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مرزهای ملی کشانيده   انحصاراتی که رقابت را به ماورایداری با تشکيلِ جهانی شدِن سرمایه     

ی طبيعِی گسترشِ عددی داری که که نتيجهبارزه با سرمایهبودند، همراه و همزمان با جهانی شدِن م

در  کردند،کارگر در کشورهای جدیدی بود که اجزاء در حاِل ادغاِم این بافتِ جهانی را تکميل می یطبقه

 انقالبِ دموکراتيک مفاهيِم  ِبوِم تاریخیقرِن بيستِم ميالدی، دو عامِل مهمی بودند که زیست یآستانه

ین قرن ِی اهای ابتدایسالهای روسيه از قالبظ سياسی، اندادند: از لحارا در معرض نابودی قرار می

کارگر و  یخلوصِ این مفاهيم را به نفعِ طبقه یهایی بودند که به شدت درجهاولين و مهمترین پدیده

  جهانی شدِن مفهوِم انترناسيوناليسم پائين آوردند. 

داری به یهانقالبی با سرما یه همزمان با انتقاِل مرکزِ مبارزهپيشرفتِ این دور یاما خصلتِ دوگانه     

کارگرِ این کشورها که در شرایِط  یداری را از دیدگاِه طبقها سرمایهماندْه، خوِد مبارزه بکشورهای عقب

کارگرِ کشورهای پيشرفته، به خصوص از لحاِظ فقداِن یک دوراِن کامل از  یعينِی متفاوتی با طبقه

توليِد  یتِ تکویِن تدریجِی شيوهی به موازاتحوالتِ فلسفی، علمی، ایدئولوژیک، فرهنگی و سياس

کرد که در آن قبل از هر چيز باید از ظرفيتِ علمِی داری، قرار داشت، به نقطه آغازی منتقل میسرمایه

خالقانه  یی کارگر در این عرصهتدویِن برنامه و روشِ سياسِی طبقهتئورِی ماتریاليستِی تاریخ، برای 

  شد. بهره گرفته می

دیکتاتورِی دموکراتيک پرولتاریا و «تزاری به صورتِ شعارِ  یی چنين خالقيتی در روسيههاولين تجرب     

 مطرح شد. لنين به جای ظرفيتِ دموکراتيِک بورژواریِ ١٩٠۵نمایان شد که توسِط لنين در » دهقانان

ئی اوهای بورژانقالب یکند که قبل از آن هم در همهکا میکارگر ات یبزرگ به ظرفيتِ دموکراتيِک طبقه

ای بسيار فراتر از آن حدی ها را به محدودهاین انقالب یهر شده بود و همواره ژرفا و دامنهظا

ماند. طبقاتِ اقليتِ متوقف می یی مبارزهه بود که در غير این صورت در حيطهگسترانيده و رسوخ داد

د که از لحاِظ سياسی تا مدتها کنائِی اقتصاِد دهقانی اتکا میووی همچنين به ظرفيتِ بورژ

توانست با این دموکراتيسِم کارگری عليه مالکيِن بزرگ و بورژوازی ليبرال و استبداِد تزارِی محافِظ می

  آنها همراستا باشد. 

کارگرِ ده مليونی و حزبِ کمونيستِی فعال در روسيه که خود محصوِل جهانی شدِن  یوجوِد طبقه     

ورده بود داری بود، در این مقطْع امکاِن تاریخی مساعدی به وجود آه عليه سرمایهداری و مبارزسرمایه

تجارِی فئودالی  یشِد بطئِی از طریقِ تبدیِل سرمایهمانده، به جای رعقب یداری در روسيهتا سرمایه

وپای غربی، دارِ صنعتی تحتِ رهبرِی مشترِک تزاریسم، بورژوازی ليبرال و اليگارشِی مالِی اربه سرمایه

ضِد استبدادِی کارگران عليه اتوکراسِی تزاری و   یپيونِد ظرفيتِ سياسِی خودانگيخته بتواند از طریقِ 

(دهقاِن) سازماِن فئودالی به  ورکارِ پيشهمبارزاتِ دهقانان عليه مالکيِن بزرگ از مسيرِ تبدیِل استاد

 یيتِ گرانيگاهِی انرژِی خودانگيختهخاصدارِ صنعتی به رشِد حداکثری دست یازد. تشخيصِ سرمایه

 استبدادی و استوار کردِن بنياِد تاکتيِک عمومِی مبارزاتیِ  یياسِی کارگران و دهقانان در روسيهس

بایست ای بود که میجنبشِ کمونيستی یی دموکراتيک، زیبندهمایهدموکراسی بر این جانسوسيال

ای و مثالً ِی مارکس، با پرهيز از دلخوش کردن به فعاليتِ حاشيهبا فهِم دیالکتيکی از ماتریاليسِم تاریخ

مسلک،  بازاریدموکراتيک به خوِد بورژوازِی » کمتر انقالبیِ «افراطِی سوسياليستی و سپردِن وظایِف 

ی ممکن را در رِ رویدادها، حداکثر نقشِ آگاهانهاصلِی زنجي یماجرا یورش ببرد و با تصرِف حلقه به قلبِ 

توليِد  یهاِی خالصِ شيوهبرای تحققِ ظرفيتسياسی و اجتماعِی ممکن   حداکثر شرایطایجادِ 
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داری، از جمله انواعِ رانتِ ارضی و فضوالتِ سياسِی مربوط به داری و زدودِن زوائِد پيشاسرمایهسرمایه

ازی در نگهداشتِن فرِّ شاهنشاهی و حکومتِ خدا بر زمين و غيره ایفا کند، و به رغِم تعلِل تعمدِی بورژو

برای  طبقاتی، زمينه را یی مبارزهترین صحنهی، با فراهم کردِن شفافانواع موانع و روادعِ سنت

داری کس برای رشِد سرمایهدیکتاتورِی پرولتاریا بازسازی کند. حاال به روندی که دو دورنمای کارل مار

المللِی سوسياليستی نيز بين ییافتهانداد، عامِل آگاهِی سازممیقرِن نوزدهم را شکل  یدر نيمه

کرد، و بایست نقشِ تاریخِی خود را در پيشبرِد قوانيِن دیالکتيکِی تاریخ ایفا میاضافه شده بود که می

  داشت.آمریکا در تاریخِ جهان بر می یانقالبِ دموکراتيِک ایاالتِ متحدهدر ماورای  گامی

پيشرفتِ تحوالتِ اجتماعی با خاصيتِ تسریع در  هموارگِی دخالتِ سياسِی در روندِ      

مفروضی، تِم اصلِی تدویِن تاکتيْک کمونيستی  یهشِد کيفِی این تحوالت، از هر نقطر

است، و گرایشِ اصلِی رشد و تکویِن این تحوالت یا استراتژِی کمونيستی، که همپای این 

های ماتریاليسِم تاریخی و شود، قانونمندیروندهای تاکتيکی همواره تدقيق و تقویت می

  سوسياليسِم علمی است.

ای که از طریقِ ماندهمفاهيِم انقالبِ دموکراتيک به کشورهای عقب یهبازبينی و انتقاِل آگاهان     

های بزرگِ انحصاری و سرکوبِ هرگونه رقابتِ آزاد در بازارِ داخلی همزمان با حفِظ عملکرِد شرکت

داری کشانده شده بودند، رین آداب و سنِن استبدادِی کهن به مدارِ سرمایهتماندهالمقدورِ عقبحتی

داری و سرمایه یهتاریخِی ناهمانی دو فراینِد توسعکرد که به دليِل اثباتِ تئوریکی را تهيه می یهمایُبن

شد؛ سوسياليسِم جهانی اضافه می یهنظری یهدموکراسی، خود به خود به توش یهتوسع

ای متقابِل و امتزاجِ انقالبِ دموکراتيک و انقالبِ سوسياليستی دارای چنين آبشخورِ تاریخی وابستگیِ 

ته را از گفداری، تضاِد پيشاست. البته ممکن است با فرضِ این همانی رونِد دموکراسی و سرمایه

 یهکشيد و رابطو رونِد آزادی بيرون دموکراسی  یهناهمانِی رونِد توسع یهتری از رابططریقِ صحيح

سوسياليسم و آزادی را  یهنافی و منتفی و در ادامه رابط یهسوسياليسم با دموکراسی را رابط

  رد.ای این همانی ارزیابی کرابطه

شناختِ آن،  یهداری و منطقِ توسعتوليِد سرمایه یهشيورشِد از تاریخِ ناقص  درکِ  بنابراین، با     

جهاِن «های کشوربيشترِ داری در و استبداد و بافتِ استبداِد سرمایهداری همانِی سرمایه یهرابط

 یهيتِ یکتای طبقموقعشناختِ چون فرایندی طبيعی،منطقی و تاریخی ناقص، و در نتيجه  ،»سوم

دموکراتيک،  یهدارِی این مبارزضِد سرمایه یهدموکراتيک، یعنی جنب یهدر مبارز این کشورهاکارگرِ 

شناختِ جایگاِه   دیگر بکلی ناممکن خواهد بود، و به همين علتهای اجتماعیِ الیه یهنسبت به هم

های ناراضِی های سياسی با بحشناپذیرِ آن در رهبرِی انقالب به سطحِ رقابتاستراتژیک و رقابت

  کرد.خواهد بورژوازی تنزل بورژوازی و خرده

ران و در نتيجه اقتصادِی کارگ یههای وسيعِ مبارزسازمان یهسِد استبداد مانعِ تشکيِل آزاداناگر      

شود ای میاجتماعی یهاشان در رابطزندگی یهدفاع از حوائجِ اولي یهآنها بر زمين یهمانعِ وحدتِ اولي

کار گرایشِ ناگزیرِ آن است، بنابراین وحدتِ مبارزه برای براندازِی که تشدیِد مداوِم استثمارِ نيروی

فرضِ تأمين شرایِط پيش یهياسِی اوليه، خود به خود در مرتبدی، یعنی وحدتِ سحکومتِ استبدا

ِظ مقاِم اگيرد. این مبارزه عليه دستگاِه استبدادی از لحکارگر قرار می یهوسيعِ اقتصادِی طبق یهمبارز

اتِ رانتِی ای ُمدرن عليه استمرارِ امتيازخوٍد کارگران در جایگاِه طبقه یهتاریخی تداوِم مبارز
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داری انحصاری ِط معاصرِ ما با بافتِ سرمایهبداِد مترتب بر آنهاست که در شرایداری و استپيشاسرمایه

د برای تعميقِ کارگر در همان اروپای پيشقدِم دموکراسی همواره ناگزیر بو یهتنيده شده است. طبق

فئودالی و بورژوازِی صنعتِی ُمدرن  یهو کاالپيش یهپيشمتحِد بورژوازِی پول یهدموکراسی عليه جبه

بارزه برای که از گسترشِ دموکراسی واهمه داشت به نبردهای خونين وارد شود. در نتيجه م

دار را نيز همراه داشته است که سرمایه یهمبارزه با طبق کارگر کمابيش یهدموکراسی از نظرِ طبق

کارگر ترجيح داده  یهنزدیکی با طبق با مستبدین را به برای کسبِ قدرتِ سياسی اغلب نزدیکی

  است. 

دار آگاهِی سرمایه یهمزمان با مستبدین، بازتابِ ثانویداران هاز یک زاویه ضرورتِ مبارزه با سرمایه     

دار سرمایه یهاز آن که به کارِ کسبِ قدرتِ طبقاز این حقيقت است که در بلند مدت دموکراسی بيش 

رای بورژوازی در دموکراسی ب یهآید. سقِف مطالبکارگر می یهآن توسِط طبق ، به کارِ براندازیبياید

کارگر از قيوِد اقتصاِد متکی به نيروی کارِ فردی و آزادی در فروشِ نيروی کارش  یهسطحِ آزادِی طبق

دیل ای است که در آن نيروی کار به کاال تبشود. برای بورژوازی دموکراسی محدودهمتوقف می

ای است که سرمایه در آن به نيروی کار کارگر دموکراسی محدوده یهدر حالی که برای طبق شود،می

  شود.می» تبدیل«

ندی بوده پيشه سرآغازِ فرایپيشه و کاالبورژوازِی پول یهاِظ تکامِل اقتصادی، حکومتِ مطلقاما از لح     

انباشتِ سرمایه ادامه  یهین مرحلسرچشمه گرفته و تا باالترسرمایه  یهاست که از انباشتِ اولي

 یهحصارِی فئودالی را به کمِک سرمایگرِی بورژوازی انیافته است و در پایان همان گندیدگی و طفيلی

  شود.داری تبدیل میمولِد انجصاری بر فراز جامعه احيا ، و استبداِد فئودالی به استبداِد سرمایه

های در دوراِن فئوداليسم مقدماتِ عينِی تشکيِل حکومت اگر به دليِل نيازهای اقتصادی جامعه     

داری، به دليِل همان دموکراتيک برای بورژوازی فراهم بود، در دوران ما و در جوامعِ استبدادِی سرمایه

  های دموکراتيِک کارگری فراهم است. نيازهای اقتصادِی جامعْه مقدماتِ عينِی حکومت

کارگرِ جهانی  یهواِن بخشی از ميراثِ تاریخِی طبقو دموکراسی، به عن مبارزه برای آزادی یهوظيف     

کراسی خواهِی کمّی و کيفِی خوِد این طبقه است که به موازاتِ دمو یهفرضِ توسعپيش یهو به مثاب

کارگر در جوامعِ استبدادِی  یهداران همزمان فعال بوده است. طبقسرمایه یهمشروط و محدوِد طبق

بلکه در نقشِ تاریخِی خود، به عنوان پيگيرترین » کالسيک«در نقشِ بورژوازِی مترقِی عهِد معاصر نه 

  شود. دموکرات ظاهر می

کنند، در مقابِل یگانگِی تاریْخ دموکراسی را با بورژوازی یادآوری می یهآنان که در ثبتِ متقلبان     

مانند، و در تنگناِی درِک محدوِد واج میهاج و » توسعه نياب«داری در کشورهای استبداد و سرمایه

 یه الگوِی حکومتِ دموکراتيک و جنبتاریخیِ  یهطبقاتِی دموکراسی و توسع یهبتوانند جنخود نه می

، و نه بجز نفِی نقشِ تاریخی ناپذیرِ تدارِک سوسياليسم ببيننداجتناب یهانضمامِی آن را به عنواِن دور

 دیگری دارند. یهسی در جوامعِ دموکراتيک فعلی چارراکارگر در تعميقِ دموک یهطبق


