
 1 

 !دموکراسی و سوسیالیسم

 (ی یک کتابچکیده)

 دمحم قراگوزلو

 

 !در آمد

سا  یاه یناین ی کتااییخوانید چکیدهی مبسوط میمباحثی که در این مقاله

نوان یین  .ع لم در تب ین ق شته از ا سال گذ س   طی یی که  قوالتی  سله م سل

ام یااری مای جا که ذیِن نسیان زدهدموکراسی چاپ و منتشر شده اس  تا آن

موسسه انتشارات / فکر دموکراسی سیاسی –دید از یک کتاب مرجِع دانشگایی 

فکر دموکراسی "کتاب . و دس ِ کم یف  مقاله شکل یسته اس  – 6831نگاه، 

اش نیز پیداس  در تبیین دموکراسای سابک که از نام و عنوانچنان" سیاسی

سی سی سیا سی دموکرا بار شنا شریح ت شدهیورژوای -کار و ت شته  ین . ی نو ا

یه  ییش دو د کم و  که  س   تایی ا لد ک سه مج س  از  لد نخ قع مج تاب در وا ک

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 

تح  عنااوین مختلاا از  یایی از این مجلدتکه. ماند و دیگری تکنیل نشد

جا و این" یس دموکراسی نئولیبرال در ین"و ..." دموکراسی کارگری"جنله 

منتشر شود و  جا و یه صورت پراکنده منتشر شد و راستش قرار یود مرتبآن

شده  شته  نه نو له ی جداگا پانزده مقا حث آن در  نام مبا یز ت ییش ن کم و 

 .رس خارج شدتاپ من از دس ن لپیا پس از مفقود شدیود اما کل آن نوشته

پس " داری دولتیسرمایه"که سلسله مقاالت یرگش  من یه این مباحث در حالی

یای مختلفی سا  شناره ینوز ناقص اس ، یه طور مشخص ناشی از پرسش 83از 

کارگری یا  جنبش گان مجلد نخس  و دوستان دانشجو و پیشتازانِ که خواننده

ی چیساتی رایهاه یاا پیراماونحور اصلی این پرسشم. من در میان می نهند

س  سم ا سی و سوسیالی یالکتیکیِ دموکرا شته. د سال گذ طی  گر  سوی دی و  -از 

ی دموکراسی و ارتباط آن یا سوسیالیسم یکای مولفه -تریای پیش و پیشسال

یای سوسیالیس  یوده اسا  و یا در میان چپیا و جدلاز محوریای اصلی یحث

 .یای مختلا یه عنل آماده اسا وم اجتناعی دیگر آن یرداش مانند یر مفه

دموکراسی در کنار حقاو   -یه خصوص –سپتامبر  66یا یعد از عالوه یر این

یای امپریالیستی در افغانستان و عرا  و لیبی ی جنگیشر رمز شناخته شده

نشاا هللا که منجیب" چپ رفرمیس "یا دول ِ در این چارچوب. و غیره یوده اس 

گی و ارتقای رفاه مردم افغانساتان یاود تغییرات مهم و یهبود سهح زنده

ی کرزای و اشرف غنی کاه متعاقاب یای دس  نشاندهدموکرات نبود اما دول 
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چناین اسا  ویاعی  . اند دموکرات یستندجنگ امپریالیستی یه قدرت رسیده

تناگ  یاایخوایم کوشاید فاارا از چاالش ینین سببیه  !دول  کنونی عرا 

شااید . ام را ارائه کانمیی از پژویش نینه کارهگرویی و سازمانی فشرده

 .راه یه جایی یبرد

یاای یخش چهارم یازدیم از سلسله مقاله که یه نوعی –یاری در این مقاله 

ی یخاش دوم مقالاه و" کارگری دموکراسی-بورژوایی دموکراسی  "ی نینه کاره

آنم تاا نشاان دیام کاه ریا –اسا    "بست دموکراسی نئولیبرال در بن"

ی تکامال تارین مرحلاهی عاالییه منزلاه( کارگری)اسی سوسیالیستی ردموک

شده و تح  عنوان دیکتاتوری پرولتاریا تئوریزه  مارکساسی از سوی ردموک

ی   ی  اکثر کارگران)یا حاکن ل   ی  دو سوی ( حاکن یده و از  تدوین گرد

 یاه کاارنیاز ی یا دموکراسی کاارگری یاسی شورادموکرنام یه  یایلشویک

یه دالیل مختلا از جنله عدم انتقال نوزاد آن دموکراسی گیرم . رفته اس 

داری دولتای ینادی سارمایهناکامی در لغو مالکی  خصوصای، شاکل، طبقاتی

یازار ) صاد  مه+ اقت یی و( یرنا سم حز شده ... یوروکراتی فه  فه خ در نه

 .  اس 

 قبیحدموکراسی در مسلخ تقدیس و ت

ی دوم، دموکراسی نقش ی پایانی یزارهیای گذشته و یه ویژه از دیهدر سال

یر کجا . مرغی را ایفا کرده که قریانی سور و ساط عروسی و عزا شده اس 

مده  یان آ یه م سی  پای دموکرا سته  شکل ی نی  یا یحرا ته  صورت گرف عوایی  د

لغ  و مفهاومی  یای علوم اجتناعی، ییچیندی فرینگ واژهدر طول شکل. اس 

یاا، افکاار و یا، احزاب، طبقات، دولا ی گروهمانند دموکراسی یدف یریه

یه عبارت دیگر از سومر و آتن . افراد مختلا و متخالا واقع نشده اس 

 ی استقرار دموکراسی درکه ارتش ایاالت متحده یه یهانه -تا جهان امروز 

 -راه انداختااه اساا ی دیگااری گونااهعاارا  مصاایب  ویتنااام افغانسااتان و

از یر رفتار و قوام سیاسی اجتناعی دیگاری، لگاد خاورده  دموکراسی ییش

 .  اس 

یاای جناعتی در نقد و تحلیل دالیل فروپاشی روی مویوع شکسته شدن ظرفیا 

   .و یسته شدن مرزیای دموکراسی متنرکز یستند سانترالیسم دموکراتیک

-خالصاه مای" ایسممدرنیسم و آته"را در  یای سوسیالیسمی ظرفی ینهگرویی 

پااپوش دوخاتن یارای آن و ی یه شیوهدلی خود از دموکراسی را د و کنند 

یه  عرض  سم و ت یورژوازی و لیبرالی ن   یا عی سی  ی  دموکرا یق ذین تهب

ی یای قدرت سیاسیِ یرآماده از ارادهپارلنانتاریسم و نادیده گرفتن ارزش

 ... کنندمردم، خالی میاکثری  مهلق 



 3 

اساتبداد یاای فاردی دموکراسای را یناان ی تقادیس آزادییعضی یه یهانه

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

 کنناد کاهمعرفای مای یا را دشنن دموکراسیو سوسیالیسم و کنونیس  دیند

الفان سیاسی گویا قرار اس  یه محض کسب قدرت سیاسی دمار از روزگار مخ

 .. ..یای فردی را ییاوردخوئ در آورد و دخل آزادی

دیناد تاا یه فهم و یرداش  خود از تاریخ فقط دویس  سال عنق ماییی عده

ی یورژوازی یا اساتبداد فئاودالی و آورد مبارزهدموکراسی را در حد دس 

ن نژادی، قومی، مذیبی تقلیل دیند و یا چسباندیرچیدن یساط یرتری طلبی 

 ... را خالی کنندی مالکی  خصوصی زیرپای آندموکراسی یه حوزه

کاه سوسیالیسام یاا دموکراتیاک اسا  یاا و یرخی دیگر یی توجه یه ایان

یای یارای یاای دو مرحلاهسوسیالیسم نیس ، ینوز در خواب و خیال انقاالب

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

" یاورژوازی ملای"یای مترقی ک و یرای انکشاف یورژوازی یه یخشدموکراتی

ی کارگر پنجاه داری ایران و طبقهی عنیقا سرمایهدخیل می یندند و جامعه

در قالاب خشا  و گلای یکای از روساتایای قنادوز  راو پنج میلیاونی آن

نهای  رادیکالیسم " تولید ملی"افغانستان ذوب می کنند تا در دفاع از 

یه خود ر نی عل بان درا سته"ا در گری که " یورژوازی وای سم،  و امپریالی

 !اس ، جا و جار یزنند" وال استری "و " آمریکا"شان یزعم جناب

 پذیر اس ؟ چرا دموکراسی تاویل 

دموکراسی از تندن سومر و آتن تا عصر مدرن و قوام یافتن یورژوازی و 

ی تااریخی دارد و یاه سایقه مارکسسوسیالیسم  ی علنیهیندی نظریسپس شکل

یای عصر خاود تغییار چهاره داده و یاا ینین اندازه نیز یر اساس یرورت

س  شده ا یا  لا تعر عاییر مخت سیر و ت یه . تفا سوند  یا پ پیش  شدن  یافه  ا

ی چنین اماری دریااره .دموکراسی دقیقًا یه ینین دلیل صورت پذیرفته اس 

سوسیالیسام ی شایوهنظر از دو  که صرفچنان. سوسیالیسم نیز رخ داده اس 

خاود را یاا روش یا و افراد مختلا یا، احزاب، جریانذینی و علنی، دول 

دانساته و از ایان از دیگران تر ایافه کردن پسوند یه سوسیالیسم نزدیک

 لنتین سوسیالیسام ماورد نظار . انادراه تریبونی یرای دفع رقیب ساخته

 ایل کیم  گواراچه ،کاسترو ،رباچفگو خروشچف  مائو  تروتسکی  استالین 

 –و دیگاران  لتدوا  ،پوتپول ،خوجه انور ،مینههوشه ،تیتو مارشال ،سونگ

یه ینان اندازه متفااوت و متخاالا یاوده  -اند که در قدرت سیاسی یوده

 سوئیزی  پل بتلهایم  شارلکوک  لوکاچ  پانهالنثل سوسیالیسم اس  که فی

هاروی ید  کوس، دیو برت، کالی نی سو  مک، مارکوزه هر   پوالنزاس، فر
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تو    گری  ایگل تونی ن لووی   شل  مر  می جا  رو نالی   مک  سو    پری اندر

یاای گونااگونی یاوده و تفاسایر و متعلق یه نحله هابرماسو  ورکهایمره

وایح اس  که این امر دموکراسی را یه . ی خود را داشته اس تعاییر ویژه

تری فارا گرفتاه و یاه تفسایرپذیری پوشش فریهسبب قدم  تاریخی آن، یا 

 . دامن زده اس مفهوم ی این گسترده

 - 6161پس از انقالب اکتبر  -ظرف صد سال گذشته  ،در ینین ایران معاصر

از مداران مختلا یا ایداف و منافع متفاوت و گاه متضاد یا و سیاس جنبش

 حیتدر، زادهسلطا یر تعاییر و تفاس. گوینداند و میسخن گفتهسوسیالیسم 

،   مصطفا شعاعیا پرویز پویا  امیر، احسا  طبری، تقی ارانی، عمواوغلی

یاا و احازاب یفتااد و دو و گاروه خسرو گلسرخی، ی  تقی شهرامبیژ  جزن

  .بوده اس نسان از سوسیالیسم یم ملتی کنونیِ مدعی  چپ

از آزادی فردی و یرداش   جا  استوارت میلو  جا  الکتفسیر از سوی دیگر 

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

در . آتنای ناداردی دموکراسایِ از مقولاه ارسطوو  افالطو چندانی یا درک 

ی آتنی فقط شهروندان درجه یاک از حاق رای و مشاارک  در ادارهدموکراسی

ترین حق از کم( گانالمان و یردهغ)دول  یرخوردار یودند و اکثری  جامعه 

که یاورژوازی لیبارال یاا تاکیاد یار حال آن. یی نداشتندشهروندی یهره

در یرایر ( حقو  یشر؟)ی شهروندان سان ینهاصال  یازار آزاد از حقو  یک

کرد صندوق فاع  ند . د شرک  چ فال   صندوق  یا  صندوق رای  سم؛  لیبرالی

جه بدو  تو بر و  طور برا به  تی را  مذهب در  ملی نژاد و  نگ و  به ر

برابر شهروندا  نهاد و به این مهم نیز که این شهروندا  از قدرت 

توجته مساوی و برابر برختوردار نیستتند  بتی( توا  اقتصادی)خرید 

و  مارکسیا تعریفی که نیز تبعًا دموکراسی مورد نظر لیبرالیسم  .ماند

-تفاوت و حاوی تنااقضاز دموکراسی ارایه کردند از اساس ملنین و س انگل

 . یای ساختاری یود

-دموکراسی در کلیات خود یه  قوانین مورد توافق اکثری  ماردم یهاا مای

که در شورا و یا یار نهااد یا اعم از اینسازیاین قوانین و تصنیم. دید

 مردم یه تصویب رسیده یاشد، منشال پذیر زمستقیم و عیرآمده از مشارک  

یای اما لیبرالیسم و یورژوازی چارچوب. زندمی مشروعی  دموکراسی را رقم

یی دارد کاه اقتصادی، سیاسی، فرینگی و حقوقی ویژه و از پیش تعیین شده

یک در  ک  دموکرات گرد حر یر فرا ندیای متغ موازین و یرآی یا  س   کن ا من

از  –داری سارمایه ییاتنام دول  ننونه را در جنگ خلیج. تضاد قرار گیرد
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یاه اشاغال نظاامی  -تا ژاپن و روسیه و چین ی اروپا یهاتحادآمریکا و 

یاا و یاه گاوایی تظاایرات اما در تنام نظرسنجی. عرا  رای مثب  دادند

فکران ، اعم از کارگران، روشنجامعهخیایانی، آحاد مختلا  مکرر و مستنر

. از مخالف  آشکار خود یا جنگ سخن گفتندرادیکال و دانشجویان انقالیی 

یای رقام خاورده اسا  کاه دیگر شرایط فعلی جهاانی یاه گوناهیه عبارت 

چارا کاه از  .دیادیا لیبرالیسم قرار میقایل را در تکارگری دموکراسی 

یای حاکنی  اکثری  مردم یاه داری دامنهمنظر منافع لیبرالیسم و سرمایه

. ، محدود و یسته شود(الیگارشی) یر شکل منکن یاید یه سود اقلی  کوچک

خالا یی دموکراتیک و در تجامعه آزاد و یرایری یل نیز جامعهیه ینین دل

-داری و لیبرالیسم اس  و یاز یم یر ینین منوال یرگونه قانونیا سرمایه

داری یاا مناافع سارمایهضاد در ت الجرممندی مورد توافق اکثری  نه فقط 

ئولاوژی حااکم یار آن گای از ساوی ایادهکاه یاه ساادهگیرد، یلقرار می

یاای دادهلیبرالیسام یارون. شاودمردود و ملغاا اعاالم مای( الیسملیبر)

یای مورد تایید اکثریا  جامعاه را یاا ایان فارض مندیپارلنان یا روال

حقو  مدنی  حکوم  خود مردم،"جا  استوارت میلکند که یه تعبیر رعای  می

   (11:،ص6818میل  ) "اردگذمردم را زیر پا ننی

بوردو سم  ژرژ  هور لیبرالی سیر ت مون  سنتر پیرا قدی  یان ن که از  -در جر

 -اسا  شاده  "داریانجیل سارمایه"تبدیل یه " نظری پذیری و یلندانعهاف"

 : نویسدمی

یای دانسا  کاه گی در فلسفهی دول  لیبرالی را کشتن زندهتوان فاجعهمی»

شاود و ینگامی که قدرت از ماردم ناشای مای. زایش خود را مدیون آن یود

حقو  فردی را رویاروی ایتکاریای آن نهادن، ییش از وفاداری یه آزادی 

چنین یود که یسیاری از ... )یه معنای تهی کردن آزادی گویر خویش اس 

ند سم روی یرگرداند کران از لیبرالی نه ( متف یلیرای ننو ستوارت م  جا  ا

ناان یاه که یر عکس یرای حفا  اینه در پی پیوستن یه اعتقادی دیگر، یل

«.آزادی یه سوسیالیسم روی آورد
6

 ( 681-681:، صص6813، بوردو ژرژ) 

یرایاری خاوایی کاه  -ی زمانی یرای یک دورهواقعی  تاریخی این اس  که 

 -ی مترقی و انقالیی داشاته جنبهدر مقایل نژادپرستی فئودالی یورژوازی 

ساو یم( لیبرالیسم)داری لوژی سرمایهئویا ایدهخواه فکر سیاسی دموکراسی

 . شده اس و منهبق 

 داری اس ؟ آیا دموکراسی مدافع منافع سرمایه

ی تخااالا دموکراساای و لیبرالیساام در جامعااه -در تکنیاال مبحااث پیشااین 

تکامل  سیر کنم که دراین نکته را یم ایافه می -سوسیالیستی دموکراتیک 
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سیون  یی دموکراتیزا عهانقال لق ل ،جام ی  و مه ستی قوانین ثا از )یبرالی

کثریا  ماردم ای القاعاده یاه نفاع ارادهعلی( داریجنله اقتصاد سرمایه

طبیعای اسا  کاه افقای چناین یا . یایدتغییر می( کشانکارگران و زحن )

منهاق تحاوالت . دیدتن ننیحاکنی  دول  دموکراتیک کارگری لیبرالیسم یه 

ست  کته ی بتدیهیسو مبین این نکتتهاز یک داریاجتناعی در عصر سرمایه

ی کتارگر راه بته هرگونه جنبش دموکراتیک بدو  هژمونی مطلت  طبقته

 و از ساوی دیگار بردنمی –  آزادی و برابری آو به تبع  –سوسیالیسم 

ی موید این امر یدیهی اس  که تغییرات دموکراتیک و مورد اجناع آگایانه

-و متضارر مای ی لیبرالیسم را متزلازلمبانی و موازین مویوعهفرودستان 

ی اکثریا  تحوالت دموکراتیک، ارادهپیروز ی النثل در پروسهاگر فی. سازد

صیه  ی  خصو حالل مالک تی یان بازار   و دول ید   کارمزدی و برچ غو  ل

یه طاور  -القاعده یاید چنین شود که علی –داری تعلق گرف  سرمایه آزاد

ی پشا  آن علیاه داراولین سنگری اس  کاه سارمایهدموکراسی لیبرال قهع 

تردیدی نیسا  کاه جاویر لیبرالیسام در . گیردمویع میکارگری دموکراسی 

داری شکل یسته اس  و یه ینین سبب نیز در دفاع از اقتصاد سیاسی سرمایه

یک  حداقلیِِِ دموکرات ند  یک فرای یان  ند  -جر سوخ مان قی من سی خل دموکرا

مقایل لیبرالیسم در یا تزلزل پاندولیستی ینیاد دموکراسی  -نیز  شده

-ایستد و این ینان افتراقی اس  که مسیر دموکراسی را از ریل سارمایهمی

یای، تنهاا راه یای دو مرحلاهینن یالوجه ساختن انقالب و کندداری جدا می

-استقرار دموکراسی کارگری را در آلترناتیو انقالب سوسیالیستی یااز مای

 !یاید

ر تهور فکری جوامع انسانی دچار یاید پذیرف  که مفهوم دموکراسی در سی

س  شده ا گی  صادی و فرین سی اقت یق سیا حوالت عن که ا .ت س   قدر ی ین 

دموکراسی و آزادی یه لحاظ حوزه و قلنرو کاریردشان در فرینگ سیاسی و »

کاه دموکراسای در حالی. در واقعی  اجتناعی دو مفهوم و مویوع متنایزند

خود یعنی در اس ، آزادی در مفهوم تاریخی متاثر (might)قدرت ی از مقوله

یا و ناه یاه نه یه عنوان یک لغ  در متن کتاب -ی تاکنونی یشری  تجریه

دموکراسی ناظر یر جناع و (. right)یی اس  حقوقی مقوله –عنوان یک آرمان 

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

. کنادعنل فرد را از قدرت سیاسی تبیین و تعیین مای ی آزادیاس  و حوزه

. یاشاد" نگرش یاورژوازی یاه امار آزادی"تواند ینایراین دموکراسی ننی

ی یگران عصر انقاالب یاورژوااتفاقًا مفاییم دموکراسی و آزادی توسط روشن
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ی گاران و یام یاورژوازی در سادهیم این روشان. تدقیق و تفکیک شده اس 

و نه  -یرای آن یورژوازی . دو مفهوم تنایز قایل یودندیجدیم یرای این 

دموکراسای عباارت یاود از  – دیتدرومانناد  ی یجادهگران سدهلزومًا روشن

کرد و یورژوازی را و مهلق را محدود میاستبدادی حکومتی که قدرت سلهن  

را از قیاد  –نه جامعه و مردم  –داد و دول  در یخشی از قدرت مشارک  می

.ریانادمی( نژادی، قومی)دینی و امتیازات اشرافی  یایسن 
2

آزادی یارای  

اش عباارت یاود از آزادی مالکیا  و آزادی یورژوازی، در مفهوم غاییآن 

معلوم . شدندیای دیگر در چارچوب این آزادی تعریا میی آزادیینه .تجارت

ی و آن آزاد( یییورژوا)اس  که مارکسیسم و سوسیالیسم یه آن دموکراسی 

مناد و دارای تااریخ یی کلیدی، معتبار، ارزشیه عنوان مقوله( لیبرالی)

آن مقوالت یه عنوان واقعیاات اجتنااعیِ یخشای از تااریخ . نگردمصرف ننی

تعلاق دارد و  ی دموکراسی لیبرالیدویس  سال گذشته یه روزگار سپری شده

یاسای نئاولیبرال و در چاارچوب اقتصااد س نوسازی آن در قالب دموکراسی

 «.یخشادخوایاناه و انقالیای یاه آن ننایی ترقیترین جنبهداری کمسرمایه

 (  6831، در دفاع از دموکراسی، محمود سارا)

یاای ، از متفکران و تئوریساینژرژ بوردوی گفتهیرخالف تصور و تحلیل پیش

لیبرالیسام یاه  نباود کاه از جا  استوارت میلی یجدیم این لیبرال سده

یود که یاه سابب تفکار  ژاک روسوژا که ذینی گرایش یاف ، یلسوسیالیسم 

یایاد در  دلیل این امر را نیاز. یه مالکی  خصوصی تاخ  اشرادیکالیستی

ی و ییورژوایه آزادی  میلو سنپاتی گرا اکثری یه دموکراسی  روسوگرایش 

کارد و دانس  که اولی را یه ژانری از شبه سوسیالیسام نزدیاک مایفردی 

اگرچه مخاالا یرایاری  روسو. ساخ را در لیبرالیسم مهلق متوقا میدومی 

تارین ساازش و حقو  زنان یود اما در مخالف  یا قدرت کلیسا و اشراف کم

رادیکالیسام او در دفااع از دموکراسای و . دادتعللی از خود نشان ننای

-ی مردم او را از فیلسوفانی که در مبارزه یا سیهرهحقو  عنومی لگد شده

ی جدا کارد و آواره – هیومو یعدیا  دیدرومثل  –اش یودند رزمکلیسا یم ی

ی معاصار را او حتا از خردگرایی که شارایط جامعاه. شهریای اروپا ساخ 

داد، فاصله گرف  و احساس را در یرایار تعقال، و پیش شرط تعقل قرار می

 ویکتور داد و ینراه یا ی قراریگرایی را در یرایر فردپرستی یورژواجنع

-دموکراسای. ترین متقدمین مکتب رمانتیسیسم انقالیای شاداز یرجسته هوگو

یم . نزدیکی داردپیشا مارکسی یا سوسیالیسم  روسوطلبی عنیق و رادیکال 

اوس  که یه تلخی تذکر داد آن کسی که اولین یار زمینی را تصرف کرد و 

 . نهادی را ینا یی یورژوای جامعهپایه" این مال من اس "گف  
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یرای امکان ایجاد دموکراسی " قرارداد اجتناعی"در فصلی از کتاب  روسو

 : شودچهار شرط قایل می

چک. 6 سیار کو شوری ی جود ک سو. و طرف  رو نده از  یین ننای یود تع قد  معت

زیرا یاز یم جامعاه . گذاری مخالا دموکراسی حقیقی اس مردم یرای قانون

پس یرای جبران این زیان . شودتقسیم مییر ی فرمانده و فرمانیه دو دسته

شک نیس  که این کار فقط در ... گذاری گردآیندیاید کل مردم یرای قانون

 .  کشوری یسیار کوچک امکان دارد

 .  اخال  و آداب و رسوم ساده. 2

زیارا یادون آن، . جا که منکن اس  یرایری در مقاام و دارایایتا آن. 8

کاه زد گناان مای روسو. ن تداومی نداردیرایری در حقو  و امکانات چندا

ی امتیازیای توان ینهوانگهی ننی. پذیر نیس یرایری کامل در ثروت امکان

جاا کاه تاا آن" فا ناشی از مقام اجتناعی را حذف کرد، یه ینین دلیل گ

 ."امکان دارد

 (616-613:، صص6816،روسوژاک ژا . )کم، کنیِ تجنلفقدان یا دس . 1

ی توان گفا  در اندیشاهی ثروت اس  میتا حدود زیادی زاده چون تجنل نیز

اسا  و یناین  ثروت تعدیلدو شرط از چهار شرط استقرار دموکراسی،  روسو

 . دیدداری قرار میسرمایهامر نیز او را در یرایر نظام 

الکسی ، جا  استوارت میلگامان مکتب لیبرالی، از جنله ؛ پیشروسویرعکسِ 

ی تاوده"یر آن یودند که دموکراسای یعنای ... و بروک ادموند، دوتوکویل

".استبداد خلق"و " تاریک
8

داران مکتاب کاه اماروز یام توساط طارف میتل 

استبداد دموکراسی "شود معتقد یود یرای جلوگیری از لیبرالیسم تقدیس می

یا و حقو  فردی را در نظر گرف  که ییچ دولتی حق یاید حداقلی از آزادی

تر کردن اگرچه این روش نقش مثبتی در گسترده. یا را نداشته یاشدنقض آن

بتورژوازی و لیبرالیستم در اصتل کند، اما قلنرو آزادی فردی یازی می

 .کرد سرمایه و بتازار را در نرتر دارنتددول  در عملی عدم مداخله

تالش . گرددیعنی ینان آزادی که یک دموکراسی واقعی ناگزیر یه نقض آن می

-فردی و حاکنی  یای یه منظور ایجاد توازن میان آزادی استوارت میل جا 

یی یود کاه در نهایا  نگری ویژهقانون یرخاسته از جهان دول  در چارچوب

اما اختالل . لیبرال انجامیدیای جامع پیرامون دموکراسی پردازییه نظریه

 میلکه یرگز مورد توجه  -در ایجاد توازن میان دموکراسی و لیبرالیسم 

در یاز تولید مفهوم دول  از نقش  میلکه  ف جا شکل گراز آن -واقع نشد 

یاز ( یئدر اصل دول  یورژوا)احزاب سیاسی و منافع طبقاتی صاحبان قدرت 

ی اصلی دول  دموکراتیک کرد که وظیفهنییه این نکته توجه ن میل. ماندمی
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کاردی یاه تباع فراگاردی چنین روی. حف  امنی ، نظم و ثبات جامعه نیس 

هر دولتی را مشروط گیرد که طی آن حضور و استنرار قدرت دول ، صورت می

تاکیاد یار قاانون یاه . کنادمیحاکم ی به حفظ و دفاع از منافع طبقه

ان دول  ا مل  و خصل  انتخایی یودن عنوان سازوکار ایجاد تعادل می

شاود کاه سبب مای -دید کردی دموکراتیک را نشان میرویظایرًا که  -دول  

یاای یی از لوازم و یرورتی اصلی و رایبردی دول  و مجنوعهاز وظیفه میل

یژه  نافع و یا م خاص  تی  هور دول یه ظ که  گی  صادی و فرین سی اقت سیا

چه غیر مشروع و برآمده از کودتا و  دول . انجامیده اس  غافل یناند

چه دول   برآیند انتخابات آزاد و برآمده از آرای اکثری  مردم به 

ی حتاکم قترار ی اصلی خود را در متن حفظ منافع طبقتههر شکل وظیفه

 ( 212-833:، صص6831، قراگوزلو) ".دهدمی

یه منظور محدود ساختن قادرت یای فردی تر کردن آزادیخوایان گسترده میل

که راه مقایله  روسویرخالف . دول  و جلوگیری از استبداد دموکراسی یود

زماان او ی یامیا پیدایش مستبدان از درون دموکراسی و یا یه قول فالسفه

 میلدانس ، را اصل اکثری  می" راه حل تناقض آزادی مردم و قدرت مستبد"

که  دخوانگان میکوچک و محدود از نخبه راه حل این تناقض را تشکیل دول 

مهلاق حکوما  گرایییر اساس عقل سیاسی و دستگاه اجرایی مبتنی یر قانون

یا حق رای زنان موافق یود از این مویع  - روسو یرخالف که -میل . کند

.کرد که تنها یاسوادان یاید حق رای داشته یاشنددفاع می
1

  

 !دموکراسی کارگری

در انقالب . طبقاتی یوده اس  ییین متفکران یازتاب مبارزهاین جدال نظری 

عناومی شاعار رای ؛ حاق یاورژوایی دموکراسایتحقق کبیر فرانسه و پس از 

ی یاورژوازی یی که یر مباارزه، دوره61در اواسط قرن . فرودس  یود طبقات

شاد و اناواع رو مایجنابش کاارگری رویاه یا استبداد سیاسای، یاا چاالش

سیاسی اروپا را اشباع کرده یود، دموکراسی یه محور یا فضای "یسمسوسیال"

نویسد، دموکراسی در می دریپر هال. یای محروم تبدیل شده یودمبارزه توده

او . در قرن ییساتم" خلق"و " توده"ی یود که کلنه" سرخ"قدر این دوره آن

بتورژوازی را ی این قتر  های میانهمانیفس  کمونیس  و انقالبگوید می

یاای آن زماان او فهرستی از نوشته .به شدت از دموکراسی ترسانیده بود

و ترس از آن حتا فضای " استبداد خلق"گونه دید چهکند و نشان میارائه می

 :از جنله. مهبوعاتی را اشباع کرده یود

خوایان طلبان یم جنهوری یم سلهن : نوش  6311نخس  وزیر فرانسه در  گیزو
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جنگ طبقااتی . کنند، دموکراسی مصیب  اس یا از دموکراسی دفاع میچپ و یم

استبداد خلق یعنی مردم خواس  خود را یه طبقاتی . استبداد خلق اس . اس 

م   عه حکو یر جام ند  ی  دار شند مامور ی  یا یم اقل گر  که ا ند  نال کن اع

  ".ی قدرت یه خلق، این دیکتاتوری خلق اس دموکراسی یعنی ینه. "کنند

سه ش  دونو قرار : "نو یر  پس  س ،  کافی ا عه  جات جام یرای ن ی   گر قانون ا

 ".یاد قانونی ، و اگر کافی نیس  پس زنده یاد دیکتاتوری

داران منچستر اعتصااب سرمایه. تاینز لندن خوایان لغو حق رای عنومی شد

 .خواندند" استبداد دموکراسی"را 

آن یاود کاه یاه جاای حکوما  کبیرفرانساه انقالباشکال: "نوش  دوتوکویل

خلق و استبداد دموکراسی را یاه قادرت اندیش، دیکتاتوریروشنگانخودکامه

 ".  رسانید

-یای سیاسای یاود، ناه ایادهگوید در این زمان دموکراسی کلناهمی دریپر

یک حکوم  تا آن جا دموکراتیک . ئولوژیک و محتوای اجتناعی آن مهم یود

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

ی اصلی دموکراسای یاود و یادف از حکوم ، مستقیم یا غیر مستقیم، مساله

دموکراسی یرایری اجتناعی یود و یه خاطر ینین مضنون یود که منادیان 

، دیکتااتوری دریپتر. )کردنادیه آن حنله می دوتوکویلمکتب لیبرال مثل 

 ( فصل اول لنینتا  مارکسپرولتاریا از 

تنیتده در قر  بیستم نیز مبارزه برای دموکراسی و سوسیالیسم درهتم

که جنبش سوسیالیستی یرای دموکراسی و حق تعیین سرنوش ، و در حالی بوده

و کسب قدرت جنگیده فرودستان در مفهوم عام و خاص آن، یرای متشکل کردن 

یر  کی  سیِ مت یورژوازی دموکرا س ،  ش  و ا یین سرنو شکلح  تع یه  ح  ت را 

 .  نام آزادی کوییده اس 

تنیده بترای سوسیالیستم و دموکراستی  الاقتل در ی درهمهمین مبارزه

رفاه را بته تامین اجتماعی و قوانین( کشورهای اسکاندیناوی)اروپا 

-متردم از آزادی محتدود در دموکراستی. ی تحمیل کردئبورژواهایدول 

ی طبقتاتی کتاهش فاصتلهی بترای بهبتود و تع متادی ختود و یبورژوا

یاا یاه از آزادی در چهارچوب ایان دولا  برلین آیزیا .استفاده کردند

یعنی آزادی و یرایری حقوقی که یار تاالش . یردعنوان آزادی مثب  نام می

یارعکس . دستان و تامین شرایط یرایار اساتوار اسا فرویرای یهبود ویع 

توان یاه عیاان را در آمریکا می کارگری یورژوازی یا دموکراسیگیییگانه

یای جامعه. آن اس  ییترین جامعه در مفهوم یورژوا"آزاد"ی دید که ننونه
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مل داده و  عال تکا حد ا یه  ستانه را  یی خودپر یری"که فردگرا قوقی " یرا ح

جنهور و کارگر از روی ظایر یافته که تشخیص رییسفردی در آن چنان گسترش

حتا آثار القاب و امتیازات و تشاریفات ماا یا دشوار اس  و و رفتار آن

صاحبا  ی، یی یورژوااما در ینین جامعه. داری را روییده اس قبل سرمایه

ها پا بگیرند و تالش بترای هتر نتوع دهند اتحادیهسرمایه اجازه نمی

هتا تنبیته آمیزترین شتیوهبسته و جمعی کارگرا  با قساوتفعالی  هم

  .شودمی

تاوان نتیجاه گرفا  کاه سوسیالیسام یاا نبایاد و ننایجا البته از این

مسااله ایان اسا  کاه . داری یاا آزادی قرایا  دارددموکراسی و سرمایه

داری آزادی فرد را در چارچوب آزادی سرمایه محصتور کترده و سرمایه

و ساپس یاه ناام ایان آزادی،  ختهستااعضای اجتماع را از هم بیگانه 

یورژوازی یر جا که یه نفع مالکی  خصوصی . کرده اس  دموکراسی را سرکوب

نقض حقو  یشر و آزادی فاردی یام  ترین شکلِ سرمایه اس  یا خشنانباش  و 

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

خوایان  تاچر مارگارتیه ینین دلیل نیز در انگلیس . دموکراسی یوده اس 

خواس  از طریق را که می وایل اسکاریا شده یود تا رای مخفی در اتحادیه

یا را حف  کند، شکس  دیاد گی آنیستهرای علنی و چشم در چشم کارگران یم

 .را یشکند یااتحادیهفعالی  اعتصاب و حق و 

در اروپای شارقی " آزادی"، غرب از سوسیالیسِم اردوگاییدر جریان فروپاشی 

 خاوایی لیبرالایی  غرب از آزادیه حناواقعی  تلخ این اس  ک. دفاع کرد

کاردن جنابش کاارگری " جاکیاای" واسلواکی و دفااع ازدر چک هاول واسالو

و  ی چائوشسکوکارانهتیریاران جنای  و لخ والسا لهستان از سوی کلیسا و

یای دیاوار یارلین و یاه زیار کشایدنِ ی سرمایه روی خرایهرقص مجنونانه

یای ارتجاعی رنگی در "انقالب"آسیای میانه و  یای لنین در کشوریایمجسنه

در آلناان شارقی، مجارساتان،  کرد مشاایهیا رویگرجستان و اکراین و ده

 - حکوم  منتخب مردمرومانی و سایر اعضای پینان ورشو نه یرای استقرار 

آزاد کاه یارای یال - که در کشوریای یلوک شر  قبالً چندان یی معنا نبود

یر کرد  یع   و هار بازار زنج ل   سرمایهتجم ی  دو شر مالک . یوداز 

که  یود  فاع  یل د غرب قا یرای  جایی  تا  یم  نومی  حق رای ع فاع از  د

زیر کشد، اما ینین که مردم خواستند  را از قدرت یه "سوسیالیسم دولتی"

یورژوازی  ند  ف  کن ناعی را ح تامین اجت کرده و  ستفاده  خود ا حق رای  از 

داری غرب صحب  یر سر این اسا  یه لکن  افتاد و اکنون در محافل سرمایه
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ی خود، آزادی را یه یند یکشاد، که اگر استبداد سرمایه نتواند یه شیوه

 .  ین کشوریا یروری اس پس یک دوره استبداد یرای ا

یاای یاا سیاسا اکنون که یحران اقتصادی، نفی دول  رفااه را در غرب یم

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

خوانند و خوایان یا را استبداد حزیی میکنند و آنیای پارلنانی حنله می

اش مهلقًا حف  امنیا  و ه وظیفهدول  کوچکی ک. استقرار دول  آژان یستند

س  ی  ا ین آزادی و امن یرای ا شرایط الزم  سرمایه و  ل   .آزادی  جود دو و

که یارای جناع کاردن یسااط یروری اس  اما نه حتا یرای تنظیم یازار یل

  ....و معتریان یه وال استری  و اعتراض جلیقه زردیا

یار دو جناا  ی، از نظار ئیاورژوا تحنیل قاوانین رفااه یاه دموکراسای

که از سوی  -تهور یافته راس  . شودیورژوازی یاری یر دوش مل  محسوب می

یا مرکاز یاه یای چپ نو و فرانکفورتیو نحله" داری شادسرمایه"مدافعان 

-مقررات"و" گراییپول"یا شعار  -موصوف شده" نولیبرالیسم"یا " راس  نو"

کناد، از میدان ییرون مایرا ( یای کینزیدول )س  که دول  رفاه "زدائی 

یاا اس  که یه یهبود ویاع ماادی آن" آزادی یازار"تا یه مردم یقبوالند 

اما آزادی یازار و آزادی سرمایه یا ویاران کاردن سیساتم . کندکومک می

. کنادی اجتناعی ینین دموکراسی محادود غریای را متالشای مایرفاه، پایه

و قوانین رفاه را یا یم  تصادفی نیس  که راس  جدید ینه جا دموکراسی

 . گیردزیر یرب می

 !ی دموکراسینرر مارکس درباره

داری نیاز سارمایهنظاام اجتنااعی توان پذیرف  کاه حتاا در چاارچوب می

ی اولای دارناد و دومای پایاه ی ناگزیردموکراسی و یرایری یا یم پیوند

گتی مبارزه برای بهبود شترای  زنتدهشود و در این قالب یم، محسوب می

یاه ویاژه  تواند بدو  مبارزه برای دموکراسی پیش رود نمیفرودستا  

قدار  نان م یه ی ستقینًا  سته و م شیر را از روی یورژوازی شن نون  که اک

آورد دست قوانین رفاه که یه اس  و  63آورد انقالب قرن دموکراسی که دس 

به  .اس  یجاوم آورده 23و  61در طول قرن  ها و مبارزات کارگرا انقالب

ی کتارگر بته شتدت ی طبقتاتی طبقتهبرای انکشاف مبارزهدیگر عبارت 

   .نیازمند دموکراسی اس 

دید که یه ویو  توییح می /6318تاریخ  "/ی یهودمساله"ی در رساله مارکس

دول  سیاسی . ی امور دول   را یه امور مردم تبدیل کردئانقالب یورژوا

 -دانایمکه میچنان -یا این حال ... ی مردم درآوردا یه صورت امر کلیهر
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ی اول خوایان تحدیاد قادرت فئودالیسام و مشاارک  در یورژوازی در درجه

یاای قادرت یخشی از حاکنی  یود و سپس خیز یلندی یرای تسخیر تنام پایه

اش یار ی یورژوازی نه حاکنی  مردم، که تسلط خود و طبقاهدغدغه. یرداش 

یه . از سهو  مختلا دول  یود اندستی ارکان قدرت و ییرون راندن تهیینه

سوسیالیستم "ی تئوریک زمانی که منازعه( پژوه مارکس) دریپر هالی نوشته

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

مل سیاسی و فرانسه یه چشم خود دید که یورژوازی یرگز خوایان ریایی کا

-رایهه"معتقد یود  مارکس. ی مدنی نبودآزادی کامل دول  از عناصر جامعه

ی یهش  ی مدنی درس  ینان قدر روحی اس  که رایههی دول  سیاسی یا جامعه

در فرانسه و انگلیس یرخالف آلنان انقالب سیاسی یورژوازی یه ". یا زمین

یای اما در این دول . ودی مستقر شده یئانجام رسیده و دموکراسی یورژوا

-جامعه"که یر یل" ی مدنیجامعه"ی، سرمایه نه فقط یر ئیورژواتر رفتهپیش

یه عبارت دیگر حکوم  یه جای کنترل . یعنی دول  یم حاکم یود" ی سیاسی

عناومی اگرچاه حاق رای. ی یاورژوازی یاودذیال سالهه( دموکراسای)مردم 

پذیرفته شده یاود، اماا ( پارلنانتاریسم)گی انتخایات و سیستم نناینده

ی ئولوژیاک و قاوهیورژوازی از طریق مالکی ، یوروکراسی، نهادیای ایاده

-ی مدنی از سیاس  رجامعه. ی خود داش ی سیاسی را تح  سیهرهقهریه جامعه

. ی مدنی و عنصر اصلی آن ریا نشده یودیا شده یود، اما سیاس  از جامعه

پس از تدوین تئوری تکامل اجتناعی و تنظیم  مارکسیدین ترتیب یود که 

دموکراسی را نته فقت  یندی نهایی رسید که تئوری دول  خود یه این جنع

که از چنگ بورژوازی و خرده بورژوازی نیتز از چنگال فئودالیسم  بل

ی اولیه و اصلیِ تکوین دو تئوری مهم و ینین امر نهفه باید بیرو  کشید

نی  شهور او یع مداوم"و م قالب  یا"و  "ان تاتوری پرولتار شکل  "دیک را 

.داد
2

یایسا  ینواره دموکراسی عبارت از دولتی یود که مای مارکسدر نظر  

مردم  نافع  فاع از م ستای د ند و در را عروج ک پایین  مردم از  سط  تو

 .ی کارگر اس طبقه ،داریی سرمایهاکثری  مردم در جامعه .نهادینه شود

ی سیاسای ی مدنی و جامعهیه از میان یرداشتن مرزیای جامعه مارکسی عالقه

یا این حال او یرگاز دموکراسای را  .مشهود اس  "هگلی حق نقد فلسفه"در 

هتر چنتد در . گی پارلنانتاریستی قرار ناداددر تساوی مهلق یا نناینده

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

در نقتد  – طبقاتی آ  یعنتی دیکتتاتوری پرولتاریتا اکثری  به شکل

تکامل یاف   اما این امتر بته مفهتوم نفتی همتا   -ی گوتا برنامه
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 . ی اکثری  نیز نبوداراده

ی دموکراسای ثناره انگلتسو  مارکسکند که از نظر چنین استدالل می پیرسن

 مارکساو مدعی اس  که . ی طبقاتی اس حتنی پیروزی پرولتاریا در مبارزه

-این غفل  از آن. ی نهادی دموکراسی نداشتندتوجه کافی یه جنبه انگلسو 

آناان . شود که آنان یه درس  یودن مسیر تاریخ یاور داشاتندجا ناشی می

سان یدانند و سرانجام معتقد داری یکخواستند دموکراسی را یا سرمایهننی

ی مسایل یالیستی ینهپس از انقالب سوسکارگری ریزی دموکراسی یودند که پی

ی ترفناد و را حل خواید کرد و مادام که یه ایان مرحلاه نرسایم زمیناه

 .  مانوور یسیار محدود اس 

یاه خااطر  انگلسو  مارکساو از . وییش مشایهی داردکمی نظریهنیز  لوین

-از پیش تعیین شده تفکریای دموکراتیک و دارشان نسب  یه آزادینگرش یدف

ی طبق این نظریاه طبقاه. کندرولتاریا دارند انتقاد مییی که در خصوص پ

 . تواند قدرت را تضنین کندانقالیی یدون رعای  اصول دموکراتیک می

یا گرایشات درون حزب سوسیال دموکرات  انگلسو  مارکسیه مخالف   هوفمن

آنتتا  زودتتتر از برنشتتتاین دولتت  کااه کنااد و ایاانآلنااان اشاااره ماای

یا ایان یناه  .ی طبقاتی تعریف کردندقد جنبهدموکراتیک را دولتی فا

گیری را دموکراسی عامیاناه این مویع انگلسو  مارکسکند که او اشاره می

افزون یر این آنان از . که دموکراسی را کامالً رد کننددانستند نه اینمی

که دول  یساتی مساتقلی دارد انتقااد کردناد و یاه شاکل مانظم یاه این

 .دموکراسی نپرداختند

. تاکید دارد مارکسی سیاسی گیری اکثری  یاورانهنیز یه جه  گراهام کی 

یای واقعی پردازد و یه تنشیه توییح آن ننی چنان که شایسته اس یر چند 

ی هتای مبتارزهدرگیتری  ترورتیایی کاه از یعنی یه تنش. کنداشاره ننی

-یای جامعاهیر جنبه گراهام. آیدپیش می طبقاتی با الزامات دموکراتیک

کاه در ایان شود، در صاورتیمتنرکز می مارکسی شناختی و اقتصادی اندیشه

 . نوشته تاکید یر ُیعد سیاسی مساله اس 

ی شاروع مفیادی نقهاه( 6318)" هگتلی حق نقد فلسفه"یرای یررسی این جنبه 

 :اس 

ی اصاهالحاتی کاه دارد درک کارد، اماا تاوان در محادودهسلهن  را ننای»

در دموکراسی، ییچ عنصری جز مفهومی که خاص . توان فهنیدرا میدموکراسی 

یر عنصری در واقعی  امر عنصری از کل مل  . آن اس  مفهوم دیگری ندارد

دموکراسای شاکل و . کنادگی کل را تعیین مایدر سلهن  یک یخش ویژه. اس 
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ی راساخ ی یک ارادهدر دموکراسی قانون اساسی تنها یه مثایه... محتواس 

در دموکراسی اصال صاوری در عاین ... شود یعنی خواس  خودگردانییر میظا

س  یز ی مادی ن صل  عام و . حال ا ستین  حدت را سی و ها دموکرا نایراین تن ی

 .  خاص اس 

ی مقوالت دیگر را جا دموکراسی تنها اصل عام و ینجاری اس  که ینهدر این

یای جاز  تفاوت این امر یدین لحاظ اس  که دموکراسی دارای. شودشامل می

ا کل نیس  که یا مفاییم سیاسی دیگر گره خورده یاشد و آن مفاییم نیز 

. ی یین جز  و کل را تعیاین کننادیه اصول دیگری مرتبط یاشند که رایهه

  .کندگی میدموکراسی کل اس  زیرا کل جمعی  را نماینده

طالح گی به معنی آ  نیس  کته ایتن اصتنماینده یدر این چارچوب ایده

که کتل متردم است  و جتایی بترای بل. گزین مردم کردتوا  جایرا می

که این شکل مهلق یوی  حفا  تنها در صورتی .میانجی در این مفهوم نیس 

یای مشاخص و ویاژه آن یکای و یای صوری و عام دموکراسی و جنبهشود جنبه

وری شوند و این ویعیتی اس  که یرای معنی داشتن این مفهاوم یارمتحد می

یی در شرایط مشاخص نادارد که ییچ پایهییی ایدهدموکراسی یه مثایه. اس 

تاثیر اس  و اگر یه آن مانند شکل مشخص نگریسته شود یه لحاظ مفهومی یی

هوم  ین مف ی  ا گرفتن کل ظر  یدون در ن عین و  ندی م شکل رو یه  مثالً 

 [تاکیدیا از من اس ] «.ناکارآس 

 !ی مدنیمارکس و جامعه

او  یاتکا و گاه دموکراسی در یک سلسله مراتبیه تعیین جای مارکسی عالقه

جاا اماا از آن. را یر خود دارد هگلی یای فلسفهیه مدل جز  ا کل نشانه

ینوز تجزیه و  مارکسیی انتزاعی صورت گرفته و که این توییحات یر زمینه

یاای یگلایتحلیل طبقات اجتناعی را یسط نداده یود، فاصله گرفتن او از 

تاکید او یا این ینه . مانیفس  کنونیس  انجامیدی ینهاجوان یه تکوین 

داری از حاکنی  اکثری  و تعهاد شکل طرف کهیلاز میان نرف  ( مردم)یر کل

یا واقعیات اجتناعی و  و منهبق دموکراسی مستقیماساسی یه یاالترین حد 

 .سیاسی را یه خود گرف 

یه از یین یردن  مارکسی عالقه "هگل ی حقنقد فلسفه"ی مهم دیگر کتاب جنبه

ی مدنی موظاا که جامعهاین. ی سیاسی اس ی مدنی و جامعهتفاوت یین جامعه

یاا گای آنیا و در صورت امکان در یناهی مقننه را در تودهاس  نفوذ قوه

گازین مدنی واقعی در صدد اس  تا خود را جااییکه جامعهافزایش دید، این

-ی مقننه شود، این ینه نتیجهواقعی سازد، و دارای قوه مدنی غیر یجامعه
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یایی سیاسی یا تبدیل یساتی سیاسای یاه ی مدنی اس  در یوی ی تالش جامعه

ی سیاسی، یاه عهی مدنی در تبدیل خود یه جامیستی واقعی خود، تالش جامعه

ی مقننه جلوه تالشی یس عام جه  مشارک  در قوه یی واقعی، یه مثایهجامعه

ی مادنی نقاش گذارد جامعهدر مفهوم مشخص، قید و یندیایی که ننی. کندمی

این یه معنی یورش یه . یایس  از میان یرده شودیاشد می سیاسی را داشته

ماثالً  .شاودی سیاسای ماییاه عرصاهیایی اس  که مانع ورود اعضا مننوعی 

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

ی کرد، جامعاهیای خود را یه این نوع قید و یندیا محدود میجدید فعالی 

یه این سبب که عوامل . توانس  نقشی سیاسی داشته یاشدمدنی ینوز یم ننی

ساختار  شه در  که ری سنی  یر ر یرای غ ندازه  نان ا یه ی یز  ند ن عه دار جام

یای عوامل غیر رسنی عبارتند از نایرایری. کننددموکراسی مانع ایجاد می

گذارناد یسایاری از اعضاای یایی کاه ننای، نایرایریا اجتناعی اقتصادی

یرای درک مسایل حاد، ان جامعه نقش عاملین سیاسی را یازی کنند و یه آن

الزامات کسب معاش یه معنی آن اس  که اعضاای . شودآموزش کافی داده ننی

توانند زمان کافی یرای ینه اعضای جامعه فرایم کارده یاشاند جامعه ننی

تالش دارد  مارکسینایراین . تبدیل شوند تا یتوانند یه شهروند سیاسی 

ترین گانی ییشاین شکل ینه. گانی و راستین دموکراسی را یسط دیدشکل ینه

ترین تااثیر را یار شارایط سازد ییشرا قادر می[ ارگرانک]تعداد افراد 

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

-کنند، امر نظری از پیش تعیین شادهیا استدالل میطور که لیبرالسیاسی آن

که حاصل شرایط تاریخی و ینایراین تاایع تحاول و دگرگاونی یی نیس ، یل

 .  اس 

گیاری را نوش  ینوز این مویاعرا می" هگلی حق نقد فلسفه" مارکسزمانی که 

یا این حاال، یاه روشانی اینیا  سیاسایِ . طور کامل تدوین نکرده یودیه

 -یار ار   –ی او یه حق پسر ارشد حنله. یای اجتناعی را درک کردنارسایی

یی گاه ویژهجایدار در دول  یگلی زمینی طبقه. دیداین مساله را نشان می

پیونادی معقاول یاا اساتقالل گاه را ناه دریاماین جای مارکسداش ، اما 

-ی نایودی یدف عام دول  یه دس  مالکیا  خصوصای مایکه نتیجهاقتصادی یل

رفا  یک مرحله پیش( 6318) "ی یهودی مسالهدریاره" مارکسی اندیشه. دانس 

-تر و یا دیدی انتقادیمشخص او در این اثر انقالب ید فئودالی را. کندمی

ی مدنی اس  آورد این انقالب یک جامعهاز نرر او دس  .کندتر یررسی می

باال  س   صی در آ  د نافع خصو س  م عه جدا سی جام یات سیا چو  از ح که 
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یی مایهداری تا حدودی مبهم و رنگپیرامون دول  سرمایه مارکسنظر  .دارد

یی را ترسیم نخستین یار روند دوسویهیا این ینه، او یرای . اخالقی دارد

-اندازیا وزن و اینیتی مادی مایکند که در آن دول  سیاسی یا یسط چشممی

ی مادنی از مساایل ماورد آن سوی دیگر این سکه این اس  که جامعه. یخشد

 . رودنظر خود یه مفهوم منافع ینگانی فراتر می

کاه یاا تی استالینیسا توتاالیتریندی را از دول  این فرمول کوالکووسکی

-اما یرای ایان. کندکرد مجزا میرا جذب میی مدنی یه زور آنجامعهتخریب 

یایی یه یدف ماورد که نقد قایل دفاع یاشد یروری اس  روشن کنیم که دس 

مدرکی . یدون تصور شکلی یوروکراتیک و ظالنانه غیر منکن اس  مارکسنظر 

ناپذیری یدیل تاریخی یا تئوریکی را نشان امکان کوالکووسکیکه دال یر آن

 مارکسمعتقد اس  که  کوالکووسکیافزون یر این، . داده یاشد در دس  نیس 

ی سیاسی و نبود یر نوع میانجی یاین ایان ی مدنی و جامعهیر یوی  جامعه

خود، اماا مادرکی ی پایهییی یایرای این ادعا کوالکووسکی. دیددو نظر می

 . دیدارائه ننی

در تنام دوران حیات سیاسی خود  مارکسیر این نظر اس  که  لوچیو کولتی

یا اطنینان خاطر یخشی  کولتی. یند یوده اس مستقیم پاییه مدل دموکراسی

 گتیاصتل نماینتدهبه نقد  مارکس یاکه در آن هآوردیایی را از نقل قول

مورد نظار ویو  از یا یه لحاظ اعتبار عنومی اما این یخش. اس پرداخته 

گای متوجه مادل یگلای ننایناده مارکسانتقادیای . یرخوردار نیس کولتی 

یار  او .ورود نکرده اسا مستقینًا یه آن  کولتییی که نکته. طبقاتی اس 

 متارکسکناد کاه ادعاا مای" هگتلی حاق نقد فلسفه"اساس یک جنله از کتاب 

کناد را نقل ننای مارکسی اما این جنله. خوایان از میان یردن دول  اس 

ی گوید این خواس  او در صورتی درس  اس  که دول  سیاسی یه مثایاهکه می

 .  دول  سیاسی، یا قانون اساسی، از طرف کل جامعه پذیرفته نشود

. ح: یی دموکراسی، ترجنهو مساله انگلسو  مارکس"ی ، مقالهدوتن. د)

 ( ریاحی

از  "گاانی در شارایط یحرانایحق رای ینه"پیرامون  مارکسی ینچنین نظریه

ی طبقااتی در مباارزه"در کتااب  متارکس. جوانب مختلا یررسای شاده اسا 

 6313را در رایهه یاا دوران پاس از انقاالب ظایرًا مفید یودن آن "فرانسه

 : یردفرانسه زیر سوال می

اکثری  مردم مکتب تحاول را پشا  . َاش را کرده اس گانی خدم حق رای ینه"

-گانی در دوران انقالیی میاند و این خدمتی اس  که حق رای ینهسر گذاشته



 18 

یایس  از میدان گانی را یا انقالب یا ارتجاع میحق رای ینه. تواند یکند

  ".کردیدر می

 ( 816:ص 21جلد  انگلس و  مارکسمجنوعه آثار )

توصیفی یتا خبتری است  تتا تر این اظهارنظر ییش مونتی جانسو ه نظر ی

یه این نکته توجاه داشا   مارکستر گفتیم طور که پیشینان .انهروش شناس

اش را گانی موقعیا  اجتنااعیکه یورژوازی اجازه نخواید داد حق رای ینه

یا مخالا حاق نیروی اصلی انقالیی آن زمان یعنی یالنکیس . یه خهر اندازد

سازش  ی انقالیی را یهکردند که مبارزهگانی یودند زیرا احساس میرای ینه

در این خصوص صرفًا عبارت یود از  مارکسنظر  جانسو طبق قرائ  . کشاندمی

 (  681:پیشین، جلد دیم، ص. )قبول واقعی 

-گار یاک مویاعنامه ننایشکند که این قهعیرعکس، چنین استدالل می جیلبرت

گانی را تح  نظام نقش مثب  حق رای ینه"جا در این. گیری نظری اساسی اس 

توانتد ابتزار گانی نمیح  رای همه... کنداری مهلقًا محدود میدسرمایه

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

منکن اسا  ایان  مارکسپذیرد که می جیلبرت ".بورژوازی دس  یافتنی اس 

تاوان نظر را در مورد انگلساتان تغییار داده یاشاد، اماا ایان را مای

 [از من اس  یاتاکید] .دانس  استثنایی یر قاعده

ی اجتنااعی و در اندیشاه "و حاکنیا  اکثریا  بالنکتی مارکس ": یمقاله) 

 ( 811:یای انتقادی جلد سوم، صیررسی: مارکس کارلسیاسی 

 "جناگ داخلای فرانساه"در ارزیایی کیفیات یر یک از این نظرات، یررسای 

جاا در ایان. ساودمند اسا  6316از کنون پاریس ساال  مارکسیعنی یررسی 

گانی در رایهه یا موقعی  انقالیی یا روشنی تنام ینهرایمساله کاریرد حق

گاانی مجنع ملی که کنون را سرکوب کارد، منتخاب آرای یناه. شودمهر  می

رد مشروعی  مجنع ملی را یا نگرش مثب  عنومی خود از  مارکس. مردان یود

 دید؟ گونه سازش میگانی چهحق رای ینه

-هتای رای نمتیصرفًا رفتن به پتای صتندوقرا گانی ح  رای همه مارکس

های معین حضور نیروهتای اجتمتاعی در را با پیش شرطکه آ دانس   بل

او  .دانست تعامل با هم و وجود چارچوب دموکراتیک گسترده مرتب  می

مشاروعی   متارکس. مانادماییه این نگرش خود وفاادار " ...جنگ داخلی"در 

کاه او مجناع ملای را یاه نخس  این: کندمجنع ملی را یه دو دلیل رد می

ایان دولا  . دانادتری که این مجنع یخشی از آن اس  مرتبط میدول  یزرگ

مجناع ملای . تر البته جنهوری اس  که یا قیاام عناومی تاسایس شادیزرگ
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س  که یادون آن یرگاز یاه آورده ا یی یه دس مشروعی  خود را از جنهوری

ینایراین، دو مفهوم . اما کنون از یدف جنهوری حنای  کرد. آمدوجود ننی

یل از  شروعی  متقا نع م هوری و مج ند از جن که عبارت س   یعی  ی ین و در ا

ی رقای  یین مجنع ملی دموکراتیک و جنهوری انقالیای جا قضیهدر این. ملی

تفاوت ایان اسا  کاه . اندانقالییزیرا یر دو . غیردموکراتیک مهر  نیس 

جناگ "ی در ماتن اولیاه مارکس. مشروعی  مجنع ملی یه جنهوری وایسته اس 

 : کندطور استدالل میاین "...داخلی

نام و نشانی مردم جنهوری را روز چهارم سپتامبر اعالم کردند، افراد یی»

اده لقاب د "دولا  دفااع"که در یتل دوویل مستقر شده یودناد و خاود را 

سازی مورد استقبال این جنهوری در سراسر فرانسه یدون ندای نایم. یودند

قرار گرف  و طی جنگی پنج مایه که اساس آن مقاوم  طوالنی پاریس یود یه 

اگر این جنگ که یه نام جنهوری و یه دس  جنهوری . یستی خود فایق آمد

امپراتوری را پس از تسلیم شدن، آن  بیسمارکیرده شد در میان نبود، پیش

 تیتر. مشان نام و نشان و در راسدویاره یر قرار کرده یود و افرادی یی

مجبور شده یودند در ازای تضنین سفر یه کاین و نه یه خاطر پاریس خود 

ند سلیم کن یود. را ت شده  بردار ن سی خ گز ک یز یر ستا ن نع رو ین . از مج ا

  که مجلاس موسساان یار تکرار کرده اسخود تا حد کسال  تیر. ممجنع که 

-ی انقاالب جنهاوریدادیاای گذشاتهنیس  اگر نگوییم که گاه شنار صرف روی

ی خوایانه یود، حتا نتوانسته یود این حق را داشته یاشد که فالک  سلسله

پارت ند بنا عالم ک سنًا ا یم ر شروع در . را  قدرت م ها  نابراین  تن ب

انقالب نه علیه این . فرانسه انقالب اس  که در پاریس متمرکز اس 

یتی بتود کته کته علیته شترای  اجتمتاعی و سیاستیناپلئو  صغیر بل

بود جود آورده  به و توری دوم را  شرایط  .امپرا توری  ین امپرا ح  ا ت

طور که جنگ پروس یاه ینان. یوداجتناعی و سیاسی یه نهای  وخام  رسیده 

کارگر فرانسه یه ی یخش طبقهیسیار روشن نشان داد اگر نیروی حیات یگونه

 «.این شرایط پایان نداده یود، از فرانسه یه جز جسدی یاقی ننانده یود

و  مارکسفعالی  سیاسی : مارکس کارلسیاس  انقالیی )[ تاکید از من اس ] 

 ( 811:اش، صارتباط آن یا تکوین تئوری

ی تااریخی در تردیاد توجاه یاه زمیناهقدر قوی اسا ؟ یایاین استدالل چه

یرخاورد . شاود اینیا  داردادعایایی که در مورد مشاروعی  مای ارزیایی

 "یای قاانونیارگان"شکنی اس  یه ساختاریایی که ویعی  پاسخ دندان مارکس

یا و یدون آزمون عناوانی کاه در آغااز یارای را از روی ارزش ظایری آن
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کنتد کته مارکس همچنتین اشتاره متی .پذیرندرسیدن یه قدرت داشتند می

-دادهتای انقالبتی واقتعمعیارهتای دموکراتیتک در خصتوو رویکاربرد 

که وجود یم  -انقالب نه از طریق سازوکاریای دموکراتیک  .بینانه نیس 

این یاک آن یاک . آوردکه یا شورش مسلحانه قدرت را یه دس یل -نداشتند 

درگیرنتد  "اقتدام مستتقیم"زمانی که مردم در . را از میدان یدر یرد

در مباحاث  متارکسیایی که شرطپیش .انتخابات کار آسانی نیس برگزاری 

مستلزم حد معینتی از کرد گانی یدیهی فرض مینوشته یرای حق رای ینهپیش

 .  اس  ثبات

-وایسته یودن مشروعی  مجنع ملی یاه انقاالب را یاه مارکساما در حقیق  

را یه انجاام  کسانی که انقالب اولیه. دیدیی توییح ننیکنندهی قانعگونه

توانناد توانند این ادعای دموکراتیک را داشته یاشند که میرساندند ننی

در  متارکسمشروعی   یایده. دادیا ینشینندی نامحدودی یه داوری رویدوره

-پذیرش اس ، انهباا  دارد و یاا فرماولچه یرای انقالب قایلجا یا آناین

گونه استدالل کند که منکن اس  این مارکس. یندی یسیار دقیقی ینراه نیس 

دارد تا یتواند فضاای جغرافیاایی تفو  ی گانی نیاز یه لحظهحق رای ینه

این . سازدرا انقالب فرایم میفائقه یرای فعالی  تامین کند و این عنصر 

آماد گوناه کاه پایتواند در زمان انقالب درس  یاشد، اما ایاناستدالل می

 !  مورد کنون صح  نداش  نظامی کنون نشان داد در

یراد  گر ا یود  مارکسا کی  حور مت ین م یر ا ها  لی تن نع م شروعی  مج یه م

اساتدالل دومای را  "جناگ داخلای"اما او در متن اصلی . چندان موثر نبود

 :تر اس دید که قانع کنندهارائه می

. در پایان جنگ فرانسه ا پروس یک سوم کشور یه دس  دشنن افتاده یود»

یا قهع شده و تناامی ارتباطاات در یام ریختاه پایتخ  یا استانی رایهه

ی واقعی یرای فرانسه در چنین شرایهی غیر منکن انتخاب یک نناینده. یود

یاا در نظار . که وق  کافی یرای تدارک آن در اختیار یاشدیود، مگر این

یایسا  گرفتن این امر در پینان تسلیم تصریح شده یود که مجنع ملای مای

گیری در مورد جنگ یا صلح انتخاب شاود و سارانجام، یه منظور تصنیمفقط 

   «.قرارداد صلحی را منعقد سازد

 ( 126-128: صص 18، جلدانگلسو  مارکسمجنوعه آثار )

که یا یرخورد پیشین اوخوانایی دارد و یر مفهوم حق رای  مارکساستدالل 

-تتر متیدموکراتیک عامح  رای را بخشی از چارچوب گانی متکی اس  ینه

-این استنباط در پس این جریان پاسخ سواالتی از این قبیل را جس  .داند
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در عصر ما مدیا و امکتا  ] گان اطالعات کافیآیا رای دینده: کندوجو می

غات بر تبلی صنیم [ برا ند ت یات یتوان قع انتخا تا مو ند  یار دار در اخت

در عصتر متا ]گاان محادودیتی دارناد؟ آگایانه یگیرند؟ آیا رای دیناده

شود؟ آیاا مجناع چه حقی یه مجنع ملی داده می [انتخاب میا  بد و بدتر

درصدد اس  مشخص کند  مارکسملی در نهای  امر یا این حق توافق دارد؟ 

آیا شرای   روری برای بیا  و ابراز مناسب اصل حاکمی  اکثری  که 

یاای نارسایی مارکسملی از نظر  یر مبنای این معیاریا مجنع وجود دارد؟

ی اختیار تامی که یرای یر ینایراین، یه انقالب یه مثایه. فراوانی داش 

در مقایال . شدفرایم سازد متوسل ننی "محنلی"چیزی که مصلح  یه نظر رسد 

ی ییاان دموکراتیاک که شیوهکرد مییی استفاده یای یسیار ویژهاز استدالل

البته یایاد دیاد . دیدملی را مورد پرسش قرار میدارد و مشروعی  مجنع 

ی یا یه مثایهشاید از آن. گرف حد جدی مییا را تا چه این استدالل مارکس

یعنای )یای شورای عنومی انجنن کارگران مارد یرای تخفیا حساسی  "محنلی"

استفاده کرده ( ییاتی که یه او ماموری  داده یود این اثر را ینویسد

در  مارکسی نگرانی یایس  توییح دیندهاین ینه، چنین تفسیری مییا . اس 

. تر دموکراسی نسب  یه مجنع ملای یاشادی شکل عالیمعرفی کنون یه مثایه

آمیاز و البتاه خشاون  ،معهوف اقادامات انقالیای مارکستردید نگرانی یی

 .نبوده اس  "نهادیای دموکراتیک"کوتاه مدت علیه یه اصهال  

د که آزاد اس  از ریبری گارد ملای رکیر اساس این یرخورد احساس  مارکس

انتقااد  سا نداخوایاناه مایچه او یرخوردی یس مشروطهپاریس یه خاطر آن

 .  کند

ی یاا حنلاه تیترخواس  جنگ داخلی را که ی مرکزی ننیجا که کنیتهاز آن»

ود را یه تجاوزکارانه یه موننارت آغاز کرده یود ادامه دید، این یار خ

کاه در  -که یالفاصله یه ورساای این: خاطر خهای یزرگ دیگری مقصر دانس 

و  تیتریاای حنله نکرده یاود و یاه توطئاه -دفاع یود آن زمان کامالً یی

در عوض، حزب نظام اجاازه یافتاه . دارش پایان نداده یودروستاییان طرف

یاای رای قادرت در پای صندو ( انتخایات کنون دریایی)مارس  21یود روز 

 (863:پیشین، ص) «.ننایی کند

شترای  درگیتری نرتامی جوانتب کند کاه در استدالل می مارکسجا در این

ایان امار انقالییاون را  .توا  به تمامی رعای  کرددموکراتیک را نمی

در حقیقا  کناون ایان ظرفیا  را در . کنداز وظایا دموکراتیک معاف ننی

یکی . را یسط دید مثب  دموکراسی انقالبیگذارد تا مدل می مارکساختیار 
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توجاه دارد کاه  متارکس. گانی اس از عناصر اصلی این مفهوم حق رای ینه

گتا  گتو بتود  نماینتدهگانی اس   اما پاسخی ح  رای همهکمو  ثمره

شتا  در ها و یا برکنتاریبایس  با مسوولی  داد  به آ منتخب را می

بایس  تتابع دستتورات کتبتی گا  مینماینده. داد کوتاه مدت ارتقاء

  .گا  خود باشندکنندهانتخاب

. حی گانی و دموکراسی انقالیی، ترجنهحق رای ینه: ی، مقالهدوتن.د)

 (ریاحی

 

 بعد از تحریر

 آن تح   ، ازکهس ، یلسیکراترین نوع دمودموکراسی کارگری نه فقط عالی

یااد  "دموکراسی مساتقیم"یا  "پرولتاریادیکتاتوری " جنلهاز  نیعنوایر 

ه را عامهلاق جام  سا  کاه مناافع اکثریاتنها نظام مهلوب سیاسی ؛شود

 . کندگی مینناینده

  دموکراسی کارگری در مرزیندی آشکار یا دموکراسی پارلنانتاریستی شکل

یاه و معاین گای تااریخ دار یندد و ییچ گونه امتیاز یا حق ننایندهمی

 .دیدگان ننییندهمنتخبین و ننا

 ی معهاوف یاه انتخایاات آزاد و شارایط دموکراسی کارگری محصول اراده

س  عه ا جود در جام یای مو نام آلترناتیو یری ت یه آزادی و یرا کی  . مت

ی ستویهمنتدی یتکو بهتره نگفته پیداس  که در موقعی  انباشت  سترمایه

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

هایی که در شرای  کنتونی بترای قابل توجه آقایا  و خانم)  .مطل  اس 

شا  یکی دو نفتر متدعی برگزاری رفراندوم بیانیه صادر کردند و در بین

 !(قالبی سوسیالیسم نیز به چشم می آمد

 ی متاثر از لغو ینه، (دموکراسی کارگری)گانی و یرآیند آن حق رای ینه

-کننادهگان و انتخاابی یرای انتخاب شوندهز  که یورژوای اسئیاپیش شرط

 .شودمیقائل گان 

  در امکانات موجاود ی ینهیرگزاری انتخایات آزاد، ی منزلهاین امر یه

-گی قرار مایجامعه را یه طور یرایر در اختیار تنام داوطلبان ننانیده

 .دید

 النثل مصاونی  فی)گی حامل و حاوی ییچ حق ویژه دهناحراز موقعی  ننای

یرتری یر سایر شهروندان  دستنزد یاالتر از کارگران متخصص و و( قضائی

 .  نیس 
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 :کهو سرانجام این

 یاقی این سخن را ای مهرب ظریا     

 سانم آرزوس سان ینی شنار که زینزین
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 :نوش یپ

 

یاه  روستوکاه یل میلپردازان قرن یجده لیبرالیسم، نه از میان نظریه. 6

 . مایل شد "سوسیالیستیشبه دموکراسی "نوعی 

-موستا غنتی)ی لیبرالیستم ایرانتی پدر خوانده چندان اتفاقی نیس  که. 2

نیز به تأسی از فیلسوفا  قر  هجده  دموکراسی را در تحدید قدرت ( نژاد

  .کندتعریف می

-یی مایجامعهی دموکراتیک را اگرچه یه دموکراسی اعتقاد داش  و جامعه دوتوکویل. 8

دانس  که در آن تنایز میان مراتب اجتناعی از میان رفته و یرایری کامل یرقرار 

یس  و از ساوی دیگار سو یرایری طلبی او در یازار آزاد شکل میشده اس ، اما از یک

تارس . دادطر  مویوع وحش  از استبداِد اکثری ، او را در یرایر دموکراسی قرار مای

و ( 6، جلد 6382دموکراسی در آمریکا، )د در کسوت افکار عنومی از استبدا دوتوکویل

یورژوا سی  نه از دموکرا ش  وارو فس ییردا شه در ق یرای ینی کایی، او را  ی آمری

یه یناین قلام  "فکر دموکراسی سیاسی"در این زمینه ینگرید یه . لیبرالیسم حبس کرد

 (نقد حکوم  اکثری ) 233-231: صص

، ینوز یم در ایران معاصار کساانی از مادل میلی دویس  سال پس از انقراض نظریه .4

النثال در انتخایاات نهام ریاسا  جنهاوری فی. کنندروی میپی میلدموکراسی لیبرال 

گروه " دموکراسی پوپولیستی" –یه تعبیر خود  -حزب مشارک  در مقایِل ( 6831)اسالمی

ی نظار خاود را ینه" کاندیدای دانشگایی" –خود یاز یم یه تعبیر  -رقیب یا گزینش 

آوری آرای یاساوادان و معهاوف جناع" حقاو  یشار"یر مبناای شاعاریای یاه اصاهال  

کرد شگاییان  بدی!! دان باس ع ند ع موده بود شارک  فر حزب م سرا   سایر  یک رای : "و 

ی بتا های وطنتلیبرال شبه اصوالً !!" رای کاندیدای رقیب اس  پنجکاندیدای ما مساوی 

 .اندکشا  هیچ گاه بها ندادهبه رای کارگرا  و زحم " گیدموکراسی نخبه"تاکید بر 

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

 :نوش  جنله چنین پرداخ  و از

قبال از یناه از جاناب . شاودعلیه دیکتاتوری پرولتری از یناه جواناب یادی  مای»

یاا حال آن که کنونیس . کنندگویند که یا یر دولتی مبارزه مییا، آنان میآنارشیس 

تجاوز یه آزادی و  میر حکومتی در حک نیه نظر آنا. معتقد یه قدرت شورایا یستند

این فقط ظاایر . یا سرنگون شونداین یاید تنام یلشویک یر ینا. محدود کردن آن اس 

چرا ما . اندکه راس یا نیستند، یلتر از کنونیس یا چپدر حقیق  آنارشیس . امر اس 

ی نهتایی را بته که به طتور متشتکل  تربهآ  ایبریه دیکتاتوری احتیاج داریم؟ 

ما دیگر یه  دیورژوازی کامالً مغلوب شده یاش یوقت .ی  بورژوایی فرود آوریمکمال

 .اییم داش ودیکتاتوری پرولتاریا نیاز نخ

ی قدینی کاه ماا در یرنامه. کنندم میلَ یم علیه دیکتاتوری قد عَ  هاسوسیال دموکرات

شارط : روی آن کار کرده یودیم یا ویو  تنام قید گردیده یاود هامنشویکمشترکًا یا 
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اما در موقع عنل، در مورد . یالتغییر انقالب سوسیالیستی در دیکتاتوری پرولتاریاس 

یاا، حتاا آن وقا . شاودیلناد مایشاان اعتاراض صدمه خورد  به آزادی بورژوازی 

او گفا  ماا . ترین تداییر را یر ید یورژوازی پذیرف گذش یا کنال میل یی پلخانوف

هایی که اکنو  به اردوگتاه منشویک. مجازیم حق رای یورژوازی را از او سلب کنیم

  «.اندها را فراموش کردهی ایناند  همهبورژوازی پیوسته

 . افراد یستند یا ویارز منشویسم ایرانی کدام جریاننگفته پیداس  که مصدا  
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