دموکراسی و سوسیالیسم!
(چکیدهی یک کتاب)
دمحم قراگوزلو

در آمد!
مباحثی که در این مقالهی مبسوط میخوانید چکیدهی کتااییسا
ع نوان .سل سله م قوالتی که طی یی س
دموکراسی چاپ و منتشر شده اس

یاه یناین

سال گذ شته از ا ین ق لم در تب یین

تا آنجا که ذینِ نسیان زدهام یااری مای

دید از یک کتاب مرجعِ دانشگایی – فکر دموکراسی سیاسی /موسسه انتشارات
نگاه – 6831 ،و دس ِ کم یف

مقاله شکل یسته اس  .کتاب "فکر دموکراسی

سیاسی" چنانکه از نام و عنواناش نیز پیداس

در تبیین دموکراسای سابک

کار و ت شریح ت بار شنا سی دموکرا سی سیا سی -یورژوایی نو شته شده .ا ین
ک تاب در وا قع مج لد نخ س

از سه مج لد ک تایی ا س

که کم و ییش دو د یه

پیش اساس آن تدوین گردید و قرار یود یه تدریج منتشر شود اما ینا یه
دالیلی فقط ینان مجلد چاپ شد و دو مجلد دیگر یکی در قفای دیوار منیزی
ماند و دیگری تکنیل نشد .تکهیایی از این مجلد تح

عنااوین مختلاا از

جنله "دموکراسی کارگری "...و "دموکراسی نئولیبرال در ینیس " اینجا و
آن جا و یه صورت پراکنده منتشر شد و راستش قرار یود مرتب منتشر شود و
کم و ییش ن یز ت نام مبا حث آن در پانزده مقا له ی جداگا نه نو شته شده
یود اما کل آن نوشتهیا پس از مفقود شدن لپتاپ من از دس رس خارج شد.
یرگش

من یه این مباحث در حالیکه سلسله مقاالت "سرمایهداری دولتی" پس

از  83شناره ینوز ناقص اس  ،یه طور مشخص ناشی از پرسشیای مختلفی سا
که خوانندهگان مجلد نخس

و دوستان دانشجو و پیشتازانِ جنبش کارگری یا

من در میان می نهند .محور اصلی این پرسشیاا پیراماون چیساتی رایهاهی
د یالکتیکیِ دموکرا سی و سوسیالی سم ا س  .از سوی دی گر طی سال گذ شته -و
سالیای پیش و پیشتر -مولفهی دموکراسی و ارتباط آن یا سوسیالیسم یکای
از محوریای اصلی یحثیا و جدلیا در میان چپیای سوسیالیس

یوده اسا

و

مانند یر مفهوم اجتناعی دیگر آن یرداش یای مختلا یه عنل آماده اسا .
عالوه یر اینیا یعد از  66سپتامبر – یه خصوص -دموکراسی در کنار حقاو
یشر رمز شناخته شدهی جنگیای امپریالیستی در افغانستان و عرا

و لیبی

و غیره یوده اس  .در این چارچوبیا دول ِ "چپ رفرمیس " نجیبهللا که منشاا
تغییرات مهم و یهبود سهح زندهگی و ارتقای رفاه مردم افغانساتان یاود
دموکرات نبود اما دول یای دس

نشاندهی کرزای و اشرف غنی کاه متعاقاب
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جنگ امپریالیستی یه قدرت رسیدهاند دموکرات یستند .چناین اسا
دول

ویاعی

کنونی عرا ! یه ینین سبب خوایم کوشاید فاارا از چاالشیاای تناگ

گرویی و سازمانی فشردهیی از پژویش نینه کارهام را ارائه کانم .شااید
راه یه جایی یبرد.
یاری در این مقاله – که یه نوعی یخش چهارم یازدیم از سلسله مقالهیاای
نینه کارهی "دموکراسی بورژوایی-دموکراسی کارگری" و یخاش دوم مقالاهی
"دموکراسی نئولیبرال در بنبست " اسا

– یارآنم تاا نشاان دیام کاه

دموکراسی سوسیالیستی (کارگری) یه منزلاهی عاالیتارین مرحلاهی تکامال
دموکراسی از سوی مارکس تئوریزه شده و تح
یا حاکن ی

اکثر ی

دو ل

(حاکن ی

عنوان دیکتاتوری پرولتاریا

کارگران) تدوین گرد یده و از سوی

یلشویکیا یه نام دموکراسی شورایی یا دموکراسی کاارگری نیاز یاه کاار
رفته اس  .گیرم نوزاد آن دموکراسی یه دالیل مختلا از جنله عدم انتقال
طبقاتی ،ناکامی در لغو مالکی

خصوصای ،شاکلینادی سارمایهداری دولتای

(اقت صاد یازار  +یرنا مه) یوروکراتی سم حز یی و ...در نه فه خ فه شده
اس .
دموکراسی در مسلخ تقدیس و تقبیح
در سالیای گذشته و یه ویژه از دیهی پایانی یزارهی دوم ،دموکراسی نقش
مرغی را ایفا کرده که قریانی سور و ساط عروسی و عزا شده اس  .یر کجا
د عوایی صورت گرف ته یا یحرا نی شکل ی سته پای دموکرا سی یه م یان آ مده
اس  .در طول شکلیندی فرینگ واژهیای علوم اجتناعی ،ییچ لغ

و مفهاومی

مانند دموکراسی یدف یریهی گروهیا ،احزاب ،طبقات ،دولا یاا ،افکاار و
ا فراد مخت لا و مت خالا وا قع ن شده ا س  .یه ع بارت دی گر از سومر و آ تن
تا جهان امروز  -که ارتش ایاالت متحده یه یهانهی استقرار دموکراسی در
ارا
اتان و عا
افغانسا

مصاایب

اه اس ا -
اهی دیگااری راه انداختا
اامگونا
ویتنا

دموکراسی ییش از یر رفتار و قوام سیاسی اجتناعی دیگاری ،لگاد خاورده
اس .
جناعتی در نقد و تحلیل دالیل فروپاشی روی مویوع شکسته شدن ظرفیا یاای
سانترالیسم دموکراتیک و یسته شدن مرزیای دموکراسی متنرکز یستند.
گرویی ینهی ظرفی یای سوسیالیسم را در "مدرنیسم و آتهایسم" خالصاه مای-
کنند و د دلی خود از دموکراسی را یه شیوهی پااپوش دوخاتن یارای آن و
تهب یق ذین ی

یورژوازی و لیبرالی سم و ت عرض یه

دموکرا سی یا عی ن

پارلنانتاریسم و نادیده گرفتن ارزشیای قدرت سیاسیِ یرآماده از ارادهی
اکثری مهلق مردم ،خالی میکنند...
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یعضی یه یهانهی تقادیس آزادییاای فاردی دموکراسای را یناان اساتبداد
اکثری

می خوانند و یرخی دیگر آزادی را در تقایل یا دموکراسی قرار می-

دیند و سوسیالیسم و کنونیس یا را دشنن دموکراسی معرفای مایکنناد کاه
گویا قرار اس

یه محض کسب قدرت سیاسی دمار از روزگار مخالفان سیاسی

خوئ در آورد و دخل آزادییای فردی را ییاورد....
عدهیی یه فهم و یرداش

خود از تاریخ فقط دویس

سال عنق مایدیناد تاا

دموکراسی را در حد دس آورد مبارزهی یورژوازی یا اساتبداد فئاودالی و
یرچیدن یساط یرتری طلبی نژادی ،قومی ،مذیبی تقلیل دیند و یا چسباندن
دموکراسی یه حوزهی مالکی

خصوصی زیرپای آنرا خالی کنند...

و یرخی دیگر یی توجه یه ایانکاه سوسیالیسام یاا دموکراتیاک اسا

یاا

سوسیالیسم نیس  ،ینوز در خواب و خیال انقاالبیاای دو مرحلاهیای یارای
اولو ی

دموکرا سی یر سوسیالی سم زنج یر می زن ند و در د فاع از ان قالب

دموکراتیک و یرای انکشاف یورژوازی یه یخشیای مترقی "یاورژوازی ملای"
دخیل می یندند و جامعهی عنیقا سرمایهداری ایران و طبقهی کارگر پنجاه
و گلای یکای از روساتایای قنادوز

و پنج میلیاونی آنرا در قالاب خشا

افغان ستان ذوب می کن ند تا در د فاع از "تول ید م لی" نها ی

رادیکالی سم

خود را در گری بان درا نی عل یه " یورژوازی وای سته" و امپریالی سم ،که
یزعم جنابشان "آمریکا" و "وال استری " اس  ،جا و جار یزنند!
چرا دموکراسی تاویلپذیر اس ؟
دموکرا سی از ت ندن سومر و آ تن تا ع صر مدرن و قوام یافتن یورژوازی و
سپس شکلیندی نظریهی علنی سوسیالیسم مارکس سایقهی تااریخی دارد و یاه
ینین اندازه نیز یر اساس یرورتیای عصر خاود تغییار چهاره داده و یاا
تفا سیر و ت عاییر مخت لا تعر یا شده ا س  .ا یافه شدن پیش یا پ سوند یه
ً یه ینین دلیل صورت پذیرفته اس  .چنین اماری دریاارهی
دموکراسی دقیقا
سوسیالیسم نیز رخ داده اس  .چنانکه صرف نظر از دو شایوهی سوسیالیسام
ذینی و علنی ،دول یا ،احزاب ،جریانیا و افراد مختلا روش خاود را یاا
ایافه کردن پسوند یه سوسیالیسم نزدیکتر از دیگران دانساته و از ایان
راه تریبونی یرای دفع رقیب ساختهاناد .سوسیالیسام ماورد نظار لنتین
استالین

تروتسکی

مائو

خروشچف

گورباچف ،کاسترو ،چهگوارا

سونگ ،مارشال تیتو ،هوشهمینه ،انور خوجه ،پولپوت ،لتدوا

کیم ایل

و دیگاران –

که در قدرت سیاسی یودهاند  -یه ینان اندازه متفااوت و متخاالا یاوده
اس

که فیالنثل سوسیالیسم پانهکوک

دیو ید

هاروی،

کالی نی کوس ،هر برت
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لوکاچ

شارل بتلهایم

مارکوزه،

پل سوئیزی

مک فر سو ،

پوالنزاس

ایگل تو

مک نالی

پری اندر سو

جا

رو مر

تونی ن گری

می شل لووی

هورکهایمر و هابرماس متعلق یه نحلهیاای گونااگونی یاوده و تفاسایر و
تعاییر ویژهی خود را داشته اس  .وایح اس
سبب قدم

که این امر دموکراسی را یه

تاریخی آن ،یا پوشش فریهتری فارا گرفتاه و یاه تفسایرپذیری

گستردهی این مفهوم دامن زده اس .
در ی نین ا یران معا صر ،ظرف صد سال گذ شته  -پس از ان قالب اکت بر - 6161
جنبشیا و سیاس مداران مختلا یا ایداف و منافع متفاوت و گاه متضاد از
سوسیالیسم سخن گفتهاند و میگویند .تعاییر و تفاسیر سلطا زاده ،حیتدر
عمواوغلی ،تقی ارانی ،احسا
بیژ

جزنی

مصطفا شعاعیا ،

طبری ،امیر پرویز پویا

تقی شهرام ،خسرو گلسرخی و گاروهیاا و احازاب یفتااد و دو
چپ از سوسیالیسم یمسان نبوده اس .

ملتی کنونیِ مدعی
از سوی دیگر تفسیر جا

الک و جا

استوارت میل از آزادی فردی و یرداش

الک سی دوتوکو یل از خ هر دموکرا سی یه ع نوان "ا ستبداد اکثر ی " ارت باط
چندانی یا درک افالطو

و ارسطو از مقولاهی دموکراسایِآتنای نادارد .در

دموکراسی آتنی فقط شهروندان درجه یاک از حاق رای و مشاارک
دول

یرخوردار یودند و اکثری

در ادارهی

جامعه (غالمان و یردهگان) از کمترین حق

شهروندی یهرهیی نداشتند .حال آنکه یاورژوازی لیبارال یاا تاکیاد یار
اصال

یازار آزاد از حقو

یشر؟) در یرایر

یکسان ینهی شهروندان (حقو

صندوق د فاع کرد .لیبرالی سم؛ صندوق رای یا صندوق فال
ملی تی را به طور برا بر و بدو
برابر شهروندا
خرید (توا

شرک

چ ند

تو جه به ر نگ و نژاد و مذهب در

نهاد و به این مهم نیز که این شهروندا

اقتصادی) مساوی و برابر برختوردار نیستتند

از قدرت
بتیتوجته

ً یا تعری فی که مارکس و
ما ند .دموکرا سی مورد ن ظر لیبرالی سم ن یز تب عا
انگلس و لنین از دموکراسی ارایه کردند از اساس متفاوت و حاوی تنااقض-
یای ساختاری یود.
دموکراسی در کلیات خود یه

قوانین مورد توافق اکثری

ماردم یهاا مای-

دید .این قوانین و تصنیمسازییا اعم از اینکه در شورا و یا یار نهااد
یرآمده از مشارک
مشروعی

مستقیم و عزل پذیر مردم یه تصویب رسیده یاشد ،منشا

دموکراسی را رقم میزند .اما لیبرالیسم و یورژوازی چارچوبیای

اقتصادی ،سیاسی ،فرینگی و حقوقی ویژه و از پیش تعیین شدهیی دارد کاه
من کن ا س

یا موازین و یرآی ندیای متغ یر فرا گرد حر ک

دموکرات یک در

تضاد قرار گیرد .ننونه را در جنگ خلیج تنام دول یای سارمایهداری – از
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آمریکا و اتحادیهی اروپا تا ژاپن و روسیه و چین  -یاه اشاغال نظاامی
عرا

رای مثب

دادند .اما در تنام نظرسنجییاا و یاه گاوایی تظاایرات

مکرر و مستنر خیایانی ،آحاد مختلا جامعه ،اعم از کارگران ،روشنفکران
انقال یی و دان شجویان رادی کال از مخال ف

آ شکار خود یا ج نگ سخن گفت ند.
کاه

یه عبارت دیگر شرایط فعلی جهاانی یاه گوناهیای رقام خاورده اسا

دموکراسی کارگری را در تقایل یا لیبرالیسم قرار میدیاد .چارا کاه از
منظر منافع لیبرالیسم و سرمایهداری دامنهیای حاکنی
یر شکل منکن یاید یه سود اقلی

اکثری

مردم یاه

کوچک (الیگارشی) ،محدود و یسته شود.

یه ینین دلیل نیز جامعهی آزاد و یرایر جامعهیی دموکراتیک و در تخالا
و یاز یم یر ینین منوال یرگونه قانون-

یا سرمایه داری و لیبرالیسم اس
مندی مورد توافق اکثری

نه فقط الجرم در تضاد یاا مناافع سارمایهداری

قرار میگیرد ،یلکاه یاه ساادهگای از ساوی ایادهئولاوژی حااکم یار آن
(لیبرالیسم) مردود و ملغاا اعاالم مایشاود .لیبرالیسام یاروندادهیاای
پارلنان یا روالمندییای مورد تایید اکثریا
رعای

میکند که یه تعبیر جا

جامعاه را یاا ایان فارض

استوارت میل"حکوم

مردم را زیر پا ننیگذارد" (میل

خود مردم ،حقو

مدنی

،6818ص)11:

ژرژ بوردو در جر یان ن قدی سنتر پیرا مون سیر ت هور لیبرالی سم  -که از
"انعهافپذیری و یلند نظری" تبدیل یه "انجیل سارمایهداری" شاده اسا

-

مینویسد:

«میتوان فاجعهی دول

لیبرالی را کشتن زندهگی در فلسفهیای دانسا

کاه

زایش خود را مدیون آن یود .ینگامی که قدرت از ماردم ناشای مایشاود و
ح قو

فردی را رو یاروی ایتکار یای آن ن هادن ،ییش از و فاداری یه آزادی

یه مع نای ت هی کردن آزادی گویر خویش ا س ( ...چ نین یود که ی سیاری از
متف کران از لیبرالی سم روی یرگرداند ند) یرای ننو نه جا
نه در پی پیوستن یه اعتقادی دیگر ،یلکه یر عکس یرای حفا

ا ستوارت م یل
ایناان یاه

آزادی یه سوسیالیسم روی آورد( 6».ژرژ بوردو ،6813 ،صص)681-681:
واقعی

تاریخی این اس

که یرای یک دورهی زمانی  -کاه یرایاری خاوایی

یورژوازی در مقایل نژادپرستی فئودالی جنبهی مترقی و انقالیی داشاته -
فکر سیاسی دموکراسیخواه یا ایدهئولوژی سرمایهداری (لیبرالیسم) یمساو
و منهبق شده اس .
آیا دموکراسی مدافع منافع سرمایهداری اس ؟
در تکنیاال مبحااث پیشااین  -تخااالا دموکراساای و لیبرالیساام در جامعااهی
دموکراتیک سوسیالیستی  -این نکته را یم ایافه میکنم که در سیر تکامل
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و مه لق لیبرالی ستی (از

دموکراتیزا سیون انقال یی جام عه ،قوانین ثا ی

ماردم

جنله اقتصاد سرمایهداری) علیالقاعاده یاه نفاع ارادهی اکثریا
(کارگران و زحن کشان) تغییر مییاید .یا چناین افقای طبیعای اسا
دول

لیبرالیسم یه حاکنی

دموکراتیک کارگری تن ننیدید .منهاق تحاوالت

اجتناعی در عصر سرمایهداری از یکسو مبین این نکتتهی بتدیهیست
هرگونه جنبش دموکراتیک بدو
سوسیالیسم – و به تبع آ
موید این امر یدیهی اس

کاه

هژمونی مطلت

کته

طبقتهی کتارگر راه بته

آزادی و برابری – نمیبرد و از ساوی دیگار
که تغییرات دموکراتیک و مورد اجناع آگایانهی

فرودستان مبانی و موازین مویوعهی لیبرالیسم را متزلازل و متضارر مای-
سازد .اگر فیالنثل در پروسهی پیروز تحوالت دموکراتیک ،ارادهی اکثریا

یه ان حالل مالک ی

خصو صی و دول تی

آزاد سرمایهداری تعلق گرف

ل غو کارمزدی و برچ ید

بازار

– که علیالقاعده یاید چنین شود  -یه طاور

قهع دموکراسی لیبرال اولین سنگری اس

کاه سارمایهداری پشا

دموکراسی کارگری مویع میگیرد .تردیدی نیسا

آن علیاه

کاه جاویر لیبرالیسام در

دفاع از اقتصاد سیاسی سرمایهداری شکل یسته اس

و یه ینین سبب نیز در

جر یان یک فرای ند حداقلیِِ دموکرات یک  -مان ند دموکرا سی خل قی من سوخ
شده ن یز  -ین یاد دموکرا سی یا تز لزل پاندولی ستی در مقا یل لیبرالی سم
میایستد و این ینان افتراقی اس

که مسیر دموکراسی را از ریل سارمایه-

داری جدا میکند و ینن یالوجه ساختن انقالبیای دو مرحلاهیای ،تنهاا راه
استقرار دموکراسی کارگری را در آلترناتیو انقالب سوسیالیستی یااز مای-
یاید!
یاید پذیرف

که مفهوم دموکراسی در سیر تهور فکری جوامع انسانی دچار

ت حوالت عن یق سیا سی اقت صادی و فرین گی

شده ا س  .ا ین

قدر ی س

که

« دموکراسی و آزادی یه لحاظ حوزه و قلنرو کاریردشان در فرینگ سیاسی و
در واقعی

اجتناعی دو مفهوم و مویوع متنایزند .در حالیکاه دموکراسای

از مقولهی قدرت ( )mightمتاثر اس  ،آزادی در مفهوم تاریخیخود یعنی در
تجریهی تاکنونی یشری

 -نه یه عنوان یک لغ

عنوان یک آرمان – مقولهیی اس

در متن کتابیا و ناه یاه

حقوقی ( .)rightدموکراسی ناظر یر جناع و

مبین سازماندیی قدرت در جامعه اس  .در حالی که آزادی نااظر یار فارد
اس

و حوزهی آزادی عنل فرد را از قدرت سیاسی تبیین و تعیین مایکناد.

ینایراین دموکراسی ننیتواند "نگرش یاورژوازی یاه امار آزادی" یاشاد.
ً مفاییم دموکراسی و آزادی توسط روشنگران عصر انقاالب یاورژوایی
اتفاقا
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تدقیق و تفکیک شده اس  .یم این روشانگاران و یام یاورژوازی در سادهی
یجدیم یرای این دو مفهوم تنایز قایل یودند .یرای آن یورژوازی  -و نه
ً روشنگران سدهی یجاده مانناد دیتدرو – دموکراسای عباارت یاود از
لزوما
حکومتی که قدرت سلهن

استبدادی و مهلق را محدود میکرد و یورژوازی را

در یخشی از قدرت مشارک

میداد و دول

– نه جامعه و مردم – را از قیاد

سن یای دینی و امتیازات اشرافی (نژادی ،قومی) میریاناد 2.آزادی یارای
آن یورژوازی ،در مفهوم غاییاش عباارت یاود از آزادی مالکیا

و آزادی

تجارت .ینهی آزادییای دیگر در چارچوب این آزادی تعریا میشدند .معلوم
که مارکسی سم و سوسیالی سم یه آن دموکرا سی ( یورژوایی) و آن آزادی

اس

(لیبرالی) یه عنوان مقولهیی کلیدی ،معتبار ،ارزشمناد و دارای تااریخ
مصرف ننینگرد .آن مقوالت یه عنوان واقعیاات اجتنااعیِ یخشای از تااریخ
دویس

سال گذشته یه روزگار سپری شدهی دموکراسی لیبرالی تعلاق دارد و

نوسازی آن در قالب دموکراسی نئاولیبرال و در چاارچوب اقتصااد سیاسای
سرمایهداری کمترین جنبهی ترقیخوایاناه و انقالیای یاه آن نناییخشاد».
(سارا محمود ،در دفاع از دموکراسی)6831 ،
یرخالف تصور و تحلیل پیشگفتهی ژرژ بوردو ،از متفکران و تئوریساینیاای
لیبرال سدهی یجدیم این جا

استوارت میل نباود کاه از لیبرالیسام یاه

سوسیالیسم ذینی گرایش یاف  ،یلکه ژا ژاک روسو یود که یاه سابب تفکار
رادیکالیستیاش یه مالکی

خصوصی تاخ  .دلیل این امر را نیاز یایاد در

گرایش روسو یه دموکراسی اکثری گرا و سنپاتی میل یه آزادی یورژوایی و
فردی دانس

که اولی را یه ژانری از شبه سوسیالیسام نزدیاک مایکارد و

دومی را در لیبرالیسم مهلق متوقا میساخ  .روسو اگرچه مخاالا یرایاری
حقو

زنان یود اما در مخالف

یا قدرت کلیسا و اشراف کمتارین ساازش و

تعللی از خود نشان ننایداد .رادیکالیسام او در دفااع از دموکراسای و
حقو

عنومی لگد شدهی مردم او را از فیلسوفانی که در مبارزه یا سیهره-

ی کلیسا یمرزماش یودند – مثل دیدرو و یعدیا هیوم – جدا کارد و آوارهی
شهریای اروپا ساخ  .او حتا از خردگرایی که شارایط جامعاهی معاصار را
پیش شرط تعقل قرار می داد ،فاصله گرف

و احساس را در یرایار تعقال ،و

جنعگرایی را در یرایر فردپرستی یورژوایی قرار داد و ینراه یا ویکتور
هوگو از یرجستهترین متقدمین مکتب رمانتیسیسم انقالیای شاد .دموکراسای-
طلبی عنیق و رادیکال روسو یا سوسیالیسم پیشا مارکسی نزدیکی دارد .یم
اوس
گف

که یه تلخی تذکر داد آن کسی که اولین یار زمینی را تصرف کرد و
"این مال من اس " پایهی جامعهی یورژوایی را ینا نهاد.
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رو سو در ف صلی از ک تاب " قرارداد اجت ناعی" یرای ام کان ای جاد دموکرا سی
چهار شرط قایل میشود:
 .6و جود ک شوری ی سیار کو چک .رو سو معت قد یود تع یین ننای نده از طرف
مردم یرای قانونگذاری مخالا دموکراسی حقیقی اس  .زیرا یاز یم جامعاه
یه دو دستهی فرمانده و فرمانیر تقسیم میشود .پس یرای جبران این زیان
یاید کل مردم یرای قانونگذاری گردآیند ...شک نیس

که این کار فقط در

کشوری یسیار کوچک امکان دارد.
 .2اخال

و آداب و رسوم ساده.

 .8تا آنجا که منکن اس
یرایری در حقو

یرایری در مقاام و دارایای .زیارا یادون آن،

و امکانات چندان تداومی ندارد .روسو گناان مایزد کاه

یرایری کامل در ثروت امکانپذیر نیس  .وانگهی ننیتوان ینهی امتیازیای
ناشی از مقام اجتناعی را حذف کرد ،یه ینین دلیل گفا

"تاا آنجاا کاه

امکان دارد".
 .1فقدان یا دس کم ،کنیِ تجنل( .ژا ژاک روسو ،6816،صص)616-613:
چون تجنل نیز تا حدود زیادی زادهی ثروت اس

در اندیشاهی

میتوان گفا

روسو دو شرط از چهار شرط استقرار دموکراسی ،تعدیل ثروت اسا

و یناین

امر نیز او را در یرایر نظام سرمایهداری قرار میدید.
یرعکسِ روسو؛ پیشگامان مکتب لیبرالی ،از جنله جا

استوارت میل ،الکسی

دوتوکویل ،ادموند بروک و ...یر آن یودند که دموکراسای یعنای "تاودهی
تاریک" و "استبداد خلق" 8.میتل کاه اماروز یام توساط طارفداران مکتاب
لیبرالیسم تقدیس میشود معتقد یود یرای جلوگیری از "استبداد دموکراسی
یاید حداقلی از آزادی یا و حقو

فردی را در نظر گرف

که ییچ دولتی حق

نقض آنیا را نداشته یاشد .اگرچه این روش نقش مثبتی در گستردهتر کردن

قلنرو آزادی فردی یازی میکند ،اما بتورژوازی و لیبرالیستم در اصتل
عدم مداخلهی دول

در عملکرد سرمایه و بتازار را در نرتر دارنتد.

یعنی ینان آزادی که یک دموکراسی واقعی ناگزیر یه نقض آن میگردد .تالش
جا
دول

استوارت میل یه منظور ایجاد توازن میان آزادییای فردی و حاکنی

-

در چارچوب قانون یرخاسته از جهاننگری ویژهیی یود کاه در نهایا

یه نظریهپردازییای جامع پیرامون دموکراسی لیبرال انجامید .اما اختالل
در ای جاد توازن م یان دموکرا سی و لیبرالی سم  -که یر گز مورد تو جه م یل
واقع نشد  -از آنجا شکل گرف

که میل در یاز تولید مفهوم دول

احزاب سیاسی و منافع طبقاتی صاحبان قدرت (در اصل دول

یورژوائی) یاز

میماند .میل یه این نکته توجه ننیکرد که وظیفهی اصلی دول
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از نقش

دموکراتیک

حف

امنی  ،نظم و ثبات جامعه نیس  .چنین رویکاردی یاه تباع فراگاردی

صورت میگیرد که طی آن حضور و استنرار قدرت دول  ،هر دولتی را مشروط
به حفظ و دفاع از منافع طبقهی حاکم میکناد .تاکیاد یار قاانون یاه
ا مل

عنوان سازوکار ایجاد تعادل میان دول
ً رویکردی دموکراتیک را نشان میدید  -سبب مایشاود کاه
دول  -که ظایرا
میل از وظیفهی اصلی و رایبردی دول
سیا سی اقت صادی و فرین گی

که

انجامیده اس غافل یناند .دول
چه دول

انتخایی یودن

و خصل

و مجنوعهیی از لوازم و یرورتیاای

یه ظ هور دول تی

خاص

یا م نافع و یژه

چه غیر مشروع و برآمده از کودتا و

برآیند انتخابات آزاد و برآمده از آرای اکثری

مردم به

هر شکل وظیفهی اصلی خود را در متن حفظ منافع طبقتهی حتاکم قترار
میدهد( ".قراگوزلو ،6831 ،صص)212-833:
میل خوایان گستردهتر کردن آزادییای فردی یه منظور محدود ساختن قادرت
دو ل

و ج لوگیری از ا ستبداد دموکرا سی یود .یرخالف رو سو که راه مقای له

یا پیدایش مستبدان از درون دموکراسی و یا یه قول فالسفهی یامزماان او
"راه حل تناقض آزادی مردم و قدرت مستبد" را اصل اکثری
راه حل این تناقض را تشکیل دول

میدانس  ،میل

کوچک و محدود از نخبهگان میخواند که

یر اساس عقل سیاسی و دستگاه اجرایی مبتنی یر قانونگراییمهلاق حکوما
ک ند .م یل  -که یرخالف رو سو  -یا حق رای ز نان موا فق یود از ا ین مو یع
دفاع میکرد که تنها یاسوادان یاید حق رای داشته یاشند.

1

دموکراسی کارگری!
این جدال نظری یین متفکران یازتاب مبارزهی طبقاتی یوده اس  .در انقالب
کبیر فرانسه و پس از تحقق دموکراسای یاورژوایی؛ حاق رای عناومی شاعار
طبقات فرودس

یود .در اواسط قرن  ،61دورهیی که یر مباارزهی یاورژوازی

یا استبداد سیاسای ،یاا چاالش جنابش کاارگری رویاهرو مایشاد و اناواع
"سوسیالیسم"یا فضای سیاسی اروپا را اشباع کرده یود ،دموکراسی یه محور
مبارزه تودهیای محروم تبدیل شده یود .هال دریپر مینویسد ،دموکراسی در
این دوره آنقدر "سرخ" یود که کلنهی "توده" و "خلق" در قرن ییساتم .او

میگوید مانیفس

کمونیس

و انقالبهای میانهی این قتر

بتورژوازی را

به شدت از دموکراسی ترسانیده بود .او فهرستی از نوشتهیاای آن زماان
ارائه میکند و نشان میدید چهگونه "استبداد خلق" و ترس از آن حتا فضای
مهبوعاتی را اشباع کرده یود .از جنله:
گیزو نخس

وزیر فرانسه در  6311نوش  :یم سلهن
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طلبان یم جنهوریخوایان

و یم چپیا از دموکراسی دفاع میکنند ،دموکراسی مصیب

اس  .جنگ طبقااتی

اس  .استبداد خلق اس  .استبداد خلق یعنی مردم خواس

خود را یه طبقاتی

اع نال کن ند که ا گر یم اقل ی

یا شند مامور ی

دار ند یر جام عه حکو م

کنند" .دموکراسی یعنی ینهی قدرت یه خلق ،این دیکتاتوری خلق اس ".
دونو سه نو ش  " :ا گر قانون ی
یاد قانونی  ،و اگر کافی نیس

یرای ن جات جام عه کافی ا س  ،پس یر قرار
پس زنده یاد دیکتاتوری".

تاینز لندن خوایان لغو حق رای عنومی شد .سرمایهداران منچستر اعتصااب
را "استبداد دموکراسی" خواندند.
دوتوکویل نوش " :اشکالانقالبکبیرفرانساه آن یاود کاه یاه جاای حکوما
خودکامهگانروشناندیش ،دیکتاتوریخلق و استبداد دموکراسی را یاه قادرت
رسانید".
دریپر میگوید در این زمان دموکراسی کلناهیای سیاسای یاود ،ناه ایاده-
ئولوژ یک و مح توای اجت ناعی آن م هم یود .یک حکو م

تا آن جا دموکرات یک

یود که در مردم پایه داش  .جدا از شکل حکوم  ،خود نفس شرک

مردم در

حکوم  ،مستقیم یا غیر مستقیم ،مسالهی اصلی دموکراسای یاود و یادف از
دموکرا سی یرا یری اجت ناعی یود و یه خاطر ی نین م ضنون یود که مناد یان
مکتب لیبرال مثل دوتوکویل یه آن حنله میکردناد( .دریپتر ،دیکتااتوری
پرولتاریا از مارکس تا لنین فصل اول)

در قر

بیستم نیز مبارزه برای دموکراسی و سوسیالیسم درهتمتنیتده

بوده و در حالیکه جنبش سوسیالیستی یرای دموکراسی و حق تعیین سرنوش ،
در مفهوم عام و خاص آن ،یرای متشکل کردن فرودستان و کسب قدرت جنگیده

ا س  ،یورژوازی دموکرا سیِ مت کی یر ح

تع یین سرنو ش

و ح

ت شکل را یه

نام آزادی کوییده اس .

همین مبارزهی درهمتنیده بترای سوسیالیستم و دموکراستی

الاقتل در

اروپا (کشورهای اسکاندیناوی) تامین اجتماعی و قوانینرفاه را بته
دول هایبورژوائی تحمیل کرد .متردم از آزادی محتدود در دموکراستی-
بورژوایی بترای بهبتود و تع متادی ختود و کتاهش فاصتلهی طبقتاتی
استفاده کردند .آیزیا برلین از آزادی در چهارچوب ایان دولا یاا یاه
عنوان آزادی مثب

نام مییرد .یعنی آزادی و یرایری حقوقی که یار تاالش

یرای یهبود ویع فرودستان و تامین شرایط یرایار اساتوار اسا  .یارعکس
ییگانهگییورژوازی یا دموکراسی کارگری را در آمریکا میتوان یاه عیاان
دید که ننونهی "آزاد"ترین جامعه در مفهوم یورژوایی آن اس  .جامعهیای
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که فردگرا یی خودپر ستانه را یه حد ا عال تکا مل داده و "یرا یری" ح قوقی
فردی در آن چنان گسترشیافته که تشخیص رییسجنهور و کارگر از روی ظایر
و رفتار آنیا دشوار اس

و حتا آثار القاب و امتیازات و تشاریفات ماا

قبل سرمایهداری را روییده اس  .اما در ینین جامعهی یورژوایی ،صاحبا
سرمایه اجازه نمیدهند اتحادیهها پا بگیرند و تالش بترای هتر نتوع
همبسته و جمعی کارگرا

فعالی

با قساوتآمیزترین شتیوههتا تنبیته

میشود.
البته از اینجا نبایاد و ننایتاوان نتیجاه گرفا
دموکراسی و سرمایهداری یاا آزادی قرایا

کاه سوسیالیسام یاا

دارد .مسااله ایان اسا

کاه

سرمایهداری آزادی فرد را در چارچوب آزادی سرمایه محصتور کترده و
اعضای اجتماع را از هم بیگانه ستاخته و ساپس یاه ناام ایان آزادی،
دموکراسی را سرکوب کرده اس  .یورژوازی یر جا که یه نفع مالکی
و انباش

سرمایه اس

ِ نقض حقو
یا خشنترین شکل

خصوصی

یشر و آزادی فاردی یام
علیاه تحقاق

کنار می آید ،اما یرجا که یرای آزادی سینه چاک داده اسا

دموکراسی یوده اس  .یه ینین دلیل نیز در انگلیس مارگارت تاچر خوایان
رای مخفی در اتحادیهیا شده یود تا اسکار وایل را که میخواس
رای علنی و چشم در چشم کارگران یمیستهگی آنیا را حف
و حق اعتصاب و فعالی

از طریق

کند ،شکس

دیاد

اتحادیهیا را یشکند.

ِ اردوگایی ،غرب از "آزادی" در اروپای شارقی
در جریان فروپاشی سوسیالیسم
دفاع کرد .واقعی

تلخ این اس

که حنای

غرب از آزادیخاوایی لیبرالای

واسالو هاول در چکواسلواکی و دفااع از "یاایجاک" کاردن جنابش کاارگری
لهستان از سوی کلیسا و لخ والسا و تیریاران جنای کارانهی چائوشسکو و
رقص مجنونانهی سرمایه روی خرایهیای دیاوار یارلین و یاه زیار کشایدنِ
مجسنهیای لنین در کشوریای آسیای میانه و "انقالب"یای ارتجاعی رنگی در
گرجستان و اکراین و دهیا رویکرد مشاایه در آلناان شارقی ،مجارساتان،
رومانی و سایر اعضای پینان ورشو نه یرای استقرار حکوم
که در کشوریای یلوک شر

کرد

منتخب مردم -

قبالً چندان یی معنا نبود  -یالکاه یارای آزاد

زنج یر بازار هار و تجم یع

سرمایه از شر مالک ی

دو ل

یود.

د فاع از حق رای ع نومی یم تا جایی یرای غرب قا یل د فاع یود که
"سوسیالیسم دولتی" را از قدرت یه زیر کشد ،اما ینین که مردم خواستند
از حق رای خود ا ستفاده کرده و تامین اجت ناعی را ح ف
یه لکن

افتاد و اکنون در محافل سرمایهداری غرب صحب
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کن ند یورژوازی
یر سر این اسا

که اگر استبداد سرمایه نتواند یه شیوهی خود ،آزادی را یه یند یکشاد،
پس یک دوره استبداد یرای این کشوریا یروری اس .
در غرب یماکنون که یحران اقتصادی ،نفی دول

ریا

رفااه را یاا سیاسا یاای

اقتصادی در دستور گذشته اس  ،منادیان نئولیبرالیسم ،یه دولا -

یای پارلنانی حنله میکنند و آنیا را استبداد حزیی میخوانند و خوایان
ً حف امنیا و
استقرار دول آژان یستند .دول کوچکی که وظیفهاش مهلقا
آزادی سرمایه و شرایط الزم یرای ا ین آزادی و امن ی
یروری اس

ا س  .و جود دو ل

اما نه حتا یرای تنظیم یازار یلکه یارای جناع کاردن یسااط

معتریان یه وال استری

و اعتراض جلیقه زردیا و....

تحنیل قاوانین رفااه یاه دموکراسای یاورژوائی ،از نظار یار دو جناا
یورژوازی یاری یر دوش مل

محسوب میشود .راس

تهور یافته  -که از سوی

مدافعان "سرمایهداری شاد" و نحلهیای چپ نو و فرانکفورتییا مرکاز یاه
"راس

نو" یا "نولیبرالیسم" موصوف شده -یا شعار "پولگرایی" و"مقررات-

زدائی "س

که دول

رفاه (دول یای کینزی) را از میدان ییرون مایکناد،

تا یه مردم یقبوالند "آزادی یازار" اس

که یه یهبود ویاع ماادی آنیاا

کومک میکند .اما آزادی یازار و آزادی سرمایه یا ویاران کاردن سیساتم
رفاه ،پایهی اجتناعی ینین دموکراسی محادود غریای را متالشای مایکناد.
ت صادفی نی س

که را س

جد ید ی نه جا دموکرا سی و قوانین ر فاه را یا یم

زیر یرب میگیرد.
نرر مارکس دربارهی دموکراسی!
میتوان پذیرف

کاه حتاا در چاارچوب نظاام اجتنااعی سارمایهداری نیاز

دموکراسی و یرایری یا یم پیوندی ناگزیر دارناد و دومای پایاهی اولای

محسوب میشود و در این قالب یم ،مبارزه برای بهبود شترای

زنتدهگتی

مبارزه برای دموکراسی پیش رود

یاه ویاژه

فرودستا

نمیتواند بدو

ً یه ی نان م قدار
که اک نون یورژوازی شن شیر را از روی سته و م ستقینا
دموکراسی که دس آورد انقالب قرن  63اس

انقالبها و مبارزات کارگرا

و یه قوانین رفاه که دست آورد

در طول قرن  61و  23اس یجاوم آورده .به

عبارت دیگر برای انکشاف مبارزهی طبقتاتی طبقتهی کتارگر بته شتدت
نیازمند دموکراسی اس .
مارکس در رسالهی "مسالهی یهود" /تاریخ  /6318یه ویو
ان قالب یورژوائی ا مور دو ل

توییح میدید که

را یه ا مور مردم ت بدیل کرد .دو ل

سیا سی

را یه صورت امر کلیهی مردم درآورد ...یا این حال  -چنانکه میدانایم-
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یورژوازی در درجهی اول خوایان تحدیاد قادرت فئودالیسام و مشاارک
یخشی از حاکنی

در

یود و سپس خیز یلندی یرای تسخیر تنام پایهیاای قادرت
مردم ،که تسلط خود و طبقاهاش یار

یرداش  .دغدغهی یورژوازی نه حاکنی

ینهی ارکان قدرت و ییرون راندن تهیدستان از سهو

مختلا دول

یود .یه

نوشتهی هال دریپر (مارکس پژوه) زمانی که منازعهی تئوریک "سوسیالیستم
یا دموکرا سی

اول کدام یک؟" اوج گرف ته یود ،مارکس پس از سفر یه

فرانسه یه چشم خود دید که یورژوازی یرگز خوایان ریایی کا مل سیاسی و
آزادی کامل دول
ی دول

از عناصر جامعهی مدنی نبود .مارکس معتقد یود "رایهه-

سیاسی یا جامعهی مدنی درس

ینان قدر روحی اس

که رایههی یهش

یا ز مین" .در فران سه و انگ لیس یرخالف آل نان ان قالب سیا سی یورژوازی یه
انجام رسیده و دموکراسی یورژوائی مستقر شده یود .اما در این دول یای
پیشرفتهتر یورژوائی ،سرمایه نه فقط یر "جامعهی مدنی" یلکه یر "جامعه-
ی سیاسی" یعنی دول

یم حاکم یود .یه عبارت دیگر حکوم

یه جای کنترل

مردم (دموکراسای) ذیال سالههی یاورژوازی یاود .اگرچاه حاق رایعناومی
انتخایات و سیستم ننایندهگی (پارلنانتاریسم) پذیرفته شده یاود ،اماا
یورژوازی از طریق مالکی  ،یوروکراسی ،نهادیای ایادهئولوژیاک و قاوهی
قهریه جامعهی سیاسی را تح
یا شده یود ،اما سیاس

سیهرهی خود داش  .جامعهی مدنی از سیاس

ر-

از جامعهی مدنی و عنصر اصلی آن ریا نشده یود.

یدین ترت یب یود که مارکس پس از تدوین ت ئوری تکا مل اجت ناعی و تن ظیم
تئوری دول

خود یه این جنعیندی نهایی رسید که دموکراسی را نته فقت

از چنگال فئودالیسم
باید بیرو

بلکه از چنگ بورژوازی و خرده بورژوازی نیتز

کشید و ینین امر نهفهی اولیه و اصلیِ تکوین دو تئوری مهم

و م شهور او یع نی "ان قالب مداوم" و " دیک تاتوری پرولتار یا" را شکل
داد 2.در نظر مارکس ینواره دموکراسی عبارت از دولتی یود که ماییایسا
تو سط

مردم از

پایین

نهادینه شود .اکثری

عروج ک ند و در را ستای د فاع از م نافع

مردم

مردم در جامعهی سرمایهداری ،طبقهی کارگر اس .

عالقهی مارکس یه از میان یرداشتن مرزیای جامعهی مدنی و جامعهی سیاسای
در "نقد فلسفهی حق هگل" مشهود اس  .یا این حال او یرگاز دموکراسای را

در تساوی مهلق یا ننایندهگی پارلنانتاریستی قرار ناداد .هتر چنتد در
طول ز ما
اکثری

اف کار مارکس از چارچوب دموکرا سی به مف هوم حاکم ی

به شکل طبقاتی آ

برنامهی گوتا  -تکامل یاف

یعنتی دیکتتاتوری پرولتاریتا – در نقتد
اما این امتر بته مفهتوم نفتی همتا
13

نیز نبود.

ارادهی اکثری

پیرسن چنین استدالل میکند که از نظر مارکس و انگلتس دموکراسای ثنارهی
حتنی پیروزی پرولتاریا در مبارزهی طبقاتی اس  .او مدعی اس

که مارکس

و انگلس توجه کافی یه جنبهی نهادی دموکراسی نداشتند .این غفل
جا ناشی میشود که آنان یه درس

از آن-

یودن مسیر تاریخ یاور داشاتند .آناان

ننیخواستند دموکراسی را یا سرمایهداری یکسان یدانند و سرانجام معتقد
یودند که پیریزی دموکراسی کارگری پس از انقالب سوسیالیستی ینهی مسایل
را حل خواید کرد و مادام که یه ایان مرحلاه نرسایم زمیناهی ترفناد و
مانوور یسیار محدود اس .
لوین نیز نظریهی کموییش مشایهی دارد .او از مارکس و انگلس یاه خااطر
نگرش یدفدارشان نسب

یه آزادییای دموکراتیک و تفکر از پیش تعیین شده-

یی که در خصوص پرولتاریا دارند انتقاد میکند .طبق این نظریاه طبقاهی
انقالیی یدون رعای
هوفمن یه مخال ف

اصول دموکراتیک میتواند قدرت را تضنین کند.
مارکس و انگ لس یا گرای شات درون حزب سو سیال د موکرات

آلنااان اشاااره ماایکنااد و ایاانکااه آنتتا

زودتتتر از برنشتتتاین دول ت

دموکراتیک را دولتی فاقد جنبهی طبقاتی تعریف کردند .یا ایان یناه
او اشاره میکند که مارکس و انگلس این مویعگیری را دموکراسی عامیاناه
میدانستند نه اینکه دموکراسی را کامالً رد کنند .افزون یر این آنان از
این که دول

یساتی مساتقلی دارد انتقااد کردناد و یاه شاکل مانظم یاه

دموکراسی نپرداختند.
کی

گراهام نیز یه جه گیری اکثری

یر چند چنان که شایسته اس

یاورانهی سیاسی مارکس تاکید دارد.

یه توییح آن ننیپردازد و یه تنشیای واقعی

اشاره ننیکند .یعنی یه تنشیایی کاه از درگیتری

ترورتهتای مبتارزهی

طبقاتی با الزامات دموکراتیک پیش میآید .گراهام یر جنبهیای جامعاه-
شناختی و اقتصادی اندیشهی مارکس متنرکز میشود ،در صاورتیکاه در ایان
نوشته تاکید یر ُیعد سیاسی مساله اس .
یرای یررسی این جنبه "نقد فلسفهی حق هگتل" ( )6318نقهاهی شاروع مفیادی
اس :
«سلهن

را ننایتاوان در محادودهی اصاهالحاتی کاه دارد درک کارد ،اماا

دموکراسی را میتوان فهنید .در دموکراسی ،ییچ عنصری جز مفهومی که خاص
آن اس

مفهوم دیگری ندارد .یر عنصری در واقعی

اس  .در سلهن

امر عنصری از کل مل

یک یخش ویژهگی کل را تعیین مایکناد .دموکراسای شاکل و
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محتواس  ...در دموکراسی قانون اساسی تنها یه مثایهی یک ارادهی راساخ
ظایر میشود یعنی خواس

خودگردانی ...در دموکراسی اصال صاوری در عاین

حال ا صل مادی ن یز ی س  .ی نایراین تن ها دموکرا سی و حدت را ستین عام و
خاص اس .
در اینجا دموکراسی تنها اصل عام و ینجاری اس
شامل میشود .این امر یدین لحاظ اس
ا کل نیس

که ینهی مقوالت دیگر را

که دموکراسی دارای تفاوتیای جاز

که یا مفاییم سیاسی دیگر گره خورده یاشد و آن مفاییم نیز

یه اصول دیگری مرتبط یاشند که رایههی یین جز

دموکراسی کل اس

زیرا کل جمعی

را نمایندهگی میکند.

در این چارچوب ایدهی نمایندهگی به معنی آ
را میتوا

و کل را تعیاین کنناد.

نیس

کته ایتن اصتطالح

جایگزین مردم کرد .بلکه کتل متردم است

و جتایی بترای

میانجی در این مفهوم نیس  .تنها در صورتیکه این شکل مهلق یوی

حفا

شود جنبهیای صوری و عام دموکراسی و جنبهیای مشاخص و ویاژه آن یکای و
که یرای معنی داشتن این مفهاوم یاروری

متحد می شوند و این ویعیتی اس

اس  .دموکراسی یه مثایهی ایدهییکه ییچ پایهیی در شرایط مشاخص نادارد
یه لحاظ مفهومی ییتاثیر اس
مثالً یه

و اگر یه آن مانند شکل مشخص نگریسته شود

شکل رو ندی م عین و

یدون در ن ظر

گرفتن کل ی

ا ین مف هوم

ناکارآس [ ».تاکیدیا از من اس ]
مارکس و جامعهی مدنی!
عالقهی مارکس یه تعیین جایگاه دموکراسی در یک سلسله مراتب و اتکای او
یه مدل جز

ا کل نشانهیای فلسفهی هگل را یر خود دارد .اماا از آنجاا

که این توییحات یر زمینهیی انتزاعی صورت گرفته و مارکس ینوز تجزیه و
تحلیل طبقات اجتناعی را یسط نداده یود ،فاصله گرفتن او از یگلاییاای
جوان یه تکوین نهایی مانیفس
یر کل(مردم) از میان نرف

کنونیس

انجامید .یا این ینه تاکید او

یلکه شکل طرفداری از حاکنی

اکثری

و تعهاد

اساسی یه یاالترین حد دموکراسی مستقیم و منهبق یا واقعیات اجتناعی و
سیاسی را یه خود گرف .
جنبهی مهم دیگر کتاب "نقد فلسفهی حق هگل" عالقهی مارکس یه از یین یردن
تفاوت یین جامعهی مدنی و جامعهی سیاسی اس  .اینکه جامعهی مدنی موظاا
اس

نفوذ قوهی مقننه را در تودهیا و در صورت امکان در یناهگای آنیاا

افزایش دید ،اینکه جامعهیمدنی واقعی در صدد اس

تا خود را جاایگازین

جامعهی مدنی غیر واقعی سازد ،و دارای قوهی مقننه شود ،این ینه نتیجه-
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ی تالش جامعهی مدنی اس

در یوی یایی سیاسی یا تبدیل یساتی سیاسای یاه

یستی واقعی خود ،تالش جامعهی مدنی در تبدیل خود یه جامعهی سیاسی ،یاه
جامعهی واقعی ،یه مثایهی تالشی یس عام جه

مشارک

در قوهی مقننه جلوه

میکند .در مفهوم مشخص ،قید و یندیایی که ننیگذارد جامعهی مادنی نقاش
سیاسی را داشته یاشد مییایس
مننوعی یایی اس
م حدودی

از میان یرده شود .این یه معنی یورش یه

که مانع ورود اعضا یاه عرصاهی سیاسای مایشاود .ماثالً

در حق رای یا آزادی ی یان .یا ا ین ی نه ،ا گر دموکرا سی نوع

جدید فعالی یای خود را یه این نوع قید و یندیا محدود میکرد ،جامعاهی
مدنی ینوز یم ننیتوانس

نقشی سیاسی داشته یاشد .یه این سبب که عوامل

غ یر ر سنی که ری شه در ساختار جام عه دار ند ن یز یه ی نان ا ندازه یرای
دموکراسی مانع ایجاد میکنند .عوامل غیر رسنی عبارتند از نایرایرییای
اقتصادی

ا اجتناعی ،نایرایرییایی کاه ننایگذارناد یسایاری از اعضاای

جامعه نقش عاملین سیاسی را یازی کنند و یه آنان یرای درک مسایل حاد،
که اعضاای

آموزش کافی داده ننیشود .الزامات کسب معاش یه معنی آن اس

جامعه ننیتوانند زمان کافی یرای ینه اعضای جامعه فرایم کارده یاشاند
تا یتوان ند یه شهروند سیا سی

ت بدیل شوند .ی نایراین مارکس تالش دارد

شکل ینهگانی و راستین دموکراسی را یسط دید .این شکل ینهگانی ییشترین
تعداد افراد [کارگران] را قادر میسازد ییشترین تااثیر را یار شارایط
زیس

خود داشته یاشند .مارکس سعی دارد نشان دید که اخاتالف اجتنااعی ا

سیاسی آنطور که لیبرالیا استدالل میکنند ،امر نظری از پیش تعیین شاده-
یی نیس  ،یلکه حاصل شرایط تاریخی و ینایراین تاایع تحاول و دگرگاونی
اس .
زمانی که مارکس "نقد فلسفهی حق هگل" را مینوش

ینوز این مویاعگیاری را

یهطور کامل تدوین نکرده یود .یا این حاال ،یاه روشانی اینیا

سیاسایِ

نارسایییای اجتناعی را درک کرد .حنلهی او یه حق پسر ارشد – یار ار
این مساله را نشان میدید .طبقهی زمیندار در دول

-

یگلی جایگاه ویژهیی

داش  ،اما مارکس این جایگاه را ناه دریامپیونادی معقاول یاا اساتقالل
اقتصادی یلکه نتیجهی نایودی یدف عام دول

یه دس

مالکیا

خصوصای مای-

دانس  .اندیشهی مارکس "دریارهی مسالهی یهود" ( )6318یک مرحله پیشرفا
میکند .او در این اثر انقالب ید فئودالی را مشخصتر و یا دیدی انتقادی-

تر یررسی میکند .از نرر او دس آورد این انقالب یک جامعهی مدنی اس
که چو

از ح یات سیا سی جام عه جدا س
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م نافع خصو صی در آ

دس

باال

دارد .نظر مارکس پیرامون دول

سرمایهداری تا حدودی مبهم و رنگمایهیی

اخالقی دارد .یا این ینه ،او یرای نخستین یار روند دوسویهیی را ترسیم
میکند که در آن دول

سیاسی یا یسط چشماندازیا وزن و اینیتی مادی مای-
که جامعهی مادنی از مساایل ماورد

یخشد .آن سوی دیگر این سکه این اس

نظر خود یه مفهوم منافع ینگانی فراتر میرود.
کوالکووسکی این فرمولیندی را از دول

توتاالیتر استالینیساتی کاه یاا

تخریب جامعهی مدنی یه زور آنرا جذب میکرد مجزا میکند .اما یرای ایان-
که نقد قایل دفاع یاشد یروری اس

روشن کنیم که دس یایی یه یدف ماورد

نظر مارکس یدون تصور شکلی یوروکراتیک و ظالنانه غیر منکن اس  .مدرکی
دال یر آنکه کوالکووسکی امکانناپذیری یدیل تاریخی یا تئوریکی را نشان
داده یاشد در دس
یر یوی

که مارکس

نیس  .افزون یر این ،کوالکووسکی معتقد اس

جامعهی مدنی و جامعهی سیاسی و نبود یر نوع میانجی یاین ایان

دو نظر میدید .کوالکووسکی یرای این ادعایای ییپایهی خود ،اماا مادرکی
ارائه ننیدید.
لوچیو کولتی یر این نظر اس

که مارکس در تنام دوران حیات سیاسی خود

یه مدل دموکراسیمستقیم پاییند یوده اس  .کولتی یا اطنینان خاطر یخشی

از نقل قولیایی را آورده که در آنیا مارکس به نقد اصتل نماینتدهگتی
پرداخته اس  .اما این یخشیا یه لحاظ اعتبار عنومی از ویو

مورد نظار

کولتی یرخوردار نیس  .انتقادیای مارکس متوجه مادل یگلای نناینادهگای
ً یه آن ورود نکرده اسا  .او یار
طبقاتی اس  .نکتهیی که کولتی مستقینا
اساس یک جنله از کتاب "نقد فلسفهی حاق هگتل" ادعاا مایکناد کاه متارکس
خوایان از میان یردن دول
که می گوید این خواس
دول

اس  .اما این جنلهی مارکس را نقل ننایکناد

او در صورتی درس

اس

که دول

سیاسی یه مثایاهی

سیاسی ،یا قانون اساسی ،از طرف کل جامعه پذیرفته نشود.
(د .دوتن ،مقالهی "مارکس و انگلس و مسالهی دموکراسی ،ترجنهی :ح.
ریاحی)

ینچنین نظریهی مارکس پیرامون "حق رای ینهگاانی در شارایط یحرانای" از
جوانب مختلا یررسای شاده اسا  .متارکس در کتااب "مباارزهی طبقااتی در
ً مفید یودن آنرا در رایهه یاا دوران پاس از انقاالب 6313
فرانسه" ظایرا
فرانسه زیر سوال مییرد:
َش را کرده اس  .اکثری
"حق رای ینهگانی خدم ا
سر گذاشتهاند و این خدمتی اس

مردم مکتب تحاول را پشا

که حق رای ینهگانی در دوران انقالیی می-
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تواند یکند .حق رای ینهگانی را یا انقالب یا ارتجاع مییایس

از میدان

یدر میکرد".
(مجنوعه آثار مارکس و انگلس
یه نظر مونتی جانسو

جلد  21ص)816:

این اظهارنظر ییشتر توصیفی یتا خبتری است

تتا

روش شناسانه .ینانطور که پیشتر گفتیم مارکس یه این نکته توجاه داشا
که یورژوازی اجازه نخواید داد حق رای ینهگانی موقعیا

اجتنااعیاش را

یه خهر اندازد .نیروی اصلی انقالیی آن زمان یعنی یالنکیس یا مخالا حاق
رای ینهگانی یودند زیرا احساس میکردند که مبارزهی انقالیی را یه سازش
ً عبارت یود از
میکشاند .طبق قرائ جانسو نظر مارکس در این خصوص صرفا
قبول واقعی ( .پیشین ،جلد دیم ،ص)681:
جیلبرت یرعکس ،چنین استدالل میکند که این قهعنامه ننایشگار یاک مویاع-
گیری نظری اساسی اس  .در اینجا "نقش مثب
سرمایهداری مهلقاً محدود میکند ...ح رای همهگانی نمیتوانتد ابتزار
حق رای ینهگانی را تح

نظام

ر هایی پرولتار یا با شد .ا ین ر هایی تن ها با سرنگونی قهرآم یز
بورژوازی دس

یافتنی اس  ".جیلبرت میپذیرد که مارکس منکن اسا

ایان

نظر را در مورد انگلساتان تغییار داده یاشاد ،اماا ایان را مایتاوان
استثنایی یر قاعده دانس [ .تاکیدیا از من اس ]
( مقالهی" :مارکس

بالنکتی و حاکنیا

اکثریا " در اندیشاهی اجتنااعی و

سیاسی کارل مارکس :یررسییای انتقادی جلد سوم ،ص)811:
در ارزیایی کیفیات یر یک از این نظرات ،یررسای "جناگ داخلای فرانساه"
یعنی یررسی مارکس از کنون پاریس ساال  6316ساودمند اسا  .در ایانجاا
مساله کاریرد حقرایینهگانی در رایهه یا موقعی
مهر

انقالیی یا روشنی تنام

میشود .مجنع ملی که کنون را سرکوب کارد ،منتخاب آرای یناهگاانی

مردان یود .مارکس رد مشروعی

مجنع ملی را یا نگرش مثب

عنومی خود از

حق رای ینهگانی چهگونه سازش میدید؟

مارکس ح
دانس

رای همهگانی را صرفًا رفتن به پتای صتندوقهتای رای نمتی-
بلکه آ را با پیش شرطهای معین حضور نیروهتای اجتمتاعی در

تعامل با هم و وجود چارچوب دموکراتیک گسترده مرتب

میدانست  .او

در "جنگ داخلی "...یه این نگرش خود وفاادار مایماناد .متارکس مشاروعی
مجنع ملی را یه دو دلیل رد میکند :نخس
دول

اینکاه او مجناع ملای را یاه

یزرگتری که این مجنع یخشی از آن اس

یزرگ تر البته جنهوری اس

مرتبط میداناد .ایان دولا

که یا قیاام عناومی تاسایس شاد .مجناع ملای
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مشروعی

خود را از جنهورییی یه دس

آورده اس

وجود ننیآمد .اما کنون از یدف جنهوری حنای

متقا یل از م شروعی

در ا ین و یعی

ملی .در اینجا قضیهی رقای
غیردموکراتیک مهر
مشروعی

یس

که یادون آن یرگاز یاه
کرد .ینایراین ،دو مفهوم

که عبارت ند از جن هوری و مج نع

یین مجنع ملی دموکراتیک و جنهوری انقالیای

نیس  .زیرا یر دو انقالییاند .تفاوت ایان اسا

کاه

مجنع ملی یه جنهوری وایسته اس  .مارکس در ماتن اولیاهی "جناگ

داخلی "...اینطور استدالل میکند:
« مردم جنهوری را روز چهارم سپتامبر اعالم کردند ،افراد یینام و نشانی
که در یتل دوویل مستقر شده یودناد و خاود را "دولا

دفااع" لقاب داده

یودند .این جنهوری در سراسر فرانسه یدون ندای نایمسازی مورد استقبال
قرار گرف

و طی جنگی پنج مایه که اساس آن مقاوم

طوالنی پاریس یود یه

ی ستی خود فایق آ مد .ا گر ا ین ج نگ که یه نام جن هوری و یه د س

جن هوری

پیشیرده شد در میان نبود ،بیسمارک پس از تسلیم شدن ،آن امپراتوری را
دویاره یر قرار کرده یود و افرادی یینام و نشان و در راسشان م .تیتر
مجبور شده یودند در ازای تضنین سفر یه کاین و نه یه خاطر پاریس خود
را ت سلیم کن ند .از مج نع رو ستا ن یز یر گز ک سی خ بردار ن شده یود .ا ین
مجنع که م .تیر خود تا حد کسال یار تکرار کرده اس
نیس

که مجلاس موسساان

اگر نگوییم که گاه شنار صرف رویدادیاای گذشاتهی انقاالب جنهاوری-
سلسلهی

خوایانه یود ،حتا نتوانسته یود این حق را داشته یاشد که فالک
بنا پارت را یم ر سناً ا عالم ک ند .ب نابراین تن ها قدرت م شروع در

فران سه ان قالب ا س
ناپلئو

که در پاریس متمر کز ا س  .ا ین ان قالب نه عل یه

صغیر بلکته علیته شترای

اجتمتاعی و سیاستییتی بتود کته

امپرا توری دوم را به و جود آورده بود .ت ح
اجتناعی و سیاسی یه نهای

وخام

ا ین امپرا توری شرایط

رسیده یود .ینانطور که جنگ پروس یاه

گونهی یسیار روشن نشان داد اگر نیروی حیاتیخش طبقهی کارگر فرانسه یه
این شرایط پایان نداده یود ،از فرانسه یه جز جسدی یاقی ننانده یود».
[تاکید از من اس ] (سیاس

انقالیی کارل مارکس :فعالی

سیاسی مارکس و

ارتباط آن یا تکوین تئوریاش ،ص)811:
این استدالل چهقدر قوی اسا ؟ یایتردیاد توجاه یاه زمیناهی تااریخی در
ارزیایی ادعایایی که در مورد مشاروعی
مارکس پاسخ دندانشکنی اس

مایشاود اینیا

یه ساختاریایی که ویعی

دارد .یرخاورد

"ارگانیای قاانونی"

را از روی ارزش ظایری آنیا و یدون آزمون عناوانی کاه در آغااز یارای
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رسیدن یه قدرت داشتند میپذیرند .مارکس همچنتین اشتاره متیکنتد کته
کاربرد معیارهتای دموکراتیتک در خصتوو رویدادهتای انقالبتی واقتع-
بینانه نیس  .ان قالب نه از طر یق سازوکاریای دموکرات یک  -که و جود یم
نداشتند  -یلکه یا شورش مسلحانه قدرت را یه دس آورد .این یاک آن یاک

را از میدان یدر یرد .زمانی که مردم در "اقتدام مستتقیم" درگیرنتد
برگزاری انتخابات کار آسانی نیس  .پیششرطیایی که متارکس در مباحاث

پیشنوشته یرای حق رای ینهگانی یدیهی فرض میکرد مستلزم حد معینتی از
ثبات اس .
اما در حقیق

مارکس وایسته یودن مشروعی

مجنع ملی یاه انقاالب را یاه-

گونهی قانعکنندهیی توییح ننیدید .کسانی که انقالب اولیه را یه انجاام
رساندند ننیتوانند این ادعای دموکراتیک را داشته یاشند که میتوانناد
دورهی نامحدودی یه داوری رویدادیا ینشینند .ایدهی مشروعی
اینجا یا آنچه یرای انقالب قایلپذیرش اس  ،انهباا
یندی یسیار دقیقی ینراه نیس  .مارکس منکن اس
حق رای ینهگانی نیاز یه لحظهی تفو
یرای فعالی

متارکس در

دارد و یاا فرماول-

اینگونه استدالل کند که

دارد تا یتواند فضاای جغرافیاایی

تامین کند و این عنصر فائقه را انقالب فرایم میسازد .این

استدالل میتواند در زمان انقالب درس

یاشد ،اما ایانگوناه کاه پایآماد

نظامی کنون نشان داد در مورد کنون صح
ا گر ا یراد مارکس یه م شروعی

نداش !

مج نع م لی تن ها یر ا ین م حور مت کی یود

چندان موثر نبود .اما او در متن اصلی "جناگ داخلای" اساتدالل دومای را
ارائه میدید که قانع کنندهتر اس :
« در پایان جنگ فرانسه
رایههی پایتخ

ا پروس یک سوم کشور یه دس

دشنن افتاده یود.

یا استانیا قهع شده و تناامی ارتباطاات در یام ریختاه

یود .انتخاب یک ننایندهی واقعی یرای فرانسه در چنین شرایهی غیر منکن
یود ،مگر اینکه وق

کافی یرای تدارک آن در اختیار یاشد .یاا در نظار

گرفتن این امر در پینان تسلیم تصریح شده یود که مجنع ملای ماییایسا
فقط یه منظور تصنیمگیری در مورد جنگ یا صلح انتخاب شاود و سارانجام،
قرارداد صلحی را منعقد سازد».
(مجنوعه آثار مارکس و انگلس ،جلد 18صص)126-128 :
ا ستدالل مارکس که یا یر خورد پی شین اوخوا نایی دارد و یر مف هوم حق رای
ینهگانی متکی اس

ح

رای را بخشی از چارچوب دموکراتیک عامتتر متی-

داند .این استنباط در پس این جریان پاسخ سواالتی از این قبیل را جس -
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وجو میکند :آیا رای دیندهگان اطالعات کافی [در عصر ما مدیا و امکتا
برا بر تبلی غات] در اخت یار دار ند تا مو قع انتخا یات یتوان ند ت صنیم

آگایانه یگیرند؟ آیا رای دینادهگاان محادودیتی دارناد؟ [در عصتر متا
انتخاب میا

بد و بدتر] چه حقی یه مجنع ملی داده میشود؟ آیاا مجناع

م لی در نها ی

که آیا شرای

ا مر یا ا ین حق توا فق دارد؟ مارکس در صدد ا س

روری برای بیا

م شخص ک ند

و ابراز مناسب اصل حاکمی

اکثری

وجود دارد؟ یر مبنای این معیاریا مجنع ملی از نظر مارکس نارسایییاای
فراوانی داش  .ینایراین ،یه انقالب یه مثایهی اختیار تامی که یرای یر
چیزی که مصلح

یه نظر رسد "محنلی" فرایم سازد متوسل ننیشد .در مقایال

از استداللیای یسیار ویژهیی استفاده میکرد که شیوهی ییاان دموکراتیاک
دارد و مشروعی

مجنع ملی را مورد پرسش قرار میدید .البته یایاد دیاد

مارکس این استداللیا را تا چه حد جدی میگرف  .شاید از آنیا یه مثایهی
"محنلی" یرای تخفیا حساسی یای شورای عنومی انجنن کارگران مارد (یعنای
ی یاتی که یه او مامور ی

داده یود ا ین ا ثر را ینوی سد) ا ستفاده کرده

اس  .یا این ینه ،چنین تفسیری مییایس

توییح دیندهی نگرانی مارکس در

معرفی کنون یه مثایهی شکل عالیتر دموکراسی نسب

یه مجنع ملای یاشاد.

ییتردید نگرانی مارکس معهوف اقادامات انقالیای ،خشاون آمیاز و البتاه
کوتاه مدت علیه یه اصهال

"نهادیای دموکراتیک" نبوده اس .

مارکس یر اساس این یرخورد احساس کرد که آزاد اس

از ریبری گارد ملای

پاریس یه خاطر آنچه او یرخوردی یس مشروطهخوایاناه مایدانسا

انتقااد

کند.
جنگ داخلی را که تیتر یاا حنلاهی

«از آنجا که کنیتهی مرکزی ننیخواس

تجاوزکارانه یه موننارت آغاز کرده یود ادامه دید ،این یار خود را یه
خاطر خهای یزرگ دیگری مقصر دانس  :اینکه یالفاصله یه ورساای  -کاه در
آن زمان کامالً ییدفاع یود  -حنله نکرده یاود و یاه توطئاهیاای تیتر و
روستاییان طرفدارش پایان نداده یود .در عوض ،حزب نظام اجاازه یافتاه
یود روز  21مارس (انتخایات کنون دریایی) در پای صندو یاای رای قادرت
ننایی کند( ».پیشین ،ص)863:

در اینجا مارکس استدالل میکند کاه در شترای
دموکراتیک را نمیتوا

به تمامی رعای

کرد .ایان امار انقالییاون را

از وظایا دموکراتیک معاف ننیکند .در حقیقا

اختیار مارکس میگذارد تا مدل مثب

درگیتری نرتامی جوانتب
کناون ایان ظرفیا

را در

دموکراسی انقالبی را یسط دید .یکی
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از عناصر اصلی این مفهوم حق رای ینهگانی اس  .متارکس توجاه دارد کاه

کمو

ثمرهی ح

رای همهگانی اس

منتخب را میبایس

با مسوولی

اما پاسخگتو بتود

داد

کوتاه مدت ارتقاء داد .نمایندهگا
انتخابکنندهگا

نماینتدهگتا

به آ ها و یا برکنتاریشتا
میبایس

در

تتابع دستتورات کتبتی

خود باشند.

(د.دوتن ،مقالهی :حق رای ینهگانی و دموکراسی انقالیی ،ترجنهی ح.
ریاحی)
بعد از تحریر
 دموکراسی کارگری نه فقط عالیترین نوع دموکراسیس  ،یلکه ،از آن تح
یر عنوانی از جنله "دیکتاتوری پرولتاریا" یا "دموکراسی مساتقیم" یااد
شود؛ تنها نظام مهلوب سیاسیسا

کاه مناافع اکثریا

مهلاق جامعاه را

ننایندهگی میکند.
 دموکراسی کارگری در مرزیندی آشکار یا دموکراسی پارلنانتاریستی شکل
مییندد و ییچ گونه امتیاز یا حق ننایندهگای تااریخ دار و معاین یاه
منتخبین و ننایندهگان ننیدید.
 دموکراسی کارگری محصول ارادهی معهاوف یاه انتخایاات آزاد و شارایط
مت کی یه آزادی و یرا یری ت نام آلترناتیو یای مو جود در جام عه ا س .
نگفته پیداس

که در موقعی

انباشت

سترمایه و بهترهمنتدی یتکستویهی

بورژوازی از ت مام امکا نات جام عه سخن گ فتن از انتخا بات آزاد سفاه
مطل

اس  ( .قابل توجه آقایا

و خانمهایی که در شرای

برگزاری رفراندوم بیانیه صادر کردند و در بینشا

کنتونی بترای

یکی دو نفتر متدعی

قالبی سوسیالیسم نیز به چشم می آمد!)
 حق رای ینهگانی و یرآیند آن (دموکراسی کارگری) ،متاثر از لغو ینهی
که یورژوازی یرای انتخاب شوندهگان و انتخاابکنناده-

پیش شرطیائی اس
گان قائل میشود.

 این امر یه منزلهی یرگزاری انتخایات آزاد ،ینهی امکانات موجاود در
جامعه را یه طور یرایر در اختیار تنام داوطلبان ننانیدهگی قرار مای-
دید.
 احراز موقعی

ننایندهگی حامل و حاوی ییچ حق ویژه (فیالنثل مصاونی

ق ضائی) و د ستنزد یاالتر از کارگران متخ صص و یر تری یر سایر شهروندان
نیس .
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و سرانجام اینکه:
یاقی این سخن را ای مهرب ظریا
زینسان ینی شنار که زینسانم آرزوس
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پینوش :
 .6از میان نظریهپردازان قرن یجده لیبرالیسم ،نه میل یلکاه روستو یاه
نوعی "دموکراسی شبه سوسیالیستی" مایل شد.
 .2چندان اتفاقی نیس

که پدر خواندهی لیبرالیستم ایرانتی (موستا غنتی-

نژاد) ن یز به تأ سی از فیل سوفا

قر

ه جده

دموکرا سی را در تحد ید قدرت

تعریف میکند.
 .8دوتوکویل اگرچه یه دموکراسی اعتقاد داش
دان س

و جامعهی دموکراتیک را جامعهیی مای-

که در آن ت نایز م یان مرا تب اجت ناعی از م یان رف ته و یرا یری کا مل یر قرار

شده اس  ،اما از یکسو یرایری طلبی او در یازار آزاد شکل مییس
طر

مویوع وحش

و از ساوی دیگار

ِ اکثری  ،او را در یرایر دموکراسی قرار مایداد .تارس
از استبداد

دوتوکویل از استبداد در کسوت افکار عنومی (دموکراسی در آمریکا ،6382 ،جلد  )6و
یردا ش

وارو نه از دموکرا سی

یورژوای ی آمری کایی ،او را

یرای ینی شه در ق فس

لیبرالیسم حبس کرد .در این زمینه ینگرید یه "فکر دموکراسی سیاسی" یه یناین قلام
صص( 233-231 :نقد حکوم
 .4دویس

اکثری )

سال پس از انقراض نظریهی میل ،ینوز یم در ایران معاصار کساانی از مادل

دموکراسی لیبرال میل پیروی میکنند .فیالنثال در انتخایاات نهام ریاسا
اسالمی( )6831حزب مشارک

جنهاوری

در مقایلِ  -یه تعبیر خود – "دموکراسی پوپولیستی" گروه

رقیب یا گزینش  -یاز یم یه تعبیر خود – "کاندیدای دانشگایی" ینهی نظار خاود را
یر مبناای شاعاریای یاه اصاهال

"حقاو

یشار" معهاوف جناعآوری آرای یاساوادان و

فر موده بود ند " :یک رای

دان شگاییان کرد!! ع باس ع بدی و سایر سرا حزب م شارک
کاندیدای ما مساوی پنج رای کاندیدای رقیب اس !!" اصوالً شبه لیبرالهای وطنتی بتا
تاکید بر "دموکراسی نخبهگی" به رای کارگرا

و زحم کشا

هیچ گاه بها ندادهاند.

 .2بوخارین در یخشی از کتاب "الفبای کنونیسم" یاه توصایا دیکتااتوری پرولتاریاا
پرداخ

و از جنله چنین نوش :

«علیه دیکتاتوری پرولتری از یناه جواناب یادی

مایشاود .قبال از یناه از جاناب

آنارشیس یا ،آنان میگویند که یا یر دولتی مبارزه میکنند .حال آن که کنونیس یاا
معتقد یه قدرت شورایا یستند .یه نظر آنان یر حکومتی در حکم تجاوز یه آزادی و
محدود کردن آن اس  .ینا یر این یاید تنام یلشویکیا سرنگون شوند .این فقط ظاایر
امر اس  .در حقیق

آنارشیس یا چپتر از کنونیس یا نیستند ،یلکه راس اند .چرا ما

یه دیکتاتوری احتیاج داریم؟ برای آ که به طتور متشتکل
مالک ی

تربهی نهتایی را بته

بورژوایی فرود آوریم .وقتی یورژوازی کامالً مغلوب شده یاشد ما دیگر یه

دیکتاتوری پرولتاریا نیاز نخواییم داش .
سوسیال دموکراتها یم علیه دیکتاتوری قد عََ
لم میکنند .در یرنامهی قدینی کاه ماا
مشترکاً یا منشویکها روی آن کار کرده یودیم یا ویو
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تنام قید گردیده یاود :شارط

یالتغییر انقالب سوسیالیستی در دیکتاتوری پرولتاریاس  .اما در موقع عنل ،در مورد

صدمه خورد

به آزادی بورژوازی

اعتاراضشاان یلناد مایشاود .آن وقا یاا ،حتاا

پلخانوف یا کنال میل ییگذش ترین تداییر را یر ید یورژوازی پذیرف  .او گفا

مجازیم حق رای یورژوازی را از او سلب کنیم .منشویکهایی که اکنو
بورژوازی پیوستهاند
نگفته پیداس

که مصدا

به اردوگتاه

همهی اینها را فراموش کردهاند».
یارز منشویسم ایرانی کدام جریانیا و افراد یستند.
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