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  الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان : بازتايپ توسط

  ٢٠١١اول سپتمبر 

  

  دموکراسی
  

آزادی و مساوات ميت شناختن دموکراسی شکلی از قدرت سياسی است که تبعيت اقليت از ارادۀ اکثريت و به رس

بورژوازی در تعريف خود از دموکراسی فقط به جنبۀ ظاھری اين تعريف . را بيان می کند) انندشھرو(ميان افراد 

 اجتماعی و اوضاع –از دموکراسی بسنده می کند و مفھوم دموکراسی را به شکل مجرد و جدا از شرايط اقتصادی 

زند  وغيره می"دموکراسی خالص"ناچار دست به ايجاد مفاھيمی مثل ه ين ببنابر. مشخص جامعه در نظر می گيرد

لنين در تعريف خود از دموکراسی به . که اين مفاھيم از طرف رفرميست ھا و اپورتونيست ھا نيز تبليغ می شود

ايت به در نھايت، در خدمت توليد قرار دارد و در نھ"ھر دموکراسی : عنوان يک سازمان سياسی جامعه، می گويد

، بنابرين الزم و اساسی است که دموکراسی را نه به عنوان يک ."وسيلۀ روابط توليدی در ھر جامعه معين می گردد

تعريف، بلکه به عنوان پديده ای تاريخی در نظر گرفت و چگونگی تکامل آن را در طول تاريخ و وابستگی اين 

  .وند وحدت مبارزات طبقاتی مطالعه کرد اجتماعی و ر–تکامل را به دگرگونی نظام ھای اقتصادی 

مع طبقاتی، دموکراسی شکلی از ديکتاتوری است که به وسيلۀ طبقۀ مسلط اعمار می گردد و بنابر اين ا جودر کليه

در حقيقت، دموکراسی فقط برای اعضای طبقۀ مسلط جامعه وجود دارد و کل اين طبقه . دارای خصلت طبقاتی است

مثالً در دموکراسی برده داری جامعۀ آتن در عھد باستان، . عه ديکتاتوری اعمال می کندنسبت به بقيۀ طبقات جام

دموکراسی فقط در ميان برده داران متعلق به طبقۀ حاکم وجود داشت در حاليکه ھمين  طبقۀ حاکم برده دار خشن 

 نيز طبقۀ بورژوا از یدر يک جامعۀ بورژوائ. مال می نمودترين ديکتاتوری ھا را نسبت به طبقۀ بردگان اع

بورژوازی يک قانون .  ھای آن به عنوان ابزاری برای حاکميت سياسی خود استفاده می کندددموکراسی و نھا

وجود می آورد و تحت فشار خلق، انتخابات عمومی و آزادی ه اساسی ايجاد می کند، پارلمان و سازمان ھای ديگر ب

ليونی برای استفاده از کليۀ اين حقوق دموکراتيک در ھر ي توده ھای ماما امکانات. ھای سياسی ظاھری را می پذيرد

 يافته و طرح ريزی دستگاه دموکراتيک يک  جمھوری بورژازی به نحوی سازمان. زمينه ای کامالً  محدود است

 فعاليت ھای سياسی طبقۀ کارگر  و ساير زحمتکشان را فلج نموده و اينان را در خارج از شده است که بتواند کليه

و ھر گاه که شرايطی فراھم آيد تا توده ھا منافع بورژوازی را به خطر اندازند، . حيطۀ فعاليت ھای سياسی نگاه دارد
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 وسايل به سرکوب ضد انقالبی طبقۀ کارگر ود نيز پايبند نمی ماند و با کليهبوروژازی حتی به نھا ھا و معيار ھای خ

به عبارت ديگر، حتی برای اجراء و تحقق ھمين حقوق ظاھراً دموکراتی . و ساير توده ھای خلق  می پردازد

  .ھيچگونه تضمين جدی و واقعی برای توده ھا وجود ندارد

زيرا آزادی ھای دموکراتيک . اما دموکراسی سوسياليستی عالی ترين و واقعی ترين دموکراسی در طول تاريخ است

واقعی را برای وسيع ترين اقشار و طبقات خلق و اکثريت عظيم جامعه به طرزی واقعی و نه صوری فراھم می 

يعنی در يک جامعۀ . دموکراسی سوسياليستی در حقيقت ھمان ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا است. آورد

 و قدرت سياسی را تصرف کرده است، شرايط و امکانات الزم را سوسياليستی که پرولتاريا بورژوازی را سرنگون

دھد، فراھم آورند و در مقابل،  برای استقرار دموکراسی برای خلق، که اکثريت عظيم افراد جامعه را تشکيل می

  .نسبت به طبقۀ ارتجاعی استثمارگر واژگون شده، يعنی بورژوازی، ديکتاتوری اعمال می کند

سوسياليستی نيز مثل ساير دموکراسی ھای سياسی در جوامع طبقاتی تاريخ، يک دموکراسی بنابرين، دموکراسی 

طبقاتی است، اما محتوا و ماھيت آن کامالً متفاوت است، زيرا خالف ساير جوامع طبقاتی، که در آنھا ديکتاتوری 

 طبقات حاکم صادق بود، اقليت بر اکثريت اعمال می گرديد و دموکراسی فقط برای اقليت کوچکی از جامعه يعنی

در دوران سوسياليسم اين اکثريت عظيم خلق و زحمتکشان به رھبری طبقۀ کارگر است که ديکتاتوری خود را بر 

يک اقليت استثمارگر، يعنی بورژوازی و طبقات استثمارگر سرنگون شده، اعمال می کند و دموکراسی واقعی را 

  .در ميان اکثريت عظيم خلق مستقر می گرداند

در دوران سوسياليسم، دموکراسی سوسياليستی حقوق دموکراتيک افراد را از طريق وسايل و تدابير مشخص و 

و شرايط مادی الزم برای تحقق دموکراسی واقعی و حقوق برابر افراد را از طريق . انقالبی تضمين می نمايد

 و حذف تدريجی نا برابرای ھای ی اقتصاد و نابودی بحران و بيکاریاشتراکی کردن وسايل توليد، شکوفائ

 افراد خلقی از ھر جنسيت، مليت، يا نژادی که باشند از در يک جامعۀ سوسياليستی، کليه. رداقتصادی، فراھم می آو

  .نظر برخورداری از حقوق سياسی، فرھنگی و اقتصادی در شرايط يکسان قرار دارند
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