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 ٢٠١١ می ٠٥

 

  "فرياد امپرياليسم" 

٤  
  ؟!عصر ليبرال دموکراسی

   دموکراسی را فراموش کرده اند؟سوسيال  ری داو به اصطالحۀ  ديگر نغم چرا امروز دموکرات ھای خرده بورژوا

 دموکرات طورعام در نظر و سوسيال طور خاص و ساير احزاب ئی دموکرات اروپاسوسيالاز سببی که احزاب 

پس از آنکه احزاب . عمل، نتوانستند اثبات کنند، راه منتخب شان بھتر از راه سرمايه داری و راه سوسياليستی است

 دموکرات در عمل نشان دادند که خود در چھارچوب نظام اجتماعی سرمايه داری، از سيالسوبر سراقتدار دولتی 

کنند و دموکراسی شان خادم منافع بورژوازيست، ديگر در راه حل معضالت موجود  قوانين سرمايه داری تبعيت می

  .دنامی شان از بام افتاد و در اخير طشت ب  و در بن بست موجود گير کردند  به گل نشست سرمايه داری، کشتی شان

ی که بتواند خشونت انقالبی کارگری را با طبع ماليم خرده بورژوازی رام سازد و آنرا سوسيال دموکراسيحال ديگر 

 و دوران آن   به زبان ديگر عصر .بمنافع بورژوازی عيار کند، نسخه ای نيست که از چشم کارگران پنھان بماند

گردد و از دل تاريخ  ست که امروز دموکراسی با ليبراليسم بورژوازی صيقل می از ھمين باعث ا .سپری شده است

معجون (  Panacia ئیگردد، که توگو ھم ترکيب میه ريشه ھای ليبراليسم و دموکراسی طوری برون آورده شده و ب

  .معرض نمايش گذاشته شده استه ب...  داروبته ، کيميای سعادت  )مرکب 

اری ايمان خلل ناپذير داريم، متوجه ھستيم که پيگيرترين دموکرات ھا کی ھا ھستند و در ما که به دموکراسی پرولت

عمل وقتی خواھان دموکراتيزه کردن نظام اجتماعی سياسی موجود ھستند، با چه نظر و کدام وسايل و طرقی آرمان 

  . تبعيت می نمايند عالی انسانی پرولتاريا را

ان انقالبی سوسياليستی خود را پنھان کنند، در عمل وظايف دموکراتيک عمومی دموکرات ھای پيگير بدون اينکه آرم

 و در  را در مقابل تمام مردم بيان می کنند و قبل از اينکه ديگران طرحی را ارائه کنند، طرح خود را برجسته ساخته

خرده بورژوازی ۀ روازانمنظور اينکه طرح ميان تھی و مملو از حياالت بلند په  ب .راه حل آن اھتمام می ورزند
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 در اين مورد است که نسخه ھای   .نباشد، رابطه دموکرات ھای پيگير با توده ھای مردم يک امر ضروريست

  .معرض آفتاب قرار دادن استه معنی چيزی را روی يخ نوشتن و به ليبرال دموکراتھا، ب" ناب" تجريدی 

ناگزير به نتايجی می رسد که ه  سوسياليسم گام بردارد، بسویه کسی که بخواھد از راھی سوای دموکراسی سياسی ب

برای آنکه پرولتاريا در مبارزه عليه دموکراسی ...  و ارتجاعی ھستند ھم از نظر اقتصادی و ھم از نظر سياسی پوچ

 انقالبی قدر کافی آگاه و نيرومند باشد که دھقانان را به سطح خودآگاھیه  دست بسته نماند، بايد بئیناپيگير بورژوا

  ...قق بخشدح پرولتری پيگير را به دست خويش تبرکشد، عمليات تعرضی آنھا را رھبری کند و بدينسان دموکراسی

داند که  کند، زيرا می  و نه از اين نوع دموکراسی پيگير پيروی می  به اين گفته نه اعتقاد دارد "فرياد دموکراسی"

 در کشوری که از سنت دموکراسی  .جان خريدن استه  را بدر اين کوی و برزن گام نھادن خطر ھای مھلکی

 تھور  راه انداختن، فداکاری، ثبات قدم وه  ب بورژوازی ھم برگه و اثری وجود نداشته، دعوی دموکراسی پيگير را

زيرا بورژوازی امپرياليستی جھانی با چشمان الکترونيکش، از ورای اقمار . بازھم تھور و بازھم تھور می خواھد

 دموکرات ديروز، سوسيالدھد اين ھواداران   نمی  و اجازه  کوچک ھم است، صنوعی اش ناظر حرکات ريز وم

 مگنات ھای مالی، فراتر گذارند ھرکجا که ميل پيگيری دموکراتيک   ليبرال دموکراسی مجوزه پای خود را از حدود

  .آنھا را وا بدارد با ناپيگيری دموکراسی بورژوازی در تقابل افتند

 و عدم موجوديت  می بينيد که کار دموکراسی پيگير در حالت انارشيسم اجتماعی ــ سياسی موجود در کشور

 و دستگاه ھای توليدی صنعتی و عدم موجوديت اتحاديه ھای صنفی کارگری،   در فابريکه ھا کارگران مزدور

سی ليبرال که در متن از موجوديت ما،  با کمال تأسف نسخه دموکرا .خواھان چه پشتکار عظيم و تشکل يافته است

 با مردم ستمديده کشور در ھمين وضع فعلی چه رابطه ای  کند، حداقل توضيح نمی دھد که در قلم فرد نمايندگی می

 ۀ و از جانب دشمنان قسم خورد  فارغ بال زندگی می کنند؛  اينھا از غم مردم زيرا طوری که قبال ذکر کرديم. دارد

 اين دشمنان اطالع دھند که   و يا بر حسب معلومات آفاقی خود، خود را مکلف ساخته اند، تا به ده گماشته ش مردم

 آنھا بسته اند، تا اگر لطف ارباب شامل حال شان شود، به منصب و   در راه تطبيق دموکراسی ليبرال کمر خدمت را

  .مقامی برگزيده شوند

   

  آزادی واقعی

 ئیم دقيق و علمی آن برسيم، يعنی از جبر مناسبات توليد اجتماعی بورژوازی رھامفھوه تی بخواھيم به آزادی بقو

ھم اشاره ای  قبال ً .يابيم، معلوم است که مبارزه دموکراتيک انقالبی در راه تحقق اين آرمان چه نقش برجسته ای دارد

ه آزادی واقعی که حيطه  ب ، و در اصل انسان راازی خود مشروط بودهکرديم که آزادی ھای دموکراتيک بورژو

  . نمی رساند، در محدوده جبر پھنا و عمق بخشد اختيارش را

 دموکراسی  .گردند  آزادی به ھيچوجه با دموکراسی با عالمه تساوی برقرار نمی کنيم که  باز توضيح می در اينجا

تماعی بورژوازی،  از ضرورت مناسبات توليد اج پيگير، دموکراسی انقالبی، خود آن محکيست که انسان را

   . آزاديش را وسعت بيشتر بخشد حاکميت بورژوازی، رھا می سازد تا برحسب درک بيشتر از ضرورت، قلمرو

 اصال بدين واقعيت توجه ندارند تا  گرفتارند،" دموکراسی افغانی"دموکرات ھای ليبرال کشور ما که در خيال تطبيق 

فرود آورند و با توان مادی پرولتاريا درآميزند، تا پرولتاريا با آگاھی، در  باال  مثابه علم از عالمه واقعا فلسفه را ب

 به تن   و با شعور سياسی پرولتاری، دموکراسی کارگری، لباس آزادی واقعی را خودآگاھی دھقانان اھتمام ورزيده

  .جامعه کند
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ا فلسفه ای که در اعماق دين غوطه ور ند و باناين دموکرات ھا دين و الھيات را با بيان منطقی، لباس فلسفه می پوش

 و نمی توانند شوند، فلسفه   و ديگر قادر نيستند ھمان عالم علوی گشت و گذار کردهه است، با موھومات و خرافات ب

 ھويداست که نه در تطبيق اصل دموکراسی   از اينرو .ايده آليستی را به سالح معنوی کارگر مزدور مبدل سازند

صالح شان است، زيرا اين دموکراسی از خالل آتش و خون موجود در کشور که ه رند و نه بکارگری توفيقی دا

 و   عليه منافع بورژوازی غارتگرکند و عميقاً  است عبور می" نظم نو جھانی" و   بين المللی مسبب آن بورژوازی

  .استثمارگر است

سوی عشاير و قبايل خود طوری ميالن  به  و   با نشناليزم بورژوازی کور و کر شده اگر برخی از اين دموکرات ھا

 پشتون در لباس عظمت طلبی يک مليت، بھانه قرار داده و ۀکنند که مظلوميت آنھا را در مقابل ستم طبقات حاکم می

 و در نھايت ستم  ملی خرده بورژوازی را آبياری کردهکنند، مفھومش اينست که تنگ نظری  ستم ملی را توجيه می

 زيرا از اربابان  .بورژوازی بين المللی را که برگرده مردم رنجبر و زحمتکش ما سوار است، ناديده می انگارند

   قدرت سياسی برسند و نام آنرا ھمه  لطف آنھا بۀ ياری و معاونت می خواھند، تا در ساي ھمين دم و دستگاه

  .دست آيد و ھم ثوابه ی ليبرال بگذارند، که در نتيجه ھم خرما بدموکراس

جای ه ، ھمينقدر طالبند که بآنرا تجويز کرده" نظم نو جھانی"ت ھا، از دموکراسی بورژوازی که اين ليبرال دموکرا

ل مردم در روکرات، نام اينھا را در ليست خدمتگذاری درج کنند، و بدين توجه ندارند که حاخادمان کھنه کار و ب

  . ھمراه استئیجامعه سرمايه داری با چه تکاليف و بدبختی ھا

حتی در وضعيتی که برای کارگران مساعد ترين حالت جامعه است، کار خارج از توان و مرگ زود رس، تنزل "

  شود ــ  میيافتن به حد ماشين، به بردگی سرمايه دار درآمدن ــ سرمايه ای که در تعارضی تھديد کننده با او انباشت

  " اجتناب ناپذير آن جامعه برای کارگران است   کارگران، ثمره  يا گرسنگی بخشی ازئیتجديد رقابت، و گدا

 خويش را قربانی نمی کنند، ۀ بخشی از طبق  و دايماً اتيک بورژوازی، جبرآيا کارگران در جامعه به اصطالح دموکر

شود، که وجھه  بورژوازی ناشی می  دموکراتيکۀز بقای جامع اين شرط جبری، خود ا تا کل طبقه را حفظ کنند؟

   می پوشانند و در عمل متوجه ديکتاتوريش را ھميشه با اعالنات پر طمطراق برابری، برادری و عدالت از نظر ھا

  .حيات کارگران می سازند

 نظام سرمايه   امورزعم خود شان زيبا، عطف توجه اوليایه اين دموکرات ھای ليبرال که با عرايض مطول و ب

 در  خصوص کارگران مزدوره کنند، چرا از اين امر غافل اند، که مردم ، ب سوی خويش میه داری آدمخوار را ب

 با دستمزد متعارف، کمترين دستمزد، که با انسانيت عامی سازگار است،   ،Smith  قول آدم اسميته اين نظام، ب

  .ری می سازدعمر را سپ" گونه"يعنی با موجوديت حيوان 

اين دموکرات ھای مدعی انسان منش توجه ندارند که برخی از اقتصاد دانان بورژوازی در ھمان آغاز نظام به 

اصطالح دموکراتيک سرمايه داری، به گونه ای در نظر و زبان مطالبات نظری و عملی کارگران را در معرض 

  .ما اجازه مقايسه را ميدادنده  و ب تحليل قرار داده

اما بالفاصله اضافه . گويد که در اصل و در تئوری، کل محصول کار به کارگر تعلق دارد ما میه ب) اقتصاددان ( او"

   دارد؛  و حد اقلی مطلقا ضروری از محصول را دريافت می کند که، در واقع کارگر فقط کوچکترين جزء می

 و آنقدر که تناسل  دی انسانی، الزم است،مثابه کارگر، و نه چون موجوه درست آنقدر که برای زنده ماندنش ب

    "بردگان کارگر، و نه تناسل انسانيت را امکان پذير سازد
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ه  لطف ارباب خود، فراموش نکند، مردم، بۀ خاطر نشان سازيم که در ساي " دموکراسی فرياد" به  اجازه دھيد

    در ظل دموکراسی بورژوازی،  و  . و کيفيات انسانی شانرا به فروش رسانند خصوص کارگران مجبور اند خود

  .فاقد حق سياسی باشند

 و پسوندی که ھمراه گردد،  می بينيد که با ھمين توضيح چند فقره کوچک، ما از دموکراسی بورژوازی به ھر پيشوند

  از فالکت و بدبختی که به نظر اسميت ھم، فالکت اجتماعی جزءه برای اکثريت جامعه چشمداشت ديگری نداريم، ب

  و دموکراسی بورژوازی خود حامی ھمين اقتصاد است که در سراسر گيتی،. است) سرمايه داری(ھدف اقتصاد 

  .گستردگی زنجير سرمايه داری خطر فالکت اجتماعی را محسوس ساخته است

ھای ه خوانندگان را کنيم، تا مفھوم سازيم که اين دموکرات ج ديگر عطف توۀيک فقره  می خواھيم بازھم ب اجازه

 و اکثريت مردم  ليبرال، چطور خاطر باداران خود را با تقديم عرايض شان خورسند می سازند، تا کارگران مزدور

 در اين فقره اقتصاددانان  . زنجير ستم سرمايه محکوم سازند  و در جمله کشور افغانستان را بچاپند ھر کشور من

  :کنند توضيح می

زش محصوالت طبيعی را افزايش دھد؛ کار دارائی فعال انسان است؛ با اين حال انسان فقط از طريق کار می تواند ار

 و ممتازی بيش نيستند، در ھمه   و سرمايه دار، که به اين عنوان خدايان بيکاره قول ھمين اقتصاد سياسی، زمينداره ب

  .کنند  و برای او قانون وضع می  می يابندءاحوال به وضعی باالتر از کارگر ارتقا

و در ماھيت امر با آن .  با مردم ساالری در تباين است  و لذا عليه منافع کارگر است... معه سرمايه داری ھمواره جا

 با عرايض   و نه  حل اين تضاد فقط با تطبيق و تعميم دموکراسی انقالبی کارگری ميسر است و بس، .در تضاد است

 دموکراسی سوسيال از دامان  خرده بورژوازی رميده  طويل و عريض دموکراتھای ليبرال و فرياد دموکراسی

  .معمول غرب

 و دموکراسی برای  کند،  استفاده می دانسته شديم که دموکراسی بورژوازی با ھمه کش و فشش، از نام مردم سوء

خويش  زميندار بزرگ است، که نه تنھا حاکميت مردم را در لوای قوانين مدونه   و در برخی از موارد اقليت بورژوا

  .دموکراسی واقعی انقالبی می باشد) يعنی عليه(  عليه حاکميت مردم،  غصب کرده اند، بلکه در ھمه موارد

می کنند و با  دموکراتھای ليبرال کشور افغانستان که تفاله ھای ھمين دموکراسی ليبرال سرمايه داری را نشخوار 

 گويا نو می سازند، بايد باری بدين امر توجه کنند که  هن کردئيايھامات مذھبی، ملی و سالوسی وطنپرستی، آنرا تز

مفھوم دقيق علمی اش، حاکميت مردم، جا و محلی ه در چوکات نظام اجتماعی سرمايه داری، ديگر از دموکراسی ب

   لذا و   اگر بخواھيم کما ھو حقه دموکراسی را تطبيق کنيم، بايد اين نظام اجتماعی را دگرگون کنيم .باقی نمانده است

  .به انقالب اجتماعی نياز است

ر بنيادی اين شرايط ييامروز ديگر اعتراض انسانی متوجه شرايط نا انسانی نظام سرمايه داری است و جدا خواھان تغ

  .و تعويض آن با شرايط انسانيست

 يکی از رھبران   روبسپير  فراموش می کنند که در انقالب کبير فرانسه ھم انسان منش ھای ليبرال تچرا اين دموکرا

   ر ما به نظ . دموکراسی خالص مانعه می ديد انقالب، وقتی به فقر و ثروت عظيم جامعه نظر می انداخت، در راه

گردد که دموکراسی بورژوازی آن مانعه را از ميان   ھمراه باشد، ديگر مفھوم میی با کوتاھي ولو طرز ديد او

ی عالی الزم است که اين تضاد را حل ريشه ای کند و رسولش ھم نبرداشت و نمی تواند بردارد، زيرا دموکراس

  .پرولتاريای معاصر است

  


