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    انتخابات و آزادی انتخابات و آزادی 
رفته رفته در تمAام واقعيAت عريAان خAود     ی بورژوايی و مشخص برابر ی  حقيقی  معنا

AAكار مAAی آش AAايق حتAAن حقAAود و ايAAوی شAAی از سAAته  ی بAAه داشAAب نگAAرين و عقAAيرت تAAبص    

آارخانه دار و زمين دار صدها ی بورژواز .شده ترين اقشار پرولتاريا نيز قابل فهم اند

. هم در تملك اوستی آاغذسازی تمام آارخانه ها:  و مطبوعه دارد  و هزارها روزنامه  

ی هAا ی خرابكار. چاپ آندی معدودی تواند روزنامه های پرولتاريا با منابع خود تنها م  

آه از احزاب طبقه آAارگر آAار قبAول    ی هايی باريده بر سر چاپچی انجام شده و تهديدها 

هيچ آدام از . ريب تر هم آرده استغی چيز را حتی آنند، وضعيت فرودست طبقه بی م

بAا ايAن   . تاآنون به وسAيله پرولتاريAا نAابود نشAده اسAت      ی  هزاران هزار جريده بورژواز   

از نشريات طبقه آارگر آه بگذريم، تا امروز اين نشريه ها نابود    ی  همه از گروه آوچك   

 فلAورانس،  ايل الوراتوره از شهر تريست، ايل پرولتاريو از پAوال، الديفسAا از      : شده اند 

! یآوانتA . [در هAر دو ويAرايش مAيالن و رم آن     » !یآوانتA «الگيوستيزيا از رجيواميليا و     

  ].ارگان حزب سوسياليست ايتاليا بود

تئAاتر و سAينما   ی آارخانه دار و زمين دار ده ها و هزاران سAالن سAخنران     ی  بورژواز

آAه  ی آند و هر تبليغتواند حاميانش را در آرامش در آنجا جمع     ی  در اختيار دارد، آه م    

ی آAه در اختيAار خانAه آAارگر و گAروه هAا        ی  اما ده ها و صدها بناي     . پندارد بكند ی  مفيد م 

مAردم  ی خيابAان هAم از تAوده هAا     ی  حتA . سوسياليست و آمونيست بود سوزانده شAده انAد        

 توانAد بAدون هزينAه در آن جمAع     ی آAه پرولتاريAا مA     ی  تAرين جAاي   ی  طبيعA : شAوند ی  دريغ م 

ايAن آAه تسAلط خAود را بAر      ی طبقAه آAارگر بAرا   . يخون و آمين گشته است    شود ميدان شب  

آار به آارخانه برود ی خيابان ها حفظ آند بايد روز و شب در آماده باش بماند؛ نه برا     

انجAAام هAAر ی شAAان بAAرای يكصAAد فAAرد مسAAلح آAAه بخشAAودگ . آسAAودن بAAه خانAAه ی و نAAه بAAرا

در هAر جAا آAه الزم    ی  ومتحكA ی  نامشAروط نيروهAا   ی  آه مرتكب شوند و همراه    ی  خشونت
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باشAند؛ و  ی اينكAه مجبAور بAه انجAام هAيچ آAار مولAد       ی داشته باشند تضمين شده است؛ ب  

هAر وقAت آAه بخواهنAد بAه هAر جAا آAه بخواهنAد                ی  سرتاسAر ی  انجام نقشAه ا   ی  قادرند برا 

ی رفAAت و آمAAدش و آزاد ی محAAروم آAAردن و بازداشAAتن پرولتاريAAا از آزاد  ی برونAAد، بAAرا 

  .استی فمالقات و بحثش آا

توان آن را ی چگونه م دارد؟ی انتخاب شود چه ارزشی آه در چنين شرايطی پارلمان

طبقات ی حقيقی تواند از جايگاه سياسی می  چه نشان  ملت دانست؟ » آزاد«مظهر اراده   

  داشته باشد؟

بAود، اگAر وضAعيت    ی همAه جانبAه آAاف   ی محكAوميت ی  اگر تنها طرح اين پرسش هAا بAرا        

آAرد، مبAارزه   ی جديAد آفايAت مA    ی  نظمA ی  معطAوف بAه بنيادهAا     ی  و انگيزش عموم  ی  آگاه

طغيAان  . طبقه آارگر برطبقAه بAورژوا انجاميAده بAود       ی  مدت ها بود آه به پيروز     ی  سياس

شAان،  ی غلAط فرضA  ی و برابAر ی طبقه مستضعف و اسAتثمار شAده بAر حاآمAانش بAا آزاد      

  .مدت ها بود آه رخ داده بود

شوراندن توده ها يا تعيين شرايط الزم و ی راحقيقت اين است آه آلمات و تبليغات ب     

ی از خAAالل ديAAالكتيكی رونAAد تAAاريخ. نيسAAتندی جديAAد آAAافی بنيAAاد نهAAادن نظمAAی بAAرای آAAاف

بلكAه از راه از  ی ايAن امAر نAه از طريAق آمAوزش يAا جAدل لفظA        : رسدی به انجام م ی  حقيق

در نهايAت  آAه  ی يابد، روابطی روابط تحقق م ی  چون و چرا  ی  قاهرانه وضعيت ب  ی  جاآن

ی اجبAار ی مسAلم اسAت آAه اسAتعفا      . بخش اعظم تAوده مAردم آشAكارند       ی  وضوح خود برا  

شAهر بيشAتر از دو سAال تبليغAات عAوام فريبانAه حAزب         ی  سوسياليسAت شAوراها   ی  اعضا

مسلم است آه فاشيسم، . پرولتاريا را روشن آرده استی سوسياليست مفهوم ديكتاتور

   AAور تجربAAه طAAاه، بAAد مAAد  ی در چنAAن شAAه روشAAاه   بAAل در آگAAين الملAAم بAAده آمونيسAAی ن اي

و تمAام آنچAه ناشAران آن       ! یآرده است تا دو سال انتشAار آوانتA        ی  پرولتاريا آمك بيشتر  

ی مسAAلم اسAAت آAAه ايAAن انتخابAAات مشخصAAًا پارلمAAان و همAAه ديگAAر نهادهAAا         . آAAرده انAAد 

را از ذهنيAAت مAAردم ريشAAه آAAن خواهAAد آAAرد، و مسAAلم اسAAت آAAه آنهAAا نظAAام         ی بAAورژواي

       آAAAه در آن اراده مAAAردم وی را خواهنAAAد سAAAاخت، نظAAAامی فAAAوق العAAAاده ديگAAAری انتخابAAAات
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    برخAAورداری قطعAAی شAAوند و از حمAAايتی محقAAق مAAی و برابAAری جديAAد آزادی ايAAده آل هAAا

  .ت ناپذير استو مقاومی حتمی آه از نظر تاريخی گردند، نظامی م

. آنAد ی نمA ی به همين دليل است آه حAزب آمونيسAت از شAرآت در انتخابAات خAوددار             

. خواهAد ی آموزنAده خAود مA   ی زيرا حزب تجربه اين انتخابات را در نهايت تأثير و نيAرو      

ی بلكه حزب توده ها. چرا آه حزب آمونيست تنها حزب پيش قراوالن پرولتاريا نيست      

حزب آمونيست . ترين و عقب نگه داشته شده ترين آنها     بصيرت  ی  بی  حت. وسيع است 

آن ی در عميAق تAرين اليAه هAا    ی خواهد آه به توهم دموآراتيك سوسياليسAت هAا حتA      ی  م

مخصAAوص بAAورژوا ی و برابAAری آيAAا انتخابAAات، آنگونAAه آAAه آزاد . برسAAد و آن را بشAAكند

خواهد داد؟ اگر يك نماينده به طبقه آارگر ی گذارند، حتی آن را به نمايش می دموآراس

همه طبقه آAارگر  . چنين شود همين يك تن نماينده تمام اين طبقه مستضعف خواهد بود     

آAه ايAن تنهAا نماينAده، بAه فرمAان حAزب پرولتاريAا،            ی  خروش. او را خواهند شنيد   ی  صدا

چنAين   .شود و بAه اجAرا گذاشAته خواهAد شAد     ی همه طبقه پذيرفته م   ی  آورد از سو  ی  برم

جديAد را موجAب خواهAد    ی انتخابAات ی نAاب ناپAذير برآمAدن نهادهAا      اجتی  به نحAو  ی  وضعيت

: شAوند ی دهنAد و جAايگزين آن مA    ی  آه خود را در برابر پارلمAان قAرار مA          ی  نهادهاي. شد

  Aه مردمAAيچ اليAرا   ی هAورد و بAAد خAان را نخواهAAوس پارلمAز افسAAدی نيAAد جنگيAAآن نخواه .

مًال قابل فهم است آه چرا آا. اين ماجرا هم اآنون در روسيه رخ داده استی روند حقيق

را ی قAAانون اساسAAی ، چنAAد مAAاه نگذشAAته از انقAAالب نAAوامبر، بايAAد شAAورا یدولAAت شAAورو

در روسيه ی مردمی از اليه های يافت، بسياری اگر اين شورا تشكيل نم. دادی تشكيل م

يAAا ی بAAا ايAAن وجAAود انحAAالل پارلمAAان هAAيچ ناخشAAنود    . ماندنAAدی پارلمانتاريسAAم مAA ی حAAام

ی دهقAان ی  عقب نگه داشته شده ترين تAوده هAا        ی  برای  امروز حت . نگيختبرنيی  شورش

بAر اسAاس فهرسAت منتخبAان        ی  قانون اساس ی  مشخص است آه اگر شورا    ] در روسيه [

ايAن نهAاد ديگAر     تشAكيل شAده بAود آAه ديگAر جايگAاه ويAژه خAود را دارا نيسAتند،            ی  احزاب

خواسAتند  ی بلشAويك هAا مA     . ودبی   نماينده منافع اآثريت ملت نم     -بود  ی  نماينده مردم نم  

ی ماترياليسAت ی مردم براساس الگوی خواستند آگاهی  آنها م . اين تجربه به انجام برسد    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤ 

ی در ميان توده هAا بAاق  ی  خواستند هيچ توهم مبهم يا حسرت بار      ی  آنها نم . شكل بگيرد 

  .بماند

   Aی بياييد اين فرضيه انقالب    Aان مردمAه طغيAريم آAد  ی را برگيAان بعAد  را برخوی پارلمAاه
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