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 فصل دهم
 

دمکراسی بورژوايی و دمکراسی 

 پرولتاريايی
 

  آزادی سياسی و آزادی اقتصادی-١
آزادی سياس3ی و آزادی اقتص3ادی ب3رای اکثر افرادی که در باره آن فکر نکرده اند،           

اي3ن نک3ته بوي3زه در مورد فلسفه اجتماعی ليبرال که خود      . دارای معن3ی واح3دی هس3تند      

 .شئون حيات اجتماعی اعالم می کند، صادق استدر تمام " آزادی"را طرفدار 

م3ع الوصف، اگر چه آزادی سياسی را به سهولت می توان آن چنان تعريف کرد که     

آزادی گروهی، داللت بر بردگی ديگران نکند، ليکن در مورد آزادی اقتصادی مسئله              

آزادی "اندک33ی ت33أمل نش33ان م33ی ده33د ک33ه بيش33تر جوان33ب اي33ن      . اي33ن چني33ن آس33ان نيس33ت  

عم33ًال دال ب33ر ع33دم تس33اوی اس33ت، و بخ33ودی خ33ود ب33ه معن33ی مح33روم ک33ردن  " قتص33ادیا

 .اکثريت عظيم جامعه از امکان برخورداری از اين آزادی است

آزادی خ3ريد و ف3روش ب3ردگان دالل3ت ب3ر آن دارد ک3ه جامع3ه ب3ه دو گروه بردگان و              

 خصوصی آزادی تص3احب وس3ائل تول3يدی بم3ثابه اموال    . ب3رده داران تقس3يم ش3ده اس3ت        

دال ب33ر وج33ود ي33ک ط33بقه اجتماع33ی اس33ت ک33ه مل33زم ب33ه ف33روش ن33يروی ک33ار خوي33ش                   

اگ33ر کس33ی مج33بور ب33ه ک33ار ک33ردن ب33رای م33نافع ديگ33ران ن33بود، در آنص33ورت  . م33ی باش33د

 صاحبان کارخانجات چه می کردند؟



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٨٩

آزادی : در آغاز سرمايه داری، بورژوازی بر اساس منطق خود از اصولی از قبيل 

ر فرس33تادن ف33رزندان ده س33اله خ33ود ب33ه اعم33اق مع33ادن، و آزادی  وادار ک33ردن  والدي33ن د

اما يک آزادی  . کارگ3ران به دوازده تا چهارده ساعت کار در روز طرفداری می کرد            

مثالًَ در .  و آن آزادی تشکيل انجمن های کارگری بود-بش3دت م3ردود ش3ناخته شده بود      

انقالب فرانسه اختيار شده بود، هر نوع فرانس3ه، ق3انون مش3هور لوش3اپليه ک3ه در اثنای        

 .ائتالف ماهيتًا تعاونی را ممنوع می کرد

بمج3رد آنک3ه هم3ه اي3ن ط3رز تفک3رها، از نو حول امر دفاع از مالکيت خصوصی و                  

م33نافع ط33بقه س333رمايه دار س33ازمان داده ش33وند، تم333ام اي33ن تناقض33ات ظاه333ری در آراء       

بورژوازی، دفاع از مالکيت خصوصی  شالوده کل آرا    . بورژوائ3ی، ن3اپديد م3ی گ3ردند       

 ".آزادی"و منافع طبقه سرمايه دار است و نه دفاع پيگير از اصول 

پ333يدايش . ب333ا بررس333ی تاريخچ333ه ح333ق رأی، اي333ن نک333ته روش333ن ت333ر خواه333د گ333رديد      

پارلمانتاريس3م نوي3ن تجل3ی ای ب3ود از ح3ق کنترل بورژوازی بر هزينه عمومی، که از       

اق33دام چارل33ز اول ب33ه اخ33ذ مال33يات در . ند تأمي33ن م33ی ش33دمالياتهائ33ی ک33ه آنه33ا م33ی پرداخت33

، ب33دون ف33راخواندن پارلم33ان ب33ود ک33ه مس33تقيمًا م33نجر ب33ه ج33نگ   ١٦٤٠ -١٦٢٩س33الهای 

نت3يجه منطق3ی چني3ن عملی اينست که بورژوازی برای طبقاتی از             . داخل3ی انگل3يس ش3د     

ب آنان با در  آيا نمايندگان عوام فري    -م3ردم ک3ه مال3يات نم3ی دهند، حق رأی قائل نيست            

نظ3ر گرفت3ن اي3ن واقعي3ت ک3ه اي3نها مال3يات نم3ی پ3ردازند، پيوسته به مخارج جديد رأی                    

 نخواهند داد؟

آنچ3ه در ل3وای آراء ب3ورژوازی نهف3ته، نه اصل حقوق مساوی برای تمام شهروندان         

ب3رخورد تاريخ3ی آن ب3ا ح3ق رأی عمومی بطرز رقت انگيزی مادون اين اصل         (اس3ت   

بلک33ه دف33اع از ث33روت و ح33ق .  ن33ه اص33ل تض33مين آزادی ب33رای هم33هو) ق33رار م33ی گ33يرد،

 .ثروتمند شدن از طريق استثمار کارمزدی است
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  دولت بورژوائی در خدمت منافع طبقاتی سرمايه-٢
در س33ده نوزده333م چ33ندان مش333کل ن333بود ک33ه ب333رای کارگ333ران توض33يح داد ک333ه دول333ت     

ای را ب33ازی    " ج33یميان"نيس33ت ي33ا نق33ش   " ب33يطرف"بورژوائ33ی در م33بارزات طبقات33ی   

نم3ی ک3ند ک3ه قصدش دفاع از منافع به اصطالح عمومی است، بلکه به وضوح معرف       

تنها بورژوازی دارای حق رأی . اب3زاری اس3ت ب3رای دف3اع از منافع سرمايه عليه کار         

 .بود

ب3ه مج33رد  . ت3نها ب3ورژوازی م3ی توانس3ت از اس3تخدام کارگ33ران، آزادان3ه س3رباز زن3د        

 اعتصاب می زدند، و بطور جمعی از فروش نيروی کار خود آنک3ه کارگران دست به   

تح3ت شرايطی که توسط سرمايه ديکته می گرديد خودداری می کردند، پليس يا ارتش   

. عدالت، آشکارا عدالتی طبقاتی بود    . ب3رای گش3ودن آت3ش ب3ه سوی آنها گسيل می شدند            

ا همگ33ی اعض33اء پارلم33ان، قض33ات، افس33ران، وقام33ات مس33تعمرات وزراء و اس33قف ه33    

جملگ3ی آن3ان توسط رشته های مشترکی بهم پيوند   . اعض3اء ي3ک ط3بقه اجتماع3ی بودن3د        

 يعن3ی پ3ول، منافع و خانواده، طبقه کارگر کامًال از اين دنيای کوچک            -داده ش3ده بودن3د    

 .زيبا کنار گذاشته شده بود

بمج3رد آنک33ه جن3بش نوي33ن کارگ3ری رش33د ق3ابل توجه33ی ياف3ت، و ق33درت س33ازمانی آن      

مانند اعتصاب سياسی در بلژيک، اطريش، (گرف3ت و از ط3ريق عم3ل مس3تقيم           فزون3ی   

. ح33ق رأی عموم33ی بدس33ت آورد، اي33ن وض33ع تغي33ير ک33رد  ) س33وئد، هل33ند، ايتال33يا و غ33يره 

هم چنين طبقه کارگر خود را مجبور به (نماي3ندگان ط3بقه کارگ3ر ب3ه پارلمان راه يافتند         

اح33زاب  ). مقو33له ای ديگ33ر اس33ت   ام33ا اي33ن  -پرداخ33ت س33هم عظيم33ی از مال33ياتها ياف33ت    

در پاره ای   . کارگ3ری اص3الح طل3ب در حکوم3تهای ائتالف3ی بورژوائ3ی شرکت جستند              

از م33وارد اي33ن اح33زاب حت33ی ش33روع ب33ه تش33کيل حکومتهائ33ی ک33ه منحص33رَا از اح33زاب     

 ). بريتانيای کبير، کشورهای اسکانديناوی(سوسيال دموکرات ترکيب شده بود، کردند 
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" حک33م"و م33افوق ط33بقات، ي33ک  " دموکرات33يک" ي33ک دول33ت  از آن پ33س توه33م وج33ود 

تض3ادهای طبقات3ی ب3ا س3هولت بيش3تری در م3يان ط3بقه کارگر             " آش3تی ده3نده   "واقع3ی و    

پاش3يدن بذر چنين توهماتی يکی از عملکردهای اساسی تجديد نظر طلبی          . پذيرف3ته ش3د   

. بودزمان3ی اي3ن امت3ياز وي3ژه، منحص3ر ب3ه سوس3يال دموکراسی              . اص3الح طل3بانه اس3ت     

ليک3ن ام3روز، اح3زاب کمونيس3ت ن3يز ک3ه همان روش اصالح طلبانه را دنبال می کنند              

 . چنان توهماتی را موجب می شوند

ام33ا طبيع33ت واقع33ی دموک33رات تري33ن دول33ت ب33ورژوا، در ص33ورتيکه عملک33رد آن را     

 .همراه با شرايط مادی اين عملکرد مورد برسی قرار دهيم، فورًا بر مال می گردد

مشخص3ه حکوم3ت بورژوائ3ی است که به مجرد آنکه توده های زحمتکش            اي3ن وج3ه     

ح3ق رأی عموم3ی بدس3ت آورن3د، و نماي3ندگان آنان به تعداد کثير به پارلمان راه يافتند،              

از پارلمان  به جانب  مرک3ز ثق3ل دول3ت ک3ه ب3ر پاي3ه دموکراسی پارلمانی بود،مصممانه       

را م33ی آي3ند و م33ی رون3د ول33ی   وز: دس3تگاههای ثاب33ت دول3ت بورژوائ33ی من3تقل م33ی ش3ود    

 .پليس همچنان باقی می ماند

ولتی به خاطر شيوه های عضوگيری، گزينش و ساختمان ارتقاء       .اي3ن دس3تگاههای د    

. رت3به و سلس3له مرات3ب س3ازمانی اشان، هماهنگ با بورژوازی ميانی و بزرگ هستند                 

 ب33ه ط33بقه حلق33ه ه33ای ناگسس33تنی آرمان33ی، اجتماع33ی و اقتص33ادی اي33ن دس33تگاه دولت33ی را  

تم3ام مقام3ات عال3ی رت3به اي3ن دس3تگاهها از چنان درآمدهائی            . ب3ورژوا پ3يوند داده اس3ت      

هرچ33ند ان33دک، ليک33ن ب33ا اي33نهمه   (ب33رخوردارند ک33ه ب33ه آنه33ا اج33ازه انباش33ت س33رمايه ای    

س3رمايه ای که آنها را حتی در مقام يک فرد در دفاع از مالکيت     . را م3ی ده3د    ) واقع3ی 

 .قتصاد سرمايه داری ذينفع می سازدخصوصی و خوب کار کردن ا

بع3الوه، دولت3ی ک3ه ب3ر اس3اس پارلمانتاريس3م بورژوائی استوار است روح و جسمش                  

.  متص3ل به سرمايه است     "دي3ون مل3ی   "زنج3يره طالئ3ی وابس3تگی ه3ای مال3ی و            بوس3يله   

 که تحت -ه3يچ حکوم3ت بورژوائ3ی نم3ی توان3د ب3دون در خواس3ت دائم3ی ب3رای اعت3بار                   
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هر سياست .  حکوم3ت نمايد -س3رمايه مال3ی و ب3ورژوازی ب3زرگ اس3ت      کن3ترل بانکه3ا،     

ض3د سرمايه داری که توسط حکومتهای اصالح طلب طرح ريزی گردد بالفاصله در          

، فرار "اعتصاب سرمايه گذاری . "مع3رض خ3رابکاريها س3رمايه داران واق3ع می شود          

ن حمالت متقابل سرمايه، تورم، بازار سياه، کاهش در توليد، و بيکاری نتايج فوری اي     

 .هستند

ک33ل ت33اريخ ق33رن بيس33تم، تأي33يد م33ی ک33ند ک33ه بک33ار گرفت33ن مؤث33ر پارلم33ان ب33ورژوا و          

حکومت333ی ک333ه ب333ر اس333اس مالکي333ت س333رمايه داری و دول333ت بورژوائ333ی اس333ت، عل333يه      

ه33ر سياس33تی ک33ه بکوش33د از مش33ی ضدس33رمايه داری     . ب33ورژوازی غ33ير ممک33ن اس33ت  

يعنی يا بايد : ض3ی قرار خواهد گرفت   مؤث3ری پ3يروی ک3ند ف3ورَا ب3ر س3ر دو راه3ی غام               

تس3ليم باج سبيل خواهی قدرت سرمايه شود، يا دستگاههای دولت بورژوائی را در هم          

ش3کند و روابط مالکيت سرمايه داری را براندارد و مالکيت جمعی بر وسايل توليد را        

 .جانشين آن کند

 

  دموکراتيک- محدوديت های آزادی های بورژوا-٣
 در س3ده ه3ای نوزده3م و بيس3تم جنبش کارگری در جبهه اول مبارزه     اتفاق3ی ن3بود ک3ه     

در عي33ن دف33اع از اي33ن آزاديه33ا، جن33بش   . ب33رای کس33ب حق33وق دموکرات33يک ق33رار داش33ت  

در جامع3ه معاصر   . کارگ3ری مداف3ع مس3اعدترين ش3رايط جه3ت پيش3روی خوي3ش اس3ت               

راتيک به کسب آزاديهای دموک. ط3بقه کارگ3ر، گث3يرالعده تري3ن ط3بقه به شمار می رود          

ط3بقه کارگ3ر اج3ازه م3ی ده3د ک3ه خود را متشکل کرده و برخورداری از پشتيبانی اين               

ت3وده کث3ير را تض3مين ک3ند، و در ت3وازن ن3يروها، وزنه هر چه سنگين تری را تشکيل                  

 .دهد

بع3الوه، آزاديه33ای دموکرات33يک بدس33ت آم33ده در نظ33ام س33رمايه داری، بهتري33ن ط33ريق  

کراس33ی وس33يع ت33ری ک33ه پ33س از س33رنگونی حکوم33ت    تعل33يم کارگ33ران اس33ت ب33رای دمو  
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تروتس33کی در رابط33ه ب33ا س33ازمانهای ت33وده ای   . س33رمايه از آن ب33رخوردار خواه33ند ش33د 

امکانات333ی از قب333يل  برگ333زاری جلس333ات، س333ازماندهی اعتص333ابات و       (ط333بقه کارگ333ر  

تظاه33رات ت33وده ای، داش33تن مط33بوعات، م33دارس، س33الن ه33ای نم33ايش و انجم33ن ه33ای        

بخش هائی از دموکراسی پرولتاريائی در داخل "بدرستی از ....) هسياس3ی خود و غير    

 .، سخن می گويد"دموکراسی بورژوائی

ليک3ن، دق3يقًا بخاط3ر اهمي3ت خطيری که آزاديهای دموکراتيک برای کارگران دارد،          

ض3روری است که محدوديت های حتی پيشرفته ترين دموکراسی های پارلمانتاريستی       

 .بورژوائی را درک کنيم

 است که در آن چند     دموکراس3ی غ3ير مستقيم    اوًال، دموکراس3ی پارلمان3ی بورژوائ3ی،        

نماي33ندگان مجل33س، س33ناتورها، ش33هرداران،   (ه33زار ي33ا دهه33ا ه33زار نف33ر اف33راد منتخ33ب     

در ادراه ام3ور دولت شرکت می کنند، و اکثريت  ) اعض3ای ش3وراهای محل3ی، و غ3يره        

قدرت آنان تنها به انداختن يک . تندقري3ب ب3ه اتف3اق افراد کشور از اين حق محروم هس        

 .ورقه رأی به صندوق در رأس هر چهار يا پنج سال محدود می گردد

ثان33يًا، براب33ری سياس33ی در دموکراس33ی پارلمان33ی بورژوائ33ی، ص33رفًا ي33ک براب33ری        

ثروتمند و تهی دست، هر دو بطور صوری      . ص3وری اس3ت، و ن3ه يک برابری واقعی         

 که هزينه اداره آن بالغ بر ميليونها ريال    -وزنامهيکس3انی در تأس3يس ي3ک ر       " ح3ق "از  

يکس33انی در " ح33ق"همچني33ن ه33ر دو بط33ور ص33وری دارای  .  ب33رخوردار هس33تند-اس33ت

خ333ريد ب333رنامه تلويزيون333ی هس333تند و از امکان333ات يکس333انی بم333نظور نف333وذ گ333ذاردن ب333ر       

ين حقوق ليکن از آنجا که کاربرد عملی ا . ت3وده ه3ای رأی دهنده، برخوردار می باشند        

مس3تلزم دسترس3ی ب3ه م3نابع مال3ی سرش3ار است، فقط ثروتمندان می توانند کامَال از آن                 

س3رمايه داران خواه3ند توانست در تعاد کثيری از رأی دهندگان که            . ب3رخوردار باش3ند   

س33رمايه داران خواه33ند توانس33ت ک33ه    . از نظ33ر مال33ی وابس33ته ب33ه آن33ان ان33د، نف33وذ کن33ند      

سرمايه داران . اديوئی، و برنامه های تلويزيونی را بخرند روزنامه ها، ايستگاههای ر   
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از ط33ريق وزن33ه ای ک33ه س33رمايه اعم33ال م33ی ک33ند، نماي33ندگان پارلم33ان و حکوم33تهای          

 .دارند" کنترل"پارلمانی را تحت 

س33رانجام، حت33ی اگ33ر کس33ی اي33ن خصوص33يتهای مح33دود کن33نده دموکراس33ی پارلمان33ی      

 ک3ند که اين يک دموکراسی کامل است،        بورژوائ3ی را ن3اديده بگ3يرد و ب3ه غل3ط ف3رض             

ه3نوز ه3م اي3ن واقعي3ت ک3ه اي3ن دموکراس3ی ت3نها يک دموکراسی سياسی است، به قوت            

براب3ری سياس3ی ثروتم3ند و فق3ير ک3ه خ3ود بس3يار دور از واقعي33ت        . خ3ود باق3ی م3ی م3اند    

 اگ3ر اي3ن براب3ری سياس3ی هم3راه با نابرابری فزاينده عظيم و دائمی اقتصادی و              -اس3ت 

اع3ی باش3د، چ3ه ف3ايده ای دارد؟ حت3ی اگ3ر ثروتم3ندان و تهی دستان دقيقًا از حقوق              اجتم

سياس33ی يکس33انی ه33م ب33رخوردار م33ی بودن33د، ه33نوز ه33م ثروتم33ند ق33درت اقتص33ادی و           

قدرت33ی ک33ه الج33رم فق33ير را در زندگ33ی . اجتماع33ی عظيم33ی داش33ت ک33ه فق33ير ف33اقد آن ب33ود

سی است، تحت انقياد غنی     روزم3ره، ک3ه خ3ود ش3امل ط3ريق کارب3رد عمل3ی حق3وق سيا                

 .قرار می دهد

 

  اختناق و ديکتاتوری-٤
هرگاه به نقش سرکوب گر دولتی که بر پايه دموکراسی پارلمانی بورژوائی بنا شده               

همه ما . باش3د نظ3ری بيافکن3يم، ماهي3ت طبقات3ی آن ب3ه بهتري3ن وجه3ی آش3کار م3ی ش3ود                     

، که در آن پليس و ارتش وق3وف ک3امل ب3ه تع3داد بيش3ماری از مناقش3ات اجتماعی داريم       

بم3نظور در هم شکستن اعتصابات، متفرق کردن کارگران، پراکندن تظاهرات، تخليه          

کارخانج3ات اش3غال ش3ده توس3ط کارگ3ران و آت3ش گش3ودن بر اعتصاب کنندگان در اين          

ليکن حتی يک مورد هم سراغ نداريم که در آن پليس و يا         . مناقش3ات دخال3ت ک3رده ان3د       

دام ب33ه  دس33تگيری کارفرمايان3ی کن33ند ک33ه کارگ33ران را از کارخان33ه  ارت3ش بورژوائ33ی اق33 

اخ3راج ک3رده ان3د، و ي3ا در اش3غال کارخان3ه هائ3ی  ک3ه توس3ط س3رمايه داران بس3ته شده                       

اس3ت ب3ه کارگ3ران کم3ک کن3ند، ي3ا بورژوائ3ی را ک3ه ه3م باع3ث اف3زايش هزي3نه زندگ3ی                
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گوناگون طرح می کند، می شود و هم برای فرار از پرداخت ماليات دوزو کلک های    

 .به گلوله بسته باشد

توج3يه کن3ندگان نظ3ام دموکراس3ی بورژوائ3ی به ما پاسخ خواهند داد که کارگران در            

را که نيروهای سرکوب " نظم عمومی"پرداخته و " قانون شکنی"تم3ام موارد فوق به     

ود اثبات ج3واب ميده3يم که اين نکته خ  . ب3ايد از آن دف3اع کن3ند، ب3ه مخاط3ره انداخ3ته ان3د              

حاقظ مالکيت  قانون3ی بورژوائی است، که    ب3يطرف نيس3ت، بلک3ه       " ق3انون "م3ی ک3ند ک3ه       

، ک3ه ن3يروهای س3رکوب در خدم3ت اين مالکيت هستند، که آنها بر            س3رمايه داری اس3ت    

شده اند يا سرمايه داران، بسيار  " قانون"حس3ب آنک3ه کارگ3ران مرتک3ب نق3ض رس3می             

ن33يم ک33ه ه33يچ چ33يز به33تر از اي33ن، خصوص33يت م33تفاوت رف33تار م33ی کن33ند، و اض33افه م33ی ک

 .اساسًا بورژوائی دولت را تأييد نمی کند

در ش333رايط ع333ادی، دس333تگاه زور و س333رکوب نق333ش درج333ه دوم333ی در ايف333ای نظ333ام       

زيرا در زندگی روزمره، اين نظام توسط اکثريت عظيمی     . س3رمايه داری ايف3ا می کند      

ليک33ن در ي33ک دوران بحران33ی، . تاز ط33بقه کارگ33ر عم33الًَ م33ورد ف33بول ق33رار گرف33ته اس33

يعن33ی دوران33ی ک33ه نظ33ام س33رمايه داری عم33يقًا آس33يب دي33ده و دوران33ی ک33ه ت33وده ه33ای           

زحم3تکش اميال خود را مبنی بر سرنگونی اين نظام ابراز می دارند، و يا در دورانی   

ک3ه خ3ود اي3ن نظ3ام ديگ3ر نم3ی توان3د ب3ه طريق معمول از عهده وظايف اش بر آيد، در               

ص3رفنظر از اي3نکه اي3ن بح3ران دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی،     (ن3ی  چني3ن دورا  

 .، اوضاع بگونه ای ديگر است)سياسی، نظامی، و يا مالی باشد

آنگ3اه اس3ت که سرکوب و اختناق به جبهه مقدم صحنه سياسی گام می نهد، در چنين       

هنگام33ی اس33ت ک33ه سرش33ت بن33يادی دول33ت بورژوائ33ی، بس33رعت ش33کل ع33ريان خ33ود را    

بدي3ن ترتي3ب قانون3ی تعميم    . هيئت3ی از اف3راد مس3لح در خدم3ت س3رمايه       روز م3ی ده3د؛      ب3 

هر چه جامعه باثبات تر باشد، بهمان : ياف3ته ت3ر در ت3اريخ جوامع طبقاتی تأييد می شود    

ان3دازه بيش3تر ق3ادر ب3ه تحم3ل تجم3ل اعط3ای آزاديه3ای ص3وری گون3اگون ب3ه توده تحت              
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نهای ژرف متزلزل تر و ناپايدارتر باشد، پايه   ستم است، و هر چه جامعه در اثر بحرا        

ق3درت سياس3ی خ3ود را م3ی بايس3تی ه3ر چ3ه بيش3تر از طريق خشونت و ارعاب اعمال           

 .کند تا از طريق نطق های شيوا

بدي3ن ترتي3ب ط3ی س3ده ه3ای نوزده3م و بيس3تم، ب3ه نمونه های بسياری از سرکوبی و                  

: ی های بورژوائی از قبيل    نق3ض حق3وق دموکرات3يک کارگ3ران توس3ط ان3واع ديکتاتور            

ديکتاتوری فاشيستی . ديک3تاتوری ه3ای نظام3ی، بناپارتيس3تی و فاشيس3تی برم3ی خوريم        

خش33ن تري33ن و وحش33يانه تري33ن ش33کل چني33ن ديک33تاتوری ه33ا در خدم33ت س33رمايه ب33زرگ   

 .است

فاشيس33م ن33ه فق33ط ب33ه س33رکوب آزادی س33ازمانهای انقالب33ی و راديک33ال ط33بقه کارگ33ر              

 س33عی در خ33رد ک33ردن تم33ام اش33کال س33ازمانی اش33تراکی و مقاوم33ت    بلک33ه. م33ی پ33ردازد

کارگ33ران دارد، ک33ه اي33ن خ33ود ش33امل اتحادي33ه ه33ای کارگ33ری و ابتدائ33ی تري33ن اش33کال        

نکته ای که در اينجا بايد اضافه شود آن است که برای مؤثر         . اعتص3ابات نيز می شود    

 صرفًا به دستگاه زور  )طبقه حاکم (،  اين تالش برای از هم پاشيدن طبقه کارگر       افتادن  

اتک3ا نمی تواند بکند، و بايد بتواند به  ) ارت3ش، پل3يس و قض3ات   (و س3رکوب س3نتی خ3ود       

يعنی .  ک3ه از جن3بش ت3وده ای ديگ3ری برخاسته اند توسل جويد           ارت3ش ه3ای خصوص3ی     

ارت3ش خرده بورژوازی فقرزده، که از يک طرف در نتيجه بحرانها و تورم مستأصل   

 بخاطر ناتوانی جنبش کارگری در ارائه اقدامات تهاجمی ش3ده اس3ت و از ط3رف ديگر     

م3تهورانه و ض3د س3رمايه داری و ارائ3ه بدي3ل معت3بر و کوتاه مدت در مقابل بحرانهای                  

 .سرمايه داری، از اين جنبش بيگانه شده است

ط33بقه کارگ33ر و پيش33گام انقالب33ی آن نم33ی توان33د در براب33ر ظه33ور فاشيس33م ب33ی ط33رف     

. مق3ابل آن ب3ا چ3نگ و دن3دان از حق3وق دموکرات3يک خود دفاع کند      بم3اند، بلک3ه ب3ايد در        

ب3رای ن3يل ب3ه اي3ن ه3دف، آنه3ا بايد جبهه متحدی از تمام سازمانهای کارگری، از جمله            

اص3الح طل3ب تري3ن و مع3تدل تري3ن آنه3ا، تش3کيل ده3ند ت3ا بتوان3ند اين بالی شوم را در                  
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ق333ابل گ333روههای مس333لح       کارگ333ران ب333ايد ب333رای دف333اع از خ333ود در م  . نطف333ه خف333ه کن333ند 

. س3رمايه داران، واحده3ای دفاع3ی خ3ود را تش3کيل ده3ندو ب3ه دولت بورژوا اتکا نکنند                    

 ک3ه از ط3رف ت3وده ه3ای کارگ3ر حمايت می شود و تمامی سازمانهای                  ارت3ش کارگ3ری   

کارگ3ری را م3تحد می کند، و از تمام اقدامات فاشيسم برای به وحشت انداختن توده ها     

حت3ی ي3ک اعتص3اب و ي33ا ب3ر ه3م زدن جلس3ات س3ازمانهای کارگ33ری        و در ه3م شکس3تن   

 اي333ن اس333ت راه جلوگ333يری از وحش333يگری فاشيس333م ک333ه در غ333ير   -جلوگ333يری م333ی ک333ند

اعمالی . اينص3ورت ب3ه اردوگاهه3ای ک3ار اج3باری، کش3تارها و ش3کنجه ه3ا م3ی انج3امد             

هر گونه  . نظ3ير آنچ3ه در بوخ3نزالد، آش3ويتس، و اس3تاديم س3انتياگو در شيلی اتفاق افتاد                 

موفقيت33ی در اي33ن م33بارزه فرص33ت اتخ33اذ مواض33ع تهاجم33ی را ب33رای ت33وده زحم33تکش ب33ه 

ارمغ33ان م33ی آورد و ب33ه آن اج33ازه م33ی ده33د ت33ا در مخالف33ت ب33ا خط33ر فاشيس33م ب33ا نظ33ام         

 .سرمايه داری، اين مولد و پرورش دهنده فاشيسم، مبارزه کند

 

  دموکراسی پرولتاريائی    -٥
 ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا   -گزين کردن دولت کارگری   مارکسيس3ت ه3ا ب3رای جاي      

 به جای دولت بورژوائی که حتی در دموکراتيک ترين شکل      -و دموکراس3ی پرولتاريا   

و اي33ن دول33ت . خ33ود هم33واره ديک33تاتوری بورژوائ33ی باق33ی م33ی م33اند، م33بارزه م33ی کن33ند   

ب33رای    بس33ط مؤث33ر و ن33ه تحدي33د آزاديه33ای دموکرات33يک  کارگ33ری از ط33ريق گس33ترش و  

تأک33يد ب33ر اي33ن اص33ل اساس33ی، بوي33ژه پ33س از  . ت33وده ه33ای زحم33تکش مش33خص م33ی ش33ود 

تج3ربه فاجع3ه انگ3يز استالينيس3م که سخنان دموکراتيک احزاب کمونيست رسمی را از      

 .اعتبار می اندازد، ضرورت مطلق دارد

دول3ت کارگری دموکراتيک تر از دولتهائی است که بر پايه دموکراسی پارلمانی بنا   

دولت33ی کارگ33ری، آنچ33نان . را گس33ترش م33ی ده33د دموکراس33ی مس33تقيمه ان33د، چ33را ک33ه ش33د

از (دولت3ی اس3ت ک3ه از ب3دو پيدايش شروع به زوال می کند و تمام فعاليتهای اجتماعی                
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 مديری و -را بر عهده خود.....) قب3يل پست، ارتباطات، بهداشت، آموزش، فرهنگ و    

کارگ3ری، ت33وده ه33ای زحم33تکش را در  دول33ت .  اداری ش33هروندان ق33رار م3ی ده33د -خ3ود 

 به گردهم می آورد، شوراهائی که به اعمال مستقيم قدرت خواهند     ش3وراهای کارگری  

پرداخ3ت، و خ3ط فاص3ل مص3نوعی ما بين قدرت اجرائی و قدرت مقننه را از ميان بر                

دولت کارگری با تحديد در آمد تمام مقامات اداری از آن جمله کسانيکه در     . م3ی دارند  

عاليتري3ن مناص3ب ق3رار دارن3د، و پائي3ن آوردن اي3ن درآمدها تا حد درآمد کارگر                 رأس  

با اجرای . ماه3ر، مس3ئله مق3ام پرس3تی را در ح3يات اجتماع3ی از ميان بر خواهد داشت              

اص3ل گ3ردش تمام مناصب و مشاغل در مراجع قدرت، از پيدايش قشر نوين صاحبان              

 . مشاغل جلوگيری خواهد کرد

 پاي333ه ه333ای م333ادی الزم جه333ت اعم333ال آزادی ه3333ای      کارگ333ری  از آنجائ333يکه دول333ت  

، ب33ه مرات33ب از دولت33ی ک33ه ب33ر پاي33ه   دموکرات33يک را ب33رای همگ33ان ف33راهم خواه33د آورد  

مطبوعات، ايستگاههای  . دموکراسی پارلمانی بنا شده است دموکراتيک تر خواهد بود        

آمده و در رادي3و و تلوي3زيون، تاالره3ای گ3ردهم آئ3ی، همگ3ی ب3ه مالکي3ت اشتراآی در               

. دس3ترس تم3ام گروه های آارگری آه مايل به استفاده از آن باشند قرار خواهند گرفت         

ش33وراهای کارگ33ری از ح33ق تأس33يس س33ازمانها و اح33زاب گون33اگون سياس33ی، از جمل33ه     

اح33زاب مخ33الف، ح33ق تأس33يس مط33بوعات مخ33الف، ح33ق اقلي33ت ه33ای سياس33ی در ارائ33ه     

اقداماتی . ون با سرسختی دفاع خواهند کردعقايدش3ان در روزنام3ه ه3ا، راديو و تلويزي    

نظ3ير تسليح همگانی توده های کارگری، سرکوب ارتش عادی و دستگاههای اختناق،           

انتخاب3ی ب3ودن قض3ات و محاکمه در دادگاههای علنی، بهترين تضمين برای جلوگيری        

از محرومي3ت بخ3ش هائ3ی از ط3بقه کارگ3ر از حق3وق دموکراتيک توسط هر اقليتی را                     

 .م می آوردفراه

 

 


