی کامل رژيم سرمايه )ی در تاريخ بشريت   عالی ترين شکل دمکراس   (مبارزه برای تحقق دمکراسی سوسياليستی      

اي5ن ام5ر ني5ز    . ، و مب5ارزه ب5ا عقاي5د رفرميس5تی در درون جن5بش ک5ارگری،ِ گ5ره خ5ورده اس5ت          )همه جناح ه5ای آن    (داری حاکم   

  .    متشکل از کارگران پيشرو، عملی نخواهد بود» حزب پيشتار انقالبی«بدون تشکيل يک 

  

 ١٣٨١ آذر ١٧

 

org.kargar/www://httpبرای ساير مقاالت به اين سايت رجوع شود        .  

http://www/kargar.org
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