رابطهي ﻃﺒﻘهي كارگر و دموكراسي
در كشورهاي توسعهنياب
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تشکيل انحصاراتی که رقابت را به ماورای مرزهای ملی کشانيده
شدن سرمایهداری با
جهانی
ِ
ِ
طبيعی گسترشِ عددی
ن مبارزه با سرمایهداری که که نتيجهی
بودند ،همراه و همزمان با جهانی شد ِ
ِ
ادغام این بافتِ جهانی را تکميل میکردند ،در
حال
طبقهی کارگر در کشورهای جدیدی بود که اجزاء در
ِ
ِ
مفاهيم انقﻼبِ دموکراتيک
بوم تاریخیِ
بيستم ميﻼدی ،دو
ن
آستانهی قر ِ
ِ
عامل مهمی بودند که زیست ِ
ِ
ِ
ی این قرن
را در معرض نابودی قرار میدادند :از لحاظ سياسی ،انقﻼبهای روسيه از سالهای ابتدای ِ
خلوص این مفاهيم را به نفعِ طبقهی کارگر و
اولين و مهمترین پدیدههایی بودند که به شدت درجهی
ِ
مفهوم انترناسيوناليسم پائين آوردند.
ن
جهانی شد ِ
ِ
مرکز مبارزهی انقﻼبی با سرمایهداری به
انتقال
اما خصلتِ دوگانهی پيشرفتِ این دوره همزمان با
ِ
ِ
ْ
ط
مانده ،خو ِد مبارزه با سرمایهداری را از دیدگا ِه طبقهی
کشورهای عقب
کارگر این کشورها که در شرای ِ
ِ
دوران کامل از
ن یک
عينی متفاوتی با طبقهی
ِ
ظ فقدا ِ
کارگر کشورهای پيشرفته ،به خصوص از لحا ِ
ِ
ِ
تدریجی شيوهی تولي ِد
تکوین
تحوﻻتِ فلسفی ،علمی ،ایدئولوژیک ،فرهنگی و سياسی به موازاتِ
ِ
ِ
علمی
سرمایهداری ،قرار داشت ،به نقطه آغازی منتقل میکرد که در آن قبل از هر چيز باید از ظرفيتِ
ِ
سياسی طبقهی کارگر در این عرصهی خﻼقانه
روش
تدوین برنامه و
ماتریاليستی تاریخ ،برای
تئوری
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بهره گرفته میشد.
ی دموکراتيک پرولتاریا و
شعار »دیکتاتور ِ
اولين تجربهی چنين خﻼقيتی در روسيهی تزاری به صورتِ
ِ
ی
ک بورژوار ِ
ط لنين در ١٩٠۵مطرح شد .لنين به جای ظرفيتِ دموکراتي ِ
دهقانان« نمایان شد که توس ِ
ک طبقهی کارگر اتکا میکند که قبل از آن هم در همهی انقﻼبهای بورژوائی
بزرگ به ظرفيتِ دموکراتي ِ
ظاهر شده بود و همواره ژرفا و دامنهی این انقﻼبها را به محدودهای بسيار فراتر از آن حدی
گسترانيده و رسوخ داده بود که در غير این صورت در حيطهی مبارزهی طبقاتِ اقليتِ متوقف میماند.
ظ سياسی تا مدتها
ائی اقتصا ِد دهقانی اتکا میکند که از لحا ِ
وی همچنين به ظرفيتِ بورژو ِ
ظ
دموکراتيسم کارگری عليه
میتوانست با این
ی محاف ِ
مﻼکين بزرگ و بورژوازی ليبرال و استبدا ِد تزار ِ
ِ
ِ
آنها همراستا باشد.
ن
کمونيستی فعال در روسيه که خود
محصول جهانی شد ِ
ِ
وجو ِد طبقهی کارگرِ ده مليونی و حزبِ
ِ
ْ
ن تاریخی مساعدی به وجود آورده بود
سرمایهداری و مبارزه عليه سرمایهداری بود ،در این
مقطع امکا ِ
ی فئودالی
تا سرمایهداری در روسيهی عقبمانده ،به جای رش ِد
تبدیل سرمایهی تجار ِ
ِ
بطئی از طریقِ
ِ
مالی اروپای غربی،
اليگارشی
ک تزاریسم ،بورژوازی ليبرال و
ی مشتر ِ
به سرمایهدارِ صنعتی تحتِ رهبر ِ
ِ
ِ
اتوکراسی تزاری و
استبدادی کارگران عليه
د
ِ
سياسی خودانگيختهی ض ِ
بتواند از طریقِ پيون ِد ظرفيتِ
ِ
ِ
سازمان فئودالی به
ن(
مبارزاتِ دهقانان عليه
ِ
تبدیل استادکارِ پيشهور )دهقا ِ
ِ
مالکين بزرگ از مسيرِ
ِ
ی خودانگيختهی
گرانيگاهی انرژ ِ
سرمایهدارِ صنعتی به رش ِد حداکثری دست یازد .تشخيصِ خاصيتِ
ِ
مبارزاتی
عمومی
ک
ياسی کارگران و دهقانان در روسيهی استبدادی و استوار
س
کردن بنيا ِد تاکتي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سوسيالدموکراسی بر این جانمایهی دموکراتيک ،زیبندهی جنبشِ کمونيستیای بود که میبایست
ی مارکس ،با پرهيز از دلخوش کردن به فعاليتِ حاشيهای و مثﻼ ً
فهم دیالکتيکی از
با
ِ
ِ
ماتریاليسم تاریخ ِ
بورژوازی بازاری مسلک،
انقﻼبی« دموکراتيک به خو ِد
ف »کمتر
افراطی سوسياليستی و
ِ
سپردن وظای ِ
ِ
ِ
ِ
اصلی زنجيرِ رویدادها ،حداکثر نقشِ آگاهانهی ممکن را در
تصرف حلقهی
به قلبِ ماجرا یورش ببرد و با
ِ
ِ
د
اجتماعی ممکن برای تحققِ ظرفيت
ایجا ِد حداکثر شرایط سياسی و
های خالصِ شيوهی تولي ِ
ِ
ِ
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سياسی مربوط به
سرمایهداری و
زدودن زوائ ِد پيشاسرمایهداری ،از جمله انواعِ رانتِ ارضی و فضوﻻتِ
ِ
ِ
نگهداشتن
ی بورژوازی در
رغم
ف ِرّ شاهنشاهی و حکومتِ خدا بر زمين و غيره ایفا کند ،و به
تعلل تعمد ِ
ِ
ِ
ِ
ن شفافترین صحنهی مبارزهی طبقاتی ،زمينه را برای
انواع موانع و روادعِ سنتی ،با فراهم کرد ِ
ی پرولتاریا بازسازی کند .حاﻻ به روندی که دو دورنمای کارل مارکس برای رش ِد سرمایهداری
دیکتاتور ِ
المللی سوسياليستی نيز
آگاهی سازمانیافتهی بين
عامل
ن نوزدهم را شکل میداد،
در نيمهی قر ِ
ِ
ِ
ِ
دیالکتيکی تاریخ ایفا میکرد ،و
قوانين
تاریخی خود را در پيشبر ِد
ِ
ِ
ِ
اضافه شده بود که میبایست نقشِ
ک ایاﻻتِ متحدهی آمریکا در تاریخِ جهان بر میداشت.
گامی در ماورای انقﻼبِ دموکراتي ِ
د پيشرفتِ تحوﻻتِ اجتماعی با خاصيتِ تسریع در
سياسی در رون ِ
هموارگی دخالتِ
ِ
ِ
ْ
تاکتيک کمونيستی
تدوین
اصلی
تم
کيفی این تحوﻻت ،از هر نقطﻪی مفروضی،
د
رش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استراتژی کمونيستی ،کﻪ همپای این
تکوین این تحوﻻت یا
اصلی رشد و
گرایش
است ،و
ِ
ِ
ِ
ِ
ماتریاليسم تاریخی و
روندهای تاکتيکی همواره تدقيق و تقویت میشود ،قانونمندیهای
ِ
م علمی است.
سوسياليس ِ
ل آگاهانهی
بازبينی و انتقا ِ
ِ
مفاهيم انقﻼبِ دموکراتيک به کشورهای عقبماندهای که از طریقِ
ظ
عملکر ِد شرکتهای بزرگِ انحصاری و سرکوبِ هرگونه رقابتِ آزاد در
بازار داخلی همزمان با حف ِ
ِ
مدار سرمایهداری کشانده شده بودند،
ی کهن به
المقدور عقبماندهترین آداب و
حتی
سنن استبداد ِ
ِ
ِ
ِ
تاریخی ناهمانی دو فراین ِد توسعهی سرمایهداری و
ُبنمایهی تئوریکی را تهيه میکرد که به
دليل اثباتِ
ِ
ِ
سوسياليسم جهانی اضافه میشد؛
توسعهی دموکراسی ،خود به خود به توشهی نﻈریهی
ِ
آبشخور تاریخیای
متقابل و امتزاجِ انقﻼبِ دموکراتيک و انقﻼبِ سوسياليستی دارای چنين
وابستگی
ِ
ِ
ِ
است .البته ممکن است با فرضِ این همانی رون ِد دموکراسی و سرمایهداری ،تضا ِد پيشگفته را از
ناهمانی رون ِد توسعهی دموکراسی و رون ِد آزادی بيرون کشيد و رابطهی
طریقِ صحيحتری از رابطهی
ِ
سوسياليسم با دموکراسی را رابطهی نافی و منتفی و در ادامه رابطهی سوسياليسم و آزادی را
رابطهای این همانی ارزیابی کرد.
د شيوهی تولي ِد سرمایهداری و منطقِ توسعهی آن ،شناختِ
ک ناقص از تاریخِ رش ِ
بنابراین ،با در ِ
ن
رابطهی
همانی سرمایهداری و استبداد و بافتِ استبدا ِد سرمایهداری در بيشترِ کشورهای »جها ِ
ِ
سوم« ،چون فرایندی طبيعی،منطقی و تاریخی ناقص ،و در نتيجه شناختِ موقعيتِ یکتای طبقهی
داری این مبارزهی دموکراتيک،
کارگرِ این کشورها در مبارزهی دموکراتيک ،یعنی جنبهی ض ِد سرمایه
ِ
اجتماعی دیگر بکلی ناممکن خواهد بود ،و به همين علت شناختِ جایگا ِه
نسبت به همهی ﻻیههای
ِ
ناراضی
رهبری انقﻼب به سطحِ رقابتهای سياسی با بحشهای
استراتژیک و رقابتناپذیرِ آن در
ِ
ِ
بورژوازی و خردهبورژوازی تنزل خواهد کرد.
ی کارگران و در نتيجه
تشکيل آزادانهی سازمانهای وسيعِ مبارزهی اقتصاد ِ
ِ
اگر س ِد استبداد مانعِ
مانعِ وحدتِ اوليهی آنها بر زمينهی دفاع از حوائجِ اوليهی زندگیاشان در رابطهی اجتماعیای میشود
ی
م استثمارِ نيرویکار گرایشِ ناگزیرِ آن است ،بنابراین وحدتِ مبارزه برای برانداز ِ
که تشدی ِ
د مداو ِ
ط
حکومتِ استبدادی ،یعنی وحدتِ س
ياسی اوليه ،خود به خود در مرتبهی پيشفرضِ تأمين شرای ِ
ِ
ظ مقا ِم
ی طبقهی کارگر قرار میگيرد .این مبارزه عليه دستگا ِه استبدادی از لحا ِ
مبارزهی وسيعِ اقتصاد ِ
رانتی
تاریخی تداو ِم مبارزهی خو ٍد کارگران در جایگا ِه طبقهای ُمدرن عليه استمرارِ امتيازاتِ
ِ
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معاصر ما با بافتِ سرمایهداری انحصاری
ط
پيشاسرمایهداری و استبدا ِد مترتب بر آنهاست که در شرای ِ
ِ
تنيده شده است .طبقهی کارگر در همان اروپای
ِ
پيشقدم دموکراسی همواره ناگزیر بود برای تعميقِ
صنعتی ُمدرن
ی
ی پولپيشهی و کاﻻپيشهی فئودالی و بورژواز ِ
دموکراسی عليه جبههی متح ِد بورژواز ِ
ِ
گسترش دموکراسی واهمه داشت به نبردهای خونين وارد شود .در نتيجه مبارزه برای
که از
ِ
دموکراسی از نﻈرِ طبقهی کارگر کمابيش مبارزه با طبقهی سرمایهدار را نيز همراه داشته است که
برای کسبِ قدرتِ سياسی اغلب نزدیکی با مستبدین را به نزدیکی با طبقهی کارگر ترجيح داده
است.
آگاهی سرمایهدار
از یک زاویه ضرورتِ مبارزه با سرمایهداران همزمان با مستبدین ،بازتابِ ثانویهی
ِ
کار کسبِ قدرتِ طبقهی سرمایهدار
از این حقيقت است که در بلند مدت دموکراسی بيش از آن که به ِ
سقف مطالبهی دموکراسی برای بورژوازی در
ط طبقهی کارگر میآید.
بياید ،به
ِ
کار براندازی آن توس ِ
ِ
فروش نيروی کارش
کار فردی و آزادی در
ی طبقهی کارگر از قيو ِد اقتصا ِد متکی به نيروی
سطحِ آزاد ِ
ِ
ِ
متوقف میشود .برای بورژوازی دموکراسی محدودهای است که در آن نيروی کار به کاﻻ تبدیل
میشود ،در حالی که برای طبقهی کارگر دموکراسی محدودهای است که سرمایه در آن به نيروی کار
»تبدیل« میشود.
سرآغاز فرایندی بوده
ی پولپيشه و کاﻻپيشه
ظ
تکامل اقتصادی ،حکومتِ مطلقهی بورژواز ِ
اما از لحا ِ
ِ
ِ
است که از انباشتِ اوليهی سرمایه سرچشمه گرفته و تا باﻻترین مرحلهی انباشتِ سرمایه ادامه
ک سرمایهی
ی فئودالی را به کم ِ
ی بورژوازی انحصار ِ
یافته است و در پایان همان گندیدگی و طفيلیگر ِ
مول ِد انجصاری بر فراز جامعه احيا  ،و استبدا ِد فئودالی به استبدا ِد سرمایهداری تبدیل میشود.
تشکيل حکومتهای
عينی
اگر به
ن فئوداليسم مقدماتِ
دليل نيازهای اقتصادی جامعه در دورا ِ
ِ
ِ
ِ
دليل همان
استبدادی سرمایهداری ،به
ِ
ِ
دموکراتيک برای بورژوازی فراهم بود ،در دوران ما و در جوامعِ
ْ
دموکراتيک کارگری فراهم است.
عينی حکومتهای
ی
ِ
جامعه مقدماتِ
نيازهای اقتصاد ِ
ِ
تاریخی طبقهی کارگرِ جهانی
ن بخشی از ميراثِ
وظيفهی مبارزه برای آزادی و دموکراسی ،به عنوا ِ
ِ
و به مثابهی پيشفرضِ توسعهی ک ّ
خواهی
کيفی خو ِد این طبقه است که به موازاتِ دموکراسی
می و
ِ
ِ
ی
مشروط و محدو ِد طبقهی سرمایهداران همزمان فعال بوده است .طبقهی کارگر در جوامعِ استبداد ِ
تاریخی خود ،به عنوان پيگيرترین
بورژوازی
ِ
ِ
مترقی عه ِد »کﻼسيک« بلکه در نقشِ
ِ
معاصر نه در نقشِ
دموکرات ظاهر میشود.
ْ
یگانگی
مقابل
تاریخ دموکراسی را با بورژوازی یادآوری میکنند ،در
آنان که در ثبتِ متقلبانهی
ِ
ِ
درک محدو ِد
تنگنای
استبداد و سرمایهداری در کشورهای »توسعه نياب« هاج و واج میمانند ،و در
ِ
ِ
ی حکومتِ دموکراتيک و جنبهی
طبقاتی دموکراسی و توسعهی
خود نه میتوانند جنبهی
تاریخی الگو ِ
ِ
ِ
نفی نقشِ تاریخی
ک سوسياليسم ببينند ،و نه بجز
ن دورهی اجتنابناپذیرِ تدار ِ
انضمامی آن را به عنوا ِ
ِ
ِ
طبقهی کارگر در تعميقِ دموکراسی در جوامع ِ دموکراتيک فعلی چارهی دیگری دارند.
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