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  پوينده: نويسنده

  ٢٠١١ اپريل ٢٨

 

  "فرياد امپرياليسم" 

٣  
 
 کاربرد دقيق ترمينولوژیه ب

ھم ربط ه  آزادی، با عالمه تساوی بۀی را نبايد با مقولاجازه دھيد کمی روی اين مطلب ھم درنگ کنيم که دموکراس

جز از ه دھيم و ھمچنان از مفھوم علمی مردم که در حال حاضر در کشور ھای عقب مانده يا عقب نگھداشته شده، ب

  . روشنفکر انقالبی کسی ديگری نيست، معنی مردم ساالری را مغشوش و مخدوش نسازيمکارگر و دھقان و قسماً 

سرير قدرت سياسی باشد، پس بايد مردم ساالری را با ھمين مفھوم ه راسی ھمان تأمين حاکميت مردم باگر دموک

اينکه از ھر گوشه و کنار، گروه ھا يا دسته ھا و يا افراد منفردی خود را در غياب مردم، نماينده . درک و تطبيق کنيم

ستقيم با مردم بلند کنند، ما ديگر ديديم و حال ھم می نام مردم علم مردم ساالری را بدون رابطه مه مردم بسازند و ب

نفعت خاص و عام مردم را بدون بينيم که اين به اصطالح پاسداران مردم، چطور منافع خودی را در نظر گرفته و م

ھم با  برسانند و بازیي تا خود را از نام مردم به کرسذان آنھا، به اين يا آن بادار خارجی فروختند و می فروشند،ياست

  !!کنند د میئي ادعا کنند که فيصدی زياد مردم آنھا را تأئیديده درا

خود آنھا و يا ۀ  به اصطالح دموکراتيک خودشان، سر و کلير قدرت سياسی برحسب قوانين مدونچنانيکه از سر

ار باداران شود و در انظ گماشتگان خاص آنھا از صندوق آرای انتخابات به اصطالح آزاد، مستقيم و سری برون می

  !خارجی شان جوھر دموکراسی مطلوب زمامداران کشور ھای عمده سرمايه داری، مقبول و معقول می افتد

آيا رژيم چاکر شوروی امپرياليستی و عالقه داری کابل در ظرف مدت حکومتش مدعی نبود که جمھوری 

سرمايه داری بوروکراتيک وابسته به  ولی در عمل بدترين نوع ديکتاتوری  کند؟ دموکراتيک خلق را نمايندگی می

 و عکس العمل شان را در   از ھمان آغاز به ستوه آورده امپرياليسم شوروی را تطبيق می نمود که فشار آن مردم را

  .جنبش مقاومت مسلحانه خودجوش افاده کردند
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ه ب" ملل متحد "ۀاي در س  و بازی ھای دموکراتيک بورژوازی جھانی را خواھی ھاح صل شويم که پس دانسته می

 قدرت ھای ۀجز از ھمان تطبيق غايه سودجويانه  و از حال تا انجام چيز ديگری نيست ب  انداختن از آغاز تا حال راه

  .بزرگ امپرياليستی در کشور افغانستان

کل ر ش و در داخل دولت پاکستان، در شھر پشاو اينکه چطور ھمين دستگاه به اصطالح اداری موجود در کابل طرح

 و جنرال اسلم بيگ،   در ترتيب آن فعال بودCIA   در زير امر  پاکستان  ISIت، تذکرش ضروری می افتد، که فگر

مثابه رئيس جمھور، لباس ملکی را ه جنرال مقتدر دولت نظامی پاکستان، که در ظاھر در وجود غالم اسحق خان ب

  .کرد ی را ھم عملی ساخت، تجلی میببر داشت، و به اصطالح مراسم دموکراتيک بورژوا ــ فئودال

مثابه زعمای جالی وطن کابل تاجپوشی شدند، و تحت ه خداداد امروزی در شھر راولپندی پاکستان ب" امرای"

نظارت جنرال اسلم بيگ، به رياست جمھوری، وزارت و مناصب خورد و بزرگ ديگر رسيدند، تا در روز موعود، 

  .عويض کنندجای عالقه داران موجود در کابل را ت

زير کشيده شد و صبغت هللا مجددی با ھمرکابانش ه خره نجيب از سرير قدرت سياسی بدر خالل تالش چند ساله ، باال

  .به کابل آورده شده و با تشريفات خاصی به ارگ شاھی راه داده شد

مده و چقدر تقويه شدند، ميان آه  در ايران و پاکستان روی کدام منظوری ب حال که اين دسته ھای اسالمی و اخوانی

چسان بين خود نزاع و جنگھای خونين کردند، از کی ھا بريدند و به کی ھا نزديک شدند، ھمه بازی ھای کودکانه ای 

  جان و مال مردم اصلی افغانستان می پرداخت و ثمرش عايد دست امپرياليزم جھانی می بود که بھای سنگينش را

  .گرديد

ف سرمايه داری انحصاری جھانی در کشور ما، دسته ھای مختلف مجاھدين را تشويق ھويداست که گروه ھای مختل

  را ھم سبب می  و تضاد درونی اين تراستھا، آتش مبارزات داخلی گروه ھای اسالمی مجاھد و پشتيبانی کرده

ه آتش جنگ گاھی ب در سر تقسيم غنايم، اشتعال  فزونی رفته وه  چنانيکه تا حال ھمان کشمکش و جدال رو ب .گرديد

  .شود کلی خاموش نمیه  و اما ب  و يکزمان کمی فروکش کرده گيرد شدت باال می

 سبز شده باشد، بلکه امريست که  و برق بھاری دفعتاً  آنچه اتفاق افتيده، چيزی نيست که سمارق وار با يک رعد

شکل دولت ه  و امروز ب  تکامل يافتهبرحسب پالن قبلی نئوکلونياليستی ــ امپرياليستی در طول ساليان، تکوين و

  !جمھوری اسالمی گل کرده است

داند که در اين نقشه دو ابر قدرت امپرياليستی چه دست درازی دارند و  کسی که کمترين شعور سياسی دارد، می

 و امريکای امپرياليست که ھنوز ادعای يگانه  روش سرمايه داری انحصاری در حال احتضار...... ھنوز ھم 

 وا   به رقص ھای گونه گون متضاد انکندن است، اين زعامت فعلی کابل راج عمال در حال  ولی برقدرتی را داردا

  .دارد می

ۀ  کشور ما، از ھمين بازی مضحک ال در اينجاست که دموکرات ھای متعارف و به اصطالح معقول و مدبرؤحال س

 در نسخه ھای مجوزه خويش جلب توجه   و چطور دموکراتيک بورژوازی جھانی در کشور چه چشمداشتی دارند؟

  کنند، تا در ليست مرتبه خويش نام اينھا را ھم درج کنند؟ ارباب را می

خوبی واقف است که کدام ھا در چه مواردی از بته آزمون ھای ه ارباب در ھمين صحنه ھای عملی کردن درامش ب

 و کی ھا   و کی ھا در موارد مختلف نوسان نشان داده،  و خدمتگذاريش موفق برون شده  و شديد آستان بوسی غليظ
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 به بيان ديگر امروز ارباب  . و يا گوش شنوای شان را به گفته ارباب، کر انداخته اند بعضا از تعميل امر غافل مانده

د در  تا چه ح  نو به دوران آمده نيم دھه می سنجد که اين دموکرات ھای و  تقريبا يک پس از اين سالھای دراز

 و   مدح  و خوار تر  از آنھا حقيرتر  و در دنائت و پستی  آستان بوسی، سر ديگران را می خارند  و خدمتگذاری

  .گويند ثنای ارباب را می

اگر از اين جھت ھم به قضيه نگاه کنيم که برخی از اين ھواداران دموکراسی ليبرال امروزی، کم و بيش از موقف 

داشته و در اثر بی ايمانی و بی باوری شان به اصل سوسياليسم علمی، از سببی که در سرمايه داری جھانی آگاھی 

مثابه يک قدرت نمی بينند، لذا گويا عقل ه ميدان عمل ديگر پشتيبان جدی واقعی را برای دفاع از اصل سوسياليزم، ب

 درک می کنيم که اين گذشت بازھم منظور بقای عاريتی سياسی شان به نرخ روز نان بخورند؛ه کند ب شان حکم می

    يا شود، زيرا غالبا اينھا خرده بورژوازی منور مصلحتی شان از موقف و موقعيت نوسانی طبقاتی آنھا ناشی می

 حيات نسبتا مرفه يا نيمه مرفه خود را فدای آرمان  وجه ه ھيچب اينھا ديگر  . می باشند  بورژواروشنفکر خرده

 و جنبش   وجود نداردء در پيش چشم شان جنبش انقالبی کمونيستی در حال اعتال راکنند، زي انسانی پرولتاری نمی

 و طفيلی را می بينند،   محتضر، فاسد  تجمل بورژوازی  لذا . را ندارند  و ھفتاد  دھه شصت ھای کارگری رونق

رفعت، آنھا را به ۀ  قل به  ميل صعود "تمدن" نمی توانند از سيالن لعاب دھن خود جلوگيری کنند و زير بار اين 

  .دارد  و ثنای دموکراسی ليبرال، که عجالتا نسخه مطلوب بورژوازی انحصاری است، وا می ھمين صفت

تا اينجا آنچه گفته آمديم تعقيب و ارزيابی آن مطالبی بود که می تواند در فشرده، بيان اين موضوع باشد، که ميل يا 

ی ليبرال، بدين معنی نيست که کميا بته سعادت، از جانب عقالی خصوص دموکراسه سوی دموکراسی ، به سير ب

  . و راه برون رفت از معضالت کشور افغانستان، برای مردم نشان داده شده است سياسی طرح و تدوين شده

   

  مردم

اکنون می خواھيم روی اين موضوع درنگ کنيم که مردم اصلی کشور ما، مراد دھقانان و کارگران است، در ھمين 

ه  خون تحميلی امپرياليستی چطور، بو ذکری اشتغال دارند و ساالری واقعی آنھا در آتش   و حالت فعلی به چه فکر

  کدام ذرايع و از کدام طريق، به چه امکاناتی در واقعيت تحقق می پذيرد يا تحقق پذير است؟

    بزرگ کشور ما از توليد بازماندهعضاً از آنجا که از مدتھاست دستگاه توليدی مانوفکتوری و فابريکه ھای خورد و ب

 ماشين آالتش ھم قاچاقی به پاکستان انتقال يافته، بی سرنوشتی کارگران دوران  آنھا بسته شده و بعضاً ۀو درب ھم

  .است" تقدير"دست ه ساز خود ب

 خيل دھقانان نيم دھه، خيل ــ و به ھمين نھج ويران شدن کشتزاران و دھات خورد و بزرگ کشور در ظرف اين يک 

نمی توانيم . را ھم از زمين کنده و به حال آوارگی در درون و برون از کشور سرگردان و بقچه به پشت ساخته است

از ياد ببريم که در ھر حال دھقانان و کارگران به عناوين و دسته بندی ھای مختلف در سنگر ھای داغ نبرد، گوشت 

  .خودجوش ھم، صف مقدم محاربه را تشکيل داده اند قاومت مسلحانهدم توپ دشمنان رنگارنگ بوده و در سنگر م

جز يک شکم نان، يک جرعه آب ه  شان بئی که قرار دارند، و لو در طول عمر از وطن آبائیھم اکنون ھم در ھرجا

ند، زير  کرائی و يا ھمسايه نشين که متعلق به ارباب بوده ، جامه مندرس و پنبه ای چيز ديگری نداشتۀو کلبه ويران

 و احساساتی نشناليستی، پاتريوتيسم و مذھبی که ھمه به نفع بورژوازی بزرگ و کوچک است،  تبليغات گمراه کننده

  .گردند دفاع از خاک وطن، فدای توطئه رنگارنگ امپرياليسم جھانی و عمال و اياديش گرديدند و میه ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

سيم که در گذشته و امروز چه مقدار از حال زندگی اين از اين ھواداران دموکراسی می توانيم به اجازه خودشان بپر

کدام وسايل با آنھا در رابطه اند، سطح تماس شان ه  آنھا را به سينه می زنند، اطالع دارند، ب مردم که سنگ ساالری

اند،  آن بوده ۀ و يا در صدد چار کدام وسعت است، و چه مقدار از رنج و درد و الم رقت بار آنھا را کم ساختهه ب

 و در اصل  ر و اساليب اين مردم را به ساالری واقعی شان کمک کردهئي و با کدام معا گيرند چقدر از آنھا الھام می

  . وغيره در خدمتگذاری شان، اعتماد آنھا را با خود دارند؟ وغيره

... ده، قحطی کشيده تمنيات اين مردم رنجديده ، جنگ ز"فرياد" روشن نساخته که ئی دموکراسی در ھيچ کجا"فرياد"

فقط در لفظ از دموکراسی، طرز اداره مردم، حاکميت مردم، سخن . و در حال پت و پريشان کشور افغانستان باشد

 با  خصوص در لباس برده داری و در لباس بورژوازیه زدن که در طول تاريخ اين کار را بارھا اربابان ستمگر، ب

  .کنند نافع مردم کرده اند و ھنوز ھم میبوق و کرنای مردم خواھی و نمايندگی از م

اين دگر روشن است که اگر کارگر و دھقان دو روزی به کار تن در ندھند، بساط عالم در سطح زمين موجود 

 در دوباره توليد حيات اجتماعی، با وجود انکشافات عديده و محيرالعقول علم و تخنيک، بازھم  .شود دگرگون می

مفھوم ه دھد و حيات را ب  رونق می م عرصه توليد نعم مادی و ھم عرصه توليد مثل رانيروی کار مردم است که ھ

نام ه نديشيم که در طول تاريخ بر زارع و کارگر، بخود بيه د برای يک لحظه بئيبيا. سازد  علميش قابل درک میواقعاً 

مثابه دو طبقه معين ه برده، سرف و کارگر مزدور چه ستم ھا رفته و ھنوز ھم می رود، و چقدر کارگر ــ دھقان ب

   مقامات منسوب اجتماعی، واقعا به آن رابطه ای قرار گرفته که اجتماعی، با توليد، وسايل توليد و توزيع، درآمد، و

در ھمه حال برده داران حاکميت اجتماعی ــ سياسی شان را  اما  از آن نام اصلی حاکميت مردم مفھوم گردد؟

نام حاکميت مردم، بر ه  سال به اينسو حاکميتش را ب۵٠٠دموکراسی، حاکميت مردم خواندند و الحال بورژوازی از 

  .دارد  در رقيت و عبوديت وا می مردم مستولی ساخته و کماکان مردم را

نام خودش، بورژوا و يا خرده بورژوا به سرير قدرت سياسی ه رد که ببرای مردم اصلی کشور ما چه فرق خواھد ک

درستی به ساالری می رسد، که آگاھی و ه برسد، و حاکميت غصب شده از مردم را، دموکراسی بنامد؟ مردم وقتی ب

صورت فھم حاصل کند و با شورای ھای منتخب کارگران، دھقانان و ھمچنان سربازان، نمايندگانش را انتخاب و در 

منصه عمل ه  اصل دموکراسی را بحکومت شورائی انقالبی، وظايف محوله عزل کند و با  تخلف از مکلفيت ھا و

  .بياورد

شود، بلکه بايد گرفته شود، برسند، الزم است اوالد ھا و يا خدمتگذاران   اينکه مردم به اين حق که داده نمی برای

رابطه صميمی و حقيقی را با مردم، دھقانان و کارگران قايم سازند و کار شوند، که ه اصلی مردم با اين اصل دست ب

 رفاه دھقانان   و تأمين رابطه دوستی کارگر ــ دھقان را در تأمين  نقش رھبری کارگر مزدور در تحکيم اين روابط

رگری، عالی  به دھقانان در عمل نشان دھند که دموکراسی کائیدر ھمه امور جاری مدنظر بگيرند و در تحليل نھا

  .ترين و اصلی ترين شکل دموکراسی، يعنی عملی ساختن حاکميت مردم از جانب خود مردم برای مردم است

 دموکراسی فارغ از اين انديشه است که به کارگر ــ دھقان افغانستان سر و کار پيدا کند، زيرا او ديگر در بند "فرياد"

نخبه " سرمايه داری جھانی به او ديگر در دبستان . سازد ا میاين فلسفه نيست که فقط خلق جھان، تاريخ جھان ر

 و خداوندان سرمايه مالی جھانی  کند که در آستان بوسی صاحبان زر و زور توجه می" منورين"و " اشراف"، "ھا

ير يد طوال دارند و در سايه لطف ارباب، گاھگاھی نام مردم را ھم بر زبان آورده، ولی در واقع با سفت کردن زنج

   . می رسند ستم سرمايه بر پای و گردن مردم، خود به منصبی
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می بينيد که بين ادعای ساالری مردم و عملی نمودن دموکراسی ليبرال بورژوازی چه شگاف عميق و وسيعی وجود 

ز دارد، که نويسندگان مختلف در باره دموکراسی آنرا با شاخ و پنجه دادن مطلب، در ماھيت امر با درازی کالم ا

مفاد توده ھای ه نظر می پوشانند و پيوسته سعی می کنند، چنان افاده کنند که ھمين طرز اداره مطلوب آنھا گويا ب

دھد که بورژوازی جھانی با تطبيق اين دموکراسی   و اما طوريکه توضيح کرديم، حقايق نشان می .مردم است

 جان آنھا را مکيده ۀ و از نظر اقتصادی شير دادهمطلوبش، ھميشه توده ھای مردم را در ھمه جا مورد ستم قرار 

 اگر در ظاھر در برخی از کشور ھا توفيق يافته باشد از آزادی ھای دموکراتيک بورژوازی، موادی را ھم  .است

کالت  طور مثال اگر از آزادی بيان يا اجتماعات، تش .، مفھوم آزادی واقعی را تأمين نتوانسته استنمايدموقتا تطبيق 

منافع ه  تذکری رفته و در عمل تا آن حدی طبقات ستمکش جوالن آزادی داشته که بسی وغيره در قوانين مدونسيا

 و در ھمه حال گفتار طبقات محکوم جامعه تحت سانسور علنی و مخفی قرار داشته  .بورژوازی مخل واقع نشده است

  . استو گويا با نشر لوايح و مقررات، جلو آزادی واقعی بيان گرفته شده

  . خود انسان استه ھر آزادی استرداد جھان انسان و مناسبات انسان ب" 

ه  از جانب ديگر ب يک فرد خودخواه و آزاد ،ه ب يک عضو جامعه مدنی ه آزادی سياسی، تنقيص انسان از يکسو ب

  ... است يک شخص اخالقیه ، بCitizen  شھرونديک 

 مجرد، در خود منحل شھروندمثابه يک ه نسان منفرد واقعی خود را بآزادی انسان تنھا وقتی کامل خواھد شد، که ا

مثابه يک انسان منفرد، در حيات اجتماعی ھر روزه، در کارش و در مناسباتش، يک ھستی ه  وقتی که ب سازد؛

و مثابه قدرت اجتماعی بشناسد و سازمان دھد، ه  ب Forces Propers   و وقتی که او قدرت خود را اجتماعی شود؛

  )کارل مارکس (  "مثابه قدرت سياسی از خود جدا نسازده در نتيجه ديگر اين نيروی اجتماعی را ب

به ھمين نھج در دعوت اجتماعات ھم مقررات و لوايحی تدوين شده که کارگران ــ دھقانان حتی در مواردی که جان 

نام اعتراض، گردھم آورند و ه د جماعتی را بشان مورد تعرض ارباب ستم واقع شده، نتوانسته اند يا امکان نداشته ان

  .اال اينکه با خشونت عمل کرده و در ازای عمل خود، بھای گزافی پرداخته اند. آواز خود را عليه اين ستم بلند کنند

در تشکل حزب سياسی، کارگران ــ دھقانان آن آزادی دموکراتيک را ندارند که خواسته ھای خود را بدون تعقيب و 

ليس و استخبارات سرکاری تدوين و تطبيق کنند، و در لوای مبارزات دموکراتيک واقعا به سرير قدرت آزار پو

 و  . تا حزب متعلقه خود را بسازند  از نظر مادی ــ فنی اين توان را ندارند  زيرا در اکثر موارد اوال .دولتی برسند

ھر کمونيسم بر پيشانی اش می خورد، و لذا قانونا قدغن نام اينکه حزب کارگر است، مه ثانيا وقتی حزبی را ساختند، ب

  .شود، يعنی حق فعاليت را ندارد می

رسميت شناخته شوند، به ھزار و يک وسيله و طريق، رھبران آن که بازھم تحصيل کرده ه و يا اگر ھم در ممالکی ب

 و رادع  ی انقالبی کارگران را مانع و روند حرکی آزادی خواھ ھستند، گمراه، فاسد، يا خريده شده" روشنفکر"ھا و 

 چنانيکه امروز در اکثر کشور ھای سرمايه داری، حتی تشکالت اقتصادی کارگری،  . می برند کجراهه  و يا ب شده

 کارگری مبدل  زرد  اتحاديه ھای   و معموال به اتحاديه ھای کارگری، را ھم از وجھه ترقی و انقالبی برون آورده

  .بورژوازی قرار داده اند و در خدمت  ساخته

 و   را از پرده برون آورده  اين دموکراسیئیاگر توضيحات قبلی ما بدين مطلب کمک کرده باشد که در تحليل نھا

قاتيست و ب سيادت طۀ تالش ما اينست تا تفھيم کنيم که اين پديده طبقاتی در ھر حال آل م،ئيآنرا شکلی از دولت وانما

 يا دموکراسی در وضعيت  .مدعی اند، خادم منافع ھمه طبقات باشد" کرات ھای ناب دمو " نمی تواند، طوريکه
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 و در لوای آن، غاصب حق کارگران و  کنونی، دموکراسی بورژوازيست که غالبا در خدمت سرمايه داران بوده

 خدمت کارگران ــ  که در ھوم واقعی علمی آن باشد، دموکراسی پرولتاری،فمه  و يا بايد دموکراسی ب دھقانان است،

  . شکل سومی وجود ندارد و نمی تواند عرض اندام کند . و غاصب حق بورژوازی دھقانان است

 بر سر اين نيست  خواهو جمھوريدر نظام بورژوازی امريکا نظر اندازيد و ببينيد که پيکار بين دو حزب دموکرات 

 در اصل ھر دو حزب از منافع عام و  .يه داران استکه گويا يکی ھوادار مردم، کارگر و دھقان و دوم ھوادار سرما

خواه از منافع سرمايه داران بزرگ، مليادرھا و خداوندان منتھی جمھوري. کند روند تکامل سرمايه داری دفاع می

کنند،  دفاع برمی خيزند، و دموکرات ھا از سرمايه داری متوسط و کوچک اظھار پشتيبانی میه سرمايه مالی بيشتر ب

می رسند، زير فشار خداوندان مالی قد خم کرده و ناگزير برحسب قانونمندی تکامل سرمايه  قدرت دولتیه تی بکه وق

 و اگر  دفاع برخاستهه سوی تمرکز و انحصار ميالن دارد، از منافع خرپول ھا و مگنات ھای مالی به داری که ب

 از خرده بورژوازی کسب اعتماد کنند، برای منافع  بتوانند برای خود رسوخی پيدا کنند تا در صحنه انتخابات بعدی

  .کنند آنھا ھم دست و پا می

 و کلمات زشت و درشت تحويل  و اما آنچه از اين مبارزات به اصطالح آزاد و دموکراتيک که ماه ھا را در برگرفته

زافزون مزد واقعی، شود، ھمان بيکاری، بيماری، کاھش رو کنند، نصيب کارگر مزدور می کانديدا ھای يکديگر می

کند،  پوشی می  دوشی است که ارقام درشت رسمی خود نشرات امپرياليستی امريکا از آن پردهه دری و خانه به درب

  .کند  نمی  از اوقات کل حقيقت را احتوااو لو اينکه اين ارقام در بس

ر شاھرگ منافع کارگران پا می نام کارگر به ب کارگر، که خود بزو ح) محافظه کار(انگلستان بين حزب توری در 

ماند، قضيه از ھمين قرار است که ھردو حزب با وعده ھا و وعيد ھای بلند باالی خود در ضمن مبارزات انتخاباتی، 

 و اما در سرير قدرت از فرمان  . حيات آنھا توجه جدی خواھند کرد  اميدوار می سازند، که در باره کارگران را

  .ا مقابل منافع کارگر موقف ميگيرند و لذ سرمايه تبعيت کرده

اين ديگر روشن است که سيستم کار مزدوری و سرمايه، با وجود اينکه کارگر و سرمايه دار را شرط توليد اجتماعی 

 و بدون سرمايه، کار مزدوری مفھوم   يعنی بدون کار مزدوری، سرمايه وجود ندارد، سازد، نظام سرمايه داری می

 در اين وحدت مشروط، آنچه مطلق است  دھد، ولی نمی تواند منکر شود که  قرار می وزنيست، را در دستور ر

وقتی سود سرمايه مطرح بحث باشد، پای شکار ارزش اضافی در ميان است . باشد  می مبارزه اضداد کار و سرمايه

 در دو قطب  ر مزدور با مزد کارگ زبان ديگر سود سرمايهه  ب .که خود کار اضافی بدون مزد کارگر مزدور است

 اينست که به زبان عام  .گردد  مزد کارگر کم می  و متباين از ھم قرار دارند، و ھر قدر سود بيش شود، لذا متضاد

  . خود دشمن واقعی کارگر مزدور است بشری سرمايه

 و به اصطالح  که قوانين مدون  آرايش ظاھری اشن وئيی که در خدمت سرمايه قرار دارد، با ھمه تزپس دموکراسي

 و از   حکم زنجير ستمی را دارد که در پا و گردنش آويخته کند، برای کارگرمزدور مدنی بورژوازی آنرا تجليل می

  .فرمان سرمايه گردن نھد و گويا از دموکراسی تبعيت کنده شود که ب او خواسته می

رونقش، سرمايه داری رقابت آزاد ھم، با ھمين دو مثال می توانيم مدعی شويم که دموکراسی بورژوازی در زمان 

  و حال که سرمايه داری انحصاری دولتی بيداد می خصوص کارگران و دھقانان نبود،ه  ب شامل حال توده ھای مردم

  .کند، به ھيچوجه شامل حال کارگران ــ دھقانان نمی شود
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 اين  .باشد  دموکراتيک می ی ھای آزادی سياسی و دگرگون اين ديگر معلوم است که کارگر مزدور، مبارز پيشگام

فرجام می رساند و ه  و تشخيص موقف طبقاتی خود، دموکراتيزه کردن نظام اجتماعی سياسی را ب طبقه با استقالل

سوی راديکال و حتی انقالبی ھای ه ليبرال ھا را ب. تمام عناصر ديگر و اپوزيسيون سياسی را به پيش می راند

  . با تمام نظام اجتماعی ــ سياسی موجود قطع پيوند کنند  ھا را مجبور می سازد و راديکال دموکرات سوق داه

                                                                                                                                       ادامه دارد

  


