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   ما زمانه بغرنجدو : دموکراسی و سوسیالیسم

  ١٩١٧انقالب اکتبر  از صد سال گذشتِ  بھانهِ به 

  

  
دولت ی  زوال قدرت ستمگرانهبا نه  ،]روسیه و چین[ داری سده بیستم دو انقالب بزرگ ضد سرمایه"

  ".شوند مشخص می  کران آن بی تقویتبا بلکه، بر عکس، 
دموکراسی  .نیست دموکراسی انتخاب نمایندگان. دموکراسی نیست ،اصل چون ھم ،نمایندگی"
  ".اند که برای اعمال قدرت ساخته نشدهاست  یمندی آنھای توان

  ژاک رانسیِر

  

 ی رابطه، ھا آن پروبلماتیک مناسبات ھا، معنا و مفھوم حقیقی آنتبیین دموکراسی،  و سوسیالیسم پرسش
 .داده استرا تشکیل  عصر ما ی نشده گشودهو بزرگ  ھای بغرنجیکی از  ھموراه ،ھا آن متعارضو متحد  ھمزمان
ای در سرنوشت  کننده نقش تعیین ،آنھایی نظری و عملی به  پاسخ پاسخ یا ارائه راه تالش در و معضل اینبررسی 

 نه تنھا ،کننده تعیینگوییم  می. کند ما ایفا می و رادیکال در جھانِ  بنیادیمبارزات اجتماعی امروز و آینده برای تغییرات 
آن جا که  یعنی ،در دنیای غرب ،"دموکراتیک" داریِ  هسرمایھای  رژیمدر ھای جاری  جنبش فردایامروز و برای 

 جھان که مناطقدر دیگر ھای اجتماعی  برای جنبشکننده  تعیینچنین  ھمبلکه  است، حاکمدموکراسی نمایندگی 
این  از جزئی نیز ایران، که قرار دارند خود مستبد و ملی ھای حکومتو  شده ی سرمایه جھانی سلطه زیر زمان ھم

   .رود مار میبه ش دسته

ھای  ایدئولوژی ی و توسعه رشد اثردر  که سر و کار داریم و احزابی ھا ما امروزه با دولت ،در کشورھای دسته اول
 داری سرمایه مدافع نظمو  طلب سلطه، امنیتی، بیش از پیش اقتدارطلب ،پوپولیستییستی و ناسونال ،ارتجاعی

ای  آرمانی خود را در گونه نظام جانشینایم که   ولیسم رادیکال چپی مواجهبا پوپو یا  .شوند می آن خشناز نوع  ویژه به
  .کند جست و جو می  بسیج کنندِه انبوِه ناراضی ناجی یک پیشوایی کاریزماییِ بر  مبتنی دیگر از سلطه و اقتدارطلبیِ 

به این  ،شود میشده و  دموکراتیک    ضد به شدت غربی "دموکراتیک"جوامع در امروزه  نمایندگی دموکراسیِ 
در نتیجه  .کند را نفی و سرکوب می ی مستقیم امور خود توانایی مردم در اداره حقیقی به معنای دموکراسی معنا که

خودگردانی و ، خودمختاری امر یعنی خود، مردم در امور واسطه و بدون نمایندگی بیمشارکت مداخله و  امروز،
خواھانه و  رھایی سیاستِ  مسأله اصلیمبارزه و بیش از پیش به  Emancipation شدر آزادی و رھای حکومتی خود

برای  مردمان توان در مبارزات متنوع را میبرای رھایی  رادیکالیتهاین  ھای نمونه. دنشو تبدیل می طلبانه برابری
 این .نشان داد ، جنسیتی و غیرهاقتصادی، سیاسی طبقاتی، دولتی، ملی، ھای گوناگونِ  سلطهدادن به   پایان

، در )ھیِرارشی  ضد( مراتبی سلسلهصدھای افقی و  سازماندھی امروزه خود را در قالب اجتماعی نوین ھای جنبش
به ھر شکل و روش ولو اقتدارگرایی  نفیو نمایندگی، در  یھای حی و حاضرِ مبتنی بر خروج از سیستم دولت اقدام

 یو حکومت یدولت با توسل به دستگاه سلطهاعمال تصرف قدرت و  خواھان که تحزب سنتی رددر ، "دموکراتیک"
 ھای کاستیھا و  با وجود نارسایی ،خواھانه رھایی و ھای بدیع این گونه جنبش. سازند نمایان می ...است



 

 

در حال جا  هامروزه در ھم ،ست ھا ھای خوِد این حرکت برخی ویژگیو  که محصول شرایط تاریخی کنونی شان  ِگوناگون
    .اند  گیری لشکپا گرفتن و 

 از جمله در ایراِن ما، غربی، جھان غیردر  ،التیندر آسیا، آفریقا و آمریکای یعنی  سته دوم،د کشورھایدر اما 
قرار  استثماری دیگری ارتجاعی و ، یکیمتمایز طلب سلطه دو قدرت کمابیش ائتالف یا و سویی ھم مقابلمردمان در 

و از سوی دیگر  )چون جمھوری اسالمی و غیره تئوکراتیک الیگارشیک، می،نظا(ی مستبد یھا دولت ،از یکسو .دارند
ھمه  ی و سلطه  رخنه کرده شدت، به ھا سرزمین این، از جمله در که در ھمه جا ای جھانی شدهملی و   سرمایه

 ش از پیشبی و مشارکت مردم در امور خود دموکراسی تحقق آزادی و ،مناطقدر این . کند اعمال می خود را ی جانبه
 مردم، ھا زحمتکشان، جوانان، زنان، اقلیت(اقشار مردمی  رادیکال و مبارزات انقالبی ھای اجتماعی جنبش از راه تنھا

 .گردد میپذیر  امکانو استثمار  علیه  استبداد...) زیر ستم ملی

با جنوب،  تامال شاز از غرب تا شرق،  "ھای میادین جنبش"به  مشھورھای اجتماعی  حرکتاخیر،  ھای سالدر 
. شوند میدر دوران ما  مبارزاتی و اجتماعی نوینی اوضاعترجمان  شان،  ِناپایداری ھا و  ، سستیھا جود محدودیتو

 خود به دست خود رھایی به منظوربرای اعمال دموکراسی مستقیم  انخواست مردم«با   را  آن توان میکه  وضعیتی
  .کرد مشخص »ھا سلطهھا و  قدرتجور و ستم از 

و تأکید  - با ھم را مبارزهگونه دو  ،کنونیدر دنیای  ،توان چگونه می بر سر این است که مسالهامروزه  ،سان بدین
و متحد  متصل شان، ھای رغم تعارض بهآن دو را،  ؟راندبه پیش  - ھمجدا از یا دیگری و  ازو نه یکی پس  کنیم باھم می
 مردم در امور نمایندگی، بدون واسطهِ  مستقیم و بدونچون مشارکت  دیکالرا مبارزه برای دموکراسیاز یکسو،  ؟کرد

کمونیسم /برای سوسیالیسم انقالبی مبارزه ،از سوی دیگرو  است و خودمختاری گردانی خود که ھماناخود 
  . است داری مناسبات سرمایه الغاءمبارزه برای  ھماناکه خواھانه  رھایی

 در یکی، .اند نشان داده را منسوخ سرمشقھمواره به ما دو آلترناتیو یا  بیست سدهتجارب تاریخی ، رابطهدر این 
و  محکوم )نمایندگی دموکراسیِ خوانیم  به(دموکراسی  نامبه  رھایش طور کلی به و برابریسوسیالیسم، ، انقالبامر 

راسی در شکل نمایندگی دموک قربانیداری یا مبارزه برای سوسیالیسم  سرمایه مبارزه ضد. شوند یممردود شمرده 
و  دموکراسی سوسیال دلدر مُ  چون احتضار حالفرسوده و در  یراستی در اشکال بهرا  نمونه این .شود می

قرار  سوسیالیسم واقعاً موجود بدیل ،این آلترناتیودر برابر . کردمشاھده توان  میتا امروز  بیستم ی سده سوسیالیسمِ 
امر  ،این بار، ی دوم در این نمونه. پاشد می فرو مبیست  و در پایان سده غازآروسیه  ١٩١٧که با انقالب  گیرد می

 یعنی "در یک کشور سوسیالیسم" ساختمان قربانی تام و تمامِ  مضمونیشکل و با ھر است که  دموکراسی
   .شود می دولتی، اقتدارگرا و توتالیتر سوسیالیسمی

جایی در . در آلمان ،کمون پاریسشکست ل اول و لالم ینب انحالل در پی حقیقتدموکراسی، در   ُمدل سوسیال
 بھای ملی، در غر ، با ویژگیسپس این نمونه. گیرد شکل می، اجتماعی برکنار بود انقالبکه تا آن لحظه از 

افکار  زیر نفوذ(انجمن عمومی کارگران آلمان : دموکرات آلمان، از اتحاد دو جریان حزب سوسیال. یابد گسترش می
 پا به عرصه حیات ١٨٧۵، در شھر گوتا، در سال )مارکسیسمتحت تأثیر ( ھای آلمان و حزب مارکسیست) السال

، این است که از سازد میمتمایز اروپایی  دیگر احزاب سوسیالیست از را این حزبترین ویژگی آن، که  مھم .گذارد می
ی ھاحالی که در سایر کشورھا، سندیکادر  .آید میبه وجود  )کارگری( ای اتحاد حزب سیاسی با جنبش اتحادیه

ساختار  ،آلمانی در نمونه .کنند فعالیت می گیرند و ھم شکل میمستقل از  سوسیالیست احزابو کارگری 
 زیر نفوذ افکاربر آن،  افزون. شود میاستوار  سندیکا – حزب و سازش تبانی، دموکراتیک بر مشارکت سوسیال

دکترین علمی "ان تبدیل به دستگاھی سلسله مراتبی، بوروکراتیک و صاحب دموکرات آلم  کائوتسکی، حزب سوسیال
 "سوسیالیسم دانش"باید است که " علم سوسیالیستی"آگاه به دانا و روشنفکر بنا بر آن، این . شود می "اجتماعی

ا بعدھا لنین در این حکم ر. وارد نماید ،باشد میفاقد آن  ی که به دلیل شرایط عینی و ذھنیدرون طبقه کارگربه  را
در را » حزب پیشتاز انقالبی« آوانگاردیستی کند و بر اساس آن نظریه خود تئوریزه و مطلق می" ؟چه باید کردِ "رساله 

 یھا و سوسیالیست ھا تدموکرا سرانجام، سوسیال. نھد بنا میھای روسیه  ھا و منشویک با اکونومیست مشاجره



 

 

 از را دولتی  مسأله. دندھ قرار می خودالگو و سرمشق  چند ا اصالحاتیو تقویت آن را ب دولت به طور کلی غربی
را داری  چنان که بعدھا رفرم سرمایه ھم .سازند خارج می آنامحای برای  ی سوسیالیستی مبارزهنقد و  اصلی موضوع

دولت و اصالح  تتقوی( دموکرات ُمدل سوسال ،به تدریج و در طول زمان .نشانند داری می سرمایه به جای انقالب ضد
 تمایزاتاین  .شود می شان ھای ھا و ویژگی اختالف حفظبا  ھای جھان ی سوسیالیست سرمشق ھمه )داری سرمایه

سوسیالیستی و یا ( متمرکز از احزاب ملی ، در کنگره پاریس، ساختاری نا١٨٩٨که در سال  نیستند بزرگچندان اما 
، )المللی زحمتکشان اتحادیه بین(در حالی که بین الملل اول . نشود دایجا الملل دوم بینبه نام  )دموکرات  سوسیال

الملل دوم ائتالفی از  بود، بین کارگری واقع ھای به ھا و انجمن از اتحادیه تجمعی کرد، که مارکس در آن فعالیت می
، دیری ماا با این حال. نامند دموکرات می سوسیال /که خود را سوسیالیست شود میسیاسی احزاب مستقل 

ابتدا . اشدپ نیز، در پیچ و خم حوادث تاریخی از ھم می حزبیالمللی  اتحاد بینکه حتا این شکل از  گذرد نمی
جنگ از  ھواداریو سپس شود  طرح می ١٨٩٠در  )برنشتاین ادواردر برابر لوکزامبورگ  روزا(رفرم یا انقالب  ی مسأله
 جنگ. کند می تقسیم شاخهرا به چند گروه و  جھانیوسیالیسم س ١٩١۴در  امپریالیستی مخالفت با جنگ یا میھنی

 به منظور و بشری عمومی این کشتاراحزاب سوسیالیستی در  بزرگ امپریالیستی اول و شرکت اکثریتجھانی 
   .آورد ھمراه می الملل دوم را به مرگ بین ،داری تقسیم دنیا بین چند قدرت بزرگ سرمایه

این  ھوادارانھنگامی که . دھد رخ می روسیه بزرگترین شکاف در پی انقالب اکتبر اما در این میان، مھمترین و
که  ھایی سازمان .کنند احزاب کمونیست ایجاد می در ھمه جا و کردهھا جدا  راه خود را از سایر سوسیالیستانقالب 

شوروی در  تحاد جماھیرا حزب کمونیست و قیمومیت مرجعیت زیر)) ١٩١٩(  بین الملل سوم( کمینترنھای  شعبهبه 
رفت و آزموده شد، به راستی  که سال از آن انشعاب تاریخی و تأمل بر آن چهصد اکنون با گذشت  .آیند می

دموکراسی روس در آغاز سده  منشویسم در سوسیالو  از رفرمیسم بلشویکی -یابیم که گسست لنینی می در
 به وفاداری زیر پرچم اگر چه در لفاظی .بیش نبود  طلبانهو اقتدار  طلبانه خود انشقاقی قدرت جوھرِ در  بیستم،

با  آشکار در تعارض و در عمل واقع بهاما  گرفت انجام می کمونیستی/ھای سوسیالیستی آرمانمارکسیسم و 
کمونیست نیم قرن مارکس در مانیفست نوید آن را که بود آزادی  مشارکتیِ  ی جامعه و  خواھانه سوسیالیسم رھایی

 استقراردر روسیه که با انقالب اکتیر " سوسیالیسم واقعاً موجود"به  معروفسیستم . اعالم کرده بود آنپیش از 
 ،دموکراتیک بود در گستره داخلی، توتالیتر و ضد، گردد ی احزاب کمونیست جھان می یابد و سپس سرمشق ھمه می

این سیستم،  .طلب و سلطه گر ھژمونی ه جھانیو در عرص گرا و بوروکراتیک بود دولت ،بود آزادی و چندگانگی مخالف
، نابرابری و )در شکل دولتی( داری ای دیگر از سرمایه شود، گونه جا که حاکم می ھر، در "سوسیالیسم"به نام 

  . کند میسلطه را برقرار 

حقق آیا ت ؟معنا و مضمونی داشتچه  دموکراتیک سوسیال رفرمیستیدر برابر آلترناتیو  لنینی انقالبیآلترناتیو 
 ؟ انقالب اکتبر، خود،بود نمود میآن طور که لنینیسم و سپیس استالینیسم ادعا  در یک کشور پارادیگم مانیفست

، ستوه آمده از جنگ به سربازانِ و  ھا با اتکأ به عصیان کارگران سازمان بلشویک از سوی بود عملی و ضربتی اقدامی
 تزاریِ  ، این محصول انقالب ضدسوسیالیست رولوسیونر یی کرنسکیِ دولت بورژوا که بود اقدامی .گرسنگی و قحطی

سربازان و ، اما به نام کارگران حزب بلشویککه قدرت را به تصرف بالمنازع  بود عملی .کند را سرنگون می ١٩١٧فوریه 
و  جبری ی ادهارکنند که در آن  را برقرار می" سوسیالیسمی"ھا، بدین سان،  بلشویک .آورد می در شوراھای کارگری

نخستین اقدام  .نشیند می شوراھای کارگری ی آزاد در رأس آن به جای اراده دیکتاتورحزب و سپس یک یک نظامی 
ی کارگری و دست گرفتن رھبری شوراھا بهو  کرونشتاداعتصاب ملوانان  منکوبنیز  حزب حاکم لنینیسرکوبگرانه 

، بدون جدید حاکمان ،و از ھمان ابتدا بسی شتابان .ستین شوراھااز رھبریت ا ھا فعاالن مستقل آن اخراج با دھقانی
چندگانگی  با یی به جنگگرا یگانه :کنند سیستم توتالیتر را برقرار می استثنأ، از لنین تا استالین با گذر از تروتسکی،

سم بر تمام جامعه به نام سوسیالی لوژیکیوایدئ – پلیسی -حزبیتام و تمام  دیکتاتوری. رود ھا می ی عرصه در ھمه
 باید یادآوری کنیم که خصم کشورھای امپریالیستی با دولت جدید برآمده از انقالب در این جا البته .شود مستولی می

در این کشور، که  حزبی گیری یک دیکتاتوری تمام عیار و جنگ داخلی شرایط برای شکل ، محاصره اقتصادیدر روسیه
 آننتیجه ، روبه ھر . سازد می تر مساعدرا  نامیدند" وری کارگران و دھقانان فقیردیکتات"یا " دیکتاتوری پرولتاریا"



 

 

 یلویاتان، بودکه مارکس بانی آن  کمونیستی/خواھی سوسیالیستی رھاییتاریخی  فرایند جنبشکه از  شود می
دموکراسی و  گزینرا جایدولتی  نوین داری و سرمایه» دولت - حزب «دیکتاتوری که  خیزد برمی خواه تمامتمھیب و 

   .کند یداری خصوصی م سرمایه گری سلطه

 یو سرمشق رو الگو  به ھیچامروزه  )دموکراتیک و سویتیک  سوسیال( می بیست سده این دو سوسیالیسم جھانیِ 
شان و به طور  با تأکید بر خصوصیات اصلیرا دو سکانس تاریخی این . روند به شمار نمیخواه  ھای رھایی برای جنبش

     .تبیین کنیم کلی

به عدم نسبت  مرحله به مرحله، و گام به گام، به تدریج ،ھا سوسیالیست ،دموکراتیک  -  سوسیال کانسدر سِ 
ایمانی کامل  ،انقالب یا تغییرات رادیکالویژه از طریق  و به وسیله ھر با ،داری امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایه

کار مایندگی، ندموکراسی یعنی در وجود مالکیت،  ،خود  در اساسِ  ،ھا باور آن به داری سرمایه مناسبات. آورند می
و  آید به حساب می  دنیای ما در ، عملی و ممکن بشری)راسیونل( و دولت تنھا نظم عقالنی سرمایه ، بازارمزدبری
در بسیاری از  )ستسوسیالی( دموکرات  سوسیال "چپ"با این که امروز، . نیستبر آن متصور  بدیلییا  یجایگزین

که  کرد ادعاتوان  اما می ،دھد ادامه می به حیات خود و بحران  نشیب و با فراز ،اش کشورھا و نه تنھا در زادگاه اروپایی
رفرمیستی در چھارچوب حفظ و  دکترین و عملکردی، نه به عنوان )یا سوسیالیسم( دموکراسی سوسیال  تاریخ واقعی

ا شرکت و مشارکت این چپ در جنگ ب ،خواه و رھایی داری سرمایه چپ ضد  منزله بهداری، بلکه  تداوم سرمایه
طور   به، پس از جنگ جھانی دومداری  ھمکاری در رتق و فتق امور سرمایهبا و سپس امپریالیستی جھانی اول 

  مبارزهو  فکر گذاردناروپا و جھان با کنار  دموکرات و سوسیالیستِ  زاب سوسیالاح. کرده استخاتمه پیدا قطعی 
خواھان گسست از  جریانِ ، نقطه پایانی بر حیات خود چون به این سو ی بیستم اول سده ی  نیمه از داری سرمایه ضد

ھا و  است، سازمان به این سان، آن چه که امروزه از چنین چپی باقی مانده. نھند میداری و امحای آن  نظام سرمایه
داری در چارچوب  سرمایه روابطمدعی انجام اصالحاتی در در بھترین حالت  ھستند که  لیبرالی و یاحزاب رفرمیست
این  بیش از پیش نیز "اجتماعی" اصالحات که این ،باشند می ،"اجتماعی" ای به گونه اما ،آن جاودانی حفظ و مدیریت

  .دنشو میو تھی کم رنگ  روزھا

پساروی از  دربرای جھانی دیگر و برابرانه  اریخیت جنبش ،ما که خواھان رھایی بشر ھستیم، برای فوق دیدگاهاز 
   .تواند داشته باشد نمیدموکراسی یا سوسیالیسم قرن بیستمی  با این سوسیال قرابتی کمتری ،داری سرمایه

درآمدی نظری و عملی،  با پیش ،یکیاین . نامید سویتیک  طور عام یا به استالینی -لنینی  توان میرا  دیگرِسکانس 
که  ،١٩١٧حزب بلشویک در سال توسط قدرت  تسخیر اقداماز  مشخصو به طور  ١٩٠٢لنین در سال  ؟ید کردبا چه از
 ١٩٩٠ دھه در سوسیالیسم واقعاً موجود ھای رژیمو با فروپاشی  شود آغاز می ،گیرد نام می "سوسیالیستیانقالب "

 و امحای» مشارک آزاد«خواھان یان خود در اصل و بنکه  ،کسیسمدر این ِسکانس تاریخی، مار. رسد به پایان می
 و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک و پلیسی ، تقویتبه ایدئولوژی و سیاسِت حفظدر شکلی مبتذل تبدیل  است،دولت 

دولت به جای    - حزب. نشیند می شورایی  - ی جنبشی دولتی به جای شیوه   - ی حزبی شیوه. شود می خواه و تمامت
و  )طبقه کارگر و زحمتکشانبر از جمله ( ھا ھا رسالت قیمومیت بر انسان حمتکشان و به نام آنی کارگر و ز طبقه

. گیرد به دست میرا ھای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی  ی زمینه ی امور جامعه در ھمه ھدایت جابرانه
 ایدئولوژیکی -سیاسی   لطهاش برای توجیه س دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه

 یدستگاھبا متمرکز از سوی دولتی  ،گیرد مینام  ساختمان سوسیالیسم در یک کشور که ،مانندی در تاریخ بشر  بی
و ھم  ، ھم مناسبات شوراییسیستم، ھم دموکراسی ایندر  .شوند به خدمت گرفته می مخوف و امنیتی

  .شوند طلب در ھیبت تنھا حزب حاکم پایمال می ی قدرتحاکمیت اقلیت سودبه  ، ھر سه با ھم،سوسیالیسم

داری سده  رمایهس   مشخصه اصلی دو انقالب ضدگوی جدیدش،  و  انسوی، ژاک رانسیر، در گفتفیلسوف فر
  :دھد می توضیحیعنی انقالب روسیه و سپس چین را بدین گونه  بیست

نه با زوال قدرت  ،]روسیه و چین[ داری سده بیستم دو انقالب بزرگ ضد سرمایه " 
ھر دو انقالب به  .شوند مشخص می  کران آن دولت بلکه، بر عکس، با تقویت بی  ستمگرانه



 

 

داری  به راستی، شکل سرمایه کهشوند زیرا  شکل دیگری از استثمار کار زنده منتھی می
وقایع روز از سوی دیگر به ما نشان . به ھیچ رو تنھا شکل استثمار اقتصادی نیست

در برابر ھم قرار  ،توانند با ھم ترکیب شوند دھند که چگونه اشکال گوناگون ستم می می
  " .به جای یکدیگر نشینند یا گیرند و

  )فرانسه –، از انتشارات فابریک  ٢٠١٧-٢٠١۶. گو با اریک ھازان و  گفت ؟کنیم  زندگی می یدر چه زمانژاک رانسیِر، (

  :کند می قیام بلشویستچون انقالب اکتبر  ی اشاره بهتر طور مشخص به جا  در ھمان رانسیر

انقالبی بود که از تقارن  پایان فرایندیی  ی آغاز نبود بلکه نقطه قیام بلشویست نقطه  "  
ھا را  ضی و شورش بخشی از سربازانی که حکومت تزاری آنبین یک جنبش مردمی اعترا

از کارگران را برای دفاع  نیز دولت موقت آن کهاز  پیش برای جنگ خارجی مسلح کرده بود
تصرف قصر که  توان گفت به سادگی می در این جا .آید وجود می به ،نمایدمسلح  رزیم خود
به  داری نیز این نابودی سرمایه خودِ که  بود داری نابودی سرمایهاز  بسی دور زمستانی

   ."معنای پایان ستمگری نیست

در  در جنبش جھانی کمونیستیکمابیش  و پیروی از آن بهُمدلی که در اتحاد شوروی و سپس در یک کالم، 
زحمتکشان و نسبت به استثمار ستم و تنھا  نهیابد،  رشد و توسعه می ،کند پیدا میاستقرار  ی بیستم سده

ھای  آزادی، فسخدموکراسی سیاسی و اجتماعی را  عدالتی را گسترش، بی بلکه دارد، بر نمیرا از میان  نفرودستا
تشدید   طبقاتی و ملی را، ی اجتماعیھا نابرابری ،تقویترا  اقتدارگرایی دولتیتمرکز و  ،سرکوبفردی و جمعی را 

 و در کند را دنبال می،روسیه ھای مختلف تجمله بر ملی ازطلبی  سلطه ،در داخل این سیستمسرانجام . کند می
کوتاه در پی  درنگی، پس از بر آن حاکمیتغرب بر سر تقسیم جھان و با  روسیهتاریخی رقابت  ی ادامهدر  ،خارج

   . گیرد سر میاز  راچون میراث تزاریسم طلبی  ھژمونی ،انقالب اکتبر

که که در کشورھای موسوم  ُمدل توتالیتری ر ھستیم،بش واھان رھایشبرای ما که خ ،نیز مورددر این سان،  بدین
و  سیستممانده این  ته چونو آن چه که امروزه  یابد می استقرار پس از انقالب اکتبر سوسیالیسم واقعاً موجودبه 

باطل و  کلبه  ...، آمریکای التینیییکوبا، یچینمبتذل  ھای شکلاز جمله در  ،دھد به حیات خود ادامه می کارکردش
  .باشد ردود میم

 ----------------------------------------  

  

متبلور سویتیک دمکرات و  سوسیالمنسوخ یعنی  که در دو ُمدل تاریخیِ  پیشین با حرکت از تجاربِ اکنون، 
امروزِی  در شرایطاز جمله این که  .باشند رو می  به رو ھای متعددی ھای جھان با پرسش مارکسیست شوند، می

و ھمه  جھای سلطه در شرایط و،  این سیستم ِساختاریھای  بحران با وجود ،داری سرمایه حتا رشد و استمرار
انقالبی و سوسوسالیستی  توان ؟ چگونه میبودانقالبی و سوسیالیست  در این زمانهتوان  چگونه می ،آن ی جانبه

 سوسیالیسمو  ی دموکراسی ربارهد توانند چه می دموکراسی و سوسیالیسم ھوادارعمل کرد؟ نیروھای  و اندیشه
یابد  شود و بدان تقلیل نمی خالصه نمی »نمایندگی«ای که در  دموکراسیی  درباره ؟گویند ویژه در جھان غیر غربی به
برآمدن  داده ودر دستور کار انقالبی خود قرار را  داری سرمایهالغأ برابری و رھایی، امر  کهی سوسیالیسمی  درباره و
خواھانه  سوسیالیسم رھاییو  مستقیم دموکراسی امردو  یمتوان یمچگونه  .خواند را فرامی» مشارکتیجامعه آزاد «

  ؟یمبه پبش ران یکی در راه دیگری، ترک، بدون با ھم و در پیوند با ھم طور که گفتیم، ھمان را،

نه به  ،امادموکراسی  .باشند دموکراسی راهمبارزان  بی ھیچ تردیدبایست  می خواه رھایینیروھای ما  به باور
ی   مداخله مفھومیعنی به  ،آن مستقیم به معنایدموکراسی است بلکه و ناسخ که نافی " نمایندگی"معنای 

 نھایتدموکراسی حقیقی که در  از ھواداریبه معنای . »عمومی امر«در یا  Res publica در مردمان  ِواسطه بی
نقد مارکس، " (گردد راسی حقیقی، دولت سیاسی محو میدر دموک: "باشد می Etat دموکراسی علیه دولت



 

 

گری رادیکال، ھر چه  ، از فرایند مبارزه برای دخالت)»دمکراسی علیه دولت«(چنین فرجامی  ).حق سیاسی ھگل
و  زیر سلطه سرمایه و دولت حامی اً مشترکمردمی که  ،شان گوناگونیان در کثرت و مردم ترِ  تر و مستقیم گسترده

مشارکت آزادانه، داوطلبانه و : را برشمریمخواھی  ھای این مبارزه رھایی برخی شاخص. گذرد می ار دارند،قر آن حافظ
مدیریتی؛  خودگردانی و خودخودمختاری، ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ اِعمال شیوه و روش  برابرانه
 به وسیله ...، محیط زیستی، فرھنگیی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی گری و کنترل از پائین در ھمه دخالت
گری جمعی،  دخالتتأکید کنیم که  باز ھم تکرار و بایددر این میان، . ھای اجتماعی و جنبش یمردم ھای انجمن

» نمایندگیدموکراسی «با  سنخیتی کمتر گردانی خود و» دموکراسی مستقیم« یعنی مردم مشارکتی و مستقیمِ 
  :گوید می" مردم حاکمیت"در باره  ،اراده عمومی ی نظریهبان، روسو ژاک ژان .دارد امروزی

منتقل  یا با ھمان منطق که نمی تواند واگذار شود. شود نمایندگینمی تواند  حاکمیت" 
گاه کسی را  عمومی ھیچ  عمومی است و اراده  حاکمیت به طور اساسی اراده. گردد

وجود  میانگینیچیز دیگری، حد اراده عمومی یا خودش است و یا . کند خود نمی ی نماینده
   ).قرارداد اجتماعیروسو، پاراگراف پنجم از فصل پانزدھم در " (.ندارد

دموکراسی بدین سان در حکومت، دولت، پارلمان، نھادھای رسمی، انتخابات و از این دست خالصه و محدود 
در امور خود، در امور سیاسی و مردمان  دخالتبه نقش و  Demos kratos »مردم توانایی «شود، بلکه چون  نمی

ستم  زیر ویژه زحمتکشانِ  و به ھا اسانرھایی . دھد می رجوعی جامعه و کشور  اداره در فراتر از آن  اجتماعی شھر و
 دموکراسی در معنای. انجام پذیردھا  آن خودِ  برای و ھا آن خودِ  به دست .باشد ھا تواند امر خوِد آن تنھا می  و سلطه

و  واسطه بدون ای مستقیم و بالواسطه، به گونه ،امور خود توسط خود و برای خود گرفتن ر دستد تصرف و یا
است  پایان بی دشوار، سخت، نامسلم و یفرایندبی تردید  ،»خبرگان سیاست پیشه« میانجیگریِ بدون  ،نمایندگی 

تر،  ھر چه مردمیرا به سوی دموکراسی  »دموکراسی نمایندگی«که ھمواره مرزھای ساختگی و قانونی 
دموکراتیزه کردن  ما این آن چیزی است که. نوردد تر در ھم می و گستردهتر  رادیکال ،تر تر، کامل مشارکتی

چون دو  »نمایندگی« با »دموکراسی« مفھومی و کارکردی تفاوت ی بارهدر، ررانسیِ باز ھم  .نامیم می دموکراسی
، »سھامان بی«چون مداخله  »دموکراسی«از  تعریفی، او آناز پس ان زم ھم. دارد برانگیزی تأمل گفته ،مقوله متضاد

یکی از تزھای اصلی و شاخص ژاک (ندارند  جامعهمردمانی که سھمی در سیستم و ادراه امور  گری دخالتچون 
  :آوریم که در زیر میدھد  به دست می) رانسیِر

. یندگان نیستدموکراسی انتخاب نما. چون اصل، دموکراسی نیست نمایندگی، ھم"
  ...اند مندی آنھایی است که برای اعمال قدرت ساخته نشده دموکراسی توان

 ای کنند بلکه این امر نماینده کردن است که گونه این مردم نیستند که از خود نمایندگی می
کسانی که سیستم  پندارو نمایندگی، در . کند تولید می سازد و م میاز مرد ]سنخی[

اند، در واقع بدین معناست که بخشی از جامعه وجود دارد که به  ع کردهرا اخترا نمایندگی
  ...اش شایسته نمایندگی کردن از منافع عمومی جامعه است طور طبیعی و بنا بر موقعیت

 که ،ای حرفه مدار است که توسط یک طبقه ساست شده  ای تبدیل به پیشه نمایندگی کردن
به  این طبقه بازتولید کردن خود راو  .شود اِعمال می ،کند خود را بازتولید میبه طور عمده 

 ی جامعه یعنی محصول خوِد سیستم نمایندگی ھستند، که رساند ای می مردمان ویژهتأیید 
ھای   با انتخاب جناحی از میان جناحرا قدرت این طبقه  یمردم چنینھر از گاه، . دھنگان رأی

  )ھمانجا( ."ندنک تأیید و تحکیم می آن

جدا از مبارزه . نیست کمونیسمبرابری و  برایوند مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مستقیم جدا از مبارزه ر اما
 برای دموکراسی رادیکال ومبارزه ، مبارزه دیوار چینی این دو. نیست ی آن داری و مناسبات سلطه سرمایه امحایبرای 
و این ما را به بررسی  .کند از ھم تفکیک نمی امروز را داری سرمایه ضد خواھانهِ  رھایی برای سوسیالیسم مبارزه

  .دھد سوق می آن در رابطه با تغییر و تحوالت این سیستم ھای امروزی و پرسشداری  سرمایه ی  مسأله



 

 

 حاصل ،در عصر ما، بیش از ھر زمان دیگربشر  زندگیاز یکسو، . داری امروزه جھانی شده است سلطه سرمایه
 امکان ، ی سطوح بشر در ھمه زندگانیاما از سوی دیگر و بیش از پیش،  ،شود می ھا انسان جمعی و مشترکتعاون 
عاملی  گیرد، قرار می سودآوری مالکیت و سرمایه در گرو شدیدترچه ھر و حتا تنفس او محیط زیست بقأ  ار،ک، زیست

امروزه مواجه ھستیم  ما سرمایه، و تمامتام  ی سیادت در نتیجه. انجامد  طبیعتو   انسان خودِ  به نابودی تواند می که
و سرانجام با  و ستمانسان، با استثمار  بیشترھر چه  بیگانگیِ  زندگی، با ازخود با کاالئی شدن ھر چه گسترده

 و حاکم بر گر ، سلطه، چون قدرتی َبرینحد و مرزش بیجویی  سود در ی سرمایه کننده ی اسارت بار و نابود سلطه
بازداشته  بیش از پیش ، در سطح ملی و جھانی،در سرنوشت خود دموکراتیک و مستقیم گریِ  لتکه از دخا مردمانی

  .شوند می

 ،حی و حاضر، hic and nunc، اینجا و اکنونداری، مبارزه ای است که  سلطه، از جمله ضد سرمایه ضد ی مبارزه
، حزبی یا موھوم ای سیاسی  ادر استراتزیدر ک و نامشخصای  برای آینده، نامعلوم پذیرد و نه در فردایی انجام می

 ای مارکسیسم گونهاز  ملھمکه  ،و حتا رادیکال چپ سنتیذھنیت تاریخی کالسیک در   این ایدهباید  ما امروزه. دولتی
دور به به طور کامل  ،سازد جدا می کنونیاجتماعی  جاری  مبارزهاز وسیله و ھدف را که فکر تاین  یعنی ،است

سلطه  مبارزه باامر  از این نگاه، .داند میامروز  ھمین را آینده که سازیمخود  از آنرا باید  ینگاھ ،قابلدر م. اندازیم
این و  شود آغاز می ھم اکنون از یعنی لحظه ھمین از ھا حامی آن و دولتِ ) خصوصی و دولتی(، مالکیت سرمایه

حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار «سی نمایندگی، از گرایی، از دموکرا از دولت فاصله گرفتن باید بانیز مبارزه را 
به ... نادان بر مردم دانا رھبریِ  قیمومیتِ  مبتنی بر آوانگاردیسمِ  و سنتی تحزبِ از ، مستقراز سیستم  ،»گرفتن
  . راند پیش

ما  منظور. جاافتاده مارکسیستی است دیگر و  ِداری در عین حال وابسته به گسست از یک ایده مبارزه ضدسرمایه
خود مستمر متحول کردن و حفظ  ،مندی آن در بازتولیدداری و توان که از سرمایه است ای آن تفکر و چه بسا ایدئولوژی

گورکن خود اش  به صورت محتومی بنا بر تضادھای ساختاری را داری ، که سرمایهدارد )deterministe(  درکی جبرباورانه
و » کار مزدبری«در  را انقالبِی تغییردھنده اجتماعی سوژهِ  امروزه هک است تصور باطلیآن   منظور ما .پندار می

این  ،حد اقل در غرب ،سده بیست ی و نیمه ١٩که در سده  به ھمان صورت، کند می خالصه و محدودنیروھای آن 
  :بیاوریمزمانِه ما  تغییراتبا  هرابطنیست که از رانسیر فرازی در  مورد  بیجا نیز، در این . چنین بود

بار  نابودی خود را خود به گری جھان سلطه بنا بر آن مارکسیستی که کھنباید ابتدا به این فکر  "
ھا،  ھا، پارلمان این منطق، دولتبر پایه .. .، خاتمه داداوست از خودتراوشی  اش نابودی که ،آورد می

  ...داری از بین خواھند رفت سرمایه ھا با رشد خودِ  مذھب و ایدئولوژی

و حتا سوپر   -داریم  ]states, Etats[ھا  دولت پیشمروزه واقعیت این است که ما ھمواره بیش از اما ا
داریم، که سیستم نمایندگی در سراشیب  ] gouvernements[ ھا بیش از بیش حکومتکه  - داریم ھا دولت

قواعد و  از تحمیل" لیبرال"داری  شود، که سرمایه تحکیم می پیوسته دموکراتیک خود طبیعی ضد
کند، که  را ایفا می خود انبوھیِ  آشنای نقش ، که دین و مذھب امروزایستد ھنجارھای جدید باز نمی

 نیز سان بدیناند و  ستحکام یافتهاھای اخیر به صورت نیرومندی  ھا در دھه گری ھا و قومی ناسیونالیسم
    )ھمانجا ( ."ھای ارتجاعی ی ایدئولوژی ھمه

 ، این روزھا، چنین راست و ھم پوپولیسمستیزی و  بیگانه، پرستی نژادھای باال، البته باد  "ایسم"این دسته از  بر
  .)١( گیرند در فرصتی دیگر قرار ما توانند موضوع تأمل این ھا می. را نیز افزود چپپوپولیسم 

را از  داری سرمایه ضد  مبارزه و دموکراسیبرای  مبارزه ،در سطح ملی و جھانی، توان امروزه نمی :خالصه کنیم
یعنی  دومی و شودتبیین باید دوباره  ،نمایندگی اش با اختالف اساسی در ، یعنی دموکراسی،اولی. تفکیک کردھم 

این . راند به پیش دیگریرا جدا از  یکیتوان  نمی. شود دوباره بازبینیباید  اش امروزی  تحوالت و در تغییر داری، سرمایه
با فاصله گرفتن از مناسبات  داری سرمایه برای امحایو دیگری  رادیکال دموکراسیِ اِعمال  برای، یکی اصلی دو مبارزه

  .باشند میبه ھم پیوسته و وابسته از ھم اکنون،  ،خواھانه برای سوسیالیسمی رھایی آن



 

 

ظام زیر حاکمیت یک ن که ی ایران جامعهکنونی از جمله در شرایط  ،ھمه جا صادق است دراز دید ما فوق  اصل 
   .کنیم این موضوع  به کوتاه ای اشاره. ھایش قرار دارد ی ویژگی با ھمه تئوکراتیک

ی مالکیت و سوداگری  ، توسعهمزدبریکار  ھمگانی شدن بر اساس - داری ، مناسبات سرمایهامروز در ایرانِ 
خواری دولت،  که با رانت مھم با این ویژگی اند شدهحاکم  -سرمایه و معیارھای مسلط بر اقتصاد و زندگی اجتماعی 

قشرھای اجتماعی وسیعی را تحت سلطه و ستم قرار  و اند آمیخته ساالری، استبداد، فساد و خودکامگی در دین
و  دولتو جدایی  دموکراسی، برای آزادی تئوکراتیک استبداد ضد ، یکی، دو مبارزهابراندر  ،در نتیجه. دھند می
  جمھورییک  در جھت برآمدنمبارزه ، یعنی به بیانی دیگر شناسیم مینامیم و  میالئیسیته  که ما )٢( دین

مبارزه دیگری، و  تغییرات بنیادینھای اجتماعی برای  و جنبش مردم بر اساس مبارزات دموکراتیک و الئیک
با این ر و دیگ آمیزند، با این حقیقتِ  از ھم اکنون در ھم می ،و رھایی برابری، داری برای عدالت اجتماعی سرمایه علیه
در  ھای اولیه اجتماعی و سیاسی آزادی یابی به دست ایران دیکتاتوری دینی در خاصشرایط  به بنا که ضروری تأکید

در  و حقوق انسانی دموکراسی،  اگر مبارزه برای آزادی اما .باشد ای برخوردار می و ابرام ویژه اھمیتاز  این کشور
وضع به  ، در مورد مبارزه برای سوسیالیسمدارداری از فعاالن اجتماعی قرار ایران تا حدودی روشن و مورد تأیید بسی

  .ھا در این زمینه بسیارند ھا و تردید پرسش .ی دیگر است ا گونه
ی  داری به جامعه ی سرمایه ی تغییر انقالبی جامعه دوره «مارکس  که تبیین آن چه، راستا ایندر 

  . گرددواقع  ما تواند مورد تأمل می، نامند» سوسیالیسم«  با نارسایی ، کهدخوان می) نقد برنامه گوتا(   »کمونیستی

، سومی، برابری و ی، دومو اجتماعی کردن، الغای مالکیت ییک: در مرکز تبیین سوسیالیسم سه چیز قرار دارند
 و اشتراکی یاشکال اجتماع این پرسش کهحال . بر جامعه حاکمو  مردم جدا از گر سلطه دولت چون قدرتی احتضار

این پرسش که امحای دولت چون دستگاھی  ؟گیرند شکل میو چگونه  کدامندباشند و نه دولتی  نه خصوصی که
تواند در  که سوسیالیسم چگونه می پرسش این؟ پذیردتحقق فرایندی  تواند در میجدا و مسلط بر مردم چگونه 

ویژه امروزه در عصر  و به م در یک کشور به تنھایی، زیرا که ساختمان سوسیالیسفرا رسدای و جھانی  سطح منطقه
داری و  سرمایه ضد ھای اجتماعیِ  در جریان مبارزات و جنبش و تنھا تنھا، نیست بیش پوچ سخنی شدن جھانی
از پیش  و بینی نشده ھای پیش ھا و اتفاق منتظره نادادھای انقالبی، در  در رخ در سطح ملی و جھانی، خواه رھایی

اعالم  و با صراحت توان به یقین اما از ھم اکنون می. کنندھای خود را دریافت  پاسختوانند  می... ی نشدهبرنامه ریز
، اروپای شرقی در شوروی سوسیالیسم توتالیتر(» سوسیالیسم واقعاً موجود« ناکام ی تجربه که که آن چه کرد

در جھان در سده گذشته ) سوسیالیسم لیبرال(» دموکراسی  سوسیال« ناکام ی  و تجربه) و غیره ، کوباچینسابق، 
ی امور اقتصادی، اجتماعی  ھا برای اداره این سیستم که در اقتدارگرایانه اند این است که اشکال دولتی به ما آموخته

 ھدایتِ و  رھبریبرای که  ،اقتدارگرایانه و عمودی سان به ھمان ،اشکال تحزب سنتی و شوند میمستقر  و سیاسی
به راه  و داری گسست از سرمایه به به دموکراسی رادیکال، راهنه تنھا راه  ،گیرند می شکلجامعه ر وا قیمومیت

برخاسته از انقالب اکتبر  شورویِ اتحاد  ی نمونهتوانند، چون  می چه بسابرند بلکه  نمی خواھانه رھایی سوسیالیسم
 ی نمونهو یا ھم چون  بخشند شدت زحمتکشان را به مراتببر ، سلطه و ستم بر مردمان و به ویژه ١٩٠٧

  .نمایندتأمین و تضمین را  این سیستم بار   و مصیبت پایان بی دوام ،داری سرمایه امور ی ادارهبا دموکراسی،   سوسیال
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