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  کراسی بورژوايیکراسی بورژوايیووکارگر و دمکارگر و دم  یی  طبقهطبقه

  

ی زير ترجمه ی بخش هاايی از مقالاه ای اساا باا ن اوا  زاون از ل اي   مقاله

و »در نشااريه ی هگت اای بکشااوي ی   1091 کااه باارای نخسااتي  بااار در ژانويااه

در اي  مقاله ل ي  چ اون ی برواورد دو گارايش .   م تشر شد(به پيش)« پريود

راساای روساايه  بکشااوينش و م شااوينش  نساابا بااه کونماادد در داوااس سوساايا  دم

ترجماه ی زلکای از مات  . اپوزيسيو  بورژوايی نکيه استبداد را بررسی می ک اد

آثار ل ي   به نمس آمدد اسا و بخش هاايی  ان کيسی مقاله  جکد هشتم مجمونه

ايا  مقالاه نخساتي  . نشاا  دادد شادد اناد)...( که در اي  جا ترجمه نشدد توسط 

 .انتشار يازا 1511  پائين 8شمارد « ک دو کاو»شريه بار در ن

هاای طبقاه ی کاارگر  دماوکرات  ها  يادموکرات  -چ ون ی بروورد سوسيا 

از . ها مسأله ای قديمی و در ني  حا  هموارد نوي  اساادموکرات  -با بورژوا

دارای ساابقه ای طاوینی اساا  چارا کاه از بادو پيادايش  يک طرف  اي  مساأله

هموارد مطرح بودد و اصو  تئوريک آ  در آثار اوليه ی دموکراسی  -سوسيا 

. توضاي  دادد شادد اساا« سرمايه»و « بيانيه ی کمونيسا»مارکسيستی نظير 

از طاارف دي اار  همااوارد مسااأله ی نااويی اسااا  زياارا هرگاااش در ان شاااف يااک 

دموکراسای  ور سرمايه داری امتانا  ويا د و باديلی از طيای هاای گونااگو شک

 .ايی و گرايش های مختکی درو  ج بش سوسياليستی را ايجاد می ک دبورژو

ويا د ناويی باه واود ي  مسأله که ه در حا  حاضر وصکا به در روسيه نين ا

جها روشا  سااوت  چ اون ی طارح اماروزی ايا  مساأله باا گا ار . گرزته اسا
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نارودنياااک هاااای انقيبااای قاااديمی روسااايه. کوتااااهی در تااااري  آ ااااز مااای ک ااايم
1
 

آناا  دهقاناا  کماو  هاای روسايه را . هی تخيکی و شبه آنارشيستی داشت دديدگا

سوسياليسااا هااای حاضاار و آمااادد ماای پ داشاات د و پشااا ليبرالياانش جاملااه ی 

تحصيس کردد ی روسيه باه وضاوح چيانی جان امياا  جااد طکباناه ی باورژوازی 

آنااا  باار اياا  اسااار کااه مبااارزد باارای آزادی هااای سياساای . روساايه نماای ديدنااد

هااايی بااه نگااو بااورژوازی اسااا  م  اار حقانيااا اياا  ی کساان نهاااد بااارزد باارایم

انضاای ناروناولياا. شادند یمبارزد م
2
سياسای گاامی باه ی باا اقاداش باه مباارزد  

. جکاااو برداشااات د  لاااي   نتوانسااات د ايااا  مباااارزد را باااا سوسااايالينش پيوناااد ده اااد

روسايه  ه  امی که انتقادات رنگ پريدد باه سرشاا سوسياليساتی کماو  هاای

و. در پرتاااااو نظرياااااه و
5

       کاااااه مااااادنی ماهياااااا  يرطبقااااااتی و  يرباااااورژوايی -

بروااورد  ی دوبااارد پروپااا گرزااا  شاايود -رور بااودروشاا  ز اارا  دمااوکرات 

نتيجااه اياا  بااود کااه . روشاا  سوسياليسااتی بااه اياا  مسااأله حتاای از روناا  ازتاااد

                                                 
 -، گرايشهی خهرد (از کلمه  نهارود  ه  ی خهی خلهق گردهه  ته   ا ه )ناروديزم، خلق گرايی  -1

قرن نهوزده  در یيهان روتهک دنهران تهن   06و  06 ورژوايی در رو ي   ود ک  در ده  های 

آن هها ی ه ه  . یهيک  هيک ده انهان  ودنه نارودنيک هها خوا ههار  هرنیونی رهزار و ر زهي  ز. گرد 

 ودنهه  کهه   ههریاي  داری در رو ههي    يهه   ای روههاددی ا هه  و هههيی گونهه   شهه  انهه ازی  ههرای 

از ايهک رو، نيهروی دمه   ی ان   هی در رو هي  را نه   ک ه  ی کهارگر . اننشاف آن وجود نه ارد

کهارز  دليه  رهزار و رهروي  آن هها  ه  یخرهور  هرانیيدهک ده انهان  ه  ی.  لن  ده انان یهی دانزههخ 

دخههوان . ی ههروف تهه "  هه  یيههان خلههق"نرريههاخ خههود  هه  رو هههاها ردهخهه  ايههک  رکهه  ر هه  نههام 

 .نيز از هميک جا  ي ا ت " نارودنيک"
 9701يک جم ي  یدفهی  يا هی  هود که  در  ها  (    ی خی آریان خلق)« نارودناياوليا» -2

نارودناوليها . رشهني  گرديه ( زیهيک و آزادی)" زیليهاای وليها" س از انش اب جم ي  نارودنينی 

رشهني  "در  رنای  ايک گهرو  خوا ه  ههای  . ه ف دوری خود را  رنیونی رزار قرار داد   ود

ک   ر ا اس  ق رأی همیانی انهدهاب ته    اته  و قه رخ ی خخه  و " یجلس دايمی نمايخ گان خلق

انه ها  کارخانه  هها  ه  کهارگران و یجري  را در د   داتهه   اته ، ر زهي  ارابهی  هيک ده انهان، 

ادضای نارودناوليا تيو  ی دم   ی یکارز  را . ادطای آزدای های دیوکراريک یطرح ت    ود

( 9779در  ها  )یی دانزهخ  و  س از قه  رزار النزان ر دوم ( اد ام ان   ی نمايخ گان ا هک اد"

 . ليس رزاری روانز  گرو  را از  يک     رد
و ورونزهههي ينههی از ايهه هولول هههای ليکههرا  نههاروديزم  هها  هههای . پ. ه ار وو نههام یزهه.و -5

 9716را  9776
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يبراليااانش ل -کاااه در گ شاااته باااه رد قاطلاناااه ی باااورژوا ناااارودينش  باااه ر ااام ايااا 

ناروديساتی را  -رايش واحد ليبارا پرداوته بود  اي ک با اد اش تدريجی با آ   گ

 .وجود آوردبه 

   و ج ااابش ( کراسااایودم -سوسااايا )ترش نقاياااد پرولتاااری ساااباااا پيااادايش و گ

ز ااری  ج اابش روشاا دموکراتيااک  -طبقااه ی کااارگر  سرشااا بااورژوا تااودد ای

ج ابش تها ين  آ ااز شاد و باه    يل ایدملتاد  تاري  گوناه ی واو روسيه که باه

ازراطی تري  ش س ج بش انقيبی تروريستی واتمه يازا  هر چه بيشتر روش  

دو ج اااح . راد آورد انشاالابی را بااه هاامدموکراساای  -سوساايا  امااا رشااد. گشااا

. به وضاوح متمااين گردياددموکراسی  -انقيبی و زرصا طکن در داوس سوسيا 

س ج بش ماا باود و آ  دي اری ری در داوا بيان ر گرايش های پرولتسج اح نخ

«مارکسااينش قااانونی»ز ااری بااه زودی ثابااا شااد کااه   شاابيااان ر تماااييت رو
 
     

    اسااااا و از طرياااا  " تااااار مارکسااااينش در ادبيااااات بااااورژوايیزبا"در حقيقااااا 

زرصااا طکباای نااوت برنشااتاي 
1
    از يااک سااو  بخشاای . بااه ليبرالياانش م تهاای گرديااد 

    کراسااای  تحاااا تاااأثير بيااا ش ودم -ج ااابش سوسااايا از اکونوميساااا هاااای درو  

کااردد حمايااا شاابه آنارشيسااتی از ج اابش نااار و سااادد ی کااارگری  وااود را گاام 

 گاد طبقاااتی ودسوسياليسااا هااا را از اپوزيساايو  بااورژوايی را ويانااا بااه دياا

از ساوی دي ار  . بورژوايی در روسيه را سرابی زريباا انايش کردناددموکراسی 

                                                 
گرايشهی در دهه  ی آخهر قهرن نهوزده  یيهان روتهک دنهران  هورژوايی  -یارکزيزم قهانونی - 

رو ي  ک  در یدالف   ا نارودنيک ها و  ا رني     یارکزهيزم  ه  روجيه  اننشهاف  هریاي  داری 

ايهک گهرايا اجهخهاب نا ه يری و بهرورخ ان   هی  رولههری را یخنهر  .  ودنه در رو ي   رداخه  

 .یی ت 
 رنشهايک ينی از رهکران  يک المل  دوم ک  را  ر ي ن  ه   و هياليزم را از  ريهق رنایه   -1

   رهه ريجی و احهه ح  ههریاي  داری یههی ديهه  و یخنههر بههرورخ ان هه ب اجهمههادی و رزههدير قهه رخ 

را در رد « ردرم يها ان ه ب»روزا لوکرایکورل جزو  ی ی روف خود، .    د    رولهاريا  ود

 .نررياخ  رنشهايک و  رف داران او در  و يا  دیوکرا ی نوت 
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ونوميسااا هااا   اارن در همااا  انتقااادات بااه ج اابش نااار و از اک قماااش دي ااری

د گارزت  مباارزات دهاا انقيبای را باه ناديادماوکرات  -سادد ی کارگری  سوسيا 

اجتمانی ليبرا  ها  ازراد زمستوو
 
 .و مه بي  نکيه استبداد متهم می کردند 

سااا رای سااااب يا
1
در روسااايه را  زماااانی کاااه دموکراسااای  -ن اصااار باااورژوا 

هاام نبودنااد  واطرنشااا  ساااوا و وواسااتار حماياا ا متصااور آ   بسااياری ه ااوز

روسيه را  زمانی که بسياری ه وز متصور آ  هم نبودند  واطرنشا  ساوا و 

جاا باه طااور  در آ  .شاددموکراتياک  وواساتار حماياا پرولتارياا از ايا  گارايش

 م بر ماهيا طبقاتی و بورژوايی ج بش ليبرالای و رادي اا  تأکياد شادد باود وئدا

دربارد پيروا  متنلن  اسوبوژدنيه
8
زما  آ  زرا رسيدد اساا " :گگته شدد بود 

کااه اياا  حقيقااا سااادد را دره ک اايم کااه نااه سگسااطه ی سياساای و نااه بااه قااو  

زقيااد محاادود کاارد  و پ هااا  کاارد  وويشاات   و نااه دوروياای راياا  : اسااتي ياه»

 مبااارزد و موسااوش بااه التگااات متقابااس دييکماتيااک  بک ااه ت هااا شاارکا واقلاای در 

( ناه صارزال لگظای و) اتحاد واقلی در مبارزد اسا که مبارزد ی مشتره واقلای 

 -سوساايا  ه  ااامی کااه مبااارزد ی. نکيااه دشاام  مشااتره را تضاامي  ماای ک ااد

                                                 
کهه  در رو ههي  در  هها  ( انجمههک هههای ی لههی)زیزهههوو نههام رشههني خ  نویهه  هههای ی لههی  - 

 ودنه  و ق ررشهان  ايک انجمک ها ر   رزلط اتراف و زیيک داران ليکهرا .    وجود آی ن  9701

ی هه ود     ...  هه  ایههور حههردا  ی لههی از قکيهه  را   ههازی،  ههاخهک و ادار  ی  يمار هههان و یهه ارس

 . کخهر  ايک  ازیان ها    د    اکميک اياالخ و وزارخ کشور  ود. یی ت 
آغهاز ته  و ندزههيک  9166نام روزنای  ای که  انهشهار آن در یها  د هایکر ( جرق )ايزنرا  -1

ايزهنرا در خهارک کشهور  هاپ و یدفيانه  در .  را ری یارکزيزه  ههای ان   هی  هود روزنای 

ايهک نشهري  در کهار ايجهاد  هزب  9161رها  9166در  هيک  ها  ههای . داخ  رو ي   دا یی ت 

،  هس از کخیهر  ی دوم 9161در نهوایکر  ها  . یزه    رولهری در رو ي  نفا یهمی ايفها کهرد

از تهمار  ی )رو هي ، ايزهنرا  ه  د ه  یخشهويک هها ادههاد  زب کارگری  و يا  دیوکراريک 

 رای یشدص نمهودن ايزهنرای  ها ق، ايزهنرای یخشهوينی  ه  ايزهنرانو ی هروف (.        25

 .ت 
رها  9165نام نشري  ای  ود ک      رد يری ا هروو  در  ها  ههای ( رهايی)ا وو وژدني   -8

يک نشري  ليکرا  هايی  ودنه  که    ه ها  رف داران ا. در خارک از رو ي  یخهشر یی ت  9162

 .هزه  ی یرکزی  زب کادخ را رشني  دادن 
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 باااا  مااا هبی -نظاااامی و زئاااودالی –هاااای آلماااا  نکياااه ارتجاااات پکيسااای دماااوکرات 

 شخصی از ماردشی به حمايا طبقه ی مهر حنر واقلی دي ر که مت  ی مبارزد

بااود واقلااال هاام سااو گرديااد  زااار  از هرگونااه ( باارای ملااا   بااورژوازی ليباارا )

 کارانه دربارد ی التگات متقابس  نمس مشاتره بار پاا نبارت پردازی های کاسن

 ".شد

اي  شيود ی برواورد باه مساأله از جانان ايسا رای سااب  ماا را مساتقيمال باه 

هاا باا ليبارا  هاا دماوکرات  -سوسايا اوتيزات ک ونی بر سر چ ون ی برواورد 

 یطور که همه اطايت داريام  ايا  اوتيزاات از دوماي  ک  ارد  هما . می کشاند

         نامااااه  ملاااارف نظريااااات اکلريااااا  در اياااا  ک  اااارد دو قطااااو. حاااانر آ اااااز شااااد

     . پ يرزتاااه شااادند( اساااتاروور ی ناماااه قطاااو)و اقکياااا ( پکخاااانی ی ناماااه قطاااو)

رساااتی وصاااکا طبقااااتی ليبراليااانش باااه ملاباااه ی ج ااابش ناماااه ی او  باااه د قطاااو

بااورژوايی تليااي  ماای ک ااد و لاانوش توضااي  ماهيااا ضاادانقيبی و ضاادپرولتری 

را باااه پرولتارياااا در پيشااااپيش ( ج ااابش اساااوبوژدنيه)گااارايش اصاااکی ليبرالااای 

ناماه ضارورت حماياا پرولتارياا از  در ني  اي  کاه قطاو. ت اليی قرار می دهد

تشخيص می دهد هرگن به ابنار التگات متقابس دييکماتيک  رادموکراسی  بورژوا

 رای ساااب  آ  را بااه صااورت مسااأله ی ساامتوسااس نشاادد بک ااه بااا روحيااه ی اي

تا جاايی کاه باورژوازی در مباارزد اش . "بارزد ی هم آه  ی مطرح می سازدم

   سوساايا "نکيااه تنارياانش انقيباای اسااا و يااا صاارزال در اپوزيساايو  قاارار دارد

 .ها می بايد از آ  پشتيبانی ک  ددموکرات 

دموکراسای  تی از ليبراليانش ونامه ی استاروور  بارن ،  تحکيکای طبقاا قطو

ک اادد از نيااات وياار اسااا و اباادات شاارايطی از آنامااه  اياا  قطااو. نماای دهااد ارائااه

توازاا  پرداوتااه اسااا کااه احتمااایل بهتاار و آر و تابدارترنااد و لااي   متأسااگانه 
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هااا ماای بايااد چ ااي  و دمااوکرات  ليباارا  هااا يااا: ت دموهااومی و ککمااات محاا  هساا

 را نبايااد مطاارح  هههاخوا هه  گونااه    اياا  يااا آ ک  ااد ادهه م چ ااا  مواضاالی را

    يی تاريخچاااه ی وتوگااا. پ يرنااادزاااي  و باااه هماااا  شااالار را باياااد باااه ساااازند  

در تمااش ماوارد و در ککياه ی کشاورها باه کاارگرا  هشادار دموکراسای  -بورژوا

 تاو. وواسا ها و شلارهای ليبرا  ها انتمااد ن   اديانيه ها  ندادد اسا که به ب

هااا  تاااري  تاااک و  صاادها نمونااه بااه مااا نرصااه نداشااته اسااا کااه در آ  گااويی

ها نه ت ها با شلارهای وواساتار آزادی کاماس  بک اه براباری دموکرات  -بورژوا

    در ماهيااااا  کااااه باااادي  ترتياااان و حتاااای سوساااايالينش بااااه پاااايش آمدنااااد و باااای آ 

هاا  پرولتارياا را هار چاه بيشاتر آنا  تغييری پيدا شود  اذدموکراتيک  -بورژوا

 ز رگارای سوسايا  ج ااح روشا . بردنادو هاله ای از ابهاش و ساردرگمی زار در

هاا از دماوکرات  -می وواهد با پيش نهااد  شارط واودداری باورژوادموکراسی 

ح پرولتاری در ج اا. پاردازدباه  ايجاد سردرگمی به مقابکاه باا ايا  ساردرگمی هاا

ج ااح . کراتينش دسا می زنادومبارزد اش به تجنيه و تحکيس محتوای طبقاتی دم

ج ااح پرولتاری وواساا . ز رگرا به دنبا  ش ار لغات تواز  ناماه اساا روش 

ز رگارا مليارهاای  ج ااح روشا . کاری واقلی در مبارزد را مطارح مای ک اد هم

زش انلقاد تواز  با آ  وجاود تليي  ک  دد ی بورژوازی وور و رئوف را که ار

ری انتظاار هايگ گوناه رئوزاا از باورژوازی ج ااح پرولتا. دارد  اوترات می ک اد

ک  واق ها  را جاهی  ندارد ولی حمايا وود را از بورژوازی  حتی از بدتري  آنا  

 بااه ز رگاارا  ج اااح روشاا . ااشاا  درياان نخواهااد د هها رزاريههزم یکههارز  یههی کخخهه 

ای ليبرا  ها  چ ا  چه شما جانن : ارانه در می لغندک ورطه ی ديدگاهی کاسن

گيريااد  در بااه رولوساايونرها را  -هااا و نااه جاناان سوساايا دمااوکرات  سوساايا 

اياا   م  مشااتره بااه توازاا  وااواهيم رساايد  و در  ياارشااانلقاااد ملاهاادد نکيااه د
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حمايا ما از شما : ج اح پرولتری ديدگاد مصکحتی را حگظ می ک د. صورت وير

رای وارد وط باار اياا  اسااا کااه آيااا مااا را در موقليااا مساااندتری بااتمامااال مشاار

 .تر به دشم ا  قرار وواهد داد يا نهساوت  ضربات کمابيش کارآ

نامه ی استاروور در نخستي  بروورد باا واقلياات تمااش ناواقص واود را  قطو

برناماه ی مشاهور هياأت تحريرياه ی ايسا رای ناو  . به روش ی آشا ار سااوا

 11کااه بااه بحاام دور مسااائس اصااو  شاامارد ی " الی تاار بسااي نااوت ناا"برنامااه 

پااااورقی ) 18و شااامارد ی "( اسااای بااار سااار چ اااد راهااایرکودم"سااارمقاله ی )

 ی در جاانود. مربااوط بااود  ساا گ محااک اياا  جريااا  را زااراهم آورد( اسااتاروور

جاا از نندياک  ل ي  باا ايا  برناماه برواورد شادد اماا یزش اساا کاه بحام را ايا 

 .بررسی ک يم

در اسااتدی  هااای ( و يااا در واقااو سااردرگمی اساساای نقايااد)دد ی اساساای نقياا

های باورژوا دموکرات  ايس رای نو  زرن نائس شد  بي  ليبرا  های زمستوو و

ليبرالياانش ... دهاادحااور اصااکی هاار دو مقالااه را تشاا يس ماای اياا  تگ يااک م. اسااا

رار ت هااا اسااتحقان آ  را دارد کااه بااا ناايش نقاارر مااورد پاا يرايی قاا"زمسااتوو 

 .ز رگارا م اسان بارای توازا  باا ماساا روشا دموکراسی    در حالی که"گيرد

. بايااد بااه ملابااه ی يااک نيااروی مسااتقس و بااه طااور مسااتقس نمااس ک ااددموکراساای 

 ز انصااار محااره وااود ليبرالياانش روساای کااه از نقااش اساساای تاااريخی وااود  ا"

روش شادد واود محادموکراتياک  -و از نيمه ی بورژوا!( بريداز نبارت ل ت به )

 ."اسا  زقط شايسته ی ت بيه با نيش نقرر اسا

هاای دماوکرات  ليبارا  هاای زمساتوو و)اما در مقاباس هام گ اشات  ايا  دو ... 

ايالااا مساا و و ساارزمي  "گااوييم همااا  اناادازد ملقوینااه اسااا کااه بااه ( ابااورژو

هام ليبارا  هاای زمساتوو کاه ملتقاد باه حا  ر ی مشاروط ". اميرطوری روسيه
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جا که با اساتبداد و سارواژ باه مخالگاا  آجودا  های اشراف  تا آ  هست د و هم

ظراناه و دم راتينش آنا  محدود  ت اگ ن. می شوند محسوردموکرات  بروينند 

کراتينش بورژوايی کمابيش  به درجات وهرگونه دمطور که  هما . ناپي ير اسا

 .مختکی  محدود و باريک و متنلن  اسا

براسار گرود ب دی زير ليبارا  هاای ماا را  11سرمقاله ی ايس رای شمارد 

دارا  ليبارا   زماي  -2دارا  صااحن سارف  زماي  -1: تجنيه و تحکيس مای ک اد

ليبرا   که وواستار قانو  اساسی و ح  ر ی مشروط هست د روش  ز را   -5

اياا  تحکيااس ناااقص و سااردرگم . کراتودمااروشاا  ز اارا   ج اااح چاار ازراطاای - 

با گارود ب ادی طبقاات و اقشااری کاه م ازلشاا  را  روش  ز  گرود ب دی. اسا

کراتينش باورژوايی ودما. بياا  مای گاردد  قااطی شادد اسااروش  ز ارا   توسط

          دارا  بااااانر    روسااااايه  اضاااااازه بااااار م اااااازو یياااااه هاااااای وسااااايلی از زماااااي 

      ک  ااادد ی م اااازو انباااود کسااابه و صااااحبا  صااا ايو کوچاااک و متوساااط و  بازتاااار

و ايا  ن تاه )جر و وردد پا ؤتودد های دهقانی صاحن مکک و م چ ي  م ازو هم

   نخستي  نين تحکيس ايس را ناديدد گارزت  ايا  . نين هسا( اهميا وي د ای دارد

دومااي  اشاا ا  آ   . روساايه اسااادموکراتيااک  -حااوزد ی بااورژوا تااري  وساايو

و روسايه  الناماال روش  ز ارا  دماوکرات که  ناتوانيش از دره اي  ن ته اسا

: حسن تصادف از لحاظ ديدگاد سياسی به سه گرايش نمدد تجنيه شدد اندنه بر

 . هااادمااوکرات  نرها  و سوساايا ودارا  اسااوبوژدنيه  سوساايا  رولوسااي طاارف

هر يک از اي  سه گرايش دارای تاريخچاه ای با، طاوینی هسات د و باه ترتيان 

رولتاريااا را هااای بااورژوايی و پدمااوکرات  دياادگاد ج اااح هااای ملتااد  و انقيباای

بااه آ  صااراحا و قاااطليتی کااه تحااا شاارايط اسااتبداد مم اا  )ملرزاای ماای ک  ااد 

  هااايگ چيااان مضاااحک تااار از ايااا  نيساااا کاااه ايسااا رای ناااو از ياااک ساااو(. اساااا
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رادي اا  را ي ای مای داناد و از ساوی دي ار ايا  روشا  ز ارا   هاا ودماوکرات 

ی نياروی کرات هاا باياد باه ملاباه ودما"آرزوی ملصومانه را طرح می ک اد کاه 

روشا  ز ارا   ايس رای نو زراموش کاردد اساا کاه". مستقس وارد نمس شوند

       زناام ايساا را اي ااک ز ااری  کااه بااه  روشاا دموکراتيااک  ج اابشرادي ااا   بااا 

     بااااد  شاااادد  در حقيقااااا چياااانی جاااان حاااانر " نيااااروی مسااااتقکی"بااااه نيااااروی 

چار "ج ااح روشا  ز ارا  دموکراتياک  !رولوسيونر وودما  نيساا -سوسيا 

م طقاال زقاط از لحااظ اساتهنائی و ياا . نمی توان اد داشاته باشا ددي ری " ازراطی

بااه ملابااه ی نيروياای مسااتقس سااخ  روشاا  ز اارا   تروريسااتی ماای تااوا  از اياا 

و چار تار رزات  از اساوبوژدنيه  هاادماوکرات  -ايستاد  در ساط  باورژوا. گگا

ناه در هايگ جهاا  رولوسيونرهاساا و -به مل ی حرکا باه ساما سوسايا زقط 

 .دي ری

در مقاباس انتقااد نخواه اد  ماادي ر کشگيات اويار ايسا رای ناو نيان تاار مقاو

دموکراتياک  -ليبراليانش بادو  نيماه ی باورژوا"مشخصال  اي  مطکن کاه . داشا

چاه باه جان ازاراد  شايسته ی ت بيه با نيش نقرر اسا و اي  که چ اا  زقط "آ 

ناقيناه تار وواهاد باود کاه نقيادد ی " ستوو ک، دي ری را نتوا  جکن کردزم

. حتی از کشی نخسا نيان کمتار تحماس انتقااد دارناد" ه مونی را به دور از  يم

         کااه واقلااال بااه مخالگااا بااا اسااتبداد باار نش از هاار نااونی  زقااط تااا جااائی ليبرالياا

گوناه  ايا . هاساادماوکرات  -می ويند  مستح  برووداری از حمايا سوسيا 

 هاایدماوکرات  از تماش( يل ی پرولتاريا)های واقلال پي ير موکرات د ت ها حمايا

        ساااا کاااه باااه نقيااادد ی ه ماااونی واقلياااا آ  چيااانی ( يل ااای باااورژوا)متنلااان  

کارانه ی واردد باورژوايی از نقيادد ی ه ماونی  زقط برداشا کاسن. می بخشد
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غااوی اسااا کااه آ  را بااه شاا س يااک سااازش  التگااات متقابااس و يااا مسااأله توازاا  ل

 .متصور می شود

رحرارت از ديدگاد پرولتری  در ه نبرد  ه مونی از آ  کسی وواهد شد که پ  

 پااردازد  جهااا وارد آورد  حتاای يااک ضااربه بااه دشاام  از دي اارا  بااه نباارد بااه 

يل ی کسای . گونه زرصتی را از دسا ندهد و کردارش با گگتارش وز  دهد هيگ

سا و هرگونه سياسا نيمه راهای ادموکراتيک  که رهبر ايدئولوژيک نيروهای

را بااه باااد انتقاااد ماای گياارد
0

      ايساا رای نااو سااخا در اشااتباد اسااا اگاار تصااور . 

يااک صااگا اويقاای اسااا و نااه يااک دموکراساای  کااه ناااپي ری بااورژواماای ک ااد 

اقتصادی آ   و اگر تصور می ک د که می توا  و مای باياد  -وصيصه ی سياسی

ليبراليانش زقاط اساتحقان درجاه کمتار از آ   هدرجه ای از تنلن  را تليي  کارد کا

ايا  . شايست ی به تواز  رسيد  با ما نيش نقرر را دارد و بيشتر از آ  درجه

واقلاال  قادری . اساا" تليي  پيشاپيش حد مجاز زرومااي ی"ا به مل ی ت ه رپ دا

قبوینااد  شااروط تااوازقی بااه گاارود هااای . ک اايم دربااارد ی مل اای اياا  ککمااات ز اار

ساا انظير ح  ر ی هم انی  برابار  مساتقيم و مخگای باه مل ای آ   اپوزيسيو 

کراسی  ملرف وطاناپ ير وواسا های واود را وکه آزمايشات کا   تورنسس دم

در برابرشااا  گ اشااته تماااش وزنااه ی حمايااا بااا ارزش پرولتاريااا را در کگااه ی 

چقاادر زيبااا اياا  (. 18شاامارد ")تاارازوی برنامااه هااای سياساای آنااا  قاارار دهاايم

م تهااای  باااه ناچااار  باااه نويسااا دد ی اياا  ککماااات زيباااا  ! کمااات بياااا  شااادد اناادک

  ککمات قصار شما «آرکاردی ني ویيويگ»دوسا ننين  : استاروور  بايد گگا

                                                 
ا همههاال   هه  یهها خواهخهه  گفهه  کهه  . يادداتهههی  ههرای  ههرف داران  ههر سکههاوخ ايزههنرای نههو -0

یخجر    ايک یی تود ک   ورژوازی ثمراخ  هيی تر  قکلییکارزاخ  ر  رارخ  رولهاريا   ون 

 ه  رضهميک :  ا ه  یها  ه  ايهک  هرف  ر ها زيهر ا ه . د هها  ر ايه  يروزی  رولهاريها را از 

 ديیری  رای ر  ق ترو   رولهاريا وجود خواه  دات     جز نيروی یزه    رولهاريا؟
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زماانی کاه آقاای اساتروود در برناماه ی گارود اساوبوژدنيه ! به هدر رزتاه اساا

شما " اناپ يرملروف وط"اشارد ی قکم  ح  ر ی هم انی را نين جا داد  با يک

همي  استروود نه يک بار بک ه به کرات در نماس باه اثباات . واصيا کرد یرا ب

ليبارا  هاا ورن پاارد ی بای ارزش  رسانيدد اسا که تماش اي  برنامه هاا از نظار

زيارا کاه . نه چو  کا   تورنسس  بک ه کا  ی بسايار ملماولی اناد: بيش نيست د

نوشت  و زردا چين دي اری گگات  هايگ ها از امروز يک چين دموکرات  -بورژوا

باورژوايی اساا کاه باه روشا  ز ارا   ايا  وصاکا بساياری از آ . ابايی ندارند

تماااش تاريخچااه ی ليبرالياانش در اروپااا و . جکاان ماای شااونددموکراساای  سوساايا 

روسيه حاوی صدها نمونه از کردار و گگتار مغاير با هم اساا  و دقيقاال باه ايا  

در يازت  کا  های ملرف وطاناپ ير بسيار سادد لوحاناه دليس اشتيان استاروور 

 .اسا

    ياا  انديشااه ی باانر  سااون اياا  اشااتيان کودکانااه  اسااتاروور را بااه جاناان ا

گويد حماياا از مباارزات ضاد تاناری آ  بورژواهاايی کاه موازا  می دهد که به 

        ت ااان  نقيااادد ی حااا  ر ی هم اااانی تاااا "حااا  ر ی هم اااانی نيسااات د باااه مل ااای 

احتمایل استاروور پاورقی زيبای دي ری وواهد نوشا تا اثباات ! اسا" به هيگ

جمهوری " نقيدد"ک د که ما با حمايا از مبارزات ضداستبدادی سکط ا طکبا  

       اشاا ا  نماادد در اياا  اسااا کااه از ااار اسااتاروور . را تااا بااه هاايگ ت اان  ماای دهاايم

   ها  وواساااا هاااا و باااه طاااور ینيجااای حاااو  دايااارد ی تسکساااس ککماااات  شااالار

قاای  يل اای مياانا  شاارکا واقلاای در يانيميااه هااا دور ماای زنااد و ت هااا مليااار حق

در نماس  ايا  مساأله باه گوناه ای اجت اار ناپا ير باه . مبارزد را ناديدد می گيارد

رادي ا  که رسيد  به تواز  با آناا  محتماس روش  ز ر  آرايش کرد  آ  اقشار

  روشاا  ز اارا   برگردانااد  از مارکسااينش  وبااا ر. اناايش شاادد  م جاار وواهااد شااد



 و. ای. ل ي                                                  طبقه ی کارگر و دموکراسی بورژوايی

 

 12 

 ليبراليانش قکماداد ( گانارا  چارر زباا  و نه ودما" )نيروی محره"به ن وا  

رادي اا  هاای زرانساوی و ايتالياايی باه لقان کساانی کاه وواساا هاای . شدد اناد

     کراتيک و ضدپرولتری بار آناا  بي اناه اساا مگتخار شادد اناد  در حاالی وضددم

  د اياا  رادي ااا  هااا بااه دزلااات باای شاامار بااه تماااش مواضااو وااود کااه همااه ماای دان اا

    کااه   ياار اام اا بااه باای راهااه سااون دادد انااد  و نکاای پشااا پااا زدد و پرولتاريااا ر

چ ااي  آماادد اسااا کااه در ( 18شاامارد )در صااگحه ی بلااد همااي  شاامارد ايساا را 

در ج اگ نکياه سوسايالينش ي ای " ساکط ا طکباا  و جمهاوری وواهاا "ايتاليا 

  که وواها  (انجم  ودمات بهداشتی)سارتی روش  ز را   قطل امه ی. ندبود

شاارکا نماي اادگا  تماااش مااردش در زلاليااا هااای قااانو  گاا اری اسااا بااه ن ااوا  

راد  هاام(. 11شاامارد ی )قکمااداد شاادد اسااا " حقيقاای دموکراساای)!( صاادای "

    رساايد  "برنامااه ی نمکاای باارای شاارکا پرولتاريااا در زلاليااا هااای زمسااتوو  

   نياان توصاايی " چاار بااورژوازی مخااالیبرواای توازقااات بااا نماي اادگا  ج اااح بااه 

درو  )توازقاات ملاروف جهاا جکاوگيری از ايجااد تارر و وحشااا )شادد اساا 

در پاس  به اي  پرسش ل ي  که چه بر سر شاروط کا ايی توازقاات (. بورژوازی

 :استاروور آمدد اسا  هيأت ايس رای نو چ ي  نوشا

آنااا  از . اياا  شااروط را در واااطر داشااته باشاا د انضااای حاانر بايااد همااوارد"

لحاااظ اويقاای موظگ ااد کااه بااا آگاااهی بااه شاارايطی کااه حاانر رساايد  بااه توازقااات 

اکيااادال ماااا باااي  ... را جااااين مااای شااامارددموکراتياااک  سياساای رسااامی باااا احااانار

هااای حقيقاای و دمااوکرات  نماي اادگا  قابااس انتماااد اپوزيساايو  بااورژوايی  يل اای

 ."اين قائس شوندليبرا  های کيش تم

      اضااازه باار توازقااات حنباای . وردآهاار قاادمی قاادش هااای دي ااری بااه دنبااا  ماای 

  در شااهرهای (ناادزاسااتاروور ت هااا توازقااات مجا ی نامااه بااه موجاان قطااو کااه)
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راد توازقااات رساامی  توازقااات  هاام. مختکاای توازقااات محکاای نياان پدياادار شاادد انااد

ه اک ااو  پاا يرزت  شااگاهی چ ااي  بااه نظاار ماای رسااد کاا. اويقاای نياان پياادا شاادد انااد

و " قابااس انتماااد"هااا  القااار  آ " اويقاای"و نيااروی الناماای " شاروط توازاا "

هاار در صااورتی کااه  .را نياان بااه دنبااا  وواهااد داشااا" کرات هااای حقيقاایودماا"

می داناد کاه بسايارند آ  پياروا  رودد دراز زمساتوو کاه جهاا  کودکی به ووبی

      بااه اظهااار لگظاای هاار بيانيااه ای  هااادمااوکرات  -داشاات  سوساايا  واااموش ن اااد

می پردازند و با توسس به قو  شرف يک رادي ا  حتی سوسياليسا بود  واود 

 .می ک  درا هم ادنا 

وير  پرولتاريا هرگن به اي  باازی شالارها  انيمياه هاا  و توازقاات کشاانيدد 

هااا دمااوکرات  -پرولتاريااا هرگاان زرامااوش نخواهااد کاارد کااه بااورژوا. نخواهااد شااد

حماياااا پرولتارياااا از . گااااد دماااوکرات هاااای قاباااس انتماااادی نخواه اااد شاااد هااايگ

هااا نااه باار اسااار ملامکااه بااه م ظااور جکااوگيری از تاارر و دمااوکرات  -بااورژوا

هاساا  بک اه بار  ها و نه بار اساار انتقااد باه قاباس انتمااد باود  آ  رميد  آ 

داد تا  اي  اسار اسا که در کجا و تاا چاه انادازد باه مباارزد واقلای نکياه اساتب

انقيباای  -جهااا رساايد  بااه اهااداف اجتمااانی يااک چ ااي  حمااايتی در. ماای ده ااد

 .مستقس پرولتاريا ضروری اسا

  ل ي ل ي 
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