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های ایرانی مشابه در تحریم و مخالفت با  ها و دیگر گروهخواهان، سکوالر دموکراتسوسیال دموکرات ها، جمهوری

داری جمهوری اسالمی بدیل انتخابات جوامع به اصطالح دموکراتیک غربی را  سرمایهانتخابات غیردموکراتیک دولت 

گویند "ببینید در ایران دموکراسی  به عنوان الگویی مناسب مطرح می کنند. آنان در حمایت از دموکراسی غربی می

یم و چنین دموکراسی را در ایران  وجود ندارد، انتخابات آزاد وجود ندارد، در نتیجه ما باید به دموکراسی غربی اقتدا کن

ید در جوامع »کمونیستی« شوروی، چین و اروپای شرقی یا کوبا چه اختناقی حاکم است.  نگویند "ببیبرقرار کنیم"؛ می

 . ست"کمونیسم یعنی اختناق و سرکوب مردم؛ در نتیجه بهترین گزینه دموکراسی پوزیسیون غربی

اپوزیسیوم راست و میانه که مدعیان کنونی آن بخشا از سابقه طیف چپ و  چنین بینشی از دموکراسی درآن دسته از  

ای دارد. طرفداران این نظریه معتقدند که جامعه  انقالب دومرحله  ت اند، ریشه در نظریاطرفداران سوسیالیسم برخاسته

سخن دیگر برقراری  سوسیالیستی آینده تنها پس از عبور از مجرای دموکراسی بورژوایی قابل تحقق خواهد بود. به  

دموکراسی سوسیالیستی بدون استقرار دموکراسی بورژوایی وگسترش تدریجی آن در جامعه معنا نخواهد یافت و پیروزی  

سوسیالیسم بدون پیروزی بورژوازی و تحقق دموکراسی بورژوایی امکان پذیر نخواهد بود. بسیاری از جریانات به  

 کنند. ور فکری تغذیه میخدموکراسی از چنین آبش اصطالح مارکسیستی و چپ طرفدار سوسیال 

هایی که به  خواهان و سکوالر دموکراتطلبان، جمهوریچنین درکی از دموکراسی نزد جریانات راستی مانند سلطنت

رود. تفاوت  خوانند و اصوال اعتقاد به سوسیالیسم ندارند حتی از این نیز فراتر میغلط خود را سوسیال دموکرات می

ست و ابدا باوری به سوسیالیسم ندارند. حامالن این  ست که غایت آمال آنان جوامع غربییف با گروه اول در آناین ط

مدینه فاضله   یا توان الگویی نظیر جوامع سوئد یا آمریکا را در ایران پیاده کرد. آرمان شهر بینش بر این باورند که می
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این تصآنان جوامع دموکراتیک غربی  آنان بر  یا  ست.  ور هستند که برقراری دموکراسی نوع غربی، مشابه سوئد و 

اجتماعی فعلی را تغییر داده و ماال آزادی، برابری و دموکراسی واقعی را  -آمریکا در ایران وضعیت وخیم اقتصادی

 برقرار خواهد نمود.  

راتیک در جوامع غربی بوده  های بورژوا دموکچنین بینشی بر پایه این باور استوار است که دموکراسی حاصل انقالب

 یابد و قابل اجرا خواهد بود.  و تنها در چهارچوب این مناسبات مفهوم می

ای دارد. دموکراسی به معنای ای تاریخی دیرینهاما این برداشت از دموکراسی مقرون به حقیقت نیست. دموکراسی ریشه

گیری فعالیت اجتماعی بشر به عنوان  بتدای شکلگیری های جمعی درباره امور روزمره زندگی از اشرکت در تصمیم

تر شدن اجتماعات  ناپذیر از حیات اجتماعی وی بوده است. اگرچه چگونگی این شرکت به همراه گستردهجزئی جدایی

 تری به خود گرفت اما در مفهوم تغییر ماهوی فراوانی نکرد. تر و خاصبشری اشکال پیچیده

رسید، این وظیفه در  این تصمیمات در نشست همگانی کلیه اعضای قبیله به تصویب میداری اگر در جوامع ماقبل برده

ها ها )اشراف( و پلبینداری شکل خاص تری گرفته و پس از مستثنی کردن بردگان به مجلسی از پاتریسیندوران برده

ن ها نیزادامه یافت، اگرچه  )تهیدستان شهری( واگذار گردید. این دموکراسی حتی تا مرحله کنترل حکومت توسط پلبی

خود این تهیدستان قائل به حقوقی برای بردگان نبودند. ارسطو در کتاب سیاست از دموکراسی به عنوان حکومت اکثریت  

 کند. تهیدست )دموس( یاد می

(  زادگان )انجمن شاهزادگان و نجباگیری اشرافهای تصمیمقرون وسطی نیز دموکراسی ویژه خود را در قالب جرگه

کند. در این دموکراسی عالوه بر رعایا، قشر نوظهور تجار و صنعتگران نیز از حق شرکت در این مجالس  متبلور می

 محروم بودند. 

های تر کرد اما در عمل با استفاده از مکانیزمگیری این مفهوم را همگانی بورژوازی با دخیل کردن این طبقه در تصمیم

ست که در مبارزه  امتیاز را هنوز در اختصاص اقلیت ثروتمند جامعه نگاه داشت. طبیعیوری از این  پیچیده قانونی بهره 

ها خواهد بود که توان مالی و تبلیغاتی الزم برای انتخاباتی برای کسب رای آن فرد یا گروهی صاحب بیشترین کرسی

در   که  کند  انکار  تواند  می  باشد. چه کسی  داشته  را  انتخابات  امر  بین جمهوریپیشبرد  انتخاباتی  و  مبارزه  خواهان 

ماند. آنان تبدیل به پوستان و فقرای شهری باقی نمی های نجومی جایی برای سیاهان، رنگین دموکرات با صرف هزینه

داری  دارانی می شوند که با وعده های تبلیغاتی توخالی آنان را به حمایت از این یا آن جناح سرمایهسیاهی لشگر سرمایه

 خوانند تا با استفاده از رای آنان حاکمیت خود را قانونی و همگانی جلوه دهند.یفرام

داری کامال گیریم که ادعای جریانات لیبرالی مبنی بر تعلق دموکراسی به نظام تولیدی سرمایهپس از این مقدمه نتیجه می

واقعیت به  مرتبط  و  شرکنادرست  معنای  به  دموکراسی  مفهوم  نیست.  تاریخی  تصمیمهای  در  از ظهور  ت  قبل  گیری 

تری به خود  داری نیز همچنان به حیات خود ادامه داده و شکل عالیبورژوازی وجود داشته و پس از سرنگونی سرمایه

 گیرد.  می

تری  شود بلکه ابعاد بسیار گستردهبه اعتقاد مارکسیست ها این دموکراسی، یعنی دموکراسی سوسیالیستی نه تنها نابود نمی

 گیرد.    خود گرفته و تمامی آحاد جامعه، و نه تنها اقلیتی ممتاز و برگزیده را در بر میبه 

های نکته ای که این سوسیال دمکراتپذیر است یا نه!  برداری از جوامع غربی امکانحال باید پرسید آیا چنین گرته

کامالً تخیلی   یجامعۀ ایران، روش درون  به از »خارج«  این ایده انتقالکه الگوسازی و شوند آن است وطنی متوجه نمی

طوالنی و رشد نیروهای   محصول سلسله مبارزات غربی نتیجه و  است. دمکراسی درون جوامع بورژوا دموکراتیک  

فئودالیسم  پس از مبارزه و خلع ید گاه خونین    بوده است. بورژوازیمختلفی  بورژوا دموکراتیک    اتانقالب  مولده و سرانجام

مطالبات دموکراتیک به عنوان جزئی جدایی ناپذیر و الزم برای رشد طبقه نوپای بورژوازی  .  وردی رسید به چنین دستا

ها و خواستگاه بورژوازی ایران  حال بیائید نگاهی به تاریخ ایران بیاندازیم. ریشه. یافتدر جنگ علیه فئودالیسم تحقق  و  

رشد نیروهای مولده و در جدال با کدام نیروی فئودالیستی شکل  گردد؟ آنان از خالل کدام  میبه کدام پیشینه تاریخی بر 

 ؟اندگرفته
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ارد.  ی آن وجود ندغربهمتایان  ایران با  در  بورژوازی  ابقی بین ظهور و رشد  طتهیچ گونه همسویی و  روشن است که  

جهانی  امپریالیسم از سوی    ودوران صفویه    درمشخصاً  ای بود که   اصوال شکلبندی از پیش تعیین شدهبورژوازی ایران  

بر اساس نیاز    ودولت مدرن سرمایه داری  تشکیل  در دوران رضا شاه به شکل  این روند  .  ایران تحمیل شد بر جامعه  

محمد رضاشاه، مجددا  سپس در دورۀ و  هدر روسی ۱۹۱۷مهار گسترش انقالب سوسیالیستی   با هدف  امپریالیسم جهانی 

داری جهانی  کاالها و تامین سود ادامه یافت. سرمایهصدور به  بازارهای جدید برای  نوین امپریالیسم  هایبر اساس نیاز 

امپریالیستی تحت عناوین »انقالب سفید« و »اصالحات ارضی« شاهنشاهی  با اجرای     ی دولت  به وجود سیاست های 

نتیجه مبارزات  . این دولت، بر خالف دول سرمایه داری غربی،  امورکشور موضوعیت بخشیدأس  سرمایه داری در ر 

داری ایران، یعنی وجه تولید آسیایی طوالنی طبقه جدید بر علیه فئودال ها نبود. وجه مسلط تولید در جامعه پیشاسرمایه

جازه رشد و انباشت سرمایه به تجار و صنعتگران  نه تنها تولید زراعی را تحت کنترل دولتی مستبد اداره می کرد، بلکه ا

آمدند و یا در  داد. این صنعتگران یا به استخدام دولت مستبد مرکزی درمیمستقل، آن چنان که در غرب اتفاق افتاد، نمی

غلطیدند. کنترل  مصاف با مصنوعات وارداتی غرب از بین رفته و به درون طبقه کارگر و یا تهیدستان شهری فرو می

کنیم در واقع نوعی تجارت نیز در اختیار دولت مرکزی بود. آنچه که ما اینک به عنوان بورژوازی ایران از آن یاد می

سرمایهشکل الگوی  اساس  بر  اقتصادی  غربیبندی  پیشا  داری  مناسبات  رحم  در  ناقص  نوزادی  به صورت  که  ست 

د یافت. احتمال تحقق مطالباتی چون برقراری دموکراسی  داری ایران به ودیعه گذاشته شده و همچنان ناقص تولسرمایه

بندی تحمیلی، بویژه در شرایطی که لزوم حکومتی با مشت آهنین برای استمرار استثمار منابع غربی در دل این شکل

 طبیعی و انسانی غیرقابل انکار است، همانند آب به هاون کوبیدن است. 

ش مشروطه تا ملی شدن نفت و انقالب شکوهمند پنجاه و هفت به خوبی انقالبات و خیزش های یک قرن گذشته از جنب

نیز نبوده و نخواهد دمکراسی، حتی از نوع بورژوایی آن  هیچ شکلی از  خواهان تحقق    نشان داد که بورژوازی ابتر ایران 

خود بر آن اساس  دموکراسی    حرکت کرده و مبنای  در جامعۀ ایران    موجود . درنتیجه، ما باید از آن شرایط عینی  بود

 پایه ریزی کنیم

از دوطبقه اصلی و یک الیه طبقاتی میانی تشکیل شده جامعۀ ایران مانند بسیاری از جوامع سرمایه داری  ما  به اعتقاد  

بوده و درکی  خصلت مبارزات ضد فئودالی و یا پیشاسرمایه داری  خصلت انقالبی و یا که فاقدطبقۀ بورژوا ابتدا . است

تاریخچۀ مبارزاتی و یا سنت انقالبی دارانی را در بر می گیرد که نه تنها هیچگونه  سرمایهاین طبقه    از دموکراسی ندارد. 

با برگماردن آنان بر    که امپریالیسم   است بوده    ی قاچاقچی ها، دزدها و زمین داران بزرگ  متشکل از اغلب    ندارند، بلکه

، از نوع  اجتماعی -اقتصادیپایگاه  فاقد هرگونه این بورژوازی تحمیلیمصادر قدرت در صدد تامین منافع خود بوده.  

قادر  در نتیجه این طبقه هیچگاه  ارتجاعی بوده است.اتی خود از ابتدا کامال بنا بر خصلت طبقهمتای غربی خود بوده و

ایراتحقق  به   انقالب مشروطیت را تجلی زودگذری از  ن نیستدمکراسی در  بتوان مطالبات دموکراتیک  البته شاید   .

ظهورتفکرات بورژوا دموکراتیک دانست که آن نیز عمدتا منبعث از تفکرات روشنفکرانی بوده است که در تماس با  

بورژوا مانند حاج سیاح و یا  های دموکراسی غربی دوران خود قرار گرفته بودند، روشنفکرانی بورژوا یا خرده اندیشه

ملکم خان که از یک سو در ارتباط مستقیم با دولت فخیمه انگلیس و از سوی دیگر در تضاد با دربار قاجار بوده است.  

بازوی نظامی انقالب یعنی ستارخان و باقرخان که   اما این طلیعه نیز با تفوق مالکین و تجار عمده و درهم شکستن 

 امعه بودند بسرعت افول کرد. متعلق به قشر متوسط ج

علیه   مبارزه  منادی  تواند  می  بودیم  شاهد  مشروطه  انقالب  در  که  همچنان  بورژوازی  مسألۀ  خرده  طرح  و  استبداد 

، اما در تحلیل نهایی هنگامی که در اریکه قدرت قرار می گیرد به علت نداشتن برنامه مشخص طبقاتی  دمکراسی باشد

وا هیچگاه سمت و سوی پرولتری و دموکراتیک نگرفته بلکه نقشی ضد انقالبی بازی  و آرزوی پیوستن به طبقه بورژ 

به وضوح    ۱۳۵۷انقالب    جریاندر ایران  . خرده بورژوازی  پردازد  کرده و به سرکوب نیروهای پیشرو وکارگری می

نقش  اصوالً  که  داد  دا  ی نشان  انقالبی  عنوان ضد  به  و  بورژوازی  شته  ا  نیروی ضربت  کند.  می  مختلف  عمل  قشار 

به نیروی سرکوب بورژوازی شهر و روستا، حتی الیه فقیر و تهیدست آن نیز در آغاز به قدرت رسیدن جمهوری خرده

اگر چه این الیه به سرعت پوالریزه شده و به قطب های بسیار ثروتمند و یا فقیر  رژیم جمهوری اسالمی مبدل شده بود.  

چنان که در ایران و یا دیگر کشورهای  وه بر عدم انسجام و استحکام طبقاتی، آنعالدر نتیجه این طبقه  جامعه جذب شدند.  

عربی و آمریکای التین نشان داد نه خواهان دموکراسی به معنای غربی و نه توانای تحقق این مطالبات در جامعه است.  

با بخشی   در اتحاد  که می توانبسیاری از گرایش های چپ به اشتباه فرض را بر این گذاشتند  ۱۳۵۷در ابتدای انقالب 



 4 

این خرده بورژوازی   در  چناناما آن،  جامه عمل پوشاندانقالب سوسیالیستی  سرانجام  انقالب دموکراتیک و    بهاز  که 

 . است امکان پذیر امری نه جایز و نه  اصوالً چنین شاهد بودیم  ۱۳۵۷گسترش روند انقالب 

طبقه    ایناست.    ایست که خواهان مناسبات دموکراتیک و توانای برقراری این مناسبات در جامعهتنها طبقه طبقه کارگر 

در مبارزه علیه استبداد شاهنشاهی توانست یکی از قدرتمند ترین نیروهای منطقه را که کامالً  با ایجاد شوراهای کارگری  

شوراهای کارگری دموکراتیکی ایجاد    تین بار در تاریخ ایراننخس . آنان برای  وابسته به امپریالیسم بوده سرنگون کند

 . پایه ریزی کردندجامعه  درون  در یسلسله روابط دموکراتیکه و کرد

سال گذشته متحمل شده و با وجود تمام افتراقاتی که در درون   ۴۱سرکوب هایی که در    یتمامطبقه کارگر ایران علیرغم  

اولیه  هایخواستتاکنون از سر گذارنده، هنوز به مبارزه جهت تحقق هایی که خود دارد و حمالت و تهاجمات و کشتار 

هیچ نیرو  تا کنون  .  دهدمیادامه  از جمله حق داشتن تشکیالت مستقل خود    حقوق دموکراتیککسب  یعنی    خود،  اساسیو  

حقاق دمکراسی مبارزه  طبقه ی کارگر برای ااینک که ای گونه ، به و هیچ طبقۀ دیگری به این صورت مصرانه و مداوم

. بنابراین تنها امید کسانی که  میکند، وارد عرصه کارزار نشده )به تجربه اخیر کارگران نیشکر هفت تپه رجوع کنید(

متمرکز شود. مبارزه و    این کشور دمکراسی در ایران هستند، باید بر طبقۀ کارگر   برقراریو    ای روشنهخواهان آتی

به دمکراسی    وصولتنها راه برای    برای رسیدن به این هدفایران و تقویت طبقۀ کارگر تدارک برای انقالب کارگری در  

تنها   نه  انقالبی خواهد بود که  تنها  ایران  انقالب کارگری  افتاده حصول  است.  تعویق  به  یی  دمکراسی بورژواوظیفه 

یعنی دمکراسی سوسیالیستی را برای جامعه به ارمغان    نوع نوین،دمکراسی  تواند  می، بلکه  بخشدتحقق می  درایران را

 آورد. 

از سابقۀ کمونیستی بیرون    آنانی که   راست(، به خصوص  یاکه جریانات سوسیال دمکرات )چپ  ست  ، آن مسئله کلیدیاین

جریاناتی    حتی در گذشته نیز سوسیال دمکرات نوین  جریانات  این  نباید فراموش کرد که  . البته  کننددرک نمی  آمده اند،

اما اینک پس از  .  اندجای داشتهگرایش های استالینیستی و مائوئیستی    آمدند و عمدتا در خیلمارکسیستی به شمار نمی

مبلغین فریب بورژوازی شده  مبدل به    بلکه؛  به خیل دشمنان طبقۀ کارگر پیوسته اندبرش از گذشته، این جریانات نه تنها  

از سوی طیف    ایمسأله  چنیندر ایران تبلیغ می کنند. طرح بنا به الگوی غربی را  یک  بورژوا دموکرات  ایهجامع  بنایو  

شرایط  در نظر گرفتن  بدون  ،  سوسیال دمکرات ها و لیبرال ها تحت عنوان ایجاد دمکراسی، آن هم دمکراسی وارداتی

 داشته باشد.  جز تقویت سرمایه داری نمی تواندبه  عینی آن در جامعۀ ایران ، مفهوم دیگری تاریخی و

 ی صورت واقعیت به خود بگیرند و در عالم واقعه روش الگو سازی های تخیلی  اگر فرض بر این گذاشته شود کحتی  

ایران   در  لیبرالی  نگرش  توسط طرفداران  بورژوایی غربی  دمکراسی  یابدیک  محدودیت،  تحقق  نوع  هنوز  این  های 

ی برجسته  هاتئوریسینیا  و  متخصص  دانان  به حقوق  ها نیازییتمحدود. برای درک این  ستدموکراسی بر جای خود باقی

. دمکراسی بورژوایی »صوری« است، زیرا وارد حوزۀ اجتماعی نمی گردد. مدافعان بورژوازی ادعا می کنند  نیست

ست که  حزبی برخوردارند. بدیهی  اترتجمع، انتشار نشریات و باز کردن دفحق  جامعه از آزادی بیان،  اقشار که همۀ  

بدون  ندتوانکل های کارگران، جوانان و زنان( میبی اساس هستند. چگونه مردم عادی )تش  از پایهچنین استدالل هایی 

تبلیغاتی سرمایهامکانات مالی  وجود   ابزارهای  با  بپردازندفراوان  به مقابله  حزبی و استخدام    اتردفبازگشایی  ؟  داران 

  –دنیاز به امکانات مالی سرشاری دار های رادیویی و تلویزیونی  و چاپ و استفاده از ایستگاهکارکنان »تمام وقت«  

وهوی بر سر آزادی تبلیغات و مجامع و احزاب بیشتر به  این های  تمام  نتیجه  در .  هستند  آن  فاقد  امکاناتی که کارگران

 ست که امکان مالی راه اندازی و فعال کردن آن را دارند. طبلی توخالی می ماند. این آزادی تیول کسانی

 ند نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کنند.  توانمی گویند در »جامعۀ مدنی« همه حق رأی داشته و می

عزل یا کنترل  مصون از  پس از انتخاب  دوره در گرفته، و نمایندگان  صورت، این انتخابات هر چند سال یکبار در ابتدا

امتیاز«  کنندگان هستندتوسط   به عده ای »صاحب  نمایندگان  این  با  شوند که  مبدل می. در واقع  کوچکترین ارتباطی 

که نمایندگان خود را به اصطالح از طریق رای  توده های وسیع    در این انتخاباتنخواهند داشت.  خود  کنندگان    انتخاب

مستقیم انتخاب می کنند نه تنها در صورت عدم رضایت قادر به عزل آنان نیستند بلکه هیچگونه نقشی در کنترل آنان  

بخشی  تبدیل به  پارلمان، به بورکرات های دولتی مبدل می شوند. به بیان دیگر   گاننماینداین  بخشی از  معموال    نیز ندارند.

از قشر ممتاز جامعه می شوند. درنتیجه، این ها منتخبینی نیستند که طبقۀ کارگر بتواند به آن ها انتقاد و یا آن ها را عزل  
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 . اردتنها شکلی صوری دپارلمانی ه و نمایند هرأی دهند بینکند. در حقیقت ارتباط 

کند. خارج از پارلمان معنا پیدا میدر جامعۀ بورژوایی، قدرت سیاسی    .ستدمکراسی بورژوایی یک دمکراسی صوری

  با هدف جریانات بورژوا    نقشی درآن ندارد. این جا باید متذکر شد که  پارلمان    یابد و تجلی میقدرت سیاسی در دولت  

جا  و ازآن  ی کنند. می گویند که »حکومت« همان »دولت« استفریب توده ها، مفهوم دولت و حکومت را مخدوش م

  واقعیت که  یمردم است! در حال  اختیار حکومت را مردم انتخاب می کنند، درنتیجه کل این جامعه و کل این دولت در    که

.  ردمفهومی گسترده تر از حکومت داو دولت    ایدبه شمار میحکومت بخشی از دولت  برخالف این ادعاست. در واقع  

رؤسای بوروکراسی دولتی، که و    رئیس بانک هاانتخاب  رئیس پلیس را انتخاب نمی کنند.    گاهبرای نمونه مردم هیچ 

اصلی دولت سرمایه    نبوده و نخواهد بود. ارکانارلمان  هیچگاه به اختیار نمایندگان پست،  تمام امور در دست آن هارشته  

تمامی  نیز   ی مانند آمریکا و اروپاهای. حتی در کشور ساخته شده استعزل  همین بوروکراسی دائمی و غیر قابل    از داری  

. رئیس جمهور و  آیدبه شمار نمیکاره ای    مهم و تعیین کنندهاین پست ها انتصابی هستند. حکومت اصوالً در امور  

وزیر و مقام های حکومتی عموماً با تأیید و نیاز منابع مالی و بانک ها انتخاب می شوند. برای نمونه چنانچه    نخست

»وال استریت« در امریکا بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی از حزب خاصی انتخاب شود، چنان امکانات  

سرشاری   او    صرف مالی  تامیانتخابات  ان  کند  نظر،  مورد  گردد.فرد  واقع  تخاب  سیاسی    در  هرگز    حقیقیقدرت 

  های قدرتمند و در، البیعریض و طویل بورکراتیک  هایدستگاهبلکه در انحصار  کندعمل نمیپارلمان    چهارچوبدر 

به راه می اندازند  آنان هر چهار سال یکبار انتخاباتی  نمایشی  اما در سیرک مسخره  پشت درهای بسته، سازمان می یابد.  

بیهوده نیست که کارل مارکس می نویسد که هر چهار سال یکبار مردم    .نیستتوده ها  چیزی به جز فریب  اقع  که در و

 نماینده ای را انتخاب می کنند که بیاید و جیب آنها را به مدت چهارسال خالی کند! 

این یا آن نماینده ، به سیستم  آیا رأی دهندگان حق دارند که در این انتخابات »آزاد«، به جای رأی بهحاال باید پرسید که 

که سیستم را برای ابد تعیین کرده، تنها به کاندیدا هایی  ازلیمورِد دلخواه شان رأی دهند؟ یا باید براساس قانون اساسی 

کنند تا پای که تعیین شده و حمایت الیگارشی های مالی را در پشت سر دارند. نمایندگانی که سوگند یاد می  رأی دهند

ست. بنابراین، احترام به  ، احترام و حفظ مالکیت فردیآن اساسی ترین اصل  ی کهسدار قانون اساسی باشند. قانونپاجان 

ناچیز    یکه اقلیت  استخود را می طلبد که همانا دمکراسی برای فرد صاحب ابزار تولید  خاص  مالکیت فردی، دمکراسی 

دمکراسی   در  این  دیکته  و  تحمیل  دهد.  می  تشکیل  را  اجتماع،    جامعه  عظیم  اکثریت  بلکه  به  دموکراسی،  همان  نه 

بورژوایی »لباس  دیکتاتوری  و  پلیس  پاسداران،  انتظامی،  نیروی  دادگستری،  وزرا،  کابینه  شامل  دیکتاتوری  ست. 

  سرمایه داری ی حافظ  سران نهادها. در این دیکتاتوری به ظاهر دموکراتیک در واقع این  شخصی«ها )مأموران امنیتی(

انتخاب شده  توسط آرای عمومی    یی که نهآیند و نه مردم عادی. نهادهااصلی جامعه به شمار می  گیران ه تصمیمهستند ک

 . دائمی در مصدر قدرتو نه با این آرا قابل تغییر می باشد. نهادهایی انتصابی با امتیاز ابقا 

.  باشدمیهای این شکل از دمکراسی  دودیتمحقادر به درک  در جامعه ای نظیر سوئد یا آمریکا    آگاهیصادق و    انسانهر  

فریبی است که   انقالب های بورژوا دموکراتیک    داریسرمایهدمکراسی بورژوایی صرفاً  جامعه اعمال    در از زمان 

کرده است. این شکل از دمکراسی، درواقع یک دمکراسی صوری است. بورژوازی وانمود می کند که »همه با هم  

است.   گرفته  شکل  غیره،  و  »مساوات«  »برابری«،  ملی«،  »دولت  ملی«،  »وحدت  اساس  بر  جامعه  و  برابرند« 

نه تنها اکثریت    ناچیزهمواره به عنوان اقلیتی  اولیه خود  علیرغم نقش انقالبی  ،  از ابتدای مبارزه ضد فئودالیبورژوازی  

که این دمکراسی، دمکراسی همۀ مردم است. بورژوازی    کردهجامعه را فریب داده و تحمیق کرده، بلکه چنین وانمود می  

داده است.  ه داشتن منافع طبقاتی خود ، به کذب خود را حافظ منافع »کل« جامعه جلوه ااز بدو پیدایش ، برای مخفی نگ

دستمالی  مقوالتی نظیر »حقوق برابر همگانی«، »دولت ملی«، »منافع عمومی«، »دمکراسی عام« برای تحمیق مردم  

در واقع، کوچکترین وجه »عمومی« یا »عام« در هیچ یک از مقوالت اقتصادی و اجتماعی بورژوازی، اما    .اندشده

داری، »خا سرمایه  نظام  »قوانین«  کلیۀ  نیست.  منافع نهفته  همه در خدمت  و  بوده  و »یک جانبه«  ص«، »ویژه« 

 بالواسطۀ طبقۀ بورژوا، قرار دارند. 

و »فروشنده« کاال در بازار از »حقوق  »دمکراسی« بورژوایی یک دمکراسی صوری است. می گویند »خریدار«  

در این  نظر بگیرید.    خرید و فروش کاالی نیروی کار را درظاهر قضیه است.  تنها  اما این   مساوی« برخوردارند.

معامله »برابر« یکی از طرفین )پرولتاریا( به علت فقر، مجبور به فروش نیروی کار خود در مقابل دستمزدی به مراتب  
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امالً  ای کافتد نشانگر رابطهکه در واقعیت اتفاق میمی کند. آن چه    وی در پروسه تولید ایجاد که  ست  نازل تر از ارزشی

کشی  مورد بهره»نابرابر«    شکلی واقع، صاحبان سرمایه، کارگران را به  عالم  دالنه است. در  غیردمکراتیک و غیرعا

و    ۱۹۷۹های  سالدرفاصله بین  ،  آخرین اطالعات آماری. طبق  افزایندبر ثروت خود میطریق  دهند و بدین  قرار می

نیمی )  قشر فوقانی، یک درصد  ۲۰۰۷ به خود    ۵۳٫۹جامعه بیش از  ایاالت متحده را  افزایش درآمد  درصد( از کل 

  % ۱۹درصد پایینی مالیات دهندگان امریکا، حدوداً   ۹۹ین دوره، متوسط درآمد اطی اند. به سخن دیگر هاختصاص داد

  ۲۰۰۹افزایش یافت. بین سال های  %۲۰۰۵بیش از  قشر فوقانیمتوسط درآمد یک درصد  که، درصورتیرشد داشت

درصد   ۹۵یک درصدی جامعه امریکا،  این قشر یعنی در دورۀ پس از »رکود« اقتصادی و آغاز »بهبود«،  ،۲۰۱۲تا 

»بهبود« هم نه برای »همه«، بلکه برای اقلیتی بسیار ناچیز از جامعه بوده حتی  از کّل رشد درآمد را به جیب زد. یعنی  

های  بنا به آمار د. ناز بیکاری و فقر رنج می بر  ردمعظیمی از م خش  دهد باتفاقات در هنگامی رخ میاین ، و همه است

  ، به سر می برده اند. نرخ فقر در این سال مطلقدر فقر جامعه آمریکااز کّل افراد   %۱۵٫۱،  ۲۰۱۰تنها در سال رسمی 

فقیر بوده    %۲۲میلیون کودک یا    ۱۶٫۴به این سو بوده است. در همین سال    ۱۹۹۳از سال    محاسبه شده  باالترین نرخ

درصد تخمین زده شده است. بنابراین سرمایه داری فالکت را هم به    ۳۸اند و این نرخ برای »سیاه پوستان«، بیش از  

»دمکراسی« بورژوایی، پوششی است بر این روند مشخص    .»نابرابر« به اکثریت عظیم جامعه تحمیل می کند  یشکل

در دوران شیوع ویروس کرونا که وضعیت اقتصادی قریب به اتفاق مردم جهان وخیم    دیگر. طبقۀ    ازاستثمار یک طبقه  

تن از سرمایه داران جهان میلیاردها دالر به سرمایه های خود    ۱۰تر از پیش از کرونا شد، طبق آمار محققان »آکسفم«  

 افزوده اند.  

چنان  اما آنرخنه کرده است.  نیز  بسیاری از توده ها  حتی در آگاهیکذب درباره »دمکراسی« این تبلیغات اما متاسفانه 

آمار  جوامع صنعتی ها  که  در  نیست، حتی  بیش  فریبی  اصوالً  و »دمکراسی«  برابری«  و  دهد »مساوات  می  نشان 

   ارمغان بیاورند!به ایران چنین دموکراسی برای مردم می خواهند  وطنیلیبرال های  حال  .پیشرفته

ندارند. تجربۀ تاریخی ایران نشان داده است   یاین شکل از »دمکراسی« نیاز به خیر، طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران 

طبقۀ کارگر    ،که بورژوازی ایران حتی همین »دمکراسی« صوری غربی را هم در ایران تحمل نخواهد کرد. در مقابل

د یجامعه هست. ببین  دردمکراسی سوسیالیستی الگوی  ارائۀ    با شکل دادن شوراهای کارگری، نشان داده است که قادر به

  را در سیستم شنود اطالعاتی آنان  ؟ »دمکراسی« آمریکا که قرار است »مهد آزادی« جهان باشد، اخیراً چه کرده است

سنودن« گری کارمند سابق »سیا«، »ادوارد ا . افشااندخود در اروپا، به کار گرفته ان متحدبر علیه سراسر جهان، حتی 

گویایی از اعمال    نشاناگر  ،  آنان   المللی دولت اوباما علیه مردم جهان و حتی متحدان اروپاییاین تخلفات بیندر مورد  

به دلیل و »جولیان آسانژ«    . »ادوارد اسنودن«را تعبیر کردتوان آننیست، پس چگونه می   دیکتاتوری اقلیتی بر جامعه

مطمئنا کارگران و زحمتکشان  .  انداز سوی دولت آمریکا شده  فراوانیتهدیدهای    آماج حمالت و دوستانۀ  بشر این اقدام  

 ! درایران باشد، نیستندقابل تحقق  اگر به فرض محالتی ح  ،این شکل از »دمکراسی« بورژواییایران هیچگاه خواهان 

  حمایت از این شکل از دمکراسی صوری غربی   در   و سکوالر دمکرات ها و غیره ایرانی سوسیال دمکرات هاسخنان  

فریبی بیش  کمونیستی” شوروی و چین یا اروپای شرقی یا کوبا  به زعم آنان  جوامع “آنان در مورد اختناق  استدالل    و

ای کوتاه جامعه شوروی نیست. ما نیز معتقدیم که هیچگاه در این جوامع دموکراسی سوسیالیستی عینیت نیافت و تنها دوره 

خارج است، برای مطالعه علل    بحث )علل این انحرافات از حوصله این  اجتماعی را تجربه کرد  -بندی اقتصادیشکلاین  

 (.  militant.com مقاالت در این مورد به سایت میلیتانت رجوع شود ۱۹۱۷شکست انقالب اکتبر 

ایه داری است. به کالم دیگر  که اشاره شد، مساوات برای سرمگونه  ، همانمورد نظر بورژوازیبرابری و مساوات  

داشته باشد،    یشعار اساسی بورژوازی غرب این است: »به هرکس به اندازۀ سرمایه اش«! یعنی هرکس پول بیشتر 

بیشتری در خواهان حفظ مالکیت خصوصی  دولت های موجود سرمایه داری،  .  خواهد داشتتصمیم گیری ها    سهم 

ن ها بیایند و بگویند: »دمکراسی سیاسی را قبول داریم اما، خواهان دمکراسی  هستند. از این رو چنانچه توده ها به خیابا

مالکیت اشتراکی را جایگزین کنیم،  و به جای آن    را لغو کنیمخصوصی  هستیم«! یعنی می خواهیم مالکیت هم  اقتصادی  

به شدیدترین وجه  ن  داریست و عبورازآ سرمایهاین به معنی عبور از خط قرمز است. لغو مالکیت خصوصی، خط قرمز  

عبور  کشور دیگر غربی  هر و با تمام نیرو سرکوب خواهد شد. تردیدی نباید داشت که حتی در سوئد یا در آمریکا و یا 

سر حد  را به دنبال خواهد داشت. آنان حتی تا دولت بورژوایی های ارگانپلیس و ارتش و تمام از این خط قرمز مداخله 
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 هیچگاه پیش خواهند رفت. در این جوامع به اصطالح »مهد آزادی«، توده ها    ظاهرکنندگانتبرخورد مسلحانه و تیرباران  

. طبقۀ کارگر جوامع الزم برای تحقق این امر را ندارندامکانات چرا که نمی توانند مسائل اساسی خود را مطرح کنند، 

استثماری که می شود،    صدای اعتراض خود را در رابطه با  نتوانستهکه  سرمایه داری غربی بیش از دویست سال است  

ی ها. تمام رسانهخفه شده استتبلیغات رنگین بورژوازی    ای از  در پشت پردهاجحافات  این  به گوش دیگران برساند.  

بورژوازی به کارگران می  .  وعات عمدتاً در دست بورژوازی متمرکز شده است مانند رادیو، تلویزیون و مطبجمعی  

را که می خواهید   ه گوید: »شما آزادید که نشریه تان را چاپ کنید، شما آزاد هستید سخنرانی بکنید، شما آزاد هستید هرک

ارگری توان مالی کافی برای  از نهادهای ک  یکهیچ    ! تفاوتی اساسی دارد  انتخاب کنید«، منتهی آزاد بودن با توانستن

با   ندارند.  تبلیغات  رقابت  را  داران  و »ملی«  واقعا  دولت    اگرسرمایه  هماناست  »بی طرف«  و  باید  پول  که  گونه 

برای تبلیغات کارگران در نظر بگیرد.    وقت و مبلغی برابر دهد،  سرمایه داران قرار میهای ملی را در اختیار  رسانه

بری واقعی بین سرمایه داران و کارگران وجود ندارد. به قول مارکس در این جوامع دیکتاتوری اما، چنین نیست. زیرا برا

 بورژوایی حاکم است. 

و همانند رژیم جمهوری اسالمی سرکوب خونین   به این دمکراسی صوری تن می دهند  غربی   اما، چرا سرمایه داران

دانند  ست.آنان میزیینه ترین راه های ادامۀ حیات بورژوایکی از ارزان ترین و بی هز  استفاده از این روش؟ نمی کنند

توده انقالبات  نبود چنین فریبی  راکه در صورت  پلیس  باید ارتش و  را برباد خواهد داد. اگر  آنان  برای   ای خانمان 

ه  . اگر اعتصابی رخ دهد، اقتصاد مختل خواهد شد و سرمایشودمی، مخارج هنگفتی صرف کرد سرکوب توده ها بسیج 

د و کنترل بر  داتن    یسلسله امتیازاتباید به دادن  حیات    ادامهداران مبالغ هنگفتی از دست خواهند داد. درنتیجه، برای  

مطالبات دمکراتیک مانند هشت ساعت کار روزانه، حق رأی زنان، حق  این  از  داشت، اگرچه حتی بسیاری  اوضاع  

 . نه اعطایی بورژوازیگر بوده است و رأی عمومی و غیره، نتیجۀ مبارزات خون بار طبقۀ کار 

آگاهی توده ها و به تعویق    کشاندن تحمیق می شوند. برای به انحراف  با الفاظ فریبنده  وسیع    بسیار بنابراین توده های  

انقالب،   شوانداختن و خنثی سازی  تا سرگرمشان کنددمبالغ هنگفتی صرف می  نامه های گوناگون درباره  رنگین.  ، 

می سلطنتی صحبت  و  اسرار مگوی خانواده  دهندگان  کنند  سرساممالیات  تقبل  مخارج  را  آنان  رنگارنگ  زندگی  آور 

شود تا آنان به مسائلی خارج از این  می  توجه جوانان به مسابقات فوتبالهای کالن میلیاردی صرف جلب کنند. بودجهمی

راهه کشاندن اذهان عمومی و جلوگیری از  برای به بی  یپول های هنگفتچه باک اگر چنین    چهارچوب توجه نکنند.

عمق بیشتری بخشید.  این فریب    بهو  کردجامعه را مسخ     که می توان  ستیطریقتنها  این    !شودآگاهی سوسیالیستی خرج 

 .اندررا در چنگ خود گرفتههای این کشوآمریکایی کنترل نود درصد رسانه ابرشرکت ۶بیهوده نیست که امروز 

انقالبیما   های  واقعی    مارکسیست  دمکراسی  ما  و  نیستیم  »دمکراسی«  نوع  این  ما    خواهیم،میخواهان  دمکراسی 

بسیار فراتر از دمکراسی موجود در جوامع که  دمکراسی بورژوایی نیست، دمکراسی ما دمکراسی سوسیالیستی است  

اما نه دمکراسی بورژوایی که در راستای فریب توده ها طراحی شده    !داریم ما اعتقاد به دمکراسی     .ستبورژوایی

 است.  

»نخستین گام در انقالب طبقه کارگر عبارتست از ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و   :مارکس و انگلس می نویسند

می نویسد »دمکراسی این روزها  که  ( و یا انگلس  ۱۸۴۸کسب پیروزی در نبرد برای دمکراسی )مانیفست کمونیست  

 ها« )فستیوال ملل در لندن    پرولتاریا مبدل شده است، یعنی اصول توده  مهمترین اصلیعنی کمونیسم... دمکراسی به  

که به ناگزیر برای حل    ستمشخصیمنظور مارکس و انگلس در این نوشته ها از »سوسیالیسم«، وجه تولیدی  ۱۸۴۵).

تناقض بین رشد نیروی مولده و مناسبات تولیدی )که در دوران شیوۀ تولید سرمایه داری مدرن، مانند زنجیری در راه  

ه است(، جایگزین نظام سرمایه داری می شود. مارکس استدالل می کرد برای استقرار  رشد نیروی مولده قرار گرفت

را   آن  که  است  دولتی  استقرار  و  کارگر  طبقۀ  دست  به  سیاسی  قدرت  تسخیر  به  نیاز  نخست  وهلۀ  در  سوسیالیسم، 

سوسیالیسم )که پس از    »دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا« نامید. این دولت برای تدارک دوران گذار از سرمایه داری به

تسخیر قدرت سیاسی توسط نمایندگان شوراهای کارگری آغاز می شود(، نیاز به دمکراسی سوسیالیستی دارد، و از این  

جهت یک »نادولت« است، چرا که باید با اضمحالل طبقات، خود نیز از میان برود. از این رو آن ها بر این اعتقاد  

»سوسیالیسم«. به عبارت دیگر بدون رعایت و اجرای دمکراسی سوسیالیستی امر  بودند که »دمکراسی« یعنی همان  

 گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، عملی نخواهد بود. 
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با صراحت   انقالبی  به عنوان مارکسیست های  به مبارزه بر علیه  و بیما  ایجاد دمکراسی  رحمانه  طیفی که خواهان 

ادامه  از طریق روش وارداتی آن هستند،    ، آن هممانند سوئد، نروژ، آمریکا و غیرهبورژوایی به سبک کشورهای غربی  

 حامل دمکراسی در ایران، است. کارگر  تنها طبقۀ کنیم که تاکید می دهیم و مجددا  می

 ۱۴۰۰خرداد  ۴

maziar.razi@protonmail.com 

https://anchor.fm/maziar-razi 

https://t.me/MarxistEnghelabi 

militaant.com 

 

 


