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توضيح:
غرض از ارائه اثر حاضر نخست رفع ناروشنی ھا و نواقصی
ب سابقا ً منتشر شدهُ
بيان مطال ِ
است که امکانا ً به اين يا آن نحو در ِ
من بويژه درباره اقتصاد سوسياليستی و سوسياليسم بوجود آمده
است .لذا در اين اثر کوشش کرده ام تا با ارائه توضيحات الزم
ب موضوعات حتی المقدور ناروشنی ھا و نواقص
در مورد جوان ِ
کردن
کاملتر
به
درضمن
ولی
نمايم؛
طرف
بر
را
احتمالی مزبور
ِ
ِ
برخی از نظريه ھايم بخصوص نظريه ام درباره مفھوم
سوسياليسم نيز پرداخته ام .با اين وجود مطلب اساسا ً جديدی ھم
درباره خط مشی و شيوه عمومی مبارزه و فعاليت اجتماعی
کمونيست ھا بعنوان پيشروان انقالبی پرولتاريا ،در دوران کنونی
و در سطح جھانی ،در راه تحقق بخشدن به سوسياليسم و حصول
به کمونيسم طرح و بيان گرديده است.
حميد پويا
 ٢۵مارس ٢٠١٢
باطالع ميرسانم که برای چاپ دوم تغيئراتی در فصل بندی کتاب
صورت گرفته است ،بدينگونه که قسمت ھائی از مباحث  ١و ٣
سابق را جداکرده و در مبحث جديدی تحت عنوان مبحث ۴
قراردادهام و درنتيجه مبحث  ۴در چاپ اول اکنون مبحث ۵
ناميده ميشود؛ بعالوه اصالحات مختصری را نيز در مطالب
کتاب وارد کردهام.
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 -١سوسياليسم و کمونيسم
بنابر نظريه من که در نوشته ھای سابقم بيان گرديده» ،سوسياليسم« از
معين »مرحله اوليه جامعه کمونيستی« ،مطابق با
ت
يکسو
بمفھوم موجودي ِ
ِ
ِ
اصطالح مارکس در »نقد برنامه گوتا« ،و از سوی ديگر بمعنای فراين ِد
عمومی وبالنسبه پيوسته و مداومی است که در بستر و در بطن ھمان مرحله
اوليه جامعه مزبور در راستای حصول به »مرحله باالتر جامعه کمونيستی«،
طبق اصطالح مارکس در ھمان اثر ،صورت ميگيرد؛ و اين »مرحله باالتر«
ت ابعاد گسترده تری از آنچه مارکس در آن اثر برايش
را من ،با درنظرداش ِ
درنظر گرفته است ،با واژه ھای »کمونيسم«» ،جامعه کمونيستی« و غيره
مشخص کرده ام .اشاره کنم که بدين ترتيب طبعا ً من برای مرحل ُه سوسياليسم
نيز ابعاد بيشتری از آنچه مارکس در اثر مذکور درنظر دارد مدنظر قرار داده
ام.
بنابراين ،چنانچه عجالتا ً تنھا روابط بين انسانھا را درنظرگيريم و روابط آنان
با طبيعت را کنار بگذاريم ،برپائی سوسياليسم در قلمروی زيربنای اقتصادی از
ف مالکيت ھای بورژوائی بر وسائل توليد و معاش و الغاء
يکسو
بمفھوم حذ ِ
ِ
ی مالکيت اجتماعی سوسياليستی بر وسائل مزبور يا
نظام کارمزدی و برقرار ِ
به بيان ديگر مناسبات توليدی سوسياليستی و ازسوی ديگر بمعنای برقرار
مداوم پايان دادن به آثار و بقايای بورژوائی و
تاريخی پيوسته و
نمودن فراين ِد
ِ
ِ
ِ
طبقاتی در حيط ُه مناسبات توليدی موجود در راستای ايجاد مناسبات توليدی
کمونيستی است .من سوی يا جنب ُه نخست را »وجه ايستا« و سوی يا جنبه دوم
را »وجه پويا«ی سوسياليسم درعرصه اقتصادی می نامم .اقتصاد سوسياليستی،
در زمين ُه مناسبات بين انسانھا ،بدين معنا مشتمل بر دو وجه است :وجه ايستا
ت
که
بيانگر مالکيت اجتماعی سوسياليستی يا روابط توليدی سوسياليستی بصور ِ
ِ
مداوم تغيئر و
و
پيوسته
به
بالنس
د
رون
ن
مبي
که
پويا
وجه
و
آن
ت
ثاب
ت
موجودي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
١
تحول اين روابط جھت نيل به روابط توليدی کمونيستی ميباشد.
______________________________________
ی آنان از رفاه و
-١
چگونگی زندگی فردی و خصوصی افراد بشر و سطح برخوردار ِ
ِ
رفتار
و
اخالق
و
فکر
طرز
و
روحيه
چگونگی
و
زندگی
اين
در
تسھيالت
و
لوازم
ِ
ِ
کامل روابط آنان با يکديگر و
سطح ت
فردیاشان بديھی است که مستقيما ً به چگونگی و
ِ
ِ
با طبيعت بستگی ميابد و تماما ً در پيون ِد با آن بوده و توسط آن تعين ميابد؛ لذا فی المثل
سوسياليسم بمثابه شکل معينی از مناسبات انسانھا با يکديگر و با طبيعت و فراين ِد معينی
انی مادی و
از تغيئر و تحول اين مناسبات کامالً بيانگر و بازگوکنندهُ وضع
ِ
معين زندگ ِ
ی آنان در جامع ُه سوسياليستی نيز ھست.
ی خصوصی و فرد ِ
معنو ِ

٧

سوسياليسم در زمين ُه مناسبات بين انسانھا در قلمروی روساخت اجتماعی و
معنوی نيز دارای اين دو وجه است :برپائی آن از يکسو بمفھوم تصرف قدرت
فرھنگی بورژوائی
شکستن ساختار سياسی و
سياسی توسط پرولتاريا و درھم
ِ
ِ
ت نظام
حاکم و برقراری حکومت واقعا ً دموکراتيکِ شورائی کارگری و حاکمي ِ
آموزشی و فرھنگ معنوی سوسياليستی بصورت موجوديت ثابتشان و از سوی
مداوم پايان دادن به
تاريخی پيوسته و
نمودن فرايند
ديگر بمعنای برقرار
ِ
ِ
ِ
حکومت کارگری يعنی سوسياليستی و ھر نوع حکومت و امور سياسی و نيز
ھرگونه آثار و بقايای بورژوائی و طبقاتی در حوزهُ آموزش و در قلمروی
معنوی در راستای حصول به کمونيسم است يعنی جامعه ای که ،تا آنجاکه به
روابط بين خود انسانھا باز ميگردد ،آزاد از ھرگونه حکومت و دارای نظام
آموزشی و فرھنگ معنوی) مشتمل بر معتقدات فلسفی ،اخالق و عواطف ،آداب
ت( کامالً انسانی و علمی ميباشد.
و سنن ،و ھنر و ادبيا ِ
قطعی دو
ی
سوسياليسم در زمين ُه روابط بين انسانھا در کليت خود با برقرار ِ
ِ
وجه مزبور در تمامی عرصه ھای اقتصادی و اجتماعی و معنوی آغاز ميگردد
وتا مرحل ُه حصول کامل به کمونيسم تداوم ميابد .وجه ايستا مشخص ُه سوسياليسم
يافتن آن
ت آن و وجه پويا فراين ِد تکامل و تعالی
ت صرفا ً ثاب ِ
بلحاظ موجودي ِ
ِ
ب آن را بيان مينمايد.
دورنمای
و
افق
بسوی کمونيسم،
نھائی مطلو ِ
ِ
دراينجا بايد متذکر شوم که من در نوشته ھای سابقم تأکيد و تمرکز را تنھا
برروی وجه پويای سوسياليسم گذاشته ام و اين امر ممکن است در مواردی
بروز ابھام يا نارسائی يا اشکال در مطالب ارائه شده در آن نوشته ھا
موجب
ِ
در مورد مفھوم سوسياليسم ازلحاظ وجه ايستای آن شده باشد که در نوشته
حاضر درعين حال سعی در رفع آنھا شده است؛ ايراد و نقص عمومی نوشته
ھای سابق من درباره مفھوم سوسياليسم ھمانا عدم توجه و تأکيد کافی برروی
وجه ايستای سوسياليسم بوده که بصور مختلفی در جاھای مختلف بروز کرده
است درحاليکه وجه پويا ھرچند کامالً بدرستی ولی بطور يکجانبه و به تنھائی
مورد تأکيد واقع شده است.
بديھی است که سوسياليسم از لحاظ وجه ايستايش به تنھائی نيز بنياداً و ماھيتا ً
از نظام سرمايه داری متفاوت است ،اما از آنجا که اوالً ھدف نھائی درحقيقت
انتقالی
تاريخی
نه سوسياليسم بلکه کمونيسم است و بدين لحاظ سوسياليسم مرحل ُه
ِ
ِ
ضروری جھت حصول به کمونيسم محسوب ميشود و ثانيا ً من فکر ميکنم که
مداوم تغيئر و تحوالت جاری در بطن جامعه سوسياليستی جھت
فرايند پيوسته و
ِ
بخش
عامل زنده نگاه دارنده و حيات
نيل به کمونيسم بطور نسبتا ً تعئين کننده ای
ِ
ِ
اين جامعه در وجه ايستايش نيز ميباشد لذا من وجه پويای سوسياليسم را درعين
حال »جوھر« يا »ماھيت« ويژهُ سوسياليسم و بيانگر قانونمندی اساسی آن
بستر ضروری و مسلم و بديھی فرض شدهُ
تداوم وجه ايستا را
ميدانم وتحقق و
ِ
ِ
تداوم وجه پويا يعنی اين جوھر و ماھيت و اين قانون اساسی محسوب
تحقق و
ِ

٨

مينمايم)توضيح مفصل اين مطلب در دو نوشت ُه سابق من بنام »مقدمه ای بر
تئوری اقتصاد سوسياليستی« و »درباره چند مسئله تئوريک« -مقال ُه»درباره
مفھوم کمونيسم« آمده است(.
معيار
بعنوان
را
پويا
وجه
د
وجو
تنھا
سابقم
ھای
درحاليکه من در نوشته
ِ
ِ
عمومی سوسياليستی بودن اقتصاد و کل جامع ُه موسوم به »سوسياليستی«
ِ
درنظر گرفته بودم اکنون متذکر ميگردم که اين معيارعبارت از وجو ِد واقعی و
فراگير ھر دو وجه پويا و ايستا در قلمروی اقتصاد و کليت جامعه است؛ وجه
ِ
ايستا نيز ،ھم بلحاظ موجوديت مستقل خودش و ھم بدين جھت که بستر مناسب
درکنار وجه
و مساع ِد ضروری برای تحقق و تداوم وجه پويا را ايجاد ميکند،
ِ
عمومی سوسياليستی بودن جامعه
پويا ،يکی از دو مولف ُه تشکيل دھندهُ معيا ِر
ِ
محسوب ميشود .ميتوان گفت که وجو ِد وجه ايستا شرط الزم و وجو ِد وجه پويا
شرط کافی برای سوسياليستی بودن جامعه و برقرار بودن سوسياليسم بحساب
ميايد .طبعا ً متناسب با ميزان تکامل و تبديل سوسياليسم به کمونيسم ،عرصه
ت ھريک از دو وجه مزبور نيز تقليل يافته و يا محدود تر شده و
ھای موجودي ِ
توسط کمونيسم با خصوصيات خاص خودش جايگزين ميگردند تا اينکه
سرانجام تماما ً محو ميشوند و کمونيسم به تنھائی تمامی قلمروی جامعه را
معين ھر يک از دوجه سوسياليسم
اشغال مينمايد .اما مضمون و محتوای
ِ
تدريجا ً در سطور زيرين بيشتر روشن ميگردد.
نخستين گام جھت برپائی سوسياليسم در ھر جامع ُه معين سرمايه داری بديھی
قطعی حکومت بورژوازی و
کردن
است که عبارتست از سرنگون يا برکنار
ِ
ِ
کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر)»برکنار کردن قطعی« ازاينرو که شايد
در آينده ھا در مواردی اين تحول رويھمرفته بطور مسالمت آميز و بھرحال با
برپائی حکومت
رجوع مستقيم به آراء مردم انجام پذيرد( و آنگاه سازماندھی و
ِ
تاريخی امحاء خو ِد
ی فراين ِد
واقعا ً دموکراتيکِ شورائی پرولتاريا و نيز برقرار ِ
ِ
سياسی سوسياليستی را تشکيل ميدھند.
ھمين حکومت که مجموعا ً انقالب
ِ
معموالً نه ھمراه با بخش اول اين انقالب يعنی تصرف قدرت سياسی توسط
پرولتاريا و تثبيت آن بلکه در اولين فرصت ممکن پس از آن و شايد ھمزمان با
کار سازماندھی حکومت کارگری انقالب ھای اقتصادی و آموزشی و فرھنگی
آغازين سوسياليستی انجام ميگيرد .اين انقالب ھا منجر به برقراری اقتصاد
ی سوسياليستی در وجوه ايستا و
سوسياليستی و نظام آموزشی و فرھنگِ معنو ِ
پويايشان در جامعه ميگردد .وجه پويا نيز ،با برپائی قطعی سوسياليسم  ،بال
فاصله بمثابه يک فرايند تاريخی در ھم ُه عرصه ھای اقتصادی و اجتماعی و
سياسی و معنوی آغاز ميشود و بطور پيوسته و مداوم تا زمان حصول کامل به
کمونيسم ادامه ميابد.
ی بين انسانھا
اقتصاد
مناسبات
تنھا
نه
تر
کلی
بمفھومی
سوسياليستی
اقتصاد
ِ
بلکه روابط آنان با طبيعت را ھم دربرميگيرد و برپائی آن در وجه ايستايش

٩

سازماندھی روابط توليدی و نيروھای مولدهُ سوسياليستی )که مجموعا ً
بمعنای
ِ
ت ثابتشان و در
ت موجودي ِ
»شيوه توليد« سوسياليستی را تشکيل ميدھند( بصور ِ
مداوم تحول از شيوه
تاريخی پيوسته و
وجه پويايش بمعنای برپا نمودن فرايند
ِ
ِ
توليد سوسياليستی به شيوه توليد کمونيستی است .و اشاره نمايم که تمام آنچه که
در مورد سوسياليسم و دو وجه آن در زمين ُه مناسبات انسانھا با يکديگر بيان شد
بطورکلی در زمين ُه روابط آنان با طبيعت -که کمی پائين تر بطورمشخص
مورد توجه قرار خواھد گرفت -نيز صدق ميکند.
تحقق مالکيت اجتماعی سوسياليستی ،در وجه ايستايش ،بنابر مفھوم مالکيت
سوسياليستی وسائل توليد در روندھای کار و در
امر کاربر ِد
ِ
بطورکلی ،بر ِ
عرصه ھای ديگر جامعه و تملکِ سوسياليستی بر محصوالتی که با کار با اين
ف
وسائل بدست ميايد داللت مينمايد که  -گذشته از تحو ِل
مقدماتی مبتنی برحذ ِ
ِ
ت عموم کارکنان بر
مستلزم
مالکيتھای بورژوائی -اولی
تحقق رھبری و مديري ِ
ِ
ِ
روند کاربرد وسائل توليد و توزيع در واحدھای توليدی و اقتصادی و عموم
مردم بر روند کاربرد آنھا در ساير سطوح اقتصادی و اجتماعی و دومی منوط
تحقق شيوهُ
توزيع »به ھر کس برحسب کارش« در مورد ثمرات توليد بمثابه
به
ِ
ِ
شکل اصلی و
درکنار
است
ممکن
که
کنم
اشاره
.
ميباشد
صرفی
م
فراوردھای
ِ
ِ
عمدهُ اقتصاد سوسياليستی ،که مبتنی بر مالکيت عمومی سوسياليستی است،
ی کشاورزی و برخی واحدھای
ی ديگری
ِ
ِ
شامل واحدھای توليد ِ
اشکال فرع ِ
ديگر توليد و توزيع با مالکيت جمعی نيز وجود داشته باشند که تدريجا ً به شکل
اشکال فرعی بعلت وجو ِد اليه
اصلی و عمومی انتقال و در آن ادغام گردند؛ اين
ِ
خصوصی
و
شخصی
ان
مالک
استثمارگر متشکل از
اجتماعی غير
ھای
ِ
ِ
ِ
واحدھای خيلی کوچکِ توليدی يا تجاری در جامعه سرمايه داری پيشين ،که در
جريان انقالب سوسياليستی بيش و کم متحد طبقه کارگر بوده اند ،ممکن است
در جامعه جديد بوجود آيند و آنگاه طی مراحلی در اقتصاد اصلی و عمومی
ادغام شوند.
سلب مالکيت از ھم ُه اقشار سرمايه دار و بورژوابوروکرات و تبديل وسائل
عمومی جامعه تحت نظارت
انحصار آنھا به مالکيت
معاش در
توليد و توزيع و
ِ
ِ
ِ
اتی ضروری جھت تحقق بخشيدن به مالکيت
مقدم
اقدام
،
لتاريا
حکومت پرو
ِ
اجتماعی سوسياليستی محسوب ميشود .اما اين مالکيت زمانی واقعا ً تحقق پيدا
مقدماتی
ميکند که ،پس از اقدام مقدماتی مزبور)و نيز امکانا ً سازماندھی
ِ
فرعی گروھی و جمعی برای برخی اليه ھای اجتماعی سابقا ً
مالکيت ھای
ٍ
ميانی که فوقا ً به آن اشاره شد(  ،امر کاربر ِد سوسياليستی وسائل توليد و توزيع
توزيع سوسياليستی محصوالت بدست آمده با کار با اين وسائل بطور واقعی و
و
ِ
قطعی متحقق گردد.
مستلزم تحقق امر
سوسياليستی وسائل مزبور
مولف ُه نخست يعنی کار بر ِد
ِ
ِ
ت روند ھای کار در موسسات توليدی و اقتصادی توسط عموم
رھبری و مديري ِ
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کارکنان و سطوح باالتر اقتصادی توسط عموم مردم ذيربط ميباشد که در عمل
قعی منتخب آنان که -برطبق ضوابط سوسياليستی -تحت
بوسيل ُه نمايندگان وا ِ
نظارت آنان وھرزمان توسط آنان قابل عزل ودارای عايدی و درآمدی ھم سطح
با متوسط درآمد آنان و در تصميم گيريھای کالن موظف به رجوع به آراء
مستقيم آنان ھستند صورت ميگيرد).بطور کلی رھبری و مديريت سوسياليستی
ھر موسسه جداگانه در زمين ُه کار توليد و توزيع محصوالت مورد نياز و امور
ديگر از يکسو در سطح خود آن موسسه و در چارچوب شرايط و ملزومات
مشی
خود آن و از سوی ديگر و درعين حال به پيروی از برنامه و خط
ِ
سوسياليستی در دو وجه ايستا و پويا در سطوح باالتر بويژه در سطح کل
تحقق امر رھبری و مديريت توليد اجتماعی توسط
جامعه انجام ميگيرد( .بعالوه
ِ
متضمن سه مشخص ُه ديگر بين شرح نيز
،
مستقيم
مردم ،بطور جانبی و غير
ِ
رساندن سلسله مراتب شغلی و تقسيم کاری است که در
ھست :به حداقل ممکن
ِ
آن شاغالن کارھای جسمی و فکری در داخل روندھای کار از ھم متمايز
رساندن شدت کار و تمرکز کارھای سخت و زيانبخش
ميشوند؛ به حداقل ممکن
ِ
شدن اصل»ازھر کس
عملی
و
؛
محدود
و
خاص
افرادی
و غيره در نزد
ِ
برحسب توانائی اش« که بمعنای اينست که ھرکس بايد بتواند بطور نسبتا ً
آزادانه مطابق با توانائی خود کار وفعاليت مولد انجام دھد.
مولفه دوم مالکيت سوسياليستی يعنی توزيع سوسياليستی ثمرات توليد بمثابه
فراورده ھای مصرفی)درمورد وسائل و خدمات مصرفی ای که ھنوز رايگان
نشده اند( بمعنای اينست که ھر نوع کار جسمی و يا فکری با مھارت و شدت
وسختی متوسط در واحد زمان دارای ارزشی برابر با ھرنوع کار ديگر با
مشخصه ھای مزبور باشد و لذا ھم ُه افراد شاغل در ھم ُه انواع کارھای فکری
و جسمی در قلمروی توليد مادی و معنوی ،منجمله تمامی مقامات و رھبران و
مديران بدون استثناء ،بعنوان افرادی کارکن و ھمسان درنظرگرفته شوند که
عايدی و درآمدشان تنھا برحسب مدت زمان کاری که انجام ميدھند و مھارتشان
سختی کار تعيئن گردد؛ و نيز عايدی و درآمد افراد
در انجام کار و شدت و
ِ
شاغل و کارکن در امور سياسی و قضائی و متعلقاتشان چون امورنظامی و
پليسی درھر رده ای که باشند ،ھمانند کارکنان قلمروی توليدی وبھمان نحوی
که در مورد اينان گفته شد و ھم سطح با عايدی اينان ،تنھا برحسب ميزان
کارشان تعئين شود و غيره .بدينسان اختالف در ميزان برخورداری افراد از
ثروت اجتماعی و ثمرات توليد ،که در اين ارتباط تنھا بصورت محصوالت
مورد مصرف شخصی برای آنان تجلی ميابد ،بسيار محدود ميشود و از اين
واقعی سوسياليستی ايجاد ميگردد؛ و بعالوه بدين نحو ضابط ُه
لحاظ برابری
ِ
ف
و
ری
ب
رھ
ارگانھای
اعضاء
درآمد
بودن
سطح
ھم
سوسياليستی
مديريتی مختل ِ
ِ
ِ
ِ
شورائی و دولتی و غيردولتی با درآمد عموم افراد جامعه نيز بطورخودبخود
متحقق ميگردد.
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درجامع ُه سوسياليستی ،جريان توزيع اجتماعی بدينگونه است که از مجموع
ماحص ِل توليد در حيطه ھای مادی ومعنوی ابتدائا ً ھزينه ھای اقتصادی و
اجتماعی عمومی بدين شرح کسر ميشود :جبران استھالک وسائل کار ،گسترش
ِ
وتکامل توليد ،و تأمين زندگی افراد از کار افتاده ،اندوخته الزم برای اتفاقات
غير قابل پيش بينی مثالً حاصل از عوامل طبيعی ،نيازمنديھای عمومی مانند
خدمات آموزشی و خدمات درمانی)که درواقع بخشا ً در زمرهُ ھزينه ھای
مربوط به استھالک و يا توسعه و تکامل در حيط ُه توليد اجتماعی قرار
ميگيرد( ،و نيازھای سازمانھای متعلق به روبنای سياسی و قضائی و غيره؛ و
آنگاه باقيمانده بصورت فرآورده ھای مصرفی ،و تا آنجا که ھنوز در اين زمينه
به کمونيسم گذار نشده و شيوه توزيع سوسياليستی اجرا ميشود ،برحسب کار
افراد بنحوی که فوقا ً بيان شد ،بين کارکنان توزيع ميگردد .بعبارت ديگر ،در
اين جامعه وسائل و خدمات مصرفی توليد شده ،بغير از آنھائی که تا آنزمان
معين رايگان شده اند و ھرکس برحسب نياز خود از آنھا استفاده ميکند و بغير
از آنچه که برای افراد از کارافتاده و تأمين اندوخته مورد نياز جامعه و نيز
معاش بخشی از افراد دانش آموز تخصيص داده ميشود ،درتطابق با
تأمين
برای
ِ
ِ
ميزان کار افراد کارکن ،ھمگی بمثابه کارکنان ھمسان ،بين آنان توزيع ميابد.
آنچه درباره مالکيت سوسياليستی و روابط توليدی سوسياليستی بيان شد در
حقيقت بيانگر اقتصاد سوسياليستی در وجه ايستايش و مستقيما ً مشتمل بر روابط
بين انسانھا در قلمروی توليدی و اقتصادی است .درحاليکه اقتصاد سوسياليستی
در اين وجه)و نيز البته در وجه پويايش( ،بنظر من ،ھمانگونه که فوقا ً اشاره
شد ،بايستی روابط بين انسانھا و طبيعت در حيطه ھای معينی شامل سه جزء
رساندن ستم انسان بر
به اين شرح را نيز دربرگيرد :به حداقل ممکن
ِ
ف ِاعمال سلطه بر آنھا،کشتن آنھا ،رنج و زجردادن
حيوانات)يعنی
اشکال مختل ِ
ِ
آنھا ،صدمه زدن به آنھا و غيره( ،تخريب محيط زيست توسط انسان و آسيب
پذيری انسان در برابر فجايع طبيعی .درمورد جزء نخست يعنی ستم انسان بر
حيوانات بايد بگويم که مارکسيسم ،جھان بينی کمونيستی ،نسبت به مسئله
بيکران بشر نسبت به حيوانات بغايت بی اعتناء
ی
ستمگری و قساوت و بيدادگر ِ
ِ
و بی تفاوت يا به بيان ديگر دارای نگرشی بشدت ناانسانی و ظالمانه و
جنايتکارانه است .مارکسيسم الزم است از اين لحاظ خود را بطور بنيادی و
اساسی يعنی ميتوان گفت درانطباق با نظريه من درباره مسئله ستم بر حيوانات-
که در برخی از نوشته ھايم بيان گرديده است -تصحيح نمايد و تحول و تکامل
رساندن ستم انسان بر حيوانات تحت
امر به حداقل ممکن
ِ
بخشد و در نتيجه ِ
سوسياليسم در وجه ايستايش)وامحاء بنيادی و کامل آن در طی يک روند
تاريخی بمثابه بخشی از وجه پويای اقتصاد سوسياليستی و سوسياليسم( را بطور
جدی و واقعی مورد توجه قرار داده و الزم االجرا بداند .جزء دوم يعنی
حفاظت از محيط زيست و عدم تخريب آن و انجام اقدامات الزم در اين زمينه
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تحت سوسياليسم ازقرار معلوم امروزه ديگر تا حدودی مورد توجه و قبول
کمونيستھا قرار دارد .جزء سوم ،مقابله پيشگيران ُه با برنامه و جدی جھت به
حداقل ممکن رساندن آسيب ھای ناشی از فجايع يا باصطالح باليای طبيعی
برای افراد بشر )و حتی المقدور حيوانات( در جامعه سوسياليستی ،ھنوز
بنحوی صريح و مستقيم و مشخص مورد توجه کمونيست ھا و مارکسيست ھا
مردم خواھان سوسياليسم قرار ندارد و لذا بايد بدين نحو از
پيشروان
بعنوان
ِ
ِ
سوی آنھا پذيرفته شود .بھرحال اقتصاد سوسياليستی در وجه ايستا ميبايست از
رساندن
ھمان بدو برپائی اش تمھيدات و اقدامات الزم جھت به حداقل ممکن
ِ
ستمگری بر حيوانات ،تخريب محيط زيست و آسيب پذيری دربرابر فجايع
آغازين ضروری در روابط
سوسياليستی
دگرگونی
طبيعی را نيز بمثابه حداقل
ِ
ِ
ِ
بين انسان و حيطه ھائی از طبيعت بانجام رساند.
تحقق بخشيدن به نظام آموزشی و فرھنگ معنوی سوسياليستی ،در حيط ُه
شکستن سيستم آموزشی و
روابط بين انسانھا ،در وجه ايستايشان بمعنای درھم
ِ
فرھنگ معنوی بورژوائی حاکم و سازماندھی سيستم و فرھنگی منطبق با
سوسياليسم است که بايد ھمراه با يا در اولين فرصت ممکن پس از برقراری
حکومت شورائی کارگری و معموالً بموازات و ھمراه با سازماندھی اقتصاد
سوسياليستی صورت گيرد .اين امر الاقل مشتمل بر اقدامات و تحوالتی از اين
قبيل است :تحول اساسی و کلی در متون آموزشی و روشھای آموزش و کل
سيستم آموزشی و منطبق ساختن آنھا با ديدگاه طبقاتی کارگری و علمی و با
مقتضيات و نيازھای اقتصادی و اجتماعی و معنوی جامعه سوسياليستی و لذا
ران دارای تفکرات عميقا ً و تماما ً غيرعلمی يا
منجمله
برکنارنمودن آموزگا ِ
ِ
بورژوائی) در اشکال ليبراليستی و ناسيوناليستی و فاشيستی و مذھبی و غيره(
کامل نفوذ و دخالت روحانيون و مذھب
در ھم ُه مدارس و آموزشگاھھا و قطع
ِ
اساسی روحانيت
ساختن
محدود
و
مذھبی
در امور آموزشی و انحالل مدارس
ِ
ِ
و فعاليت روحانيون و نھادھای مذھبی در تمامی عرصه ھای جامعه؛ ممنوع
ی طبقاتی يا
ساختن سنن و
رسوم شديداً خرافی و يا شديداً تأئيد کنندهُ ستمگر ِ
ِ
ِ
سيستم
يک
برقراری
و
سازماندھی
و
؛
غيره
و
ساالری
مرد
يا
ملی
ستم
اعمال
ِ
ِ
مستمر فرھنگ سوسياليستی در زمينه ھای
ترويج
و
آموزش
د
کارآم
و
فراگير
ِ
ِ
ِ
طريق
فلسفی و عقيدتی و اخالقی و عاطفی و آداب و سنن و ھنرھا و ادبيات از
ِ
مدارس و آموزشگاھھا و نيز رسانه ھا و نشريات و نھادھای ھنری .البته اين
اقدامات و تحوالت بمثابه روندھائی مستمر درعين حال تا حدودی وجه پويای
سوسياليسم در زمين ُه نظام آموزشی و فرھنگ معنوی را ھم در بر ميگيرد.
ی سوسياليستی در وجه ايستا
بديھی است که نظام آموزشی و فرھنگ معنو ِ
)و پويا( بايستی ،در تطابق و پيوند با زير بنای اقتصادی ،حيط ُه روابط انسان با
طبعيت را نيز دربرگيرد ،که در وجه ايستا مثالً
شامل ممنوعيت ھائی چون
ِ
وتبليغ
آموزش
کار
ساختن
متدوال
کشتن يا آزار دادن حيوانات در مراسم و
ِ
ِ

١٣

اخالق و ايد َه حمايت از حيوانات و مخالفت با ستمگری بر آنھا و آموزش و
تبليغ ايدهُ حفاظت از محيط زيست و غيره در مدارس و رسانه ھا و از طرق
ِ
ديگر ميباشد و در وجه پويا در سطور زيرين مورد توجه قرار خواھد گرفت.
ی سوسياليستی در
اما اقتصاد سوسياليستی و نظام آموزشی و فرھنگ معنو ِ
کليت خود) يعنی دربر گيرندهُ مجموع ُه حيطه ھای روابط انسانھا با يکديگر و
تاريخی تغيئر و تحوالت الزم در
با طبيعت( در وجه پويايشان ،که فرايندھای
ِ
ت نظام آموزشی کمونيستی و
راستای حصول به شيوه توليد کمونيستی و کلي ِ
فرھنگ معنوی کمونيستی را تشکيل ميدھند ،بشرح زير مورد توجه قرار
ميگيرند:
استقرار اين
بدو
ھمان
از
پويايش
وجه
در
سوسياليستی
جامعه
در
اقتصاد
ِ
ِ
مداوم فراگيری از اين قبيل در جھت نيل
جامعه بصورت روند ھای پيوسته و
ِ
به اقتصاد کمونيستی موجوديت ميابد :ادغام کار فکری و کار جسمی در سطح
ی بنيادی و کامل
ھر فرد و پايان دادن به سلسله مراتب شغلی تا مرحل ُه پايانگير ِ
جامع ھرگونه جدائی و تقابل بين دو نوع کار فکری و جسمی و ھر شکل از
و
ِ
سلسله مراتب شغلی و بنابراين ھرگونه نابرابری افراد در قلمروی نظام
اجتماعی تقسيم کار .پايان دادن به اسارت يا انقياد افراد توسط تقسيم کار و
انجام
بيشتر سھولت و مطبوعيت و جذابيت در
وسائل کار ازطريق ايجاد ھرچه
ِ
ِ
وابستگی مادام العمر به
کار و فعاليت مولد و رھا ساختن افراد از اشتغال و
ِ
يک حرفه و قادر ساختن آنان به انجام دلخواھانه و آزادان ُه کارھای متنوع تا
ت لزوم افزايش
مرحله حصول ھرچه کاملتر و جامع تر به اين اھداف .درصور ِ
بيشتر نيروی بارآور کار و باال بردن کميت محصوالت توليد بمنظور
بازھم
ِ
ايجاد حداکثر ممکن فرصت آزاد و فراغت از فعاليتھای شغلی برای افراد و
بمنظور ايجاد وفور و فراوانی الزم در محصوالت مصرفی جھت تأمين يک
کمونيستی»به ھرکس
توزيع
پيش شرط ضروری امر تحقق بخشيدن به اصل
ِ
ِ
برحسب نيازش« تا مرحل ُه اجرای کامل اين اصل در مورد ھمه فراورده ھا و
ت تقسيم طبقاتی
در
سطح تمامی جامعه).بايد توجه داشت که پايان دادن به کلي ِ
ِ
کار و ازجمله اسارت انسان توسط تقسيم کار و وسيله کار -که فوقا ً بيان شد -در
واقعی اصل کمونيستی»از ھر کس برحسب توانائی
عين حال پيش شرط اجرای
ِ
کامل شيوه کمونيستی توزيع
و
پايدار
اجرای
ديگر
اش« و يک پيش شرط
ِ
ِ
ميباشد( .امحاء آثار و بقايای توليد و مبادل ُه کاالئی و قانون ارزش و تجليات
اجتماعی آن در حيطه ھای توليد و توزيع وسائل توليد و وسائل و خدمات
مصرفی تا مرحل ُه تحقق کامل اين امر .پايان دادن به ستمگری انسانھا بر
حيوانات در تمامی قلمروی توليد -که طبعا ً و بطورناگزير حيطه ھای غير
توليدی و مربوط به مراسم و موارد ديگر را نيز دربرميگيرد -تا مرحل ُه امحاء
وکامل ھرگونه ستم بشر بر ساير موجودات ذيحيات احساسمند ،حيوانات
بنيادی
ِ
تکامل يافته .پايان دادن به وجود تکنيک ھا و روشھای توليدی و عوامل
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اقتصادی و اجتماعی ای که موجب تخريب محيط زيست ميشوند حتی االمکان
تا مرحل ُه امحاء کامل پديده تخريب محيط زيست توسط انسان .ايجاد امکانات و
وسائل و ابداع و کاربرد روشھای مورد نياز جھت مصون نگاه داشتن افراد
بشر و حتی المقدور حيوانات مختلف دربرابر آسيب ھا و زيان ھای حاصل از
فجايع طبيعی چون سيالب و توفان و زلزله و سونامی و خشکسالی و غيره تا
مرحل ُه حصول کامل به اين ھدف و غيره.
دراينجا بطور حاشيه ای به اين نکته اشاره کنم که اين تز که بايد در دوران
سوسياليسم تکنيک و اتوماسيون را آنقدر ارتقاء بخشيد تا اينکه نياز به کار
انسان به صفر برسد بنظر من نادرست است :زيرا اوالً کار و فعاليت جسمی و
فکری به خودی خود و نه بعنوان فعاليت ضروری برای توليد مايحتاج ،در
نتيجه تحوالتی که در دوران مزبور صورت خواھد گرفت ،واقعا ً به يک نياز
ف به صفر
اساسی افراد بشر تبديل خواھد شد و لذا لزومی نخواھد داشت که ھد ِ
امر به
رساندن کار انسان در قلمروی توليد وساير عرصه ھا دنبال شود؛ و ثانيا ً ِ
ف عملی و تکنيکی و
صفر رساندن کار انسان بمعنای واقعی به دالئل مختل ِ
زيست محيطی و غيره انجام شدنی و ممکن نخواھد بود يعنی پيشرفت و تکامل
تکنيک ھيچگاه به بی نيازی کامل و مطلق از کار انسان در تمامی عرصه ھای
زندگی منجر نخواھد شد و ھمواره ،اگرچه بطور کاھش يابنده ،کار بشر مورد
نياز خواھد بود.
درارتباط با فرايند تاريخی تغيئر و تحوالت تکنيکی و اقتصادی و اجتماعی
در بطن جامعه سوسياليستی در راستای نيل به اقتصاد و جامعه کامالً کمونيستی
ت حفاظت از محيط زيست و مسئل ُه
بايستی به اين نکته توجه نمود که ضرور ِ
محدود بودن ظرفيت ھای طبيعت دربرابر بھره برداری ھا و اقدامات انسان
ب محدوديت ھائی در زمينه ھای اقتصادی و اجتماعی چون ميزان جمعيت
موج ِ
افراد بشر و کميت و کيفيت ابزارھای توليد و وسائل مورد استفاده و
ی قطعی و
محصوالت مصرفی و غيره برای بشريت ميگردد؛ بعالوه پايانگير ِ
تحول زيادی در نوع و چگونگی بسياری
کامل ستم انسان بر حيوانات منجر به
ِ
ِ
ازمواد غذائی و برخی ديگر از وسائل مورد مصرف يا استفادهُ انسانھا يعنی
ف کام ِل فراورده ھای غذائی حيوانی و وسائل چرمی و محصوالت
منجر به حذ ِ
تکامل
و
پيشرفت
با
ه
البت
که
ميشود
حيوان
برروی
شده
ايش
آزم
يا
ديگر حيوانی
ِ
امر توليد جايگزين ھای اين فراورده ھا و محصوالت و وسائل از مواد صرفا ً
گياھی و معدنی ،کمبودھا و کاستی ھای حاصل از تحول مزبور سرانجام
بطورکامل برطرف ميگردد .اما بھر حال ازآنجاکه افراد بشر در متن روند
تاريخی تکامل سوسياليسم به کمونيسم تدريجا ً ھرچه بيشتر و کاملتر از اخالق
ِ
کامالً انسانی و تفکر کامالً علمی ولذا از احساس مسئوليت واقعی و خيرخواھی
واقعی در قبال ھم ُه انسانھا و ساير موجودات ذيحيات احساسمند برخوردار شده
ودارای چنين خصائل اخالقی و فکری ميشوند و درنتيجه ھرچه کاملتر به
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ت عدم ِاعمال ستم بر حيوانات و عدم تخريب محيط زيست معتقد
ضرور ِ
ی الزم جھت پايان دادن به ستم بر
ميگردند و نيز ازآنجا که امکانات ماد ِ
حيوانات و تخريب محيط زيست ھرچه بيشتر پيشرفت و تکامل ميابد ،سرانجام
انسانی بدون ستمگری بر حيوانات و بدون
نوين
تمامی انسانھا و ھمگان شرايط
ٍ
ِ
تخريب محيط زيست با ھم ُه جھات و جنبه ھايش را با آغوش باز و بطور کامل
می پذيرند و خود را با آن منطبق ميسازند.
ی سوسياليستی در وجه پويايشان بصورت
نطام آموزشی و فرھنگ معنو ِ
روندھائی متشکل از اجزائی معين از ھمان بدو استقرار سوسياليسم برقرار
ميگردد و بطور پيوسته و مداوم در راستای پايان دادن به ھمه و ھرگونه
ی طبقاتی و يا ناانسانی و خرافی و
بقايای
سيستم آموزشی و فرھنگِ معنو ِ
ِ
غيرعلمی در ھم ُه زمينه ھای روابط انسانھا با يکديگر و با طبيعت تا مرحل ُه
ی تماما ً انسانی و علمی وعاری
حصول کامل به نظام آموزشی و فرھنگ معنو ِ
از ھرگونه خصوصيات کاپيتاليستی و طبقاتی پيش ميرود .اين روند ھا در
مراحل مختلف در جزئيات عملی خود علی العموم و بطور معمول با روشھای
واقعا ً دموکراتيک و علمی و انسانی تحقق ميابند .سرانجام نھائی اين روندھا
عبارتست از امحاء بنيادی و کامل ھمه بقايای مضامين و روشھای آموزشی
بورژوائی و طبقاتی و نا انسانی و غيرعلمی و ھمه بازمانده ھای ايدئولوژيک
ی مذھبی و ناسيوناليستی و ليبراليستی و بی تفاوتی در قبال ستمگری بر
و معنو ِ
ساير بازمانده ھای از جھاتی نا انسانی يا
حيوانات و يا تخريب محيط زيست و
ِ
خرافی و نيز باالخره خود جھان بينی کمونيستی بمثابه ايدئولوژی طبقاتی
پرولتاريا و جايگزينی اشان توسط نظام آموزشی »کمونيستی« بمعنای سراسر
و کامالً انسانی و علمی و توسط جھان بينی و فرھنگ معنوی »کمونيستی«
بمفھوم از ھم ُه جھات بطور کامل انسانی و علمی .بنابراين در جامع ُه کامالً
ِ
کمونيستی ديگر ھمه انسانھا و ھمگان دارای تفکر واخالق و آداب و سنن کامالً
ت با محتوای تماما ً انسانی و علمی
انسانی و غيرخرافی بوده و از ھنرھا و ادبيا ِ
و نيز در ھمه عرصه ھای اجتماعی ومادی و معنوی از آموزش و نظام
آموزشی از ھر جھت انسانی و علمی برخوردار ميباشند .و بدينسان بجای ھمه
ِ
گوناگون ايدئولوژی ھا و فرھنگ ھای معنوی طبقاتی يا بھرحال بيش و
انواع
ِ
ی گذشته ،سرانجام يک جھان بينی و يک فرھنگ
دورانھا
خرافی
و
ناانسانی
کم
ِ
ِ
نوين نسبتا ً واح ِد کامالً انسانی و علمی ايجاد ميشود که باالخره در سطح
ی
معنو
ِ
ِ
کل بشريت در عرص ُه گيتی -که اکنون به مرحل ُه عالی کمونيسم رسيده است-
ھمگانی ميگردد.
به وجه پويای حکومت کارگری يا سوسياليستی ھم اشاره کنم :اين حکومت
بلحاظ وجه ايستايش بطور اختصار متشکل از آن نھادھا و سازمانھای
سياسی)قانونگزاری و اجرائی( و قضائی و پليسی و نظامی و غيره ميباشد که
اعضاء رھبری اشان علی العموم يا مستقيما ً توسط مردم و يا شوراھا انتخاب
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ی مربوط ُه منتخب
ميگردند و بھرحال تحت نظار ِ
ت ھم مردم و ھم شوراھا ِ
مردم -که خود بخشی از حکومت را تشکيل ميدھند -بوده و اعضاء آنھا
ھرزمان توسط مردم يا شوراھا قابل عزل و مانند اعضاء شوراھا بلحاظ حقوق
و عايدی ھم سطح افراد عادی جامعه و در تصميم گيريھای کالن عموما ً
موظف به ارجاع به نظر و رأی مستقيم مردم ھستند).و اعضاء احزاب
کمونيستی و ساير احزاب تنھا بعنوان افراد ميتوانند ازسوی مردم برای
عضويت در شوراھا انتخاب يا برحسب مورد ازسوی شوراھا يا مستقيما ً
توسط مردم برای مسئوليت ھای دولتی و ساير مسئوليت ھا برگزيده شوند(.
حکومت سوسياليستی درعين حال يعنی در وجه پويايش -که از ھمان بدو
استقرار اين جامعه و حکومت آغاز ميگردد -متناسب با درج ُه پيشرفت و تکامل
اقتصاد و فرھنگ معنوی سوسياليستی در جامعه و ميزان توسعه و تکام ِل
خی
سوسياليسم در سطح جھانی روبه زوال گذاشته و امحاء ميابد .روند تاري ِ
امحاء حکومت سوسياليستی  ،که آخرين نوع حکومت در تاريخ جوامع بشری
محسوب خواھد شد ،بمعنای فراين ِد امحاء حکومت بطور کلی و ھرگونه دولت و
امور سياسی و قضائی و پليسی و نظامی و غيره ميباشد .و بدينسان در جامعه
ای که ،در ارتباط با امر حکومت ،بطورکامل به سطح کمونيسم رسيده باشد
ديگر ھيچگونه دولت و امور سياسی و قضائی و نظامی و پليسی و نظائر آن
وجود نحواھد داشت.
به اين نکته نيز بايد توجه نمود که تکامل و انتقال قطعی از سوسياليسم به
کمونيسم درھمه بخش ھای قلمروی اجتماعی و حوزهُ روابط با طبيعت امکانا ً
بطور ھمزمان صورت نميگيرد بلکه دربخش ھای مختلف با سرعت ھای
مختلف وبا طی مدت زمانھای مختلف انجام می پذيرد .فی المثل درصورتيکه
در يک جامعه بورژوائی فوق العاده تکامل يافته -که به تصور من کشورھای
سرمايه داری پيشرفته کنونی ھم ،با درنظرگيری ھمه جھات مورد اشاره در
ذيل ،عموما ً ھنوز به اين سطح از تکامل نرسيده اند و درآيندهُ احتماالً نسبتا ً
نزديک بدان خواھند رسيد -انقالب سوسياليستی انجام گيرد و سوسياليسم برپا
گشته وبطور درست و با موفقيت تداوم و تکامل پيداکند دراينصورت ،بواسط ُه
توان توليدی فوق العاده زياد و امکانات آموزشی و علمی و تکنيکی بسيار
سوسياليسم برپا شده در ھمان
گسترده و پيشرفت ُه منتقل شده به جامعه جديد،
ِ
دورهُ
فراوانی کافی در محصوالت مصرفی
آغازين خود از پيش شرطِ وفور و
ِ
ِ
برای اجرای کام ِل اصل »به ھرکس برحسب نيازش« برخوردار بوده و پيش
ديگر اجرای پايدار و کامل اين اصل مبنی بر پايان بخشيدن به بقايای
شرط
ِ
زمان -البته بطورنسبی-
مدت
طی
ميتواند
را
ی
طبقات
و
ئی
بورژوا
کار
تقسيم
ِ
کوتاھی ،اگرچه بطورعمده و ھنوز نه بطور کامل ،متحقق گرداند و درنتيجه
در زمينه تقسيم کار اجتماعی طی زمانی بالنسبه کوتاه بطورنسبتا ًعمده و در
زمينه شيوه اجتماعی توزيع محصوالت مصرفی در مدت زمانی بازھم کوتاه تر
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تقريبا ً تماما ً به کمونيسم تحول يابد درحاليکه در زمينه ھای ديگر مثالً در زمين ُه
امحاء تمامی بازمانده ھای ايدئولوژيکِ طبقاتی و ناانسانی و خرافی در ھمه
دادن بنيادی و کامل به
عرصه ھا و از اذھان ھمگان يا مثالً در زمين ُه پايان
ِ
ستم انسان بر حيوانات بکلی نياز به زمانھای طوالنی تر يا خيلی طوالتی تری
داشته باشد.
حال اين مطلب را مورد توجه قرارميدھم که بنظر من تقسيم صورت بندی
جانشين نظام سرمايه داری به دو فاز معين و متمايز
اجتماعی
اقتصادی و
ِ
ِ
سوسياليسم و کمونيسم ،ھرچقدر ھم که سرمايه داری پيشرفته و تکامل يافته
باشد ،رويھرفته و اساسا ً صحيح و الزم است)گذشته از اينکه طبق نظريه من
البته برای گذار به سوسياليسم عموما ً ضروريست که جامعه سرمايه دلری
بلحاظ اقتصادی و اجتماعی تا سطح معين باالئی مثالً چون آلمان يا فرانسه
امروزه تکامل يافته باشد و لذا دراينجا بيشتر آينده کشورھای سرمايه داری
کنونی مد نظر قرار دارد( .کمونيسم -بمثاب ُه جامعه از ھر جھت کمونيستی-
فازی است که در آن نظام سرمايه داری و ھرگونه مناسبات اقتصادی و
اجتماعی طبقاتی و تعلقات و تبعات اشان مانند دولت و امور سياسی و نظامی و
ِ
پليسی و قضائی و مانند جھان بينی ھای طبقاتی و مذاھب و ايدئولوژی ھای
خرافی و ناانسانی و غيره و غيره ديگر بطور کامل ريشه کن و محو شده اند و
ديگر اثری از ستم انسان بر حيوانات و حتی االمکان تخريب محيط زيست
توسط انسان و آسيب پذيری بشر در برابر فجايع طبيعی و غيره وجود ندارد؛
درحاليکه سوسياليسم فاز تاريخا ً بالفاصله پس از سرمايه داريست که تحت
حکومت طبقه کارگر است و اگرچه در آن در تمامی ابعاد اقتصادی و سياسی
واجتماعی و فرھنگی سلطه و حاکميت سرمايه فروريخته و انسانھا خود شيوه
زندگی و سرنوشت خويش را تعئين ميکنند ليکن ھنوز ،ھرچند بطور مدام
طبقاتی بورژوائی و شيوه توليد
گوناگون نظام
کاھش يابنده ،آثار و بقايای
ِ
ِ
سرمايه داری چون بازمانده ھای تقسيم کارطبقاتی و توليد و مبادله کاالئی و
شيوه توزيع به ھرکس برحسب کارش و بازمانده ھای ارگانھای حکومتی و
ايدئولوژی ھای طبقاتی و خرافی و ناانسانی و بقايای ستمگری بر حيوانات و
زمانی امکانا ً بوجودآينده در امحاء کامل
غيره و غيره -صرفنظر از تفاوتھای
ِ
انتقال به کمونيسم در عرصه ھای مختلف -موجوديت
اين بازمانده ھا و لذا در
ِ
دارند و لذا اين سوسياليسم درعين حال فرايند بالنسبه پيوسته و مداوم امحاء آثار
وبقايا و بازمانده ھای مزبور و محدوديت ھای حاصل از آنھا در راستای
حصول به کمونيسم کامل نيز محسوب ميشود .بديھی است ،ھمانطور که فوقا ً
نيز اشاره شد و قبالً ھم مورد توجه قرار گرفت ،جامعه ميتواند -البته بطور
گذرا -بخشا ً سوسياليستی و بخشا ً کمونيستی باشد.
سوسياليستی تازه برقرارشده،
جامعه
آثار و بقايای نظام طبقاتی بورژوائی در
ِ
ھرچقدر ھم که آن نظام بورژوائی پيشرفته تر و تکامل يافته تر بوده باشد ،باز
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ھم بطور عميق و وسيعی وجود خواھد داشت و فقط متناسب با درجه تکامل آن
نظام آثار و بقايايش در جامعه جديد کمتر و محدود تر خواھند شد و يا با
سرعت و سھولت بيشتری پايان خواھند گرفت .اما بھرحال اين امر موجوديت
باالتر کمونيسم را در ھر سطح
ت متمايز از فاز
تر سوسياليسم بصور ِ
ِ
فاز پائين ِ
از تکامل سرمايه داری بنحوی کلی نفی نميکند و بعالوه بر فاز سوسياليسم
بمثابه فرايند تاريخی نيل به کمونيسم نيز تأکيد ميگذارد.
دور جھان سرمايه داری-
اگر از پيش بينی در مورد آينده ھای فوق العاده ِ
بفرض اينکه اينچنين بقاء و ادامه حيات يابد -صرفنظر کنيم چونکه بنظرمن
درباره چنين آينده ھا نميتوان ارزيابی و پيش بينی نمود ،در اينصورت ميتوان
آتی جوامع بورژوائی
تکامل تاکنونی و باز تکامل و
پيامدھای فرايند
ِ
ِ
تکامل ِ
علی العموم در زمينه ھای ذيالً مشخص شده را بشرح زير دانست:
ھرچقدر کاپيتاليسم بيشتر تکامل ميابد :مالکيت ستمگران ُه بورژوائی و
استثمار و بھره کشی از انسانھا بيشتر تعميق يافته و افزايش پيدا ميکند .فقر در
ف گستردهُ بين اکثريت نادار و اقليت متمکن و صاحب ثروت
شکل شکا ِ
رويھمرفته فزونی ميابد .معضل بيکاری و نيز بحران ھای اقتصادی ھمراه با
پيامدھای اجتماعی اشان ھمچنان باقی ميمانند .تقسيم طبقاتی کار يعنی نابرابری
بين انسانھا در نظام اجتماعی تقسيم کار -که مبتنی بر جدائی و تقابل بين کار
جسمی و فکری و وجود سلسله مراتب شغلی ميباشد -و نيز انقياد يا اسارت
بودن فرد به انجام
انسان در اين رابطه -که بصورت اجتماعا ً محدود و مقيد
ِ
اجبار او و نه از
ت
بيش و کم مادام العمر يک حرفه و يا در مواردی بصور ِ
ِ
ھمزمان حرفه ھای مختلف متجلی
روی ميل و آزادانه بانجام ھمزمان يا غير
ِ
ميگردد -تعميق و شدت ميابد).فقط ميتوان گفت که شکاف و تضاد بين شھر و
روستا محدود تر ميشود( .انقياد افراد توسط وسائل کار بيش و کم ھمچنان باقی
ميماند .پديده توليد و مبادله کاالئی و عملکرد قانون ارزش عميق تر و گسترده
ت مورد نياز زندگی
تر ميگردد .کار بمثابه وسيله تأمين معاش و نه يک فعالي ِ
افراد ھمچنان پابرجا ميماند)بايد توجه داشت که کار برای افراد بشر درھمه
اعصار تاکنونی و منجمله درجامعه سرمايه داری درحاليکه وسيله ای برای
زندگی بوده درعين حال يک نياز نيز بوده است ولی جنبه دوم معموالً و به
شکلھای مختلف تحت الشعاع و زير سلط ُه جنبه اول قرار داشته است و تحت
سوسياليسم جنبه دوم از زير سلط ُه جنبه اول بيرون آمده و روبه شکوفائی
ميگذارد تا اينکه با حصول به کمونيسم کار ديگر نه تنھا وسيله ای برای زندگی
بلکه بخودی خود نيز بطور واقعی و کامل يک نياز اوليه در زندگی بشر
محسوب ميشود( .اما از آنجاکه نيروی بارآور کار و وفور و فراوانی در
محصوالت مصرفی بيشتر وزيادتر ميشود از اين لحاظ برای سوسياليسم
سھولت و سرعت بيشتری در راستای تحول و تکامل به کمونيسم بوجود
ميايد)درچنين جامعه سوسياليستی ،متناسب با ميزان تکامل بارآوری کار و
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وفور و فراوانی در محصوالت بمثابه دستاورد جامعه سرمايه داری پيشين ،از
انواع وسائل و خدمات مصرفی بطور
ھمان ابتدا تعداد ھرچه بيشتری از
ِ
رايگان در دسترس ھمگان قرارميگيرد تا برحسب نياز خود بطور آزادانه از
آنھا استفاده کنند و ضرورت افزودن بر بارآوری کار و وفور محصوالت کمتر
ميگردد ويا شايد ھم بکلی ازبين ميرود؛ معذلک بايد توجه داشت که تحقق اصل
»به ھرکس برحسب نيازش« بصورت کامل و پايدار مستلزم پيش شرط امحاء
کليت تقسيم طبقاتی کار نيز ميباشد -روندی که البته ھرچقدر جامعه بورژوائی
پيشين تکامل يافته تر باشد با سھولت بيشتر و طی مدت زمان کوتاه تری انجام
می پذيرد(.
ھرچقدر کاپيتاليسم بيشتر تکامل ميابد ،ستمگری انسان بر حيوانات -با وجو ِد
برخی اعتراضات و مبارزات عليه آن -بھيچوجه رو به امحاء و نابودی
نميگذارد بلکه ازجھاتی و رويھرفته وسعت و شدت بيشتری ھم پيدا ميکند،
تخريب محيط زيست -با وجود مبارزاتی که عليه آن صورت ميگيرد -بنابر
تجربه تا کنونی شدت يافته و فزونی ميابد و حتی با نگاھی بسيار خوش بينانه
نسبت به آينده قطعا ً ميتوان گفت که اگر ھم کاھش يابد ولی ھيچگاه ازبين نمی
رود ،و آسيب پذيری انسان دربرابر فجايع طبيعی ممکن است ازجھاتی و
تاحدودی تقليل يابد ليکن قطعا ً بميزان عمده ای ھمچنان باقی خواھد ماند.
ھرچقدر کاپيتاليسم بيشتر تکامل ميابد ،باز ھم مذاھب الاقل دراساس
تخدير
موجوديتشان باقی ميمانند و به نقش عمومی خود که عبارت از تحميق و
ِ
فکری و انقياد ايدئولوژيک انسانھا در راستای حفاظت از خرافات و اساس ظلم
و ستم و حاکميت نظام ھای طبقاتی است ادامه ميدھند و ساير ايدئولوژی ھای
بورژوائی و خرده بورژوائی يا خرافی و ناانسانی چون اشکال گوناگون
ناسيوناليسم و ليبراليسم يا مانند بی اعتنائی نسبت به ستم بر ساير موجودات
ذيحيات احساسمند حتی امکانا ً بيشتر تکامل يافته و تقويت و تشديد ميگردند و
تفکرغيرعلمی و يا مدافع يا توجيه گر مصالح و منافع بورژوازی و اخالقيات و
ت با محتوای غير انسانی و يا
عواطف ناانسانی و آداب و سنن و ھنرھا وادبيا ِ
خرافی ھمچنان ادامه حيات ميابند و امکانا ً تقويت نيز ميگردند.
بيشتر کاپيتاليسم ،تقسيم بندی ھا و تعلقات ملی و قومی با
با تکامل بيشتر و
ِ
پيامدھای منفی وناانسانی اشان الاقل در اساس خود از بين نميروند ،دولت و
امور قضائی و کيفری و امور پليسی و نظامی و نطاميگری و جنگ و اشکال
ديگر خشونت نه تنھا از بين نميروند بلکه امکانا ً تشديد وتوسعه ميابند و پديدهُ
ب ستمگران ُه توده ھای مردم و گروھھای نماينده يا پيشگام آنان
مھار و يا سرکو ِ
ممکن است درنتيج ُه مبارزات اجتماعی تعديالتی پيداکند ولی دراساس ھمچنان
باقی ميماند ،ستم بر زنان و مردساالری -البته در نتيج ُه مبارزات اجتماعی-
ممکن است تعديالت زيادی را از سربگذراند ولی امحاء نميابد ،مصائب
اجتماعی ای چون فحشاء ،اعتياد به مواد مخدر و دخانيات ،قاچاق انسان و
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اشکال گوناگون تبھکاری و بزھکاری اگرچه ممکن است بعضا ً تقليل و تعديل
يابند ليکن اکثراً در اساس خود ھمچنان باقی ميمانند و بعضا ً تشديد ھم ميشوند و
غيره و غيره.
بيشتر جامعه بورژوائی ،ستم ھا و نابرابری ھا و
و
بيشتر
ل
تکام
پس با
ِ
ِ
اسارت ھا و درد ھای اجتماعی و مناسبات ظالمانه يا مخربان ُه انسان با ساير
ذاتی نظ ِام
ت اجزاء متشکل ُه
موجودات ذيحيات احساسمند و با طبيعت ،بصور ِ
ِ
ی سرمايه داری و تبعات مستقيم و غيرمستقيم آن،
اقتصادی و اجتماعی و معنو ِ
الاقل در اساس خود ھمچنان باقی ميمانند و تنھا با تحقق سوسياليسم و طی
فرايند تکامل آن به کمونيسم بطورکامل امحاء ميابند .و چنانچه پديده ھای
ناانسانی و ستمگران ُه مزبور را درست مورد توجه قرار دھيم ،می بينيم که
امحاء واقعی و کام ِل مجموع ُه آنھا و بگونه ايکه ديگر برگشت ناپذير بشوند ،
ی الاقل در مورد
بعلت زود انجام ناپذير و زمان بر
بودن اين امر امحاء ساز ِ
ِ
تعداد بيشترشان ،تنھا با برپائی سوسياليسم نميتواند بطور فوری و سريع انجام
گيرد بلکه رويھمرفته و اساسا ً نيازمند يک دوران تاريخی بيشتر يا کمتر دراز
مدت است که متناظر با ھمان فرايند تاريخی تکامل سوسياليسم به کمونيسم
ميباشد که قبالً برسی و بيان گريده است .و ھمانطور که پيش از اين گفته شد،
بديھی است که متناسب با ميزان تکامل جامعه بورژوائی پيشين ،دوران
سوسياليسم در کليت خود کوتاه تر ميشود و ويژگی ھائی امکانا ً متفاوت پيدا
ميکند و در حيطه ھائی از قلمروی اجتماعی و شايد در عرصه ھائی از روابط
با طبيعت بطور سريع تر به کمونيسم گذار ميشود ولی بھرحال دو فاز معين و
ھم سوسيالسيم و کمونيسم در ھر سطحی از تکامل شيوه توليد و
متمايز از ِ
جامعه سرمايه داری دراساس خود ضرورتا ً وجود خواھد داشت و فاز
سوسياليسم ھيچگاه بکلی حذف نخواھد شد.
دراينجا نامناسب نيست به کسانی -که من بطورمشخص آنھا را در ميان
کمونيستھای ايران ديده ام -اشاره کنم که معتقدند و يا خواستار آنند که آنھم در
ليستی بيرون آمده از يک جامعه سرمايه داری نسبتا ً عقب مانده و
جامعه سوسيا
ِ
بلحاظ اقتصادی -اجتماعی بقدر کافی تکامل نيافته بالدرنگ از ھمان ابتدای
سوسياليسم شيوهُ
توزيع »به ھرکس برحسب نيازش« و در واقع بطور کامل و
ِ
درسطح کل جامعه تحقق پيداکند و اصالً مقول ُه »به ھرکس برحسب کارش« در
قاموس اشان وجود ندارد و از اين جھت تفاوتی بين دو فاز سوسياليسم
معين بين
وکمونيسم قائل نميشوند و حتی بطور کلی تر به تفاوت ھا و تمايزھای
ِ
اين دو فاز توجه ندارند .بايد بگويم که اين کسان بطورکلی درک وشناختی کافی
وبقدر کافی درست ازمفاھيم سوسياليسم و کمونيسم نداشته و نيز دراين زمينه
دچار ذھنی گرائی و دلبخواھی گرائی) بمفھوم آن شيوهُ
غيرعلمی نگرش و
ِ
ِ
برخورد که بنابر آن شخص بدون اينکه شرايط و مقتضيات واقعی و عينی را
بطور درست ببيند يا بطورکافی درنظرگيرد صرفا ً بطوردلخواھانه خواست
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ذھنی خود را دنبال و بدين نحو امور را تبيئن يا عمل ميکند( ميباشند .بعالوه
کافی اقتصادی
تکامل
ت
بنظرمن نگرش و برخوردشان در مورد مسئله ضرور ِ
ِ
ِ
اجتماعی کاپيتاليستی جامعه جھت گذار به سوسياليسم نيز ،البته مانند اکثر
و
ِ
ياعموم کمونيستھا ،غيرعلمی و نادرست است .ھمچنين بايد اشاره کنم که الاقل
بخشی از آنھا توجه يا شايد قبول ندارند که اين شعارشان» :آزادی ،برابری،
حکومت کارگری« فقط بر آزادی و برابری در سطح جامعه سوسياليستی
داللت مينمايد درحاليکه آزادی و برابری بمعنای کامل در مرحل ُه کمونيسم کامل
که در آن حکومت کارگری وحکومت بطور کلی نيز تماما ً امحاء يافته تحقق
می پذيرد.
در پايان اين مبحث اختصاراً به مقايس ُه جامعه کمونيستی آتی ،که سرانجام
يک جامعه واحد درسطح کل جھان را تشکيل خواھد داد ،با جامع ُه اشتراکی
ابتدائی و اوليه ،که پيش از پيدايش نظام طقاتی وجود داشته است ،می پردازم:
جامعه کمونيستی آتی اگرچه بلحاظ عاری بودن از طبقات و مناسبات طبقاتی
ھمانند جامعه اشتراکی ابتدائی خواھد بود ليکن درعين حال بلحاظ مختصات
ويژه خود در سطحی بی نھايت باالتر از جامعه ابتدائی مزبور موجوديت
کمونيستی آتی ،نسبت به جامعه اشتراکی
خواھد يافت :در جامعه بی طبقه
ِ
ابتدائی ،روابط انسان با طبيعت ،دانش بشر از امور ھستی و توانائی او در
منابع عرضه شده توسط طبيعت و در مقابله با پديده
بھره گيری از امکانات و
ِ
رسان طبيعی و بالنتيجه ابزارھای توليد و وسائل
ھا و نيروھای مخرب و آسيب
ِ
سطح تکام ِل بی نھايت باالتری
زندگی و فراورده ھای مورد مصرف او در
ِ
ُ
تعالی فوق
و
تکامل
ه
نتيج
در
آتی،
کمونيستی
قرار خواھد داشت .در جامع ُه
ِ
ِ
العادهُ مناسبات افراد بشر با يکديگر و با طبيعت و لذا فرھنگ معنوی آنان،
ستمگری انسان بر ساير موجودات ذيحيات احساسمند يعنی در واقع حيوانات
اشتراکی اوليه معموالً بصورت کشتن و فجيعانه
تکامل يافته -که در جامع ُه
ِ
کشتن آنھا وجود داشت -بطور بنيادی و کامل امحاء يافته است و بعالوه بشر
ِ
حتی االمکان اقدام به پايان دادن به کشتارحيوانات گياھخوار توسط جانوران
گوشتخوار خواھد نمود .در دوران جوامع اشتراکی ابتدائی نوعی قوميت و تعلق
قومی بصورت وجود قبايل مختلف و تعلق به اين يا آن قبيله و بر اين مبنا عدم
ف امکانا ً متضاد و متخاصم
وحدت بين انسانھا و تقسيم آنان به گروھھای مختل ِ
کمونيستی آتی ھمه اينگونه تقسيم بندی ھا و
وجود داشت درحاليکه در جامعه
ِ
ت قومی در روابط بين افراد بشر بطور کامل پايان گرفته است .در جامعه
تعلقا ِ
آتی ،ھرگونه ِاعمال خشونت و جنگ و کشتار انسانھا ،که در جامعه ابتدائی
بويژه بصورت جنگ ھای بين قبايل و کشته شدن افراد در اين جنگ ھا وجود
داشت ،بطور ريشه ای و کامل پايان يافته است .عقايد خرافی و خرافات و آداب
و سنن خرافی مذھبی ،که در جامعه ابتدائی نيز در اشکالی و تا حدودی رايج
بود ،در جامعه آتی بطور ريشه ای و کامل از بين رفته و فقط تفکر تماما ً علمی
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و عقايد و افکار و آداب و سنن فوق العاده پيشرفت ُه تنھا مبتنی بر علم و انسانيت
رايج و فراگير و ھمگانی شده است .بھمين ترتيب ميتوان به مقايسه دو جامعه
مزبور پرداخت وتفاوت ھای بزرگ يا کوچک ديگری را برشمرد.
از آنچه گفته شد ديده ميشود که جامعه بی طبق ُه اشتراکی اوليه نيز جامعه
بيکران
چندان خوب و مطلوبی نبوده است ،در آن ازيکسو عقب ماندگی ھای
ِ
مادی و محدوديت ھا و مشقات و محروميت ھای ناشی از آن و از سوی ديگر
اشکالی از ستمگری و ناانسانيت و خرافه پرستی در قلمروی زندگی انسانھا و
در روابط آنان با طبيعت و با يکديگر وجود داشته است اما جامع ُه بی طبق ُه آتی
ھمچنين کامالً آزاد و عاری از ھمه پديده ھای مذکور بوده و تماما ً مبتنی بر
انسانيت و علم و پيشرفت بوجود آمدهُ فوق العاده زياد اجتماعی و مادی و
معنوی خواھد بود.
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 -٢طبقات و دولت تحت سوسياليسم
ھمانطور که در کتاب »در باره چند مقوله اقتصادی«)مبحث  (۵بيان داشته
ام» ،طبقات اجتماعی به گروھھای نسبتا ً وسيعی از افراد در سيستم اجتماعی
تاريخا ً معين اطالق ميشود که برحسب رابطه اشان با وسائل توليد و نقش اشان
در نظام توليد اجتماعی و سازمان اجتماعی کار و درنتيجه برحسب شيوه و
ميزان دريافت آنھا از ثروت ھای اجتماعی و بنابر جايگاه سياسی و معنوی و
منزلت اجتماعی ای که -منطبق با موقعيت اقتصادی اشان -احراز مينمايند از
يکديگر متمايز ميگردند«؛ و » يکسانی و برابری اعضاء ھر طبقه اجتماعی
ازلحاظ رابطه اشان با وسائل توليد و نقش اشان در نظام توليد اجتماعی و
سازمان اجتماعی کار و شيوه و ميزان دريافت از ثروت اجتماعی واز لحاظ
موقعيت معنوی و سياسی و منزلت اجتماعی ،نه يکسانی و برابری مطلق بلکه
نسبی و در حدود معينی است بطوريکه آنھا از اين جھات به گروھھای يکسان
تر و ھمانندتری تقسيم ميگردند که اصطالحا ً اقشار مختلف آن طبقه را تشکيل
ميدھند« .پس از سرنگونی و درھم شکستن نظام سرمايه داری و سازماندھی و
برپائی سوسياليسم در ابعاد سياسی و اقتصادی و فرھنگی يعنی در دورهُ
آغازين سوسياليسم ،ھنوز طبقات و اقشارمختلف ومتمايز اجتماعی بدين شرح
در جامعه وجود دارند ،ھنوز جامعه به چنين طبقات و اقشار مختلف و متمايز
از ھم تقسيم ميشود:
 سرمايه داران خصوصی سلب مالکيت شدهُ سابق و بخش بزرگی ازبورژوابوروکرات ھا يعنی مقامات و رھبران و مديران کم وبيش ارشد
اقتصادی و سياسی و نظامی و پليسی و قضائی و فرھنگی و مذھبی خلع يد شده ُ
سابق وامکانا ً ھمراه با خويشاوندان نزديکشان که ھمگی علی العموم بلحاظ
سياسی و فکری و اخالقی ھنوز عميقا ً و شديداً دارای گرايشات بورژوائی
ھستند.
 بخشی از بورژوابوروکرات ھای سابق و نظائر آنھا که امکانا ً ازروی نيازولی البته تحت نظارت مردم و شوراھای نمايندگان آنان و زير نظارت رھبران
دولت سوسياليستی در نھادھای اقتصادی و علمی و سياسی و فرھنگی و قضائی
سوسياليستی به کار گمارده شده اند و دارای مشاغل فکری و سمت ھای
مديريتی نسبتا ً باالئی می باشند.
 بخش احتماالً عمدهُميانی و پائينی نھادھا و موسسات
ھای
رده
کارمندان
ِ
سابق بورژوائی که در جامعه جديد سوسياليستی زير نظارت نمايندگان مردم
عھده دار مشاغل فکری و اداری در سطوح کم و بيش پايئنی در موسسات
مختلف ھستند.
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 اعضاء شوراھا و مسئولين انتخاب شده توسط مردم و يا شوراھا کهدارای سمت ھای رھبری و مديريت در سطوح باالئی يا ميانی در موسسات
مختلف دولتی و اقتصادی و آموزشی و فرھنگی و قضائی و غيره ميباشند.
اينگونه افراد اگرچه بطور مستقيم يا غيرمستقيم منتخب واقعی عموم کارکنان و
سوسياليستی قبالً بيان شده ھستند
عموم افراد جامعه و نيز تحت شمو ِل ضوابطِ
ِ
اما درعين حال بدرجات مختلفی در جايگاھھا و مقام ھای رھبری در حيطه
ھای مختلف اقتصادی و سياسی و اجتماعی قرارداشته و چنين نقشی را در
سيستم اقتصادی و اجتماعی سوسياليستی جديد ايفاء مينمايند.
 امکانا ً گروھھای سازمان يافته در واحدھای توليدی و توزيعی با مالکيتھای جمعی که ممکن است به دسته ھای مختلفی قابل تقسيم باشند -که البته
بتدريج به بخش اقتصاد عمومی پيوسته و موقعيتی ھمانند عموم کارکنان در
جامعه پيدا ميکنند.
وسيع انجام دھندهُ انواع مختلف کارھای جسمی و يدی در حيطه
 گروھھایِ
ھای گونگون توليد و اقتصاد جامعه که بازمانده ھای طبقه کارگر از جامع ُه
سرمايه داری پيشين محسوب ميشوند.
در اينجا الزم ميدانم که مفھوم کارگر و طبقه کارگر  ،بنابر نظريه من که در
کتاب فوق الذکر بيان گرديده ،را بطور اختصار بازگو نمايم :طبقه کارگر
مشتمل بر مجموع ُه گروھھائی از افراد مزد يا حقوق بگير است که در عرصه
ھای مختلف توليد و اقتصاد جامع ُه سرمايه داری کارھای مولد يدی و جسمی
انجام ميدھند و در ھيچ شکل يا سطحی عھده دار کار ھدايت و رھبری و
ف تشکيل دھندهُ طبقه کارگر
مديريت نيستند .و بنظر من تمامی گروھھای مختل ِ
و از جمله کارگران بخش تجاری از طريق توليد اضافه ارزش برای سرمايه
استثمار ميشوند و مقصود من از »کار مولد« در تعريف مزبور از طبقه کارگر
فقط کاری است که در ثروت مادی) بمعنای وسائل و خدمات مادی( تحقق
ميابد .من درحاليکه موافق با نظر مارکس البته معتقد به مختلف و متمايز از ھم
بودن حوزه توليد و حوزه گردش يا مبادله کاال و سھم بری سرمايه تجاری از
ِ
اضافه ارزش توليد شده در حوزهُ توليد ھستم اما با اين نظر او مبنی براينکه
کارگر بخش تجارت ارزش اضافی توليد نميکند توافق ندارم و فکر ميکنم که
ف مربوط به آماده و عرضه کردن کاال
اين کارگر نيز ،با انجام کارھای مختل ِ
تکميل کار در روند
و
ادامه
در
گفتم،
برای فروش ،کار مولدی -بمفھومی که
ِ
توليد کاال در موسسه توليدی ،جھت ارائه آن کاال به خريدار انجام ميدھد و از
جانب خود برای سرمايه تجاری ارزش اضافه توليد مينمايد؛ و ميتوان گفت که
تاجرعالوه بر تصاحب قسمتی از اضافه ارزش ايجاد شده در حوزهُ توليد -که
معموالً بخش بزرگتر سود او را تشکيل ميدھد -اضافه ارزش ايجاد شده توسط
کارگران خود را نيز تصاحب ميکند و بدينگونه سود سرمايه تجاری از اين دو
منبع مختلف بدست ميايد درحاليکه منبع سود سرمايه توليدی تنھا ارزش اضافه
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توليد شده توسط کارگران زير فرمان خود اين سرمايه ميباشد؛ و منطبق با
اساس نظر مربوط ُه مارکس ،تحت سرمايه داری خصوصی و رقابتی کل
ِ
رگران شاغل در رشته ھای گوناگون
اضافه ارزش توليد شده توسط مجموع کا
ِ
توليد و تجارت و حمل ونقل و ذخيره سازی کاالھا ،بصورت سود و با نرخ
متوسط بين ھمه سرمايه ھا به نسبت ميزان سرمايه تقسيم ميشود و غيره.
بھرصورت ،اقشار و طبقات اجتماعی فوق الذکر در جامع ُه واقعا ً
سوسياليستی تازه آغاز شده درست است که بلحاظ شيوه و ميزان سھم بری
ِ
ُ
ُ
سوسياليستی به
ه
برابران
توزيع
ه
شيو
يعنی
اجتماعی
ثروت
از
آنھا
اعضاء
ِ
ِ
ھرکس برحسب کارش طبقات مختلف از ھم محسوب نميشوند و طبقات بحساب
نميايند و ھيچکدام ديگری را استثمار نميکند ونظام کارمزدی ديگر وجود ندارد
ولی ازلحاظ جايگاه ھا و نقش ھای متفاوت ونابرابری که آنھا در سازمان
ی کاربر ِد وسائل توليد دارند و
اجتماعی کار و در رابطه با امر ھدايت و رھبر ِ
از حيث مقام و منزلت اجتماعی ومعنوی متفاوت و نابرابرشان طبقات و اقشار
واقعی و واقعا ً متمايز ازھم را تشکيل ميدھند؛ و بعالوه خود شيوه توزيع به
ھرکس برحسب کارش  -در ھر حدی که ھنوز وجود دارد -ھم درعينحال
متضمن حق بورژوائی و لذا حاوی بقايای طبقاتی بورژوائی و بيانگر وجود
بقايای اسارت طبقاتی و نابرابری طبقاتی در مناسبات بين افراد ميباشد .وانگھی
ليستی نوپا بقايای طبقات جامعه سرمايه داری پيشين به
دراين جامعه سوسيا
ِ
اشکال گوناگون وسيعا ً و عميقا ً در روساخت ايدئولوژيک و معنوی يعنی در
زمينه ھای عقيدتی و فکری و اخالقی و عاطفی و آداب و سنن و ھنر و ادبيات
وجود دارد و عموم افراد جامعه کمتر يا بيشتر ھنوز حامل اين بقايای
ايدئولوژيک و معنوی طبقاتی ھستند .و از اين گذشته خو ِد وجو ِد حکومت
پرولتاريا و امور سياسی -صرفنظر از عام ِل مربوط به شرايط جھانی -ناشی از
ت
وجود طبقات يعنی بازمانده ھای طبقاتی از جامعه پيشين و بيانگر موجودي ِ
ی
آن است .و اين بقايای اقتصادی و اجتماعی و سياسی و ايدئولوژيک و معنو ِ
طبقات در جامع ُه سوسياليستی ،تا آنجا که بقايائی در قطب بورژوائی يا خرده
بورژوائی محسوب ميشوند ،درعين حال بيشتر يا کمتر نيروھای عموما ً بالقوه
ای را تشکيل ميدھند که متمايل به متوقف ساختن و از ميان بردن سوسياليسم و
روند تکامل آن بسوی کمونيسم بوده و به اشکال گوناگونی در راستای بازگشت
به نظام سرمايه داری و غيره عمل ميکنند.
سوسياليسم در عين حال يعنی در وجه پويايش فرايند تاريخی بالنسبه بال
مداوم امحاء تمامی آثار و بقايا و بازمانده ھای اقتصادی واجتماعی و
انقطاع و
ِ
سياسی و معنوی طبقات در راستای حصول به کمونيسم يعنی جامع ُه کامالً
عاری از ھرگونه تقسيم بندی و تمايزات طبقاتی است ،جامعه ايکه در آن تمامی
ی کامالً برابری قرار داشته و از
انسانھا در جايگاه اقتصادی و اجتماعی و معنو ِ
ھرگونه امور سياسی و ھرگونه تفکرات واخالقيات و آداب وسنن و ھنرھا و
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ت کھن ُه طبقاتی کامالً رھائی يافته و از آزادی اجتماعی واقعی و کامل
ادبيا ِ
برخوردارند .اين فرايند تاريخی از ھمان بدو استقرار سوسياليسم آغاز ميشود و
عموما ً بطور پيوسته و بالانقطاع بصورت تحقق روندھائی به اين شرح بسوی
کمونيسم وتا حصول کامل به کمونيسم پيش ميرود :امحاء تقسيم کار طبقاتی
مشتمل بر تلفيق کار فکری و جسمی در سطح ھر فرد و پايان دادن به سلسله
مراتب شغلی و تحقق بخشيدن به امر انجام دلبخواھانه وآزادانه کارھای متنوع
سطح
و گوناگون توسط ھر فرد) که بر مبنای تربيت و آموزش ھمه جانبه و ھم
ِ
ھم ُه افراد در زمينه ھای عمومی و فرھنگی و علمی و حرفه ای و از طريق
ايجاد تغيئر و تحوالت الزم در شيوه توزيع کارھا بين افراد و در وسائل و
شرايط فنی کار در تمامی بخش ھای اقتصادی و اجتماعی انجام می پذيرد( .در
صورت لزوم بازھم افزودن بر نيروی بارآور کار و ميزان وفور و فراوانی در
محصوالت مصرفی و يا ارتقاء کيفيت اين فرآورده ھا .امحاء پديدهُ توليد و
مبادله کاالئی و عملکرد قانون ارزش در ھمه عرصه ھای اقتصادی و
اجتماعی .تحقق بخشيدن کامل به اصل»از ھرکس بر حسب توانش ،به ھر کس
برحسب نيازش« .پايان دادن به وجود نھادھا و دستگاھھا و لذا سمت ھا و
ديگر نھاد و
ھرنوع
مشاغل حکومتی و دولتی و پليسی و نظامی و قضائی و
ِ
ِ
سمت و فعاليت سياسی مانند احزاب و سمت ھا و فعاليت ھای سياسی حزبی.
پايان بخشيدن به وجود ھرگونه ايدئولوژی و فرھنگ معنوی طبقاتی و خرافی و
ناانسانی ناشی از مناسبات طبقاتی و نھادھای مربوطه و ھمگانی کردن جھان
ِ
ً
علمی واقعا ً و کامالً غيرطبقاتی.
و
انسانی
د
واح
ا
نسبت
معنوی
فرھنگ
بينی و
ِ
ِ
کمونيستی آزاد از ھرگونه تقسيم بندی و روابط
جامعه
سرانجام
بدينسان
ِ
طبقاتی بوجود ميايد که در آن ھرکس بطور کامالً آزادانه و مطابق با توانائی و
تمايل خود کار ميکند و بطور کامالً آزادانه بنابر نياز خود از ثمرات فوق العاده
فراوان توليد بمثاب ُه فراورده ھای مصرفی ،وسائل و
تکامل يافته و بقدر کافی
ِ
ً
کار ھدايت و رھبری امور معموال نه از
خدمات مصرفی استفاده مينمايد؛ و ِ
ی متعلق به افرادی
طريق سيستم نمايندگی و مطلقا ً نه از طريق مشاغل رھبر ِ
ادغام کام ِل کار فکری و رھبری در مجموع
سيستم
طريق
خاص بلکه از
ِ
ِ
ِ
فعاليتھای ھر فرد انجام ميگيرد و بگونه ايکه ھر فرد ،که بلحاظ اجتماعی بطور
واقعی و از ھر جھت و کامالً برابر با ھر فرد ديگر است ،خودش)مستقيما ً
ی مورد نياز را نيز
بطور فردی يا در ھمکاری با ديگران( کار ھدايت و رھبر ِ
انجام ميدھد .لذا در اين جامعه ديگر ھيچگونه مافوق و مادون و ھيچ نوع مقام
يا شغل رھبری ،رياست ،مديريت ،فرماندھی و نظائر آن ،بصورت جايگاھھائی
متعلق به افرادی خاص و متمايز و برتر ،که بيانگر وجو ِد نوعی مناسبات
طبقاتی است ،وجود نخواھد داشت و اينگونه جايگاھھا بطور کامالً برابر متعلق
به ھمه افراد خواھد بود يعنی بطور کامالً برابر بين تمامی افراد تقسيم شده و
جزئی از فعاليت اجتماعی ھر فرد را تشکيل خواھد داد و يا به بيان ديگر
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تمامی افراد قادر به کار و بنوعی شاغل بدون استثناء بطور کامالً برابری با
يکديگر در انجام کارھای رھبری و ھدايت امور نيز مشارک حواھند داشت و
طبقاتی توجيه گر و يا متأثر از روابط
طبعا ً ھرگونه تفکر و اخالق و فرھنگ
ِ
ناانسانی و ستمگران ُه طبقاتی از تمامی اذھان زدوده شده و از ھر جھت بطور
کامل محو شده است .در جامعه بدون طبقه کمونيستی ،بمثاب ُه نتيجه و حاص ِل
امحاء طبقات و البته تا آنجا که به اين امر مربوط ميشود ،جايگاه اقتصادی و
مقام اجتماعی و منزلت معنوی ھمه افراد جامعه بدون استثناء بطور واقعی و
کامل ھم سطح و برابر خواھد بود و اثری از اسارت و انقياد اجتماعی و فکری
و معنوی نزد انسانھا وجود نخواھد داشت.
بايد توجه نمود که امحاء يا زوال دولت)بمفھوم وسيع يعنی بمفھوم مجموع ُه
حکومت و نھادھای حکومتی( منوط به امحاء طبقات درمقياس کل جھان نيز
ھست و تنھا با امحاء تقسيم بندی و مناسبات طبقاتی در اين يا آن جامعه
سوسياليستی فرضا ً بسيار تکامل يافته ،که تحت احاط ُه کشورھای بسيار زياد
ِ
سرمايه داری يا سوسياليستی کم تکامل يافته ميباشد ،نميتواند بطور کامل
صورت گيرد .بطور خيلی کلی ميتوان تصور و قبول کرد که در جامع ُه
تقليل کامل يا امحاء
سوسياليستی بسيار تکامل يافته بلحاظ داخلی -گذشته از
ِ
ی سياسی و حکومتی بر امور اقتصادی و فرھنگی -امور پليسی و قضائی
رھبر ِ
و امور نظامی ،بعلت ازميان رفتن فعاليت ھای ضد سوسياليستی و نيز ھرگونه
کارھائی که بدرستی خالف يا جرم يا جنايت محسوب ميشوند ،ديگر زائد شده و
به حداقل ميزان خود رسيده يا تماما ً محوشده اند .ليکن بلحاظ خارجی و از نظر
ت مقابله با خطرات احتمالی تھديد کننده و نيز تبليغات مخرب از سوی
ضرور ِ
ی
اد
اقتص
روابط
بخاطر
و
جھان
در
موجود
ھنوز
ی
دار
سرمايه
کشورھای
ِ
ِ
ازنظر مسئل ُه ياری رساندن به
امکانا ً موجود بين آن جامعه و چنين کشورھا و
ِ
پرولتاريای کشورھای مزبور جھت پيشبر مبارزه انقالبی خود و انجام انقالب
سوسياليستی وغيره ،امور سياسی وامور نظامی و مربوط به نيروھای مسلح
ھنوز تا حدودی باقی ھستند و امور پليسی و قضائی ھم ممکن است در حد
محدودی مورد نياز باشند).بايد توجه داشت که وجو ِد نيروھای مسلح مزبور،
ب ميليس توده ای و مردم مسلح و يا
چه بصورت
اشکال امکان پذير و مناس ِ
ِ
نظامی ضروری  ،که در ھر
شکلی
به
سوسياليستی
اص
خ
سازمانھای
بصورت
ِ
ِ
ِ
دو صورت با شوراھا و دولت پيوند داشته و تحت رھبری اينھا قرار دارند،
حاکی از وجود حکومت سوسياليستی است( .به اين نکته ھم اشاره کنم که
بديھی است که من ،طبق روال متداول ،وجود حکومت و دولت را تنھا ناشی از
وجود طبقات در سطح جامعه و در مقياس جھانی و نامرتبط با چگونگی
مناسبات انسانھا با طبيعت و با ساير موجودات ذيحيات احساسمند فرض
کردهام.
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ت چنين جامع ُه
بعالوه من فکر ميکنم که
فرض وجود و يا تداوم حيا ِ
ِ
سوسياليستی بسيار تکامل يافت ُه مذکور در فوق ،احتماالً درصورتی ميتواند
فرضی درست و بجا يا به بيان ديگر تحقق پذير باشد که کم و بيش ھمزمان با
وجود يابی آن جامعه در تعداد بسيار زيادی از کشور ھا و در مناطق وسيعی
از جھان انقالب سوسياليستی انجام گرفته و سوسياليسم بمعنای واقعی برپا شده
باشد وگرنه جامعه مزبور احتماالً نبايد بتواند به چنين سطح از تکامل برسد يا
اينکه با چنين سطح از تکامل بطور موفقيت آميزھمچنان ادامه حيات دھد.
بطورکلی ،تنھا وجو ِد چند کشور سوسياليستی -البته چنانچه واقعا ً سوسياليستی
باشند -تحت احاط ُه جھان سرمايه داری ،حکايت از شرايط بسيار نامساعد بين
المللی برای آنھا دارد .در چنين شرايطی اين جوامع سوسياليستی ،عالوه بر
معرض
مشوق کافی در سطح جھانی ،در
نداشتن متحد و ياری رساننده و
ِ
ِ
ِ
ً
عوامل منفی و مخرب يا باز دارنده يا تھديد کنندهُ امکانا موثر و تعئين کنندهُ بين
المللی ای از اين قبيل قرار دارند :تبليغات دولت ھا و رسانه ھای بورژوائی
تأمين نيازمنديھای
عليه سوسياليسم و جوامع سوسياليستی مزبور ،امکانا ً عدم
ِ
اقتصادی يا تکنولوژيک آنھا يا تحريم اقتصادی آنھا از سوی کشورھای سرمايه
سياسی اين کشورھا از جريانھای
داری ،حمايت دولت ھا و برخی گروھھای
ِ
سوسياليسم مطرح يا فعال در آنھا ،احتمال تھاجم و مداخل ُه نظامی دولت
ضد
ِ
ھای بورژوائی در آنھا وغيره .و چنين چيزھائی ميتواند بطور موثری بر امر
بقاء و تکامل سوسياليسم در آن تعداد معدود کشور سوسياليستی تأثير منفی
گذاشته و موجب انحراف از مسير واقعا ً سوسياليستی در اين کشورھا شده يا
حتی به خطر تعئين کننده ای برای موجوديت آنھا تبديل شود ).بديھی است که
در اين زمينه من در اساس نميتوانم به موقعيت بين المللی کشورھائی چون کره
شمالی و ويتنام و کوبای امروزی -با وجوديکه بعضی تجربه ھای چنين کشور
ھائی ميتواند تا حدودی برای روشن کردن جنبه ھائی از سوسياليسم مورد
استفاده واقع شود -بعنوان شاھد و نمونه تجربی استناد کنم چونکه در اين
کشورھا ،که بھنگام گذار به باصطالح »سوسياليسم« اشان در سطح تکامل
کاپيتاليستی فوق العاده نازلی نيز قرار داشته اند ،ھيچگاه
اقتصادی و اجتماعی
ِ
نام
تحت
ھا
ور
کش
اين
در
آنچه
است؛
ته
نداش
وجود
و
نشده
سوسياليسم برپا
ِ
»سوسياليسم« ايجادشده و ادامه حيات يافته است درواقع نوعی نظام سرمايه
داری دولتی و بيش و کم استبدادی و امکانا ً ھمراه با رفورم ھای اقتصادی و
اجتماعی نسبتا ً عمده ای بنفع مردم ميباشد(.
پس بنا بر آنچه بيان داشتم ،بلحاظ پيشرفت پيروز مندانه و با دشواری کمتر
کار تحقق بخشيدن به سوسياليسم و بسوی ھدف نھائی ،ضرورت دارد که
در ِ
امر برپائی سوسياليسم محدود به يک يا چند کشور نگردد و از لحاظ تاريخی
نسبتا ً بموقع ھرچه بيشتر و بيشتر مقياس جھانی بخود گيرد و در سطح ھرچه
بزرگتری از جھان و سرانجام در کل جھان انجام پذيرد .گذشته از اينھا ،اصوال ً
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ھدف نھائی عبارت از رھائی تمامی بشريت از کليت نظام ناانسانی سرمايه
داری و از ھرگونه باال دستی و فرودستی و ھرگونه ستمگری و ستمکشی) در
زمين ُه مناسبات بين انسانھا و بين آنان و طبيعت و ساير موجودات ذيحيات
احساسمند( با تمام تعلقات و تبعاتشان يعنی تحقق بخشيدن به کمونيسم کامل در
تمامی جھان است .لذا کسانی که درواقع تنھا خواھان برپائی سوسياليسم در
کشور خود ھستند و در واقع تنھا به اين فکر ميکنند و چنين ھدفی را دنبال
مينمايند ،چنانچه اگر ھم بفرض درک و برداشتی درست از سوسياليسم داشته و
مقصودشان سوسياليسم بمفھوم واقعی باشد و نيز معتقد به ضرورت تکامل
اقتصادی و اجتماعی کافی جامعه سرمايه داری برای گذار به سوسياليسم باشند،
بازھم بلحاظ جھانی برخورد نکردن و تنھا به کشور خود فکر کردن سخت در
خطا و دچار کوتاه بينی ميباشند .بنظر من حتی چنانچه بفرض در کشوری
برخوردار از تکامل اقتصادی و اجتماعی کاپيتاليستی کافی سوسياليسم بمفھوم
راستين برپا گشته و در خطِ صحيح و راستين تداوم و تکامل يابد ليکن ھمچنان
در احاط ُه جھان سرمايه داری باقی بماند و ھيچگاه يا به بيان ديگر بموقع با
جھانی بطور غالب يا الاقل وسيعا ً سوسياليستی در پيوند قرار نگيرد احتماالً
نبايد فرجامی موفق و پيروزمند داشته باشد.
ميبايست درحاليکه بطور مشخص و نزديکتر توجه خود را بيشتر از ھمه
برروی جامع ُه خاص و معينی متمرکز نمود درعين حال بنحوی واقعی درفکر
و بدنبال برپائی سوسياليسم در مقياس جھانی در راستای حصول به کمونيسم
اساسی پيروزی سوسياليسم و رسيدن به
بمفھوم کامل آن نيز بود .يک شرط
ِ
کمونيسم اينست که راه و خط مشی ای را تعقيب کرد که ھم جامع ُه خاص مورد
نظر و ھم تمامی جھان را در اين راستا مدنظر قرار دھد .واضح و بديھی است
که بر سر اين راه موانع و مشکالت بزرگِ متعددی وجود دارد و در زمان
سياسی موجود
حاضر ،با توجه به اختالفات و تضادھای ايئولوژيک و نظری و
ِ
گوناگون موسوم به کمونيست ھمراه با خطاھا و انحرافات و
بين جريانھای
ِ
عقب ماندگی ھای نظری اشان و ضعف نفوذ و مقبوليت توده ای اشان و تجرب ُه
منفی انترناسيونال ھای گذشته و
آنطور که من ميدانم -بيش و کم ناموفق و ياِ
غيره ،موانع و مشکالت مزبور با شدت بسيار بيشتری بروز مينمايد .ولی
ی اين راه وجود ندارد .و
بھرحال چاره ای جز در پيش گرفتن اين راه و پيگير ِ
البته تحقق انقالب سوسياليستی بطور تاريحا ً بھنگام و بموقع در کشورھای
عينی تاريخی و اجتماعی و سياسی و اقتصادی
محتلف جھان بستگی به عوامل
ِ
ای دارد که عموما ً خارج از اراده و کنتر ِل آگاھان ُه پرولتاريا و پيشروان
کمونيست او قرار دارند اما تاآنجا که به نقش و عمل آگاھانه اينھا بازميگردد
مشی ايجاد و توسعه و ارتقا ِء پيوندھای واقعی بين مبارزات
ضروريست که خط
ِ
سياسی و انقالبی طبقه کارگر و بين فعاليت ھای جريانھای انقالبی کمونيستی و
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پيشرو کارگری در زمينه ھای تئوريک و سياسی و اجتماعی و تشکيالتی در
ِ
کشورھای محتلف جھان دنبال و پيگيری شود و غيره و غيره.
با توجه به آنچه در اين مبحث بيان گرديد ،ديده ميشود که بنابراين فی المثل
اينکه مارکس در نقد برنامه گوتا مينويسد » اين حقوق مساوی« -يعنی اينکه در
جامعه سوسياليستی حقوق توليد کنندگان متناسب با کاری خواھد بود که انجام
داده اند » -اختالفات طبقاتی را برسميت نمی شناسد و ھمگان را در حکم
کارگران يکسان ميداند« تنھا بمعنای اينکه در اين جامعه ھمگان ،بلحاظ ميزان
دريافت اشان از ثروت اجتماعی بمثابه محصوالت مصرفی که برطبق ميزان
درحکم کارکنان ھمسان محسوب ميشوند صحيح است و
کارشان انجام ميگيرد،
ِ
نه بمعنای فقدان کلی طبقات در آن و چنانچه اگر اين گفت ُه مارکس فرضا ً از
کلی طبقات در اين جامعه دانسته شود دراينصورت
سوی کسانی بمعنای فقدان
ِ
اين تعبير از نظر مارکس يا بگوئيم اين نظر او نادرست است و درست آنست
که درجامعه سوسياليستی ھنوز اشکال معينی از طبقات يعنی بازمانده ھای
طبقاتی جامعه سرمايه داری پيشين البته در سيری مداما ً کاھش يابنده وجود
دارد و دراين ارتباط تنھا حصول به کمونيسم به مفھوم اينست که ھرگونه
طبقات ديگر بطور کامل محو شده اند .يا فی المثل اينکه انگلس در آنتی
ديوھرينگ مينويسد »پرولتاريا قدرت حاکمه دولتی را به دست ميگيرد و مقدم
بر ھمه وسائل توليد را به ملکيت دولت درميآورد .ولی وی با اين عمل خود
جنبه پرولتاريائی خويش را نيز نابود ميسازد و بعالوه کليه تفاوت ھای طبقاتی
و ھرگونه تضادھای طبقاتی و درعين حال خود دولت به عنوان دولت را نابود
ميسازد« -در اين گفته اين واقعيت که پس از تصرف قدرت سياسی توسط
پرولتاريا نابود سازی کليه تفاوت ھای طبقاتی و ھرگونه تضادھای طبقاتی و
خود دولت بعنوان دولت در يک فرايند تاريخی کم يا بيش طوالنی مدت انجام
تکامل سوسياليسم در
پذير ميباشد و الاقل امحاء دولت بستگی به امر توسعه و
ِ
سطح جھانی نيز دارد مورد توجه قرار نگرفته است ولی چنانچه اين گفته
بمعنای نابودی فوری و سريع تفاوت ھا و تضادھای مزبور و خود دولت تلقی
شود و وابستگی امر امحاء کامل دولت ھمچنين به چگونگی وضع سوسياليسم
در سطح جھانی نفی شود در اينصورت بايد گفت که چنين تلقی از گفته انگلس
يا بگوئيم اين نظر او -القل امروزه معلوم شده که -صحيح نيست و صحيح
آنست که امحاء واقعی و کام ِل تفاوت ھا و تضادھای طبقاتی در جامعه
تاريخی کمتر يا بيشتر دراز مدت ميتواند
سوسياليستی عموما ً در طی يک فرايند
ِ
صورت گيرد و بعالوه الاقل امحاء دولت به چگونگی امر پيشرفت و تکامل
سوسياليسم در سطح جھانی نيز بستگی دارد.
اجتماعی
و
اقتصادی
و
سياسی
نظام
سرنگونی
ھمانطور که بيان گرديد ،با
ِ
ِ
بورژوائی و برپائی سوسياليسم بمعنای واقعی ازجمله نظام کارمزدی و سيستم
بھره کشی کاپيتاليستی فروريخته و برچيده ميشود اما طبقات و مناسبات طبقاتی
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تاريخی بطور نسبی
در اشکال معينی ھنوز وجود دارند که در طی يک فرايند
ِ
تدريجی محو ميگردند .و اين مناسبات طبقاتی يا بازمانده ھای طبقات جامعه
سرمايه داری در جامعه سوسياليستی ،تا آنجا که بقايائی متعلق به قطب
ی بالقوه ای
بورژوازی محسوب ميشوند ،درعين حال زمينه ھای کم و بيش قو ِ
درجھت باز رشد و احياء نظام طبقاتی سرمايه داری و لذا منجمله نظام کار
مزدی را تشکيل ميدھند و تحت شرايط معينی ممکن است منجر به بازرشد و
يابی واقعی کاپيتاليسم يا شايد نظام استثماری و طبقاتی ديگری گردند.
سلطه
ِ
نظام کارمزدی -که البته عمده ترين جزء از اجزاء تشکيل دھندهُ مجموع
مناسبات طبقاتی در جامعه سرمايه داری بحساب ميايد -با برپائی سوسياليسم
پايان پيدا ميکند ولی زمين ُه احياء وبازگشت مجدد آن در طی روند تاريخی
امحاء طبقات يعنی روند تکامل سوسياليسم به کمونيسم کامالً محو ميگردد.
نھائی طبقه کارگرنبايد تنھا محدود به پايان دادن به
وانگھی آرمان و خواست
ِ
نظام کارمزدی بلکه بمراتب جامع تر و بزرگتر شام ِل پايان بخشيدن به ھرگونه
مناسبات و تمايزات طبقاتی و تعلقات و تبعات آن و ھرگونه ستمگری و
ستمکشی در قلمروی زندگی انسانھا و در روابطشان با يکديگر و با طبيعت و
با ساير موجودات ذيحيات احساسمند و بدينگونه رھائی تمامی بشريت از ھم ُه
جھات باشد .لذا درصورتيکه ،بمثابه يک روال عمومی ومعمول ،توجه و تأکيد
تنھا يا عمدتا ً معطوف به از ميان بردن نظام کارمزدی باشد در اينصورت چنين
چيزی ممکن است بر اين امر داللت نمايد که شخص صرفا ً
خواستار
ِ
کمونيسم
سوسياليسم آنھم در وجه ايستايش بمثابه ھدف نھائی خود ميباشد و نه
ِ
اجتماعی فرادستی و
جھانی آزاد از ھرگونه روابط
کامل و جامعه واحد
ِ
ِ
فرودستی و انقيادآميز و آزاد از ھرگونه ستمگری و ستمکشی و غيره .بايستی
يافتن کمونيسم کامل
از ھم اکنون آرمان و ھدف نھائی خود را معطوف به تحقق
ِ
در عرصه کل گيتی نمود و بر اين اساس ديد و نگرش خود را گسترش و
ف امکان پذير
ارتقاء و تعين بخشيد ،البته بدون اينکه وجو ِد مراح ِل
تاريخی مختل ِ
ِ
تاريخی واقعی بسوی آن آرمان را از
يا ضروری و اجتناب ناپذير در مسير
ِ
نظر دورداشت و از پيگيری واقعی و عملی اھداف و خط مشی ھای مرحله
ای -که از ديدگاه انقالبی طبقاتی کارگری و علمی واقعا ً ضرور يا اجتناب
ناپذيرند -در سطح کشوری و جھانی در طی اين مسير بازماند.
در اينجا الزم ميدانم که مفھوم طبقه کارگر و طبقات در جامعه بورژوائی و
امحاء آن تحت سوسياليسم را از جھات ديگری که تا کنون تقريبا ً بدان پرداخته
نشد مورد توجه وبررسی قرار دھم ،بدين نحو که ذيالً نخست نظريه من درباره
مفھوم طبقه کارگر و طبقات در جامع ُه مزبور بيان ميگردد و سپس به نظر
مارکس در اين باره و چگونگی نظر او می پردازم و آنگاه مطلب را از جھات
مورد نياز ادامه ميدھم :
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من در کتابم بنام»درباره چند مقوله اقتصادی« ) مبحث  ،(۵مفھوم طبقه،
طبقه کارگر ،اقشار اجتماعی ميانی ،وبورژوازی را بررسی و بيان کرده ام که
خالصه آنرا -که قبالً نيز تا حدودی بيان شد -بدين شرح بازگو ميکنم :طبقات
اجتماعی بطور کلی -بنابر تعريفی که عمدهُ آن توسط لنين ارائه شده -بر
گروھھای نسبتا ً وسيعی از افراد در سيستم اجتماعی تاريخا ً معين اطالق ميشود
که برحسب رابطه اشان با وسائل توليد و جايگاه و نقش اشان در نظام توليد
اجتماعی و سازمان اجتماعی کار و درنتيجه بر حسب شيوه و ميزان دريافت
آنھا از ثروت ھای اجتماعی و بنابر منزلت اجتماعی و جايگاه سياسی و معنوی
ای که احراز مينمايند از يکديگر متمايز ميگردند .طبقه کارگر مشتمل بر
مجموع ُه گروھھائی از افراد مزد يا حقوق بگير است که در حيطه ھای مختلف
توليد و اقتصاد جامعه سرمايه داری)بخشھای مختلف صنايع ،معادن ،ساختمان،
کشاورزی ،خدمات اقتصادی ،و بازرگانی( کارھای مول ِد )توليدی( جسمی
دار کار ھدايت يا رھبری و
انجام ميدھند و در ھيچ شکل يا سطحی عھده ِ
مديريت نيستند).مقصود از »کار جسمی« کار يا فعاليتی است که ھيچگونه
ی قواء جسمی يا فکری در
جنب ُه ھدايت و رھبری کننده نداشته و بلحاظ بکارگير ِ
جسمی آن عمده يا بيشتر است و منظور از »کار
جريان انجام کار جنبه
ِ
ی افراد و يا امور بوده و در روند انجام کار جنب ُه
رھبر
فکری« کار ھدايت يا
ِ
ف مشاغ ِل رياست و
فکری آن عمده يا بيشتر است و لذا بر انواع و سطوح مختل ِ
مديريت و سرپرستی و نظارت و فرماندھی و نظائر آن و نيز مشاغل آموزشی
و تحقيقاتی و مطالعاتی و طراحی و نويسندگی و ھنری و مربوط به بررسی و
تشخيص و غيره داللت مينمايد؛ و بايد توجه داشت که متناسب با ميزان تکامل
شيوه توليد سرمايه داری ،کارھای جسمی رويھمرفته سبک تر و آسان تر
جسمی سبک بوجود ميايد ولی البته کار
ميشود و اشکال جديدی از کارھای
ِ
جسمی و تمايز آن با کار فکری اساسا ً ھمچنان باقی ميماند( .طبقه کارگر ،از
مرحله معين باالئی از تکامل اقتصاد سرمايه داری به بعد ،ديگر اکثريت کل
»جمعيت فعال« و ،با احتساب اعضاء خانواده ھای کارگران  ،اکثريت کل
جمعيت در جامعه را تشکيل ميدھد .رده ھای بيش و کم پائينی گروھھای
ف متشکل از افراد حقوق بگيرانجام دھندهُ کارھای فکری و رھبری و
مختل ِ
اداری در حيطه ھای مختلف توليدی و اقتصادی يک قشر اجتماعی ميانی را
تشکيل ميدھند که اصطالحا ً »خرده بورژوازی بوروکراتيک« يا »طبقه
متوسط جديد« -که بجای آن ميتوانيم بگوئيم »قشر متوسط جديد« -ناميده
ضمن تأمين نيازھای
ميشود).شاغلين رشته ھای آموزشی ای که کارشان در
ِ
آموزشی افراد -که نوعی ھدايت آنان محسوب ميشود -عبارت از تربيت و آماده
کردن نيروی کار مورد نياز سرمايه در قلمروی اقتصادی ميباشد مانند عموم
آموزگاران نيز در زمرهُ اين قشر اجتماعی قرار ميگيرند( .افراد تشکيل دھندهُ
اين قشر اجتماعی در کليت اش ازاين لحاظ که مجبور به فروش نيروی کار
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خود به سرمايه داران و يا نھادھای بورژوائی دولتی ھستند و امکانا ً توسط
اينھا استثمار ميشوند و ھمچون کارگران )در حيطه ھای توليدی و اقتصادی(
کارھائی مولد انجام ميدھند کارگر محسوب ميگردند ولی اين نيمی از وجود
اجتماعی آنان را تشکيل ميدھد ،و از سوی ديگر ،بلحاظ اينکه جايگاه و نقش
برتر يعنی رھبری يا کنترل کنندهُ ھرچند کوچکی نسبت به کارگران در روند
ھای کار دارند و عملکردشان ھدايت يا رھبری يا نظارت بر کارھای جسمی
است و در اين ارتباط درعين حال ھرچند بطور نسبتا ً جزئی نقش نماينده و
اعمال سلطه آنھا بر
کارگزار سرمايه داران و کارفرمايان بورژواء در
ِ
ِ
کارگران را ايفاء ميکنند و انقياد کارگران توسط سرمايه را متحقق ميسازند ،در
قطب سرمايه قرار ميگيرند و نيز در نتيج ُه چنين موقعيت و نقشی که دارند
بطور متعارف و رويھرفته از حقوق و درآمد بالنسبه بيشتری واز منزلت
ی نسبتا ً باالتری از کارگران در جامعه بورژوائی برخوردارند
اجتماعی ومعنو ِ
و اينھا نيم ديگر وجود اجتماعی آنان را تشکيل ميدھد .بنابراين آنان خصلت
اجتماعی دوگانه ای دارند و در مجموع وجود اجتماعی اشان يک طبقه يا
ميتوان گفت يک قشر اجتماعی ميانی و دارای جايگاه اقتصادی و اجتماعی
رويھمرفته نسبتا ً برتر و باالتر از طبقه کارگر را تشکيل ميدھند که ھمانگونه
که گفته شد ميتوان آن را »قشرمتوسط جديد« ناميد .اينرا ھم در اينجا توضيح
دھم که آن اشکا ِل کار فکری مانند کارھای صرفا ً طراحی يا تحقيقاتی وعلمی و
کار ھدايت يا رھبری يا
ابداعی و غير ِه مربوط به قلمروی اقتصادی که مستقيما ً ِ
مديريت يا نظارت محسوب نميگردند نيز برای صاحبان خود بيشتر يا کمتر
جايگاھی ممتاز و برتر از جايگاه کارگران ايجاد ميکنند که معموالً در رديف
جايگاه افراد متعلق به قشر اجتماعی ميانی مذکور و درمواردی قشری باالتر و
گاھا ً شحصيت ھای ويژه و برجسته قرار دارد.
گروھھائی از افراد که ميزان نسبتا ً کوچکی از وسائل توليد يا مبادله کاالھا
)بمفھوم وسائل يا خدمات( را در مالکيت شخصی خود داشته و تماما ً يا عمدتا ً با
کار شخصی خود با اين وسائل کسب عايدی و امرار معاش ميکنند بخش
ديگری از اقشار ميانی در جامعه سرمايه داری محسوب وخرده بورژوازی
تحتانی اقشار
خصوصی ناميده ميشوند ).الزم به ذکر است که اليه ھای
ِ
اجتماعی ميانی ،شامل قشر متوسط جديد و خرده بورژوازی خصوصی ،که
اکثريت جمعيت اين اقشار را تشکيل ميدھند و در زمرهُ »زحمتکشان« جامعه
قرار دارند ،متحد طبقه کارگر در مبارزه عليه سرمايه بطور اعم و جھت انجام
انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم بطور اخص به حساب ميايند( .رده
بگير شاغل در کارھای فکری و
فوقانی گروھھای متشکل از افراد حقوق
ِ
رھبری و مديريت در حيطه ھای اقتصادی)و نيز در قلمروی روبنائی( که
ف حيطه ھای اقتصادی و
رھبران و مديران بيش و کم ارشد در امور مختل ِ
اجتماعی و سياسی و روبنائی جامعه بورژوائی را تشکيل ميدھند و در واقع
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تماما ً يا عمدتا ً با تصاحب سھم نسبتا ً باالئی از اضافه ارزش ايجاد شده در
روندھای توليد يا اشکال ديگر ثروت متعلق به مردم زندگی خود را ميگذرانند
ف خصوصی( در جايگاه نمايندگان و
ی متعار ِ
و)درجامعه سرمايه دار ِ
کارگزاران بيش و کم بلند مرتب ُه طبقه سرمايه داراران خصوصی قرار دارند
بخشی از بورژوازی راتشکيل ميدھند که اصطالحا ً بورژوازی بوروکراتيک
ف خصوصی در
ی متعار ِ
ناميده ميشود) اين قشر اگرچه در جامعه سرمايه دار ِ
واقع مشتمل بر ردهُ
کارگزاران سرمايه داران و از جمله در
فوقانی نمايندگان و
ِ
ِ
حيطه ھای غير اقتصادی ميباشد ولی به اعتبار نقش بلند مرتبه وعمده ای که
کار رھبری و پيشبر ِد امور طبقه سرمايه دار و کليت نظام
افراد مزبور در ِ
بورژوائی حاکم ايفاء مينمايند ميتوان و الزم است آنرا قشر معينی از
بورژوازی محسوب نمود(؛ بخش ديگر بورژوازی البته عبارتست از سرمايه
ميانی
داران بزرگ و متوسط و کوچک خصوصی .اليه ھای پائينی و
ِ
ی شاغل در امور مختلف ايدئولوژيک و سياسی و قضائی و
گروھھای حرفه ا ِ
ً
بگيران در استخدام سازمانھای دولتی
حقوق
ا
عموم
که
غيره
پليسی و نظامی و
ِ
وحکومتی يا موسسات خصوصی و يا نھادھای مذھبی ميباشند و حقوق و
ی
عايدی اشان اگر چه معموالً ھم سطح افراد متعلق به قشر اجتماعی ميان ِ
موسوم به » قشر متوسط جديد« ميباشد ولی در واقع از حاص ِل کار مولد
کارگران و توده مردم تأمين ميشود ،از آنجا که مستقيما ً جايگاه و نقشی در
سازمان و سيستم توليد اجتماعی ندارند ،ھيچ طبقه يا قشر اجتماعی بمفھوم
ف عوامل و کارگزارن پائين مرتبه
صحيح و واقعی را تشکيل نميدھند بلکه صر ِ
و دون پاي ُه بورژوازی و حکومت بورژوائی برای حراست از نظم اجتماعی
بورژوائی و انقياد فکری و مھار و سرکوب کارگران و زحمتکشان و برای
صالح بورژوازی حاکم در برابر ساير اقشار و طبقات
عمال منافع و م
حفظ يا ِا
ِ
ِ
حاکم در سطح ملی يا بين المللی و غيره شمرده ميشوند).البته اين بدان معنا
نيست که در جريان انقالب سوسياليستی پاره ای از اينگونه افراد به انقالب
نپيوندند و يا بطور کلی ترھيچگاه و بھيچوجه عليه سرمايه مبارزه نکنند(.
حال برخی نظرات اظھار شده توسط مارکس در اين ارتباط را مورد توجه
قرار ميدھم:
مارکس)درجلد اول کتاب سرمايه بطور پراکنده در فصول يازدھم ،دوازدھم،
سيزدھم ،چھاردھم و بيست و سوم  -منطبق با صفحات ، ٣٣٩ -۴٠ ،۴۶٢
 ۵٨٣ ،٣٩٢و  ٣١۴ترجم ُه ايرج اسکندری( چنين مينويسد» :در زمانيکه فرد
مواد طبيعی را در تطابق با احتياجات معيشتی خود آماده ميکند ،او خود بر
فعاليت خويش رھبری دارد .بعدھا تحت نظارت و رھبری ديگران قرار
ميگيرد« .و تا اين زمان » در روند کار نيز کارھای فکری و جسمی متحد
ميباشند .بعدھا اين دو تا مرحل ُه تضاد خصمانه از يکديگرجدا ميگردند« .در
نظام سرمايه داری »نيروھای فکری توليد بدان سبب در يک جھت گسترش

٣٦

ميابد که از جھات ديگر از ميان ميرود .آنچه را که جزءکاران از دست ميدھند
در قطب مقابل آنھا که سرمايه است متمرکز ميگردد .اين خود محصول کار
مانوفاکتوری است که نيروھای فکری روند مادی توليد ،بمثابه نيروئی بيگانه و
قدرتی حاکم ،رودرروی کارگران قرار ميگيرد .اين روند جدائی در ھمکاری
ساده ھمانگاه که سرمايه دار دربرابر ھريک از افراد کارگر وحدت و اراده
مجموع ُه ھيئت کار جمعی را قرار ميدھد ،آغاز ميشود .روند مذکور در
مانوفاکتور ،که کارگر را بصورت جزءکار ناقص ميکند ،روبه توسعه ميگذارد
و در صنعت بزرگ ،که علم را بمثابه نيروی مستقلی از کار برای توليد بکار
ميگيرد و به خدمت سرمايه می گمارد ،تکميل ميگردد« » .جدائی نيروھای
فکری روند کار از کار يدی و تبديل آن نيروھا به وسائل اعمال سلط ُه سرمايه
بر کار...سرانجام در صنعت بزرگ که برپايه ماشينيسم ايجاد ميشود کامل
ميگردد«» .در نظام سرمايه داری...بھمان اندازه که علم و دانش بمثابه نيروئی
مستقل به روند کار منضم ميگردد ،کارگر را نسبت به نيروھای فکری اين
روند بيگانه ميسازند«» .وظيفه رھبری ،نظارت و ھم آھنگ سازی ،ھمينکه
کار تحت اختيار سرمايه شکل ھمکاری پيدا ميکند ،به يکی از وظايف سرمايه
تبديل ميگردد .عملکرد رھبری بمثابه وظيفه خاص سرمايه ويژگيھای مختص
خويش را دارد« .يا اينکه فی المثل بنابر نظر مارکس)در فصل سيزدھم جلد
اول کتاب سرمايه -منطبق با صفحه  ۴١٢ترجمه فوق الذکر از اين جلد(
»کسانی که مشاغل »ايدئولوزيک« دارند مانند دولتيان ،روحانيان ،حقوق
دانان ،نظاميان و غيره« -که عموما ً يا اکثراً نوعی حقوق بگير ھستند -بمثابه
گروه ويژه ای بکلی جدا و متمايز از طبقه کارگر محسوب ميشوند.
اين گفته ھای مارکس با نظري ُه فوقا ً بيان شدهُ من در مورد گروھبندی طبقاتی
در جامعه سرمايه داری  ،در مورد مفھوم طبقه کارگر و مفاھيم قشر اجتماعی
دار کارھای فکری و
ميانی متشکل از رده ھای پائينی افراد حقوق
بگير عھده ِ
ِ
رھبری و مديريت در حيطه ھای اقتصادی و بورژوازی بوروکراتيک مشتمل
بر رده فوقانی اينگونه افراد در حيطه ھای زيربنائی و روبنائی و درمورد
ميانی افراد شاغل در عرصه ھای
جايگاه اجتماعی ويژهُ سطوح پائينی و
ِ
روبنائی ،در تناقض نيست و بلکه رويھرفته با آن مطابقت داشته و آنرا تأئيد
ميکند.
اما از سوی ديگر گفته ھائی از مارکس در اين ارتباط وجود دارد که ظاھرا ً
بنظر ميرسد با نظريه من در مورد مفاھيم طبقه کارگر و قشر متوسط جديد و
بورژوازی بوروکراتيک تطابق نداشته و آنرا تأئيد نميکند و حتی با گفته ھای
فوق الذکر خود او ھم تناقض دارد .چونکه مارکس) در کتاب» نتايج بالواسطه
فرايند توليد« بزبان آلمانی ،تاريخ انتشار سال  ،١٩۶٩قطع معمولی،
صفحات ۶۵-۶۶و  ( ٧٠چنين مينويسد:
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»با پيشرفت شمول واقعی کار تحت سرمايه يا شيوه توليد ويژه سرمايه داری ،نه
کارگر بصورت فردی بلکه بيشتر و بيشتر يک نيروی کار اجتماعا ً ترکيب يافته
عامل
کلی کار ميشود ،و نيروھای کار مختلفی که باھم در رقابت
واقعی روند
ِ
ِ
ھستند و کل ماشين توليدی را تشکيل ميدھند به اشکال بسيار متفاوتی در روند
بالواسط ُه توليد کاال يا به بيان بھتر توليد محصول شرکت ميکنند  :يکی بيشتر
با دستھايش ،ديگری بيشتر با مغزش کار ميکند ،يکی بعنوان مدير ،مھندس،
متخصص فنی و غيره ،ديگری بعنوان ناظر ،سومی بعنوان کارگر يدی ،يا
ت
صرفا ً کمک کار .بدينسان شمار ھرچه بيشتری از کارکردھا ی نيروی کار تح ِ
مفھوم بالواسط ُه کار مولد و دارندگان نيروی کار تحت مفھوم کارگران مولد طبقه
ِ
بندی ميشوند ،کارگرانی که مستقيما ً توسط سرمايه استثمار شده و زير تابعي ِ
ت
روند ارزش افزائی و توليد آن قرار دارند .چنانچه کارگر جمعی را که کارگاه از
آن تشکيل ميابد مدنظر قرار دھيم ،در اينصورت خواھيم ديد که او فعالي ِ
ت ترکيب
يافت ُه خود را مستقيما ً در يک محصول جمعی که درعين حال مجموعه ای از
کاالھاا ميباشد تحقق واقعی می بخشد ،و دراينجا ھيچ مھم نيست که کار يک
کارگربخصوص که صرفا ً عضوی از اين کارگر جمعی است چقدر به کار يدی
دور يا نزديک است«»...کار با محتوای يکسان ممکن است مولد يا غير مولد
باشد :بعنوان مثال ميلتون که بھشت گمشده را نوشت يک کارگر غير مولد بود.
بالعکس ،نويسنده ای که برای ناشر خود به سبک کارخانه کار ميکند يک
کارگر مولد است .ميلتون بھشت گمشده را ،بھمانگونه که کرم ابريشم ابريشم
توليد ميکند ،بصورت بکارانداختن جوھر وجودی خويش ،توليد نمود .او بعداً
پرولتر
محصول خود را به  ۵ليره فروخت و بدين جھت فروشنده کاال شد .اما
ِ
ب مختصر شده در باره
ادبی اليپزيک که ،به دستور ناشر خود ،کتاب مثالً مطال ِ
ِ
اقتصاد سياسی توليد ميکند ،تا آنجاکه محصول او تحت شمول سرمايه بوده
وفقط بمنظور افزودن به آن تحقق ميابد ،ھمانند کارگر مولد است .آواز خوانی
که ھمچون پرنده ميخواند يک کارگر غيرمولد است .وقتی که او برای پول
ميخواند ،کارگر مزدی يا فروشنده کاالست .اما اگر ھمين آواز خوان دراستخدام
صاحب شرکتی باشد که از آواز خوانی او پول درمياورد ،دراينصورت او يک
کارگرمولد است زيرا مستقيما ً سرمايه توليد ميکند .آموزگاری که به ديگران
تعليم ميدھد کارگر مولد نيست .ولی آموزگاری که بعنوان کارگر مزد بگير در
کار خود بر پول
يک موسسه آموزشی ھمراه با ديگران استخدام شده است تا با ِ
فروش دانش بيافزايد ،يک کارگر مولد است« ).اشاره کنم
صاحب اين موسس ُه
ِ
که واضح است که مارکس در اين جمالت »کار مولد« را بمفھوم کاری که
اضافه ارزش توليد ميکند درنظر داشته و مورد تأکيد قرار داده است(.
ميتوان گفت که اين دسته دوم از گفته ھای مارکس رويھمرفته حاکی از
آنست که از نظر او در جامعه سرمايه داری در ھمه عرصه ھای توليد و
اقتصاد  -از زمانيکه جايگزينی ابزار دستی توسط ماشين ودستگاھھای خودکار
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در روندھای توليد بقدر کافی پيشرفت نمود -ديگر ھمه حقوق بگيران شاغل در
کارھای جسمی يا فکری و رھبری و مديريت ،از آنجا که در مجموع خود
ت تولي ِد اضافه ارزش برای
»کارگر جمعی«ای را تشکيل ميدھند که درخدم ِ
سرمايه واز اين لحاظ جمعی مورد نياز ميباشد» ،کارگر« محسوب ميگردند؛ و
اين درتناقض با گفته ھای دسته اول او) که با نظريه من انطباق داشته( بنظر
ميرسد که مويد آن بود که کارھای فکری و رھبری و مديريت در روند ھای
کار در تضاد با کار جسمی در قطب سرمايه قرار دارند .بعالوه افرادی نظير
استخدام صاحب کاران سرمايه
نويسنده و آوازخوان و آموزگار ھم چنانچه در
ِ
دار باشند صرفا ً »کارگر« به حساب ميايند درحاليکه طبق نظريه من که پائين
تر نيز بيشتر تشريح خواھد شد اينگونه افراد در صورتيکه مزدبگير و توليد
کنندهُ اضافه ارزش برای سرمايه باشند تنھا در نيمی از وجود اجتماعی خود
واقعا ً کارگر و در نيم ديگر غيرکارگر و در مجموع دارای جايگاھی بينابينی و
عموما ً متعلق به قشر متوسط جديد محسوب ميگردند.
نکته در اين است که اما »کارگر« مورد نظر مارکس در بخش اول از گفته
بگير شرکت کننده در روند جمعی
ھای دسته دوم صرفا ً بمفھوم ھر فر ِد حقوق
ِ
توليد اضافه ارزش است ،خواه اين شرکت کننده خود توليد کننده اضافه ارزش
و تحت انقياد و استثمار سرمايه باشد و يا در خدمت تحقق بخشيدن به اين انقياد
و استثمار قرار داشته باشد ،و نه بمفھوم کارگر ازديدگاه کليت گروھبندی
براساس تقسيم بندی افراد برحسب نقش اشان در روند ھای
طبقاتی ،اگرچه
ِ
کارگران واقعی
از
کارگر
طبقه
آن
در
که
جامعه،
سطح
در
اما
بالواسطه توليد
ِ
ً
نی متشکل از رده ھای
ميا
قشر
از
متمايز
ال
او
که
ايکه
طبقه
يعنی
تشکيل ميابد،
ِ
تحتانی حقوق بگيران شاغل در کارھای فکری و رھبری و مديريت ميباشد که
امکانا ً توسط سرمايه استثمار شده و قطعا ً زير انقياد آن قرار داشته ولی درعين
حال در خدمت تحقق امر انقياد و استثمار کارگران ھستند و بر کارگران برتری
و رھبری دارند و ثانيا ً متمايز از رده فوقانی اينگونه افراد است که تنھا در
امر به انقياد درآوردن کارگران و نيمه کارگران و بھره کشی از آنان
خدم ِ
ت ِ
بوده و صرفا ً جايگاه و نقش رھبری و فرماندھی داشته و بعالوه قسمتی از
اضافه ارزش توليد شده در روندھای کار جمعی را ھم بصورت حقوق و
مزايای کم و بيش کالن تصاحب ميکنند).متذکر ميشوم که چنين استنباط از گفته
ھای نقل شده از مارکس مبنی بر اينکه ھمه افرا ِد شاغل در روند کارجمعی
بدون استثناء توسط سرمايه استثمار ميشوند و يا اگر بفرض بگوئيم که نظر
مارکس در اينجا چنين است ،بايد گفت که اين استنباط يا اين فرضا ً نظر مارکس
قطعا ً نادرست است( .ميبايست از ديدگاه واقعا ً طبقاتی نگاه کرد و ديد که افراد
تشکيل دھندهُ اين »کارگر جمعی« و درگير و شاغل در روند اين کار جمعی
در قلمروی توليد )و توزيع( بورژوائی کاالھا دارای چه جايگاه و چگونه نقشی
در اين روند ميباشند يعنی آيا آنھا -گذشته از انجام کارھای مختلف مربوط به
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ف توليد کننده اضافه ارزش ھستند ،چنانکه
توليد ارزش ھای مصرف -صر ِ
کارکنان عھده دار کارھای جسمی يعنی کارگران واقعی چنين اند ،يا نيما ً توليد
کننده اضافه ارزش و نيما ً در خدمت تحقق امر توليد اضافه ارزش و رھبری
وکنترل کننده کارگران ميباشند و لذا در زمرهُ يک قشراجتماعی ميانی قرار
ميگيرند و يا اينکه صرفا ً و تماما ً نقش و کارکردشان عبارت از کنترل و
رھبری روند کار و کارگران و نيمه کارگران مزبور جھت توليد اضافه ارزش
و فرمانفرمائی بر آنان است و در آمد و عايدی نسبتا ً بااليشان ھم عمدتا ً يا
تماما ً درواقع از ھمان اضافه ارزش توليد شده تأمين ميگردد و درنتيجه
رويھرفته در زمره يک قشر اجتماعی فوقانی بنام بورژوازی بوروکراتيک
قرار دارند.
اجتماعی افراد شاغل در
جايگاه
ای
حاشيه
بطور
اينجا
در
بحث
ادامه
قبل از
ِ
ً
قلمروی روساخت اجتماعی را -که قبال تا حدودی بدان پرداخته شد -بيشتر
اجتماعی افراد
مورد توجه و تأمل قرار ميدھم :بنظر من جايگاه طبقاتی و
ِ
مستقيما ً شاغل يا فعال در رشته ھای توليد و عرض ُه فرآورده ھای معنوی مانند
فيلم ھای سينمائی ،نمايش ھای تأتر ،موسيقی ،ترانه ،نوشته ھای ادبی ،اشعار،
آموزش ھای اخالقی يا فلسفی و غيره بخشا ً و در مواردی تماما ً توسط جھت
گيری طبقاتی و اجتماعی و محتوای انسانی موجود در اين فرآورده ھا تعئين
مستقيم امور سياسی و متعلقات آن و فعالين و مروجين و
ميگردد .و شاغلين
ِ
مبلغان سياسی بطور کلی نيز جايگاه طبقاتی واجتماعی اشان پيش از ھمه و در
ِ
ً
وانسانی
اجتماعی
ی
گير
جھت
و
اتی
طبق
مواضع
و
ديدگاه
توسط
ا
تمام
مواردی
ِ
ِ
اعمال و عملکردھايشان تعين ميابد).افراد شاغل در رشته ھا و موسسات
نياز شاغلين مستقيم بخش ھای
ف توليد کنندهُ وسائل و خدمات مورد
مختل ِ
ِ
سياسی حاکم و متعلقات آن چون قضائی و نظامی و پليسی و
دستگاه
مختلف
ِ
غيره بديھی است که در زمرهُ کارکنان قلمروی توليد و اقتصاد قرار گرفته و
جايگاه طبقاتی اشان بر اين اساس تعئين ميشود؛ بايد توجه داشت که مقصود از
شاغلين سازمانھا و نھادھای سياسی و متعلقات آن ھمواره شاغلين مستقيم در
اين حيطه است( .افراد »دستمزد« يا حقوق بگير مستقيما ً شاغل در حوزه توليد
معنوی)کارکنان جانبی اين حوزه -شاغل درھرگونه موسسه -که در کارتھيه و
فراھم نمودن وسائل و خدمات مورد نياز شاغلين مستقيم اشتغال دارند معموالً
کارکنان قلمروی اقتصادی محسوب ميشوند(ھمانند قلمروی توليد
مادی)اقتصادی( امکانا ً يعنی در صورتيکه ميزان حقوق و عايدی اشان از حد
معينی کمترباشد برای صاحبان موسسات کاپيتاليستی مربوطه اضافه ارزش
توليد ميکنند و بدينگونه توسط اينھا استثمار ميشوند که دراينصورت و بدين
لحاظ کارگر بحساب ميايند ولی نيم ديگر از وجود اجتماعی اين کسان که حتی
ميتواند تعئين کننده تر باشد توسط نقش ھدايت کنندگی اشان يعنی جھت گيری
طبقاتی و اجتماعی و محتوای انسانی فرآورده ھا يا خدمات معنوی ای که توليد

٤٠

و عرضه ميکنند تعئين ميگردد که در جامعه سرمايه داری اکثراً مشتمل بر
تأمين منافع
جھت گيری ھای بورژوائی يا بنحوی ديگر ناانسانی و در راستای
ِ
و عالئق و خواست ھای اقشار بورزوازی و حکومت آنھا ميباشد؛ ساير شاغلين
فعاالن حوزه توليد معنوی که درآمدھای باالئی دارند و يا در استخدام کسی و
يا
ِ
حقوق بگير نيستند جايگاه اجتماعی و انسانی اشان معموالً در درجه نخست
توسط جھت گيری اجتماعی و انسانی مستتر در آنچه عرضه مينمايند و سپس
بگير شاغل در موسسات
مديران حقوق
ميزان درآمدشان معين ميگردد؛ و
ِ
ِ
کاپيتاليستی توليد کننده فرآورده ھا و خدمات معنوی دارای ھمان جايگاه طبقاتی
ھستند که درمورد رھبران و ميران و کارکنان اداری در قلمروی توليد مادی
گفته شد.
بديھی است که قسمت معينی از قلمروی معنوی شام ِل نھادھای مذھبی و
روحانيون و غيره ،از آنجاکه نقش و عملکردش صرفا ً عبارت از تحميق و
ھدايت وانقياد فکری واخالقی مردم در راستائی ارتجاعی و خرافی و
بورژوائی و ناانسانی است ،تماما ً ھمانند روبنای سياسی حاکم و متعلقات آن -که
ذيالً مورد توجه قرار خواھند گرفت -محسوب ميشود؛ ليکن قسمت ھای ديگر
قلمروی مزبور اگرھم کامالً سمت و سوئی بورژوائی داشته باشند تنھا در
ضمن توليد وعرض ُه فرآورده ھا وخدمات معنوی بھرحال مورد نياز خود
جامعه و البالی اين فرآورده ھا و خدمات به تبليغ و ترويج و اشاع ُه ايده ھا و
گرايشات بورژوائی وھدايت وانقياد فکری و اخالقی افراد جامعه در اين جھت
می پردازند .نا مناسب نيست که ھمچنين اشاره کنم که عموم رسانه ھای موجود
نياز افراد جامعه
ت
درجامعه سرمايه داری ،که معموالً اطالعا ِ
ِ
گوناگون مورد ِ
بويژه در زمينه ھای سياسی و اجتماعی و اقتصادی را ارائه مينمايند و امکانا ً
برای آنان برنامه ھای گوناگونی را تھيه و عرضه ميکنند ،از آنجا که اين
کارھا را در عموم يا اکثر موارد از ديدگاھی بورژوائی و با برخورد ھا و
ساختن اذھان در جھتی بورژوائی
تعبير و تفسيرھای بورژوائی و لذا ھمراه با
ِ
انجام ميدھند ،موسساتی دوگانه محسوب ميشوند و نقشی دوگانه دارند:
اقتصادی ،و سياسی و ايدئولوژيکِ رويھمرفته بورژوائی.
بگير شاغل در سازمان ھا و نھادھای سياسی و نظامی و پليسی
افراد حقوق
ِ
و قضائی تشکيل دھندهُ حکومت بورژوازی)قضائی و پليسی تاآنجا که جنبه
سياسی داشته و درخدمت حفظ نظم اجتماعی بورژوائی بوده و نيز تا آنجاکه به
امور مستقيما ً غير سياسی مانند اختالفات خصوصی بين اشخاص از ديدگاھی
ِ
بورژوائی برخورد ميکند( ھيچکدامشان بطور مستقيم در روند ارزش افزائی
سرمايه شرکت ندارند يعنی اضافه ارزش توليد نميکنند و استثمار نميشوند
ت
چونکه در اين حيطه ھا الاقل بطور کامالً غالب توليد محصوالت و خدما ِ
مادی يا معنوی مورد نياز جامعه  -که محم ِل توليد اضافه ارزش است -صورت
نميگيرد؛ عملکرد افراد مزبور بطورکلی و الاقل بطور کامالً غالب عبارتست
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از تأمين »شرايط خارجی« مناسب ومساع ِد الزم جھت انقياد و استثمار
کارگران ونيمه کارگران در عرص ُه توليد و اقتصاد و حفظ حاکميت طبفه حاکم
يا کل بورژوازی بر اقشار و طبقات ديگر و ھمچنين تأمين منافع جھانی اين
طبقه و يا به بيان ديگر مھار يا سرکوب کارگران و توده ھای مردم و
جريانھای نماينده و پيشگام آنھا و اجرای قوانين بورژوائی حاکم و حراست از
منافع و مصالح طبقه حاکم در سطح جامعه و در سطح بين المللی است ونه
توليد وسائل و خدمات بھرحال موردنياز مردم و جامعه .افراد مذکور با دريافت
کار کارکنان بخش ھای توليدی و ثروت متعلق به مردم
سھمی از
ِ
حاصل ِ
زندگی مادی و معنوی خود را ميگذرانند و در اين بين خيلی کسانی ھستند که
از سھم کم يا کمتری برخوردار ميشوند که معنايش اينست که حکومت و طبقه
حاکم نميخواھد يا نميتواند از »منابع مالی«ای که در اختيار دارد -منابعی که از
طريق تصاحب بخشی ازاضافه ارزش توليد شده در روند توليد اجتماعی و
ت متعلق به مردم تأمين ميشوند -مقادير
بخشی از عايدی زحمتکشان و يا ثرو ِ
بگير شاغل در برخی موسسات خصوصی
بيشتری به آنھا بپردازد .افراد حقوق
ِ
کاپيتالستی که نوعی خدمات سياسی يا امنيتی و غيره ارائه ميدھند)مثالً شرکت
ھای خصوصی عرضه کنندهُ باصطالح خدمات امنيتی و حفاظتی( ،اگر چه در
خدمت پول سازی برای صاحبان اينگونه موسسات و شرکت ھا ھستند ،اما ،از
مستقيم امور سياسی و متعلقات
شاغلين
آنجا که فعاليت ھايشان ھمانند عملکر ِد
ِ
ِ
آن در حکومت بورژوازی و معموالً مکمل آن و يا مورد نياز پاره ای محافل
سياسی بورژوائی ميباشد ،جايگاه اجتماعی آنان مانند شاغلين دستگاھھای
حکومت در امور سياسی و قضائی و نظامی و پليسی تعين ميابد که قبالً مورد
توجه قرار گرفت.
ً
طبقاتی افراد در جامعه بورژوائی :در
ا
واقع
بندی
تقسيم
ديدگاه
بنابراين ،از
ِ
مورد آوازخوان مورد اشارهُ مارکس)و بطورکلی ھنرمند يا ھنرپيشه حقوق
بگير مشابه او( ،درست است که برای سرمايه دار صاحب موسسه ذيربط پول
ِ
ميسازد و بدين لحاظ کارگر محسوب ميشود ،ولی ھمانطور که بيان شد جايگاه
طبقاتی و اجتماعی اش ھمچنين و امکانا ً مھمتر ازھمه توسط جھت گيريھای
اجتماعی و انسانی مستتر در آنچه عرضه و ارائه ميدھد تعئين ميشود و از اين
لحاظ در نتيجه يا درصف خدمتگزاران بورژوازی ويا در زمرهُ نمايندگان
ادبی طبقه کارگر يا اقشار اجتماعی ميانی جای ميگيرد .و
فکری و ھنری و
ِ
بگير مورد نظرمارکس ،که برای صاحبکاری پول ميسازد،
نويسندهُ حقوق
ِ
چنانچه نوشته ھايش مضامين ايدئولوژيک يا سياسی و قضائی و غيره داشته
باشد ،بھرحال جايگاه اجتماعی اش ھمچنين توسط جھت گيری طبقاتی و
اجتماعی اين نوشته ھا تعئين ميگردد؛ و چنانچه او در زمينه ھای مستقيما ً
مربوط به امور توليدی و اقتصادی و يا معنوی مينويسد بلحاظ جايگاه طبقاتی يا
ھمانن ِد يک فر ِد شاغل در سطوح پائينی کارھای فکری و رھبری در قلمروی
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اقتصادی بوده و به قشر متوسط جديد تعلق ميابد و يا نيما ً توسط اين واقعيت که
بمثابه يک کارگراضافه ارزش توليد ميکند و نيما ً توسط جھت گيری معين
طبقاتی آموزگار مزبور نيز
معنوی در نوشته ھايش تعئين ميشود؛ وجايگاه
ِ
ھمچون اين نويسنده تعئين ميگردد .و مدير ،مھندس ،متخصص فنی ،ناظر
وغيرهُ مور ِد نظرمارکس نيز ،چنانکه فوقا ً توضيح داده شد ،در عموم موارد در
طبقاتی
جايگاه طبقاتی قشر متوسط جديد و در مواردی ھم در جايگاه
ِ
بورژوازی بوروکراتيک قرار ميگيرند.
بگير شرکت
حقوق
مختلف
«
کارکنان
»
در گفته ھای دسته دوم ،مارکس
ِ
کننده در روندھای توليد ماد ی و معنوی در جامعه بورژوائی را صرفا ً ازنقطه
ی درعين حال توليد اضافه ارزش و ارزش
نظر شرکت آنھا در اين روندھا ِ
ِ
افزائی سرمايه مورد توجه قرار داده و روی اين مطلب متمرکز شده است و نه
از نقطه نظر تقسيم بندی طبقاتی آنھا در مناسباتشان با يکديگر در حيط ُه روند
ھای توليد و در سطح جامعه؛ و تا آنجا که من ميدانم او در ھيچيک از آثارش
بطور مشخص و مستقيم و بقدر کافی مفصل به تحليل و توضيح کليت تقسيم
بندی طبقاتی در جامعه سرمايه داری نپرداخته است تا بطور کامل و قطعی
معلوم شود که نظرش در اين مورد چيست و من فکر ميکنم که مقصود او از
گفته ھای دسته دوم رويھمرفته تأئيد اين نيست که مديران ،مھندسان،
متخصصين فنی و ناظرھا و يا نويسندھا ،آوازه خوانھا ،آموزگاران و نظائر
آنھا صرفا ً کارگر محسوب ميشوند و جزئی از طبقه کارگر را تشکيل ميدھند
ولی اگر چنين تصور شود که مقصود و نظر او مويد آنست که اينگونه افراد
نيز در زمرهُ طبقه کارگر قرار دارند بايد بگويم که چنين برداشت از نظر او يا
بگوئيم اين نظر او قطعا ً نادرست است .و نظريه من در مورد گروھبندی
طبقاتی در جامعه بورژوائی – که بيان شد -صحيح ودرست است.
طبقه کارگر -پرواضح بمفھومی که من بيان داشته ام ،بنابر جايگاه معين
عينی اجتماعی اش ،بالقوه تمايل به امحاء ھرگونه تقسيم بندی طبقاتی و تمايزات
طبقاتی دارد .بديھی است که اين طبقه اجتماعی درصورتی بطور بالفعل دارای
ت پايان دادن به ھرگونه طبقات ميشود يعنی بطور بالفعل خواستار انجام
خواس ِ
انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم و تحقق بخشيدن به کمونيسم ميگردد
ی منطبق با مصالح طبقاتی
که قبل از ھمه بطور کافی از آگاھی و رشد فکر ِ
خودش برخوردار گردد در حاليکه در جامعه سرمايه داری عموما ً سخت در
ھجوم ايدئولوژی ھای بورژوائی و مورد توافق بورژوازی قرار داشته
معرض
ِ
ِ
و عموما ً بطور غالب از اين ايدئولوژی ھا متأثر ميگردد و بدين ترتيب از رشد
و تکامل آگاھی طبقاتی راستين خودش ممانعت ميشود .اما قشر متوسط جديد-
که افراد آن اکثراً بلحاظ فکری و فرھنگی طبقاتی خاص خودشان بطور بالفعل
نسبتا ً رشد يافته تر نيزھستند ،بواسطه جايگاه عينی اجتماعی دوگانه اش ،از
يکسو مانند طبقه کارگر متمايل به پايان دادن به ھرگونه مناسبات طبقاتی و از
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خواھان حفظ موقعيت طبقاتی بالنسبه ممتاز وبرتر و رھبری کننده
سوی ديگر
ِ
خود ميباشد که اين يک حاکی از گرايش او به حفظ يا ايجا ِد نوعی نظام طبقاتی
دار کارھای فکری و
فوقانی افراد حقوق
بورژوائی است .و رده
بگير عھده ِ
ِ
ِ
رھبری و مدبريت يعنی بورژوازی بوروکراتيک که البته تماما ً خواستار بقای
نظام سرمايه داری و باصطالح در بھترين حالت در شکل دولتی ميباشد .پس
ميتوان گفت ،بورژوازی بوروکراتيک در کليت خود بکلی و قشر متوسط جديد
ت پايان بخشيدن به نابرابری بين افراد
در کليت خود تا درجه معينی فاقد خواس ِ
جامعه از طريق تلفيق کار فکری و جسمی در سطح ھر فرد و امحاء سلسله
مراتب شغلی و از طريق ايجاد مساوات در برخورداری از ثمرات توليد
اجتماعی و غيره ھستند و اين عدم خواست به امحاء اين نابرابری ھا و پيامد
ھای اجتماعی و مادی و معنوی اشان طبعا ً در جھان بينی و گرايش فکری
اقشار مزبور باز تاب يافته و بصورت ديدگاه ھائی بيشتر يا کمتر متفاوت
ومتمايز از جھان بينی طبقه کارگر -ھرچند امکانا ً در التقاط با اين جھان بينی
يا صرفا ً تحت لوای آن -بروز و تجلی مينمايد که در زمانھا و شرايط و موار ِد
مختلف بصورت نقطه نظرات و موضع گيريھای اجتماعی و سياسی ای-
ھرچند امکانا ً با نام وعنوان »مارکسيستی« و »کمونيستی« -متجلی ميگردد که
بيشتر يا کمتر مغاير با مارکسيسم واقعی بعنوان جھان بينی طبقه کارگر
ميباشند.
دادن قشراجتماعی ميانی يا فوقانی مزبور -که ،به اقتضاء
از اينرو قرار
ِ
جايگاھھای عينی اجتماعی اشان يعنی بالذاته ونه بعلت ناآگاھی و عقب ماندگی
فکری ،بطور قابل توجھی يا تماما متمايل به نظام طبقاتی سرمايه داری و
دارای ديدگاه توجيه گر اين نظام ھستند -در زمرهُ طبقه کارگر ،چنانچه در
ارتباط با مارکسيسم وجھان بينی کمونيستی باشد ،امکانا ً درعين حال منجر به
واقعی طبقه کارگر و در
بينی
نفوذ جھان بينی اين يا آن قشر مذکور در جھان
ِ
ِ
ً
بينی التقاطی غيرکارگری و کارگری يا صرفا علی
تکوين نوعی جھان
نتيجه
ِ
ِ
الظاھر طبقاتی کارگری ميگردد و بدينگونه گرايش ھای فکری و اجتماعی و
سياسی بنوعی نيمه بورژوائی يا بورژوائی در التقاط با عناصر ايدئولوژيک
ِ
مارکسيستی و کمونيستی يا صرفا ً با لفافه ای از اين عناصر بوجود ميايد .در
ف مارکسيسم در زمين ُه مفھوم سوسياليسم و
واقع يکی از علت ھای
اساسی تحري ِ
ِ
مفاھيم کمتر يا بيشتر بورژوائی بوروکراتيک از
و
ش برداشت ھا
پيداي ِ
ِ
سوسياليسم ھمين نفوذ جھان بينی ھای متعلق به دو قشر اجتماعی مزبور در
جھان بينی مارکسيستی است .و چنين نفوذی در عالم واقع بطور خودبخودی
توسط آن افراد و جريانھای بھرحال مدعی مارکسيست و کمونيست صورت
ميگيرد که بطور ناآگاھانه يا آگاھانه کم يا بيش بجای طبقه کارگر متأثر از يکی
از آن دوقشر اجتماعی و حامی و سخنگوی آن ھستند و بگونه ايکه ممکن است
در مواردی حتی مقصودشان از »طبقه کارگر« در حقيقت تنھا يکی از يا ھر
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دوی اين اقشار باشد .کسانی که بعنوان مارکسيست وکمونيست اين يا آن يک از
دو قشر اجتماعی مزبور يا ھردوی آنھا را بخشی از طبقه کارگر ميدانند – اگر
دچار نا آگاھی و کج فھمی نباشند -برحسب مورد کمتريا بيشتر راست گرا و
گرايش در تحليل نھائی بورژوابوروکراتيک ميباشند .البته کسانی ھم که
دارای
ِ
طبقه کار گر را منحصر به مزد يا حقوق بگيران انجام دھندهُ کارھای جسمی
در قلمروی توليد و توزيع کاالھا ميدانند الزاما ً فاقد انحراف از مارکسيسم و
بدون ايراد واشکال مھم نيستند چونکه ممکن است از جھت يا جھات ديگری
گرايش راست روانه يا انحراف و ايراد نسبتا ً عمده ای داشته باشند ولی بھر
حال »مارکسيست« ھا و »کمونيست«ھای معتقد به کارگر بودن ھمه حقوق
بگيران شاغل در قلمروی اقتصادی  -که شايد حتی قلمروی سياسی و متعلقاتش
را نيز به آن اضافه کنند ،اگر حتی ردهُ فوقانی افراد صاحب مشاغل رھبری و
مديريت را مستثنی و خارج سازند ،بازھم قطعا ً کمتر يا بيشتر دارای گرايشی
راست روانه و بورژوائی بوروکراتيک ھستند يا اينکه بعلت کج فھمی و يا
ناآگاھی چنين گرايشی را طرفداری ميکنند.
تمايزات طبقاتی و نابرابری ھای اجتماعی در جامعه سرمايه داری تنھا
محدود به تمايزات و نابرابری ھای بين طبقه کارگر و طبقه سرمايه داران
شامل تمايزات و نابرابری ھای بين طبقه کارگر و
خصوصی نميشود بلکه
ِ
بورژوازی بوروکراتيک ،بين طبقه کارگر و قشر متوسط جديد ،بين طبقه
کارگر و خرده بورژوازی خصوصی ،بين قشر متوسط جديد و طبقه سرمايه
داران خصوصی و نيز بورژوازی بوروکراتيک ،بين خرده بورژوازی
خصوصی و اقشار مختلف بورژوازی ،بين بورژوازی بوروکراتيک و اقشار
سرمايه داران خصوصی و غيره نيز ميگردد .ميبايست کليت تمايزات طبقاتی و
نابرابری ھای اجتماعی در جامعه بورژوائی را درنطر گرفت و مدنظر قرار
داد .و امحاء طبقات -که درطی دوران سوسياليسم انجام می پذيرد -عبارتست
از پايان دادن واقعی و بنيادی و کامل به مجموعه و کلي ُه تمايزات طبقاتی و
نابرابری ھای اجتماعی مزبور و بازتاب ھا و پيامدھايشان در حوزه ھای
سياسی و معنوی و نيز به گونه ايکه ھيچ نوع طبق ُه حاکم جديد و ھيچ نوع
مناسبات طبقاتی جديد بوجود نيايد؛ و تلفيق کار فکری و جسمی در سطح ھر
فرد و پايان دادن به سلسله مراتب شغلی و امحاء کليت تقسيم کارطبقاتی بمفھوم
واقعی ،که بخش بسيار بزرگی از فرايند کلی امحاء طبقات و يک پيش شرط
پايه ای تحقق اصل»از ھرکس برحسب توانائی اش و به ھرکس برحسب
نيازش« را تشکيل ميدھد ،عمدتا ً معطوف به ازميان بردن تمايزات طبقاتی و
تحتانی متشکل از
نابرابريھای اجتماعی بين طبقه کارگر و اقشار فوقانی و
ِ
افراد صاحب مشاغ ِل فکری و ھدايت و رھبری و مديريت در ھمه امور
گوناگون اقتصادی واجتماعی است که از جامعه سرمايه داری پيشين بجا مانده
اند.

٤٥

طبقات و مناسبات طبقاتی تنھا محدود به مناسبات استثمارگرانه و انقيادآميز
معين بالفعل اصلی نميشود بلکه ھرگونه انقياد يا فرودستی يک
بين دو طبقه
ِ
گروه اجتماعی در برابر گروه ديگر يا بيان ديگر ھرنوع و ھرگونه روابط
اجتماعی سلطه و تابعيت ،باالئی و پائينی ،برتری و کھتری ،رھبری کنندگی و
رھبری شوندگی ،فرماندھی و فرمانبرداری و نظائرآن يا در يک کالم ھرنوع
و ھرگونه مناسبات اجتماعی باالدستی و فرودستی را دربر ميگيرد).مناسبات
فرودستانه وفرادستانه بين زنان و مردان و بين ملت ھا يا اقوام و پديدهُ برتری
طلبی نژادی و نژادپرستی البته مستقيما ً در خارج از روابط فرودستی و
فرادستی طبقاتی قرار ميگيرند اما اينگونه مناسبات ھم از تعلقات ويژهُ نظام
جانبی وجود طبقات و مناسبات
طبقاتی و يا محصول يا پيام ِد غيرمستقيم يا
ِ
طبقاتی ميباشند و با امحاء طبقات و ھمراه با آن بايد بطور کامل محو گردند(.
و امحاء طبقات عبارتست از پايان دادن به ھرنوع و ھر شکل و ھر اندازه از
فرادستی و فرودستی در روابط و مناسبات بين انسانھا.
تقسيم بندی طبقاتی در جامعه سرمايه داری تنھا بيانگر واقعيت اجتماعی
فروش يا عدم فروش نيروی کار خود و استثمار فروشنده نيروی کار توسط
سرمايه نيست بلکه اين تقسيم بندی بايد بر مبنای امر خريد و فروش نيروی کار
استثمار افراد فروشندهُ نيروی
و استثمار)در شکل توليد اضافه ارزش( يا عدم
ِ
ت گروه بندی افراد ازلحاظ اشتغال
کار توسط خريداران آن و نيز با نظر داش ِ
در کار جسمی يا کار فکری و رھبری و مديريت و سطح اجتماعی اين نوع
اخير کار و ھمچنين گروھبندی افراد بلحاط انجام کارمولد در قلمروی توليد و
بخش ھائی از حيطه معنوی يا کارغيرمولد در حوزه روساخت سياسی حاکم و
متعلقات آن -که در آن توليد اضافه ارزش و سرمايه افزائی ھم صورت
نميگيرد -انجام پذيرد .و فقط کسانی که چنين درک و برداشتی از مفھوم طبقات
در جامعه بورژوائی دارند مناسبات طبقاتی را در مفھوم کامل و جامع آن
خواستار کمونيسم بمثابه جامع ُه عاری و
درک ميکنند و ميتوانند دارای آرمان يا
ِ
آزاد از ھمه و ھرگونه تقسيم بندی ھا و تمايزات طبقاتی باشند و بطور درست
و کافی توجه داشته باشند که موجوديت بقايای گوناگون طبقات در جامعه
سوسياليستی درعين حال زمينه ھای بالقوهُ رش ِد مجدد و بازگشت روابط
استثماری بورژوائی و طبقاتی ھمراه با ساير مشقات و مظالم اجتماعی آن را
تشکيل ميدھد؛ و نه کسانيکه درک ھای ناقص و ناکافی يا نادرست از طبقات
دارند.
بگيران انجام دھندهُ کارھای دون پاي ُه
طبقه کارگر بمفھوم مزد و حقوق
ِ
جسمی و يدی در قلمروی توليد و اقتصاد جامعه سرمايه داری  ،اگر ھم بطور
بالفعل بسيار متأثر از جھان بينی ھای طبقاتی غير کارگری بوده و فاقد خواست
تحقق بحشيدن به کمونسيم باشد ،بھرحال پايگاه اجتماعی عينی ای را تشکيل
ميدھد که خاستگاه سوسياليسم و کمونيسم بمفھوم واقعی و راستين و خاستگاه
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کامل ھرگونه مناسبات طبقاتی و فرادستانه و
واقعی امحاء بنيادی و
خواست
ِ
ِ
فرودستانه و ستمگرانه و ستمکشانه بين انسانھا با تمامی تعلقات و پيامدھای
اجتماعی و مادی و معنوی ناانسانی و ظالمانه اشان ميباشد و نه »طبقه کارگر«
بمفھومی که تقريبا ً ھمه انواع مزد يا حقوق بگيران انجام دھندهُ ھمه انواع
کارھای جسمی و فکری و رھبری را در برميگيرد .چنين»طبقه کارگر«
عينی گرايشات بورژوائی بوروکراتيک و سلطه جويانه نيز بوده و
خاستگاه
ِ
مبين خواست و نياز به تحقق
الاقل نميتواند بطور خالص و کامل بيانگر و
ِ
سوسياليسم البته بمعنای واقعی باشد.
تجرب ُه باصطالح »ساختمان سوسياليسم« و تداوم اين»سوسياليسم« يعنی
سرمايه داری دولتی در سده بيستم ميالدی در اتحاد شوروی سابق و
ديگرکشورھا -که ھنوزھم در چند کشور موجوديت دارد -بطور روشن و قطعی
نشان داد که نظام کارمزدی وبطور کلی سيستم روابط کار و سرمايه و نظام
اجتماعی مبتنی بر انقياد کار توسط
اجتماعی سرمايه داری)يعنی سيستم و نظام
ِ
سرمايه ،سلطه سرمايه و اسارت کار ،بھره کشی سرمايه از نيروی کار و
فرمانفرمائی آن در تمامی ابعاد اجتماعی( ميتواند در شکل )دولتی( جديدی ،اما
جانبی موجود در شکل
ی ميتوان گفت
بيش و کم بدون پاره ای از پديده ھا ِ
ِ
متعارف آن مانند معضل بيکاری يا بحرانھای اقتصادی يا بازار سھام يا تبعيت
قيمت ھا از تغيئرلت عرضه وتقاضا در بازار و غيره و بدون وجو ِد طبق ُه
نمايندگی
شخصی وسائل توليد و توزيع ،و به
داران مالکِ خصوصی و
سرمايه
ِ
ِ
ِ
ُ
حاکم جديد که نوعی بورژوازی بوروکراتيک است ،بر
اجتماعی
ه
طبق
يک
ِ
جامعه حکمفرما گردد؛ و اين طبقه حاکم جديد يا بورژوازی بوروکراتيکِ
ت نما ِد شخصی سرمايه را تشکيل ميدھد و بطور کامالً جمعی بر
دولتی -که کلي ِ
سطوح
که
است
افرادی
از
متشکل
دارد
مالکيت
و
کنترل
توزيع
وسائل توليد و
ِ
فوقانی مشاغل فکری بمعنای مشاغل ھدايت و رھبری و مديريت امور مختلف
ِ
اقتصادی و اجتماعی و سياسی را در اختيار خود دارند .اين تجربه در زمان
مارکس وانگلس يا قبل از آن بوجود نيامده بود تا اينکه آنھا آنرا مورد بررسی
و تحليل قرار داده و نتيجه گيريھای خود از آن را در نظريه ھايشان درباره
مفاھيم سرمايه و طبقات اجتماعی وارد نمايند .ميبايست اين موضوع را خوب
در نظر گرفت و بقدر کافی مورد توجه و تأمل قرار داد.

٤٧

٤٨

 -٣دموکراسی در جامعه سوسياليستی
نخست مسئل ُه آزادی ھای دموکراتيک و آنگاه جنبه ھای ديگری از
دموکراسی در جامعه سوسياليستی و در رابطه با سوسياليسم را مورد بررسی
قرار ميدھم .مقصود از »آزادی ھای دموکراتيک« عبارتست از آزادی ھائی
چون آزادی عقيده ،آزادی بيان ،آزادی تشکل ،آزادی تحزب ،آزادی اجتماع،
آزادی اعتصاب ،آزادی برگزاری مراسم ،آزادی انتخاب محل سکونت ،آزادی
انتخاب نوع پوشش وغيره .در زمين ُه آزادی ھای دموکراتيک تحت سوسياليسم،
به بيان نکاتی به شرح زير می پردازم :
بودن جامعه طبعا ً ايجاب ميکند که اين آزادی ھا بطور
اوالً سوسياليستی
ِ
اجتماعی فوق العاده
گروھھای
منھای
جمعيت
ھمه
يعنی
،
«
واقعی برای »مردم
ِ
قليل و ناچيز مشتمل بر افرا ِد متعلق به اقشار بورژوازی سابق و نمايندگان و
وابستگان فکری و سياسی و فرھنگی نزديکشان که ھنوز دارای گرايش و تفکر
ِ
ت
عميقا ً و تماما ً بورژوائی ھستند ،وجود داشته باشد که اين بمعنای ضرور ِ
وجو ِد آزادی ھای مزبور بطور بی قيد و شرط و برابر برای ھم ُه آحاد مردم يا
بعبارت ديگر عموم افراد جامعه است .ھم ُه بخش ھای مختلف مردم و افراد و
گروھھای مختلفی که بلحاظ فکری يا سياسی يا فرھنگی يا صنفی و غيره آنان
را نمايندگی و يا حمايت ميکنند اگرچه ممکن است ھنوز درعين حال تاحدودی
ت بورژوائی و خرده بورژوائی
کمتر يا بيشتر دارای عقايد و افکار و گرايشا ِ
ف مذھبی يا ليبراليستی يا
ويا حتی ماقبل بورژوائی در شکل ھای مختل ِ
ناسيوناليستی يا شبه کمونيستی و غيره و يا اشکال ديگری از تفکرات خرافی و
غيرعلمی و اخالقيات و خصائص ناانسانی) مثالً در رابطه با ستمگری بر
حيوانات يا تخريب محيط زيست( باَشند ولی معذلک بايستی بطور واقعی و بی
قيد و شرط از آزادی ھای دموکراتيک برخوردار باشند.
ثانيا ً از آنجا که سوسياليسم در وجه پويايش ،که معطوف به ھدف نھائی اش
ميباشد ،فراين ِد تحقق بخشيدن به کمونيسم است که در آن تمامی روساخت
ايدئولوژيک ومعنوی عاری و آزاد از ھرگونه نگرش ھا و عقايد و اخالق ھا
و آداب و سنن و ھنرھا وادبيات و غيره و در يک کالم ھرگونه ايدئولوژی ھای
طبقاتی و ناانسان و خرافی است و از آنجا که امر پايان دادن بنيادی و کامل به
وجود اينگونه ايدئولوژی ھا و نھادھای مربوطه معموالً ازطريق ِاعمال خفقان
ت
و سرکوب و ممنوعيت امکان پذير نبوده و نيازمن ِد اقناع و آموزش وتربي ِ
اجتماعی تکامل يابندهُ سوسياليستی و در طی
افراد جامعه بر بستر اقتصادی و
ِ
ت پيگيری شونده وتدريجی است ،لذا
يک روند تاريخی بيش و کم طوالنی مد ِ
جامعه سوسياليستی از اين لحاظ نيز به وجود آزادی ھای دموکراتيک بمعنای
واقعی و بطور بی قيد و شرط نياز دارد.

٤٩

فراگير مزبور وجو ِد بی قيد و
پس از دوجھت يا دولحاظ بنيادين و اساسی و
ِ
شرط آزادی ھای دموکراتيک بمعنای واقعی در جامعه سوسياليستی ضروری
ميباشد؛ ولی لحاظ سومی ھم وجود دارد که در جھت عکس تأثير ميگذارد و در
نتيجه بی قيد و شرط بودن آزادی ھای مزبور در اين جامعه را از حالت مطلق
درمياورد و نسبی ميسازد .اين لحاظ سوم بر محدوديت ھائی از اين قبيل داللت
ب آزادی ھای مزبور از گروھھای سابقا ً سرمايه
ميدارد :امکانا ً ضرورت سل ِ
دار و بورژوابوروکرات و مدافعان و نمايندگان سياسی و ايدئولوژيک بيش و
کم عمده آنھا -که فوقا ً نيز بدان اشاره شد ،ممنوعيت آموزش متون مذھبی و
اشکال مختلف ايدئولوژی ھای بورژوائی و خرافی و ناانسانی در مدارس و
مراسم شديداً خرافی يا شديداً موي ِد ستمگری
ی
دانشگاھھا ،ممنوعيت برگزار ِ
ِ
طبقاتی يا ملی يا جنسيتی يا ممنوعيت کشتن يا آزار دادن حيوانات در مراسم،
سی روحانيت و فعاليت روحانيون و نھادھای مذھبی ،لزوم
محدودکردن اسا ِ
ی فوق
ھای
آکسيون
و
اقدامات
مقابله با برخی
افراطی جريانھای سياسی وفکر ِ
ِ
العاده راست گرای مثالً نژادپرست يا فاشيست يا بنيادگرای مذھبی ،و البته
امکانا ً مواردی ديگر.
بنظر ميايد در رابطه با آنچه که درباره سه جھت يا بگوئيم سه عامل تعين
بخش آزاديھای دموکراتيک در جامعه سوسياليستی گفته شد توضيحاتی بشرح
ِ
زير الزم است:
بديھی است که در جامعه سوسياليستی از ھمان بدو استقرار آن مردم ،عموم
افراد جامعه ،بايد بمراتب بطور واقعی تر و وسيع تر از باصطالح دموکراتيک
ترين جامعه بورژوائی در حيطه ھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی و بلحاظ
امور فردی از آزادی ھای دموکراتيک برخوردار باشند .و من فکر ميکنم که
کمونيستی کارگران و توده
در دوره ھای آغازين سوسياليسم ھرچقدر آگاھی
ِ
دوران جامع ُه سرمايه داری پيشين و در جريان انقالب
ھای مردم -که در
ِ
سوسياليستی کسب کرده اند -وسيع تر و عميق تر و تکامل يافته تر باشد بھمان
ت مساعد تری برای استقرار آزاديھای واقعی و بدون قيد و شرطِ
نسبت وضعي ِ
دموکراتيک و مطالبه اين آزادی ھا از سوی افراد جامعه بوجود ميايد و اين امر
طبعا ً از جھاتی ديگر نيز در مورد کار استقرار سوسياليسم و بقاء آن صدق
مينمايد).البته در دوره گذار از سرمايه داری به سوسياليسم -که بقول مارکس
بلحاظ سياسی متناظر با »ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا« ست -که بويژه مدت
زمان کاربرپائی سوسياليسم در ابعاد مختلف آن را شامل ميگردد ممکن است
شرايط به گونه ای باشد که اين آزادی ھا اينچنين وجود پيدا نکند و محدوديت
ھائی از اين حيث برای مردم و گروھھای نمايندهُ آنان بوجودآيد( .اينکه در
جامع ُه مستقرشدهُ سوسياليستی مالکيت ھای بورژوائی يا خرده بورژوائی بر
وسائل توليد و توزيع و شيوه بورژوائی و خرده بورژوائی فعاليت ھای

٥٠

اقتصادی ديگر منسوخ شده و به بيانی ممنوع ميباشد و نظام آموزشیِ
سوسياليستی حاکم بوده و آموزش دروس مذھبی و تعليمات فلسفی و اجتماعی
و اخالقی بورژوائی و خرده بورژوائی و ناانسانی و خرافی ديگر بر افتاده و
بمعنائی ممنوع است و غيره و غيره ،بدين معنا نيست که آزادی ھائی چون
آزادی عقيده و بيان و اعتراض و تشکل واجتماع و غيره از مردم و عموم افراد
با ھرنوع تفکر منجمله طرفدار نظام سرمايه داری و تجليات آن سلب گردد و يا
اين آزاديھا برای آنان به روالی معمول و عمومی مقيد به شروطی شود؛ با
ف غيرسوسياليستی در ميان مردم و گروھھای نماينده و حمايت
گرايشھای مختل ِ
ب وجو ِد بی قيد و شرط آزاديھای دموکراتيک،
کنندهُ آنان معموالً بايد ،درچارچو ِ
بروشھای واقعا ً دموکراتيک و از طريق اقناع و آموزش مقابله کرد.
امحاء ريشه ای و کامل ھم ُه ايدئولوژی ھای طبقاتی يا ناانسانی و خرافی و
سوسياليستی
نھادھای مربوط به آنھا -که بمثابه روندھای معينی در بطن جامعه
ِ
مستقر شده صورت ميگيرد -بنظرمن بطورکلی مستلزم آنست که اينگونه
معتقدات و اخالقيات و تمايالت در ھيچيک از حيطه ھای سياسی و معنوی
سرکوب و فرو خورده و مخفی نشوند -که درصورتيکه چنين شوند باقی ميمانند
وشايد ھم در خفا تقويت ميشوند -بلکه بطور آزادانه امکان بيان و تظاھر
اجتماعی تکامل يابندهُ
پيداکنند تا اينکه ،بر بستر مساع ِد اقتصادی و
ِ
تاريخی بلند مدت با کار مستمر و پيگير شونده و
سوسياليستی ،در يک فرايند
ِ
بسندهُ آموزشی و روشنگری و قانع سازی بروشھای صحيح علمی و انسانی
تدريجا ً ترک و محوگردند و اين امر نيازمند وجود بی قيد و شرط آزادی ھای
دموکراتيک بمثابه روالی معمول و عمومی در جامعه نيز ميباشد .ھمه افرا ِد
بيش و کم حام ِل ايدئولوژی ھای مزبور -که در ابتدا عموم افراد جامعه را
طی يک فرايند تاريخی بالنسبه درازمدت از طريق پی
شامل ميشود -بايستی
ِ
بردن به نادرستی چنان تفکرات و اخالقيات وتمايالت خود)و درمورد جھان
شدن آن -که طی فرايندی منطبق با
بينی طبقاتی پرولتاريا با پی بردن به زائد
ِ
فراين ِد تکامل سوسياليسم به کمونيسم صورت ميگيرد( تدريجا ً از آنھا دست
بکشند و باالخره بطورکامل آنھا را طرد نمايند؛ و معدود افراد فوق العاده
بستر جامع ُه سوسياليستی
سرسخت و متحجری ھم که چنين نکنند قاعدتا ً بايد بر
ِ
درطی چند نسل با فوتشان وعدم جايگزينی اشان توسط کسانی ديگر ازميان
بروند.
ً
معھذا ،ھمانطور که فوقا اشاره شد ،فاکتور عمل کنندهُ ديگری ھم تحت
سوسياليسم وجود دارد که بی قيد و شرط بودن آزادی ھای دموکراتيک در اين
جامعه را از حالت مطلق درمياورد ونسبی ميسازد :در جامعه سوسياليستی
استقرار يافته بويژه در دوره ھای اوليه آن کامالً امکان دارد که برخی اقدامات
و فعاليت ھای پاره ای از جريانھای سياسی يا ايدئولوژيک فی المثل جريانھای
ناسيوناليستی فاشيست يا بنيادگرای مذھبی بطور عملی و بالفعل بر جامعه
ِ
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ضربه جدی وارد کند يا درميان مردم بطورويژه ای رعب و ناامنی يا بدگمانی
و دلسردی کاذب نسبت به سوسياليسم ايجاد نمايد وغيره  ،که در چنين حاالتی
ت نظر و رأی اکثريت مردم يا مطابقت با قانون
ت موافق ِ
ممکن است)درصور ِ
ب مورد تأئيد اين اکثريت( مرتکبين اقدامات و اعمال مذکور و تنھا اين
مصو ِ
افراد معين برحسب مورد بازداشت و محاکمه و مجازات يا بعنوان افراد يا
گروھی خاص از پيش ممنوع الفعاليت شوند يا برخی از آزادی ھا از آنھا سلب
گردد يا....وچنين چيزھائی بھر حال بمعنای محدود کردن آزادی ھای
دموکراتيک و بی قيد و شرط بودن اين آزادی ھاست .يا ھمانطور که قبالً گفته
شد مثالً ممکن است از بازماندگان اقشار بورژوازی سابق و نمايندگان و
مدافعان بيش و کم مھم و فعالشان آزادی ھای مزبور کم و بيش سلب شده باشد
دادن حيوانات در مراسم منع شده و ممنوع ميباشد و غيره
يا مثالً کشتن و آزار
ِ
و غيره .و اين محدود کردن ھای آزادی ھای دموکراتيک و يا بی قيد و شرط
بودن آنھا در جامعه سوسياليستی بخصوص در دوره ھای اوليه آن که حاوی
نسانی سرمايه داری پيشين است حاکی از
ی نظام طبقاتی و ناا
ی قو ِ
آثار و بقايا ِ
ِ
مواردی فوق العاده نادر و استثنائی نيست بلکه ميتواند شامل موار ِد نسبتا ً قابل
توجھی باشد.
بی قيد وشرط بودن آزادی ھا در عرصه ھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی
و در امور شخصی در جامعه سوسياليستی -که بھرحال رويھمرفته نسبت به
دموکراتيک ترين جامعه بورژوائی ھم بطور بمراتب وسيع ترو وعميق تر و
واقعی تری تحقق پيدا ميکند -در واقع تا حداکثر امکان پذير متحقق گشته و لذا
امری نسبی و نه مطلق محسوب ميشود .فقط با تحقق کمونيسم يعنی جامع ُه
عاری از ھرگونه آثار و بقايای مناسبات طبقاتی و تقسيم بندی ھای ملی و قومی
و ھرگونه ناانسانيت گرائی در عرصه ھای مادی و اقتصادی و در روبنای
اجتماعی و ايدئولوژيک و معنوی است که تضادھا و تعارضات اجتماعی
حاصل از آنھا – که در جامعه سوسياليستی اگرچه بطور پيوسته کاھش يابنده
ولی بھرحال ھنوز وجود دارند -کامالً ازبين رفته و آزادی ھای دموکراتيک ،
که بلحاظ محتوای خود ھرچه بيشتر تعالی يافته اند ،بصورت جزئی از شيوهُ
شامل ھمگان
رفتار طبيعی و خودبخودی ھمه افراد جامعه در آمده و بدينگونه
ِ
بمعنای مطلق آن شده و بطورمطلق بی قيد و شرط ميگردد .سوسياليسم در وجه
پويايش در اين ارتباط فرايند تاريخی تکام ِل امر بی قيد و شرط بودن آزادی
ھای مزبور از نسبی به مطلق است.
در جامعه سوسياليستی آزادی ھای دموکراتيک ،ھمانطور که گفته شد ،نسبت
به دموکراتيک ترين جامعه سرمايه داری ھم بمراتب از ابعاد پرعمق تر و
گسترده تری برخوردار است ولی بااين وجود بی قيد و شرط بودن اين آزادی
ھا نه مطلق بلکه نسبی است .اگر کسانی ھستند که در واقع معتقد به وجو ِد بی
مطلق آزاديھای مزبور در جامعه سوسياليستی ميباشند  ،بنظر من،
قيد و شرط
ِ
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اين کسان قطعا ً
دچار تصوری ذھنی گرايانه و نادرست و شايد ھم ناشی از
ِ
گرائی بلحاظ طبقاتی در تحليل نھائی ليبرالی در اين باره
نوعی دلبخواھی
ِ
ھستند .آنھا بايد در اين زمينه بقدر کافی بينديشند وتعمق ورزند که چگونگی
ف تمايالت برخی
آزادی ھای دموکراتيک در جامعه سوسياليستی را نه صر ِ
افراد بلکه مجموع واقعيات عينی ای که جامعه با آنھا درگيراست تعئين ميکند و
از جمله اين واقعيت که بايد با اقدامات و تھديدات عليه سوسياليسم مقابله شود و
ی سياسی و فرھنگی و فکری و
اين مقابله ،در شرايط وجو ِد بقايای بالنسبه قو ِ
اخالقی بورژوائی و غيرسوسياليستی ،ممکن است در مواردی و بطريقی به
ِ
محدود شدن آزادی ھای مزبور بيانجامد.
درست است که در جامعه واقعا ً سوسياليستی اين مردم ھستند که بھرحال
مطابق با خواست و نظر خود چگونگی نظام اجتماعی و سير حرکت آنرا تعئين
مينمايند و لذا آنان بايد مطلقا ً بدون قيد و شرط از آزادی ھای دموکراتيک
برخوردار باشند اما از سوی ديگر در چنين جامعه اکثريت باالی مردم درعموم
امر
موارد نه بنحوی باصطالح بيطرفانه بلکه بطور جانبدارانه از سوسياليسم و ِ
بقاء و تکامل آن دفاع خواھند کرد و اين دفاع آنان ميتواند در مواردی مثالً
منجر به کاھش آزادی ھای مزبور برای اقليت ھای بسيار کوچکی از جمعيت
گردد.البته مقصود از سوسياليسم مورد دفاع مردم سوسياليسم راستين و واقعی
است وگرنه دفاع از »سوسياليسم«ھای دروغين يا شبه سوسياليسم ھا ،که
بيانگر اين يا آن نوع ديدگاه و خواست بورژوائی بوده و ممکن است در جامعه
ِ
ت تقليل يا حتی ازميان
مطرح يا حتی برجسته يا عمده شوند ،منجمله درجھ ِ
بردن آزادی ھای مزبور نيز قرار دارد.
ِ
حال مقول ُه »دموکراسی« را از جھات ديگری به شرح زير مورد توجه قرار
ميدھم :
ميتوان گفت که دموکراسی بطور کلی و بمفھوم وسيع مشتمل بر دو وجه
است :يکی آزادی ھای اجتماعی و فردی يا به بيان ديگر آزادی ھای
دموکراتيک برای مردم)بمعنای عموم شھروندان جامعه بورژوائی يا عموم
افراد جامعه سوسياليستی( و ديگری ھدايت و رھبری امور مختلف سياسی و
ميزان عمق ودامن ُه
اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی توسط مردم .برحسب
ِ
ی دموکراسی بمفھوم مذکور ،ما با اشکال و درجات مختلف و معينی از
فراگير ِ
دموکراسی مواجه ھستيم که ميتوان آنھا را بطورکلی به دموکراسی
ی تحت حاکميت بورژوازی( و
بورژوائی)دموکراسی در جامعه سرمايه دار ِ
ُ
ت
ل
سوسيا
ه
جامع
دموکراسی سوسياليستی) دموکراسی در
يستی تحت حکوم ِ
ِ
کارگری که تکامل يافته ترين و عميق ترين دموکراسی است( تقسيم نمود.
دموکراسی بورژوائی -که خود طی مراحل تاريخی موجوديتش تحت تأثير
مبارزات اجتماعی در زمينه ھائی مثالً در زمينه حق رأی برای ھمگان و برای
زنان گسترش يافته و بعالوه در ھر زمان معينی ھم ممکن است فقط تا درج ُه
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معينی تحقق يابد -اساسا ً بر دموکراسی برای مجموع طبق ُه سرمايه دار داللت
دارد و بيانگر دموکراسی در چارچوب حاکميت سرمايه يا به بيان ديگر
ت آن بنحوی
حاکميت باصطالح دموکراتيک بورژوازی ميباشد ولی موجودي ِ
نسبتا ً محدود و صوری عموم شھروندان را ھم در برميگيرد که اينھم البته
عمدتا ً مشتمل براشکال بالنسبه محدود و کم عمقی از آزادی ھای اجتماعی و
فردی برای اينان ميباشد و کار ھدايت و رھبری و مديريت امور محتلف جامعه
را اصالً شامل نمشود و اين کار در انحصار نمايندگان و کارگزاران طبقه
سرمايه دار -که علی الظاھر امکانا ً توسط مردم انتخاب ميشوند -قرار
دارد).ضمنا ً ميتوان گفت که امروزه مقصود از »دموکراسی بورژوائی«
تکامل يافته ترين شک ِل تا کنونی اش ميباشد( .در حاليکه تحت دموکراسی
سوسياليستی عموم افراد جامعه بطور عميق و گسترده از آزادی ھای
دموکراتيک برخوردار ميگردند و ھمچنين از طريق نمايندگان راستين خود که
درعين حال بطور واقعی متکی بر نظر و رأی آنان ھستند امور مختلف جامعه
را ھدايت و رھبری و مديريت مينمايد.
بلحاظ تاريخی ،در دورانھای اخير و حاضر ،قبل از گذار به دموکراسی -که
قاعدتا ً دموکراسی بورژوائی است ،ديکتاتوری مطلق ُه غالبا ً فردی بر جامعه
ی
بودن
حاکم است .ديکتاتوری مطلقه يا ناشی از بيش و کم غالب
عناصر قو ِ
ِ
ِ
حقوقی فئودالی و پيشاسرمايه داری در نظام حکومتی
ايدئولوژيک و سياسی و
ِ
جامع ُه نيمه سرمايه داری يا سرمايه داری نسبتا ً عقب مانده بوده و بصورت
ت سلطنتی يا جمھوری يا مذھبی ولی ھمگی شديداً استبدادی تجلی پيدا
حکوم ِ
عوامل خاص و ويژهُ تاريخی و اجتماعی و
تأثير علل و
تحت
اينکه
يا
ميکند و
ِ
ِ
ی معموالً نه بسيار پيشرفته بوجود ميايد؛
دار
سرمايه
جامعه
در
ديگری
سياسی
ِ
ِ
و در مورد دوم  -صرفنظر از دوره ھای موقتی و کوتاه مدت بحران سياسی يا
اقتصادی يا جنگ وغيره که حکومت بورژوازی نوع دموکراتيک ھم امکانا ً
مصلحت خود را در عرصه ھائی در ِاعمال ديکتاتوری مطلقه می بيند -ميتوان
گفت که در نتيج ُه علل و عوامل مزبور جناح ھائی از بورژوازی حکومت را
بدست ميگيرند که نه خواھان دموکراسی بورژوائی بلکه خواستار اعمال
ديکتاتوری مطلقه خود بوده و اين ديکتاتوری را حاکم مينمايند .ميتوان در مورد
اول ايران کنونی و نيز دوره رضا شاه و دوره محمد رضاشاه در زمانھای بعد
از کودتای  ٢٨مرداد يا عربستان سعودی از زمان پيدايش تا کنون و ھم اکنون
و درمورد دوم کشور چين يا بالروس امروزی را بعنوان نمونه و مثال از
ديکتاتوری مطلق ُه در واقع گروھھائی -و درمورد اول ھم الاقل امروزه -از
بورژوازی ذکر نمود.
گذار از ديکتاتوری مطلقه به دموکراسی و تکامل دموکراسی بطورکلی سه
مرحل ُه تاريخی به اين شرح را طی ميکند -١ :مرحل ُه دموکراسی بورژوائی يا
ليبرالی که تاريخا ً بالفاصله بدنبال گذار از ديکتاتوری مطلقه و بصورت
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حاکميت دموکراتيک بورژوازی در جامعه وجود پيدا ميکند -گذاری که در
مقطع تاريخی و در جای خود بھرحال يک تحول اجتماعی بالنسبه مترقی و
گامی به پيش محسوب ميگردد -و ممکن است دوران تاريخی بسيار طوالنی ای
را دربرگيرد؛ و بھرحال تحت حاکميت دموکراسی بورژوائی نسبت به
ديکتاتوری مطلقه ،تا آنجا که به اين عامل مربوط ميگردد ،بلحاظ سياسی
شرايط بالنسبه مساعدتری برای طبقه کارگر و پيشروان فکری و سياسی او
وموقتی »دموکراسی انقالبی« بصورت جامعه
ايجاد ميشود -٢ .مرحل ُه زودگذر
ِ
ً
ً
دموکراتيک انقالبی که ،امکانا ً
تاريخی
جريان
طی
در
،
ا
قطع
و
ا
لزوم
نه
و
ِ
انتقال از سرمايه داری به سوسياليسم يا شايد از ديکتاتوری مطلقه به
تحقق دموکراسی برای تمامی طبقات و اقشار
دموکراسی بورژوائی ،بصورت
ِ
و گروھھای اجتماعی در جامعه بورژوائی ،بوجود ميايد و طی اين مرحله
پيشرو پرولتاريا و ھمينطور ھريک ازطبقات ديگر تالش ميکنند تا
جريانھای
ِ
توده ھای مردم را برای انتقال به مرحل ُه بعدی جامعه -که از نظر طبقه کارگر،
ت وجو ِد پيش شرط ھای مادی و اجتماعی الزم ،انقالب سوسياليستی
در صور ِ
و گذار به سوسياليسم است -قانع و بسيج و ھدايت نمايند -٣ .مرحله دموکراسی
پرولتاريائی يا سوسياليستی که بر حکومت طبقاتی پرولتاريا داللت دارد و با
برقراری سوسياليسم درجامعه آغاز ميگردد و کل دوران تاريخی سوسياليسم را
وبيانگر وجو ِد دموکراسی واقعی برای عموم اعضاء جامعه
دربر ميگيرد
ِ
ميباشد؛ و با تحقق کمونيسم و امحاء دولت بمفھوم وسيع» ،دموکراسی« -که در
ت طبقه حاکم داللت مينمايد -مفھوم خود
جامع ُه طبقاتی بر شکل معينی از حکوم ِ
را از دست ميدھد و محتوای بسيار تکامل و تعالی يافت ُه آن بصورت جزئی از
اجتماعی ھمه افراد درميايد.
ت
اخالق و عادا ِ
ِ
بنظر من ،ھمانطور که در قسمت اول از مبحث  ۵در نوشته حاضر بطور
مفصل تری آمده است ،کشورھای سرمايه داری بيش و کم عقب مانده و درعين
حال تحت ديکتاتوری مطلقه بورژوازی ،بلحاظ تاريخی علی العموم نيازمن ِد
انقالب دموکراتيک و البته آن نوع انقالب دموکراتيک ھستند که درنتيج ُه آن
اوالً اين ديکتاتوری مطلقه به دموکراسی بورژوائی در کاملتری شکل آن تحول
يابد و ثانيا ً يک دگرگونی و سمت گيری اقتصادی جدی وپايدار به نفع توده ھای
کارگر و زحمتکش بوجود آيد .کشورھای مزبور ،در مقياس تاريخی تازمانيکه
ھنوز به آن سطح از تکامل اقتصادی واجتماعی سرمايه داری نرسيده اند که
پيش زمينه ھای مادی و اجتماعی ضروری برای گذار به سوسياليسم بطور
واقعی و بالفعل در آنھا فراھم شده باشد ،در مرحل ُه اين نوع انقالب دموکراتيک
و نه در مرحله انقالب سوسياليستی قرار دارند .و تحقق پيروزمندان ُه انقالب
دموکراتيک مزبور مھمتر از ھمه مستلزم وجو ِد بالفع ِل حداقل معينی از آگاھی
سياسی و اجتماعی در ميان توده ھای وسيع مردم درطی زمان وقوع موقعيت
انقالبی و انقالب است تا اينکه اين توده ھای بپاخاسته بتوانند برای حصول
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کامل به اھداف مذکور تالش و پيگيری نمايند و فريب افراد و احزاب و
گروھھا و جريانھائی را نخورند که بيش وکم خواھان ھمان ديکتاتوری مطلقه يا
تأمين حد اکثر منافع اقتصادی برای بورژوازی ميباشند .و تحقق اين سطح از
آگاھی توده ھای وسيع مردم ميتواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد که
ب
ت آگاه گران ُه نسبتا ً کافی و مطلو ِ
تعئين کننده ترين آنھا قاعدتا ً عبارت از فعالي ِ
پيشرو نسبتا ً
انقالبی طبقه کارگر و برخی جريانھای
کمونيست ھا و پيشروان
ِ
ِ
مترقی ديگر در ميان توده ھای مزبور بويژه در زمانھای کم و بيش طوالنی
ِ
ت نسبتا ً
مس
که
چيزی
،
ميباشد
انقالب
وقوع
از
پيش
در
مدت
تلزم وجو ِد موقعي ِ
ِ
مساعد برای اين جريانھا در زمانھای مزبور نيز ھست .تنھا در کشورھای
سرمايه داری پيشرفته يعنی بلحاظ اقتصادی و اجتماعی بقدر کافی تکامل يافته،
ت سلط ُه ديکتاتوری مطلقه بورژوازی باشند،
چنانچه به عللی استثنائی تح ِ
بالفاصه بعد از انقالب دموکراتيک انجام انقالب سوسياليستی و گذار به
سوسياليسم در دستورکار قرار ميگيرد و يا شايد ھم تنھا يک انقالب
سوسياليستی الزم ميباشد که وظايف انقالب دموکراتيک را نيز بانجام رساند.
در قسمت پايانی اين مبحث ،در رابطه با امر تحقق دموکراسی سوسياليستی
در زمين ُه رھبری امور توسط مردم ،اين مسئله را مورد توجه و بررسی قرار
ميدھم که در جامعه سوسياليستی مرجع نھائی در تصميم گيری ھای کالن در
زمين ُه پيشبرد امور اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرھنگی عبارت از نظر
و رأی مردم است و نه چيز ديگر:
تحت سوسياليسم مرجع نھائی در تدوين ھرگونه قانون و تعئين ھرگونه ھدف
کلی اداره و پيشبر ِد امور مختلف اجتماعی
و برنامه و سياست و روش کالن و ِ
عبارتست از خواست ونظر مردم يعنی آنچه که رأی اکثريت مردم بيان و باز
گو ميکند و نه خواست و نظر فالن حزب يا گروه يا فرد)اعضاء ھرارگان
ب آنچه که
شورائی يا حکومتی يا مديريتی و غيره تنھا برطبق و در چارچو ِ
توسط مردم به تأئيد و تصويب نھائی رسيده است عمل و جزئيات امور را
تعئين و اجرا ميکنند و آنھم البته تحت شمو ِل ضوابط سوسياليستی يعنی اينکه
آنھا بايد منتخب مستقيم مردم يا شوراھای منتحب مردم و تحت نظارت و
پاسخگو به مردم و ھرلحظه توسط آنان قابل عزل باشند و حقوق و عايدی اشان
ھم سطح حقوق و عايدی کارکنان متوسط جامعه باشد( .اين امر که بيانگر انجام
گيری امور زندگی اجتماعی و مادی و معنوی انسانھا مطابق با خواست و ارادهُ
واقعی خود آنان ميباشد در ھر مورد مشخص از طريق نظر خواھی از مردم
ذيربط) برحسب مورد کل مردم يا مردم يک منطقه يا شھر يا ناحيه معين يا
عموم کارکنان يک رشته يا موسس ُه معين توليدی و اقتصادی يا فرھنگی يا
آموزشی و غيره و غيره( انجام می پذيرد .و شيوهُ نظرخواھی از مردم ھم بايد
کامل ھم ُه افراد در زمين ُه انتخاب خود و در بيان
مبتنی بر آزادی واقعی و
ِ
خواست و اظھار نظر خود باشد و در ھر مورد مشخص متناسب با شرايط
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کلی جامعه
بطور صحيح تعئين گردد .در کار رھبری و پيشبر ِد امور
ِ
سوسياليستی ،مراجع ُه مستقيم به نظر و رأی مردم شيوه و روال معمول و
متعارف محسوب ميشود و آنچه که اين نظر و رأی بازگو ميکند تعئين کنندهُ
کالن تصميم گيری ھا و اقدامھا و ھدف ھا و برنامه ھا و
اشکال
نھائی قوانين و
ِ
ِ
کار پيشبر ِد امور مختلف اجتماعی است و نه نظر و رأی
در
روشھا
تدابير و
ِ
شورائی
فالن احزاب يا گروھھا) حتی تشکل ھای شورائی( يا افراد .ارگانھای
ِ
ب مستقيم مردم ھمراه با ارگانھای دولتی و قانونگزاری و قضائی -که خود
منتخ ِ
منتخب شوراھا يا منتحب مستقيم مردم ھستند -که رويھم حکومت سوسياليستی
را تشکيل ميدھند و ھمچنين ارگانھای »شورائی« رھبری و اداره کنندهُ
موسسات مختلف اقتصادی و آموزشی و فرھنگی و غيره عموما ً و طبق روال
عادی بايد در اتخاذ نھائی تصميم ھای کالن وکلی به رأی مستقيم مردم رجوع
کنند و فقط در موارد فوق العاده اضطراری و فوری و موارد حقيقتا ً موجه
ديگر که رجوع به آراء مردم واقعا ً ممکن و عملی نباشد استثنائا ً مجاز ھستند و
آنھم -در مورد ارگانھای حکومتی -تحت نظارت شورای مربوطه به اتخاذ
احکام
تصميم کلی و نھائی جھت اقدام و اجرا مبادرت نمايند .فی المثل
ِ
نھائی
د
تأيئ
سوسياليستی به
ب
دادگاھھای سوسياليستی ،که منطبق با
ِ
قوانين مصو ِ
ِ
ِ
ِ
مردم رسيده صادر ميشوند ،عموما ً در زمرهُ چنان موارد مجاز محسوب
ميگردند.
در جامعه سوسياليستی ،در ھمه امور اقتصادی و سياسی و اجتماعی و
فرھنگی که به عموم مردم يا بخش بزرگ يا کوچک معينی از آنان مربوط
ميشود ،قاعده و روال معمول کار اينست که ھر قانونی در ھر شکل و ھر
سطح که بايد تصويب شود و ،در موارد کالن و کلی ،ھر اقدامی که بايد انجام
گيرد و ھر ھدفی که بايد دنبال و متحقق شود و ھر خط مشی يا سياستی که بايد
در پيش گرفته شود و ھر روشی که بايد بکار بسته شود نخست و ابتدائآ توسط
نھاد ذيربطِ رھبری ومديريت يا نظارت يا قانونگزاری و غيره يا امکانا ً
ت حزبی يا غير حزبی و يا کسان ديگر ،که عضو يا مسئول
پيشروان کمونيس ِ
در نھادی حکومتی يا مديريتی نيستند ،پيشنھاد و مطرح يا ارائه ميگردد و آنگاه
توسط مردم يعنی کل مردم يا بخش ذيربط معينی از مردم)مثالً ساکنين يک
ناحيه يا کارکنان يک موسسه( بطور آزادانه و بقدر کافی مورد بحث و بررسی
قرار ميگيرد و باالخره نتيجه اين بحث و بررسی در يک نظر خواھی از آنان
مورد رأی گيری واقع ميشود و آنچه بنابر رأی اکثريت تأئيد و تصويب گردد
بعنوان قانون يا ھدف يا برنامه يا خط مشی يا سياست يا روش يا اقدام مورد
نياز پذيرفته و قطعی شده و توسط ارگان يا موسسه يا ارگانھا و موسسات
مربوطه -که اعضايشان تحت شمول ضوابط سوسياليستی قبالً بيان شده ھستند-
به مرحل ُه اجرا درميايد وجزئيات عملی آن مشخص و پيگيری ميشود.
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در جامعه سوسياليستی ،نه حزب يا احزاب کمونيستی بلکه مستقيما ً مردم و
يا ارگانھای شورائی) که اعضايشان منتحب مستقيم مردم و تحت شمول ضوابط
معين سوسياليستی ميباشند( اعضاء اصلی و اوليه دولت را از ميان افراد واجد
ِ
شرايط برميگزينند و در سطح موسسات و سازمانھای جداگان ُه اقتصادی و
اجتماعی و آموزشی و فرھنگی و نظامی و پليسی و غيره نيز »شورا«ھای
مستقيما ً منتحب عموم کارکنان )يا عموم افرا ِد مربوط ُه ديگر مانند دانشجويان(
و اشخاص معين ديگری ،که توسط شوراھای مزبور يا مستقيما ً توسط عموم
کارکنان و افراد مربوطه انتخاب ميشوند ومانند اعضاء شوراھا تحت شمول
ضوابط سوسياليستی ھستند ،کار رھبری و مديريت يا فرماندھی را انجام
ميدھند؛ و کار رھبری و مديريت يا فرماندھی در ھر سطح و حيطه و محدودهُ
اجتماعی يا سازمانی و توسط ھر نھاد و فرد و گروه افراد نيز در موارد کالن
اساس رجوع به نظر و رأی
و کلی چنانکه بيان گرديد طبق روال عادی بر
ِ
مستقيم مردم ذيربط واز اين طريق انجام میپذيرد.
ِ
دوران
تا آنجا که من ميتوانم در مورد آينده ھا تصور و پيش بينی کنم ،در
ِ
ت تدارک
کار درازمد ِ
جامع ُه سرمايه داری و در چارچوب شرايط اين جامعهِ ،
فکری و ذھنی انقالب سوسياليستی ،گذشته از فعاليتھای کمونيستھا و پيشروان و
فعالين انقالبی کارگری بصورت منفرد ،طبعا ً نيازمن ِد فعاليت تشکل ھا
بمفھوم سرنگونی يا
وگروھھای کمونيستی و سپس انجام اين انقالب
ِ
برکنارکردن بنيادی حکومت بورژوازی و تصرف قدرت سياسی توسط
ِ
پرولتاريا امکانا ً نيازمند رھبری) سازماندھی و ھم آھنگ سازی و پيشبر ِد(
مبارزات انقالبی توده ھای طبقه کارگر وساير اقشار زحمتکش توسط احزاب
انقالبی کمونيست خواھد بود) ميگويم »امکانا ً« چونکه در آينده ھا ھمچنين
ممکن است اين رھبری توسط افراد و ارگانھا يا »شورا«ھای انقالبی ای
درون خو ِد توده ھای کارگر
صورت گيرد که در آستانه يا در جريان انقالب از
ِ
ً
کمونيستی نسبتا باال بيرون
آگاھی
زحمتکش برخوردار از رشد فکری و
و
ِ
ِ
ِ
خواھند آمد( .اما بھرحال ھمينکه اين انقالب به پيروزی قطعی رسيد ،احزاب
مزبور و نيز ارگانھا و سازمانھای مشابه ديگر بايستی ،در طی دورهُ برپائی
فرھنگی سوسياليستی
حکومت کارگری وانجام انقالب ھای آغازين اقتصادی و
ِ
يعنی برپائی سوسياليسم ،نقش رھبری خود را سرانجام تماما ً و بطور قطعی به
ارگانھای شورائی منتخب مستقيم مردم واگذار کنند .بديھی است که در جامع ُه
سوسياليستی اعضاء احزاب کمونيستی و نيز ساير احزاب ،بعنوان افراد،
ميتوانند از سوی مردم يا در مواردی از سوی شوراھای مربوطه برای
ی دولتی و ارگانھای مديريت موسسات
عضويت در شوراھا و ارگانھای رھبر ِ
و غيره انتخاب شوند و بدين گونه در انجام امور اين ارگانھا مشارکت نمايند اما
نقش و عملکر ِد مستقيم احزاب مزبور در اين جامعه عبارت خواھد بود از
ت فکری و جھت بخشی و
روشنگری و ترويج وتبليغ و از اين طريق ھداي ِ
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شکلدھی به انديشه و پراتيک عموم افراد جامعه و اعضاء شوراھا و مسئولين
دولتی و اعضاء ارگانھای مديريتی وغيره در راستای حفاظت از سوسياليسم و
پيشبر ِد صحيح و موفقيت آميز امور آن و تکامل آن به کمونيسم و در جھت
امر تحق ِق سوسياليسم در سطح جھانی و غيره.
پيشبر ِد ِ
بودن نظر و رأی مردم در جامعه
نھائی
مرجع
امر
با
رابطه
در
البته
ِ
ِ
سوسياليستی در تصميم گيری ھا واتخاذ اقدامات و خط مشی ھا و روشھا
وغيره بشرحی که بيان گرديد ،ازجمله اين حقيقت اساسی ولی امکانا ً به اين
شکل و با اين نتيجه گيری مطرح ميگردد که توده ھای مردم مطابق با سطح
آگاھی اجتماعی بالفعل و بالنتيجه سطح خواست ھا و مطالبات اجتماعی بالفعل
خود نظر و رأی ميدھند و لذا درصورتيکه آنان بطور کافی از آگاھی صحيح
کمونيستی برخوردار نباشند امکان دارد که نفع و صالح حقيقی و واقعی خود
را درست تشخيص نداده و موافق با قوانين و ھدف ھا و خط مشی ھا و
روشھای واقعا ً سوسياليستی رأی ندھند و اين ممکن است سرانجام منجر به عدم
ت پيروزمندان ُه سوسياليسم يا حتی شکست قطعی آن گردد و لذا
تحقق و پيشرف ِ
جامع ُه سوسياليستی بايد در ھمه ابعادش تحت رھبری و درواقع حاکميت احزاب
کمونيستی قرار گيرد .اما بنظر من ،با توجه به خط مشی و شيوه ای که من
برای فعاليت کمونيستھا در ميان توده ھا در جامعه بورژوائی و مفھومی که
من از سوسياليسم و نيز آنچه که من در مورد پيش شرط مادی و اجتماعی گذار
ت بطورجھانی انديشيدن و برخورد و
به سوسياليسم و ھمچنين در بارهُ ضرور ِ
عمل کردن -وکاملتر از ھمه در اثر حاضر -طرح و ارائه نموده ام و باالخره
ی معموالً موجود در
با نظرداش ِ
ت خطاھا و انحرافات و عقب ماندگی ھای نظر ِ
احزاب کمونيستی و امکان استحال ُه آنھا به احزابی بورژوائی  ،اگر بطور عميق
بنگريم ،می بينيم که استدال ِل ظاھراً شايد موج ِه مزبور قطعا ً نادرست است:
بنابر ارزيابی و تصور من :چنانچه کمونيست ھا و احزاب کمونيستی در
جامعه بورژوائی به شيوهُ صحيح واقعا ً طبقاتی کارگری و علمی -که من آنرا
تاريخی
کار فرايند
ِ
در اين نوشته بويژه در مبحث  ۵طرح و بيان نموده امِ -
کار زمينه
ديگر
ذھنی انقالب سوسياليستی به بيان
ت تدارک فکری و
درازمد ِ
ِ
ِ
ت فکری و سياسی در ميان توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش
سازی درازمد ِ
را دنبال و پيگيری نمايند که يک شرط آن اينست که خودشان بطور ھرچه
بيشتر از خطا و انحراف و عقب ماندگی مبرا باشند ،در آنصورت نتيجه
عبارت از رشد واقعی و نسبتا ً ھمه جانب ُه آگاھی کمونيستی توده ھای وسيع
مردم ھمچنين برای زمانھای پس از انقالب در جامع ُه جدي ِد سوسياليستی خواھد
بود .و چنانچه انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم -در تطابق با نظري ُه
من در اين ارتباط که بويژه در مبحث  ۵در نوشت ُه حاضر بيان گرديده -زمانی
در جامعه بورژوائی انجام پذيرد که اين جامعه از تکامل اقتصادی و اجتماعی
اجتماعی مساعد برای اشاعه و
کافی برخوردار باشد ،در آنصورت پيش زمين ُه
ِ
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پايدار آگاھی کمونيستی توسط توده ھای مزبور و لذا برای
ب واقعی و
جذ ِ
ِ
فعاليتھای آگاھگران ُه کمونيستھا درجامعه مزبور فراھم خواھد شد که ماحص ِل آن
ت مساعد و مطلوبی
ھمچنين درجامعه
سوسياليستی بعدی بصورت وجو ِد وضعي ِ
ِ
برای سوسياليسم در رابطه با چگونگی آگاھی و رشد فکری مردم تجلی خواھد
علمی منتقل شده
يافت؛ و بعالوه سطح باالی ظرفيت ھای توليدی و تکنيکی و
ِ
از جامعه پيشين به جامعه جديد سوسياليستی پايه و زمين ُه مادی مساعدی جھت
عدم انحراف از خط مشی واقعا ً سوسياليستی و منجمله عدم انحراف بسوی
خودکامگی احزاب باصطالح»کمونيست« و حکومت باصطالح»سوسياليستی«
و جھت مشارکت مردم در کار رھبری و پيشبر ِد امور مختلف اجتماعی ايجاد
پيشرو پرولتاريا بطور واقعی و درست
انقالبی
خواھد نمود .و چنانچه نيروھای
ِ
ِ
انقالبی طبقه کارگر در
مبارزات
بين
ی
آھنگ
ت پيوند و ھم
به مسئل ُه ضرور ِ
ِ
ِ
تداوم آن تالش و
جوامع بورژوائی در سطح جھانی توجه نموده و برای تحقق و
ِ
فاکتور شرايطِ نامساع ِد جھانی
عمل نمايند ،در آنصورت ناکاميھای حاصل از
ِ
عدم موفقيت ھای امکانا ً
و
سوسياليستی
برای سوسياليسم در ھر جامع ُه معين
ِ
بوجود آيندهُ ناشی از اين فاکتور در راه تحقق بخشيدن به کمونيسم در عرص ُه
نقش آگاھان ُه نيروھای کمونيستی دراين زمينه
کل گيتی -تاآنجا که به عملکرد و ِ
مربوط ميشود -به حداقل ممکن خود خواھد رسيد .و گذشته از اينھا ،در خو ِد
جامع ُه واقعا ً سوسياليستی و در متن اين جامعه -جامعه ای که در آن سوسياليسم
بمعنای واقعی يعنی بمفھومی که بعنوان نمونه من ارائه نموده ام برقرار ميباشد-
آغازين اين جامعه ،اکثر توده ھای مردم ،حتی چنانچه
و نيز در دوره ھای
ِ
فرضا ً سطح آگاھی اشان نسبتا ً پائين باشد ،الاقل در اکثر موارد بيش و کم از
سوسياليسم  ،که بيانگر خواست واقعی خودشان است ،حمايت و دفاع خواھند
کرد و نفع و صالح خود را بطور صحيح و درست تشخيص خواھند داد).بايد
سوسياليستی انجام گرفت ُه منتھی شده به
توجه داشت که در ھرصورت انقالب
ِ
ً
ت اکثريت مردم
اين جامع ُه واقعا ً سوسيا
ليستی جديد طبعا بيش و کم مورد حماي ِ
ِ
قبلی بورژوائی بوده و در نتيجه بيانگر حد اقلی از رشد آگاھی
درجامع ُه
ِ
کمونيستی آنان در جامعه جديداً سازمان داده شده ميباشد و لذا اگر ھم فرضا ً اين
سطح آگاھی کافی نباشد ولی از حد معينی نميتواند کمتر باشد( .والبته چنانچه
کمونيستی نسبتا ً عميق و باالئی برخوردار باشند -که
اين توده ھا از آگاھی
ِ
چنانکه قبالً بيان نموده ام حتما ً الزم است چنين شود -اين حمايت و دفاع آنان،
که در دوره ھای آغازين اين جامعه جديد بيشتر مطرح و مبرم ميشود ،بدرجاتی
حتی امکانا ً بسيار متفاوت بطور وسيع تر و فراگيرتر و فعاالنه تر و مطمئن و
محکم تر صورت خواھد گرفت.
وانگھی و بھرحال از نقطه نظر واقعا ً طبقاتی کارگری و علمی و انسانی
درست آنست که مرجع نھائی در تصميم گيری ھای اجتماعی ،در موارد کالن
و کلی که از لحاظ عملی امکان پذير است  ،نظر و رأی مردم باشد و نه اينکه
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از »باال« خواست ھا و نظراتی بر آنان تحميل و ِاعمال گردد و يا بطور قيم
سيستم رھبری و
تحقق
مابانه برايشان از »باال« تصميم گرفته شود؛ و تنھا با
ِ
ِ
ی واقعا ً منتخب و نماينده مردم و تحت
مديري ِ
ت امور جامعه توسط ارگانھا ِ
نظارت آنان و واقعا ً متکی بر نظر و رأی آنان است که مردم بطور واقعی بر
کار ھدايت و رھبری جامعه نقش واقعا ً و
سرنوشت خويش حاکم گشته و در ِ
ت ناشی از تأثيرات منفی
کامالًعمده و تعئين کننده ايفاء مينمايند و بعالوه خطرا ِ
ً
ب چيزھائی چون تفوق يافتن جناحھای امکانا موجو ِد راست گرا و
و مخر ِ
بورژوائی در احزاب کمونيستی و يا استحال ُه کلی اين احزاب به احزابی
بورژوائی و غيره بر جامعه و مسير حرکت آن به حداقل ممکن ميرسد .در
جامع ُه باصطالح »سوسياليستی«ای که اھداف و سياست ھا و روش ھا از باال
مثالً توسط احزاب کمونيست تعئين و بر مردم ديکته ميشود ،چنين جامعه ای
سوسياليستی نيست و اگرھم بفرض موقتا ً از جھاتی سوسياليستی باشد قاعدتا ً بايد
نظام سرمايه داری و يا بھرحال تثبيت يافت ُه طبقاتی
سرانجام بطور کامل به يک
ِ
تبديل گردد؛ سوسياليسم که ھدفش تحقق خواست ھای مردم است بايد بطور
بالوسطه و مشخص نيز بيانگر و منطبق با خواست ھای مردم باشد و لذا
بدينگونه در جريان عمل مورد حمايت مردم قرار داشته و توسط آنان ھدايت و
رھبری و پيش برده شود.
وميانی اقشار اجتماعی ميانی که در
توده ھای طبقه کارگر و اليه ھای پائينی
ِ
جامعه سرمايه داری پيشرفته) که بنظر من فقط يک چنين جامع ُه کامالً پيشرفت ُه
بورژوائی دارای پيش شرط ھای مادی و اجتماعی گذار به سوسياليسم ميباشد(
ت فکری و
تاريخی درازمد ِ
مجموع ُه مردم را تشکيل ميدھند ،در جريان تدارکِ
ِ
ذھنی انقالب سوسياليستی -چنانچه بطور درست و کافی انجام پذيرد -و سپس
ِ
بيگانگی
در طی روند تحقق اين انقالب ،وسيعا ً و تا حد زيادی از آن خود
ِ
بورژوائی حاکم بيشتر يا کمتر
طبقاتی
فکری و ايدئولوژيک که تحت تأثير نظام
ِ
ِ
دچار آن شده اند رھائی يافته و دگرگونی فکری عظيمی در راستای پذيرش
سوسياليسم و آرمان کمونيسم پيدا ميکنند و در مرحل ُه تاريخی بعدی يعنی در
نگرشی آنان طبعا ً
جامع ُه سوسياليستی جديد اين تحول و دگرگونی فکری و
ِ
تداوم و ھرچه بيشتر و بيشتر تکامل پيدا ميکند .نه تنھا بلحاظ ضرورت بسط و
ارتقاء آگاھی کمونيستی توده ھای وسيع کارگر وزحمتکش جھت انجام انقالب
سوسياليستی و گذار به سوسياليسم بلکه از جھت ضرورت وجو ِد اشکا ِل
رشديافت ُه اين آگاھی در ميان توده ھای وسيع مردم در زمان پس از انقالب ودر
جامعه سوسياليستی تازه بوجود آمده ،الزم است کمونيستھا بعنوان پيشروان
انقالبی پرولتاريا در دوران جامعه سرمايه داری با نگاه و برخوردی بسيار
موثر
حيح مناسب و
ِ
دراز مدت و با اتخاذ خط مشی ھا و روشھای واقعا ً ص ِ
پرورش آگاھی
و
ترويج و تبليغ مستمر و پيگيرانه به کار توسعه و ارتقاء
ِ
کمونيستی تودھای وسيع کارگر و زحمتکش بپردازند و در اين ارتباط نه تنھا
ِ
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مشخص اجتماعی و اقتصادی و سياسی آنان رادر نظر
خواست ھا و مطالبات
ِ
گيرند بلکه ھمچنين بنيان و زيربنای فکری اشان را مورد توجه قرار داده و در
اخالقی مذھبی و ليبرالی و
جھت زدودن زمينه ھای فکری و عقيدتی و
ِ
ناسيوناليستی و شبه کمونيستی و خرافی و ناانسانی از اذھانشان و رشد و
پرورش بخشيدن به تفکر واقعا ً علمی و کمونيستی وايده ھای واقعا ً انقالبی و
ت)فی المثل در مقياس
کار بسيار درازمد ِ
انسانی در نزد آنان تالش نمايند .واين ِ
بخشيدن ھمه
زمانی دھھا و دھھا سال يا حتی خيلی طوالنی تر( رشد و تکامل
ِ
جانبه و بنيادی به آگاھی کمونيستی توده ھای وسيع عموما ً و رويھمرفته بايستی
مھمترين وظيفه کمونيست ھا وپيشروان انقالبی پرولتاريا را درطول اين زمانھا
تشکيل دھد.
درست است که تحت حاکميت نظام سرمايه داری و در جامعه بورژوائی
ساختن اذھان توده ھا موافق با نگرش ھا و ايده ھای
شرايط و امکانات برای
ِ
بنحوی بورژوائی و يا خرده بورژوائی بسيار مساعد است و آنان تحت اين نظام
قويا ً اذھانشان اينچنين ساخته ميشود ليکن از سوی ديگر بواسط ُه پيشرفت ھای
ف علمی و وجود مشقات و مظالم و بيدادگری ھای
فوق العاده زيا ِد مختل ِ
پرورش اذھان توده ھای
برای
زمينه
طبيعت
با
رابط
گوناگون اجتماعی و در
ِ
وسيع طبقه کارگرواليه ھای تحتانی اقشاراجتماعی ميانی مطابق با نگرش واقعا ً
منافع اجتماعی و مادی
کمونيستی و علمی وانسانی يعنی درانطباق با مصالح و
ِ
ت حقيقی و واقعی خودشان نيز مساعداست .و
ی کم و بيش دراز مد ِ
و معنو ِ
روشی
و
نظری
و
فکری
ماندگيھای
عقب
و
انحرافات
و
خطاھا
ازھمه
بيشتر
ِ
کنونی خود گروھھا و احزاب »کمونيست « -که بسياری از آنھا
و
تاکنونی
ِ
ديگر چيزی جزگروھھا و احزابی بکلی دارای جھان بينی بورژوائی وخرده
بورژوائی تحت لفاف ُه کمونيستی و مارکسيستی و با نام وعنوان »کمونيست«
ِ
نيستند -مانع از آن شده و ميشود که آنھا خط مشی و روشھای صحيح واقعا ً
کمونيستی وعلمی را در زمين ُه کار آگاھی بخشی درميان توده ھای وسيع کارگر
و زحمتکش در پيش بگيرند و دنبال نمايند .بنظر من تنھا متمرکز شدن بر روی
پيشرو کارگران و
عناصر و گروھھای بسيار محدود نسبتا ً آگاه و
ِ
»روشنفکران« و درعين حال جلب حمايت سياسی توده ھای بالنسبه وسيع از
گروه يا حزب خود اصالً کافی و درست نيست و بلکه بايد با ديدی بسيار دراز
مدت  -که بنظرمن با دورنمای وقوع انقالب سوسياليستی در کشورھای مختلف
در دوران کنونی نيزمطابقت دارد -و به شيوه ای که بيان داشتم برروی توده
ھای وسيع طبقه کارگر و ساير اقشار زحمتکش جھت بسط و ارتقاء بنيادی و
ھمه جانب ُه آگاھی کمونيستی آنان متمرکز گرديد) .وتشکل يابی ھای ضروری
اين توده ھای وسيع درصورتيکه از سطح نسبتآ باالئی از آگاھی ھای واقعا ً
کمونيستی برخوردار شده باشند و يا در حال طی چنين فرايند آگاھی يابی باشند
ميتواند يشتر يا کمتر بطور آسان وسريع و مطلوب و امکانا ً توسط خود آنان
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کافی اين فرايند
گرديدن نسبتا ً درست و
انجام گيرد( .و البته يک شرطِ متحقق
ِ
ِ
گرفتن
دوری
ھا
توده
تی
س
کموني
آگاھی
يابی
ت رشد وتکامل
تاريخی بلند مد ِ
ِ
ِ
ِ
روشی
و
نظری
ماندگيھای
عقب
و
افات
ر
انح
و
خطاھا
از
ھا
ی کمونيست
ِ
واقع ِ
احتمالی خودشان و شرط ديگر آن وجود حداقل معينی از دموکراسی و
آزاديھای دموکراتيک در جامعه بورژوائی است) .در مبحث  ۵بازھم درباره
اين مطلب سخن خواھم گفت(.
در رابطه با اينکه درجامعه سوسياليستی دراتخاذ تصميم ھا مرجع نھائی
نظر و رأی مردم است و نه فالن حزب يا گروه يا فرد ،بايد ھمچنين بگويم:
تجربيات تاريخی در زمينه سياسی و اجتماعی نشان داده اند که اگر توده ھای
تشخيص غلط
مردم ممکن است درنتيج ُه ناآگاھی دچار اشتباه و خطا شوند و
ِ
بدھند و ھمخوان با مصالح و منافع واقعی خودشان نظر ورأی ندھند ،احزاب
کمونيست بمعنای احزاب و سازمانھای سياسی ای که مدعی »کمونيست«
ھستند يا چنين ناميده ميشوند نيز -گذشته از نگرش و برخور ِد واقعا ً ناانسانی و
ت ھمگی اشان نسبت به مسئله ستم بر حيوانات -نه تنھا در بھترين حاالت
نادرس ِ
کمنر يا بيشتر دچار خطاھا و انحرافات و عقب ماندگی ھای نظری و روشی
ميباشند بلکه در بدترين حاالت به اشکال مختلفی بطور عمده يا کامالً استحاله
ت درواقع بورژوائی يا شايد
يافته و »فاسد« گرديده و به احزاب شبه کمونيس ِ
ً
خرده بورژوائی مبدل ميشوند بگونه ايکه ديگر تقريبا يا بطورکامل فاقد ھرگونه
ت الزم
خصوصيت وخصلت واقعا ً کمونيستی و انقالبی وصالحيت و ظرفي ِ
قالبی طبقه کارگر و زحمتکشان
صحيح ان
عملی
ی
جھت ھدايت فکری يا رھبر ِ
ِ
ِ
ِ
در جامعه سرمايه داری و ھدايت جامعه سوسياليستی در پس از سرمايه داری
ميگردند .اين امر در مورد گروھھای کوچکتر و افراد کمونيست نيز بيش و کم
صدق ميکند .وانگھی ،اصوالً ،ھدف رھائی طبقه کارگر و کل بشريت از
تمامی اشکال ستمگری و ستمکشی و آالم و مشقات در قلمروی اجتماعی و نيز
در زمين ُه روابط انسان با طبيعت است که بايد توسط خود کارگران و
زحمتکشان تحقق پيدا کند و شيوهُ تحقق آن بر طبق خواست خود آنان انجام
ی بويژه
پذيرد و وظيفه و نقش کمونيست ھا و احزاب کمونيست دادن ياری ھا ِ
ی الزم به آنان در راه متحقق گرداندن اين ھدف است ونه اينکه چنان
فکر ِ
برخورد و عمل کنند که به گروه ھائی با منافعی خاص و ويژهُ خود و جدا
ومستقل از توده مردم يعنی به قيم يا فرمانفرمای آنان و يا به يک قشر اجتماعی
ممتاز حاکم بر جامعه و غيره تبديل گردند.
يافتن احزاب کمونيست به غير کمونيست و بانگرش و خط
البته امر استحاله
ِ
مشی طبقاتی غير کارگری در مورد شوراھا بعنوان نھادھای نمايندهُ واقعی
مردم در جامعه سوسياليستی نيز ميتواند اتفاق افتد ،بدين معنا که اين شوراھا،
بمثابه ارگانھای تشکيل دھندهُ حکومت کارگری يا نظارت کننده بر اين حکومت
و يا رھبری کنندهُ امور گوناگون اين جامعه ،چنانچه خط فکری و سياسی

٦٣

راھنمايشان بطور غالب به يک خط غيرسوسياليستی و درواقع بورژوائی تحول
يابد و چنين وضعی زياد تداوم پيدا کند ،سرانجام آنھا مفھوم و مضمون واقعی
خود بمثابه نماينده مردم را ز از دست خواھند داد و -درصورتيکه ھنوز باقی
ی حقيقی خود)يعنی نماينده راستين
بمانند -به نھادھا وسازمانھائی تھی از محتوا ِ
کنترل طبقه حاکم
تحت
درواقع
مردم بودن( وبا عملکردی محدود و
ِ
ستمگرجديد ،که تحت چنين شرايطی سرانجام بطور قطعی تکوين خواھد يافت،
ِ
مبدل خواھند شد .اما با اين وجود و بھرحال در جامعه سوسياليستی ،که تحت
حاکميت واقعی خود مردم ،بمثابه ادام ُه ھمان طبقه کارگر و زحمتکشان جامع ُه
پيشين ،ميباشد ،طبعا ً صحيح ودرست آنست که رھبری و ادارهُ امورمختلف
اجتماعی برعھدهُ ارگانھای نمايندهُ مستقيم يا تا حدی با واسط ُه خود ھمان مردم
و واقعا ً متکی بر نظر و رأی خود آنان و متشکل از افرادی تحت شمو ِل
ضوابطِ سوسياليستی باشد ،و نه اينکه افراد و گروھھائی بصورت مجموع ُه
رھبران يک يا چند حزب ،که منتخب مستقيم يا با واسط ُه مردم و متکی بر
نظر خواھی واقعی از آنان و قاعدتا ً تحت شمول ضوابط سوسياليستی نيستند،
بطور خود سرانه و خود مختارانه و يا باصطالح در مقام قيم و به قيمومت از
جانب آنان رھبری وادارهُ حکومت و امور جامعه را در دست خويش بگيرند
ب دگرديسی
که در اينصورت اين وضع فی نفسه و به سھم خود ھمچنين موج ِ
و استحال ُه اين افراد و گروھھا به نوعی بورژوازی و طبق ُه ممتاز جديد حاکم و
مافوق مردم و شکست سوسياليسم ميگردد.
با تکامل و تحول سوسياليسم به کمونيسم ،جامعه سوسياليستی به جامعه
کمونيستی ،رھبری و مديريت بمثابه کار و وظيف ُه افرادی خاص ،ھرچند
منتخب مستقيم و نماينده واقعی عموم افراد جامعه  ،ازميان ميرود و ھرگونه
سلسله مراتب شغلی و اجتماعی امحاء ميابد و بگونه ايکه ھر فرد ازجامعه ،در
حاليکه با ھر فرد ديگر بلحاظ اجتماعی واقعا ً و کامالً ھم سطح و برابر است،
ت مورد نياز را نيز خودش در تلفيق با کارھای جسمی و
کار رھبری و مديري ِ
غير رھبری ای که تقبل ميکند انجام ميدھد يا به بيان ديگر در انجام کار
رھبری و مديريت نيز در سطحی کامالً برابر با ديگران مشارکت دارد ؛ و فقط
در مور ِد آن امور که اتخاذ تصميم مستقيما ً به جمع يا اجتماع معينی مربوط
برابر آن جمع يا
ميشود ،اصل رجوع به نطر و رأی ھم ُه افراد کامالً با ھم
ِ
کار
ای
ويژه
و
محدود
اجتماع بقوت خود باقی ميماند و نيز در موارد بسيار
ِ
انتخاب نماينده از سوی مجموع ُه افراد معينی -که البته ھمگی باھم وبا نماينده
خود در سطح و مقام اجتماعی کامالً برابری قراردارند -برای انجام اموری که
انجام آن مستقيما ً توسط خودشان ممکن نيست ھمچنان پا برجا مانده و به
شيوهای تکامل يافته تر اجرا ميشود.
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 -۴مسئله سوسياليسم در اتحاد شوروی
درپرتو آنچه که در سه مبحث قبلی درباره مفھوم سوسياليسم بررسی و بيان
مشخص تاريخی سيستم اجتماعیای که بعنوان
شد ،اينک بمثابه يک نمون ُه
ِ
»سوسياليسم« در اتحاد شوروی سابق بناگرديد و برای چندين دھه ادامه حيات
داشت را در ابعاد مختلف آن بشرح زير مورد توجه و بررسی قرار ميدھم:
در زمينه سياسی :از مدت کمی پس از انقالب اکتبر  ١٩١٧حوزهُ عملکرد
شوراھا و نقش آنھا در رھبری و اداره حکومت -صرفنظر از ايرادات و کاستی
ھائی که از ھمان ابتدا داشتند -درطی دوره »کمونيسم جنگی« وتا اواسط دوره
» نپ« ،دوره ھائی که اساسا ً بعلت مقتضيات ويژه و اضطراری اشان کار
برپائی سوسياليسم قطع گرديده و به حالت تعليق درآمده و به آينده موکول شده
بود ،بتدريج کاھش يافت و سرانجام تقريبا ً بطور کامل ازميان رفت و حکومت
و دولت بطور کامل و انحصاری در دست حزب بلشويک قرار گرفت .از
اواسط  ١٩٢٠به بعد شرايط جامعه برای برپائی سوسياليسم در عرصه ھای
مختلف رويھمرفته مناسب و مساعد گرديد .لذا از اين زمان به بعد ،در عرص ُه
حکومتی و سياسی ،اگر نه بطور خيلی فوری و سريع الاقل درطی مراحلی،
ی حزب بلشويک بر دولت پايان داده ميشد و شوراھا
ميبايست به سلط ُه انحصار ِ
تحقق
با
ھمراه
حکومت
اداره
و
رھبری
احياء و نقش اشان در
واقعی ضوابطِ
ِ
ِ
سوسياليستی)که قبالً
واقعی خط
ب
تعقي
ازجمله
و
اعضاءاشان
مورد
در
(
شد
بيان
ِ
ِ
مشی رجوع به رأی مستقيم مردم درمورد تصميم گيريھای کالن -قويا ً تقويت و
ِ
کامال ًتعئين کننده ميگرديد و ساير ارگانھای کم وبيش رھبری کنندهُ دولت و
حکومت نيز ميبايست ديگر بطورقطعی اعضاءاشان مشمو ِل ضوابط
ت شوراھا و مردم قرار
سوسياليستی مزبور گشته و لذا ،درحاليکه زير نظار ِ
داشته ،در تصميم گيريھای کالن و کلی به آراء مستقيم مردم رجوع ميکردند؛ و
بعالوه ميبايست کلي ُه آزادی ھای دموکراتيک بمعنای واقعی بطور نسبتا ً بی قيد
و شرط برای مردم)يعنی عموم افراد جامعه و نه لزوما ً اعضاء اقشار سرمايه
دار و مالکان ارضی سابق و نمايندگان و عوامل مھم سياسی و ايدئولوژيک
آنھا( متداول گرديده و منجمله آزادی احزاب و فعاليت آنھا  -که طی دوره ھای
مذکور سرانجام بطور کامل از بين رفته بود -تا حد اکثر ممکن برقرار می شد
بيانگر سازماندھی قطعی سوسياليسم در وجه
و غيره .ولی چنين تحوالتی که
ِ
ايستايش در بعد سياسی وحکومتی بود بھيچوجه انجام نگرفت و بلکه طولی
وحکومتی شديداً بوروکراتيک و استبدادی و
نکشيد که يک روساخت سياسی
ِ
منطبق با نوعی نظام سرمايه داری دولتی بطورقطعی مستقر گرديده و ھمچنان
ادامه پيدا کرد .و برپائی سوسياليسم در وجه پويايش در اين عرصه يعنی تحقق
مداوم پايان دادن به
بخشيدن به فرايند تاريخی و درعين حال بالنسبه پيوسته و
ِ
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وجو ِد خود حکومت و دولت وھرگونه امور سياسی و قضائی و نظامی و پليسی
و غيره که اصالً ھيچگاه مورد توجه قرار نگرفت و مطرح و دنبال نشد.
در زمينه اقتصادی :ميبايست در طول زمانھای بعد از اواسط  ١٩٢٠روابط
توليدی و اقتصاد سوسياليستی در دو وجه ايستا و پويا سازماندھی و برپا
ميگرديد ولی اصالً چنين نشد و درعوض سرانجام يک نظام اقتصادی سرمايه
داری دولتی بطور قطعی حاکم و مستقر گرديد:
ت واحدھای توليدی و اقتصادی توسط نمايندگان
ميبايست امر رھبری و مديري ِ
ب عموم کارکنان -که البته بايستی تحت شمو ِل ضوابط سوسياليستی
واقعا ً منتخ ِ
ميبودند  ،چيزی که در طی دوره ھای کمونيسم جنگی و نپ باالخره بکلی از
ميان رفت ،احياء و نيز از جھات الزم منجمله از جھت رجوع به آراء مستقيم
کارکنان در مورد تصميم گيريھای کالن قويا ً تقويت و بھبود ميگرديد؛ و
باالتر اقتصادی و کل اقتصاد اجتماعی
سطوح
مبيايست امر ھدايت و رھبری
ِ
ِ
ب واقعی عموم مردم)والبته دارای اعضائی تحت شمو ِل
توسط شوراھای منتخ ِ
ضوابط سوسياليستی( و با شيوهُ کامالً دموکراتيکِ بخصوص مبتنی بر رجوع
به رأی مستقيم مردم در تصميم گيری ھای کالن و کلی برقرار و متداول
ميگرديد .ولی ھيچکدام از اينھا متحقق نشد و بلکه شيوهُ بوروکراتيک يعنی
دولتی رھبری و مديريت موسسات توليدی و
درواقع بورژوائی بوروکراتيکِ
ِ
اقتصادی و سطوح ديگر و باالتر اقتصادی باالخره بطورقطعی متداول و حاکم
واقعی اصل »از ھر کس برحسب توانش« درپيش
کار اجرای
ِ
گشت .ميبايست ِ
گرفته ميشد و شيوه سوسياليستی توزيع »به ھرکس برحسب کارش« بطور
صحيح و واقعی و فراگير متحقق ميگرديد .ليکن تحت آن شرايط
بورژوائی دولتی -که باالخره بطور
غيردموکراتيک و حاکميت بوروکراسی
ِ
ُ
وسيع وسائل توليد ،که
و
سريع
ه
توسع
قطعی تثبيت شد -و نيز نيازمندی به
ِ
واقعی
رای
اج
بود،
دولتی
سرمايه
وسيع
و
ت سريع
درآن وضعيت بمعنای انباش ِ
ِ
اصل اول که مبين آنست که ھر فرد بطور آزادانه تنھا در حد توانش کار کند
سوسياليستی توزيع يک شيوهُ
توزيع
بسختی امکان پذير بود؛ و بجای شيوه
ِ
ِ
بورژوابوروکراتيک شديداً نابرابرانه در زمينه توزيع محصوالت مصرفی بين
افراد حاکم شد و استثمار کارگران و دھقانان زحمتکش ،جھت انباشت سرمايه
ف دستگاھھای اداری و سياسی و نظامی و
ھای دولتی و تأمين ھزينه بسيار گزا ِ
ً
ُ
خصوصی کم
زندگی
کالن
ا
نسبت
ه
ھزين
و
پليسی بورژوابوروکراتيکِ حاکم شده
ِ
ِ
ِ
و بيش تجملی يا بسيار مرف ِه بورژوابوروکرات ھای حاکم ،ديگر ،بمثابه يک
ت اقتصاد اجتماعی ،بطور قطعی متداول گرديد .ميبايست
سيستم
فراگيرکلي ِ
ِ
ی کشاورزی با مالکيت جمعی ،در راه ادغام آنھا در
سازماندھی واحدھای توليد ِ
ِ
اقتصاد عمومی ،برھبری شوراھا و به شيوه دموکراتيک و مطابق با خواست
خود دھقانان فقير و ميانه حال انجام ميگرفت ولی چنين نشد و بلکه باصطالح
»اشتراکی کردن« بيش وکم اجباری و به نحوی بوروکراتيکِ کشاورزی توسط
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ت زير سلط ُه حزب بلشويکِ تحت تفوق و رھبری
حزب -دولت حاکم يعنی دول ِ
استالين به مرحله اجرا درآمد و بدين طريق دھقانان ديگر بطور قطعی و تثبيت
ی
شده تحت انقياد و استثمار دولت و دستگاھھای بورژوابوروکراتيک مرکز ِ
حاکم قرار گرفتند.
مداوم پايان دادن به ھم ُه ابعاد
و
پيوسته
بالنسبه
د
فراين
ميبايست
درعين حال
ِ
ِ
تقسيم کار طبقاتی  -که مشتمل بر تلفيق کار جسمی و فکری در سطح ھر فرد و
امحاء سلسله مراتب شغلی واسارت وانقياد افراد توسط شغل و حرفه اشان و
تاريخی گذار به اجرای اصل »
توسط وسيل ُه کار بود -برقرار ميگرديد و فرايند
ِ
از ھر کس برحسب توانش  ،به ھرکس برحسب نيازش« -که مستلزم ايجاد
وفور و فراوانی کافی در محصوالت مصرفی نيز بود -بطور بالنسبه پيوسته و
تاريخی پايان دادن به بقايای توليد و مبادله کاالئی و
مداوم تعقيب ميشد و فرايند
ِ
قانون ارزش برنامه ريزی و دنبال می گشت و غيره .اما ميتوان گفت که
ھيچکدام از اينھا ھيچگاه و به ھيچ اندازه مطرح نشد و جامه عمل نپوشيد.
ميبايست امر به حد اقل ممکن رساندن ستمگری بر حيوانات و درعين حال
مداوم فرايند تاريخی پايان دادن بنيادی و کامل به ستم
پيشبر ِد نسبتا ً پيوسته و
ِ
انسان بر حيوانات صورت عمل بخود ميگرفت ولی بديھی است که اصالً و
مطلقا ً فکر چنين چيزی ھم به ذھن ھيچکس خطور نکرد .ميبايست امر به حد
اقل ممکن رساندن تخريب محيط زيست و درعين حال پيشبر ِد فراين ِد عدم
کامل محيط ھای طبيعی زيست -البته درحديکه اين مسئله
ب حتی االمکان
تخري ِ
ِ
در آنزمان در جھان مطرح بود -جام ُه عمل می پوشيد ليکن چنين نشد و بلکه
درجھت عکس آن نيز عمل ميشد .ميبايست امر حفاظت انسانھا در برابر فجايع
طبيعی و پيشرفت ھرچه بيشتر در اين جھت در حدود الزم در آن کشور مورد
توجه نظری و پيگيری عملی قرار ميگرفت ولی اصالً چنين چيزی الاقل بطور
مشحص مطرح و دنبال نگرديد و غيره.
طبقاتی سرمايه
ی
در زمانھای پس از اواسط دھ ُه  ١٩٢٠يک نظام اقتصاد ِ
ِ
ی مبتنی بر روابط کار و سرمايه و
داری دولتی)سيستم انقياد آميز و استثمار ِ
کنترل کامالً جمعی قشر فوقانی جامعه -قشری
درعين حال مبتنی بر مالکيت و
ِ
که به اين اعتبار بورژوازی بوروکراتيک دولتی محسوب ميشود -بر وسائل
توليد( بطورقطعی پی ريزی و مستقر گرديد و اين نظام اقتصادی طبعا ً پايه
مادی ای را تشکيل داد که روساخت سياسی و حقوقی و روبنای فرھنگی و
معنوی جامعه را در انطباق با خود بصورت روساخت ھائی غيرسوسياليستی و
بورژوائی بوروکراتيک بطور نھائی تعين بخشيد و تثبيت نمود.
در زمينه فرھنگ معنوی وسيستم آموزشی ،تاحديکه من اطالع دارم -که
برداشتن
متأسفانه اطالع من خيلی محدود است ،اقداماتی که برای ازميان
ِ
ت روحانيون و نھادھای مذھبی و
مردساالری و مح
دودکردن نقش و حيط ُه فعالي ِ
ِ
برقراری سيستم آموزشی غير بورژوائی و غيره انجام گرفت عمدتا ً به دورهُ
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چند سا ِل بالفاصله پس از انقالب اکتبر يعنی زمانی که ھنوزبرپائی سوسياليسم
بطور قطعی و ھمه جانبه نميتوانست مطرح باشد مربوط ميشد و اين اقدامات
در اين سطح باقی ماند و به سطح واقعا ً سوسياليستی در دو وجه ايستا و پويا
ارتقاء و تکامل نيافت؛ امر به حداقل ممکن رساندن نقش و عملکر ِد ايدئولوژی
ھای بورژوائی و غيرکارگری عمدتا ً و امر برقراری و پيشبرد روند پيوسته و
مداوم پايان دادن کامل و قطعی به وجود ھم ُه ايدئولوژی ھای طبقاتی و ناانسانی
و خرافی در تمامی عرصه ھای اجتماعی و روابط با طبيعت و در اذھان
ھمگان و درعوض توسعه و تکامل و تعالی بخشيدن به تفکر و اخالق و آداب و
سنن وھنر و ادبيات سوسياليستی در جھت حصول به کمونيسم به ھيچ اندازه
صورت نگرفت .نتيجه آنکه باالخره بطورقطعی يک نظام آموزشی و يک
بورژوائی بوروکراتيک ولی با ظاھر
ی دارای محتوای
فرھنگ معنو ِ
ِ
ت نوعی شبه مارکسيسم)بمعنای مضمون
سوسياليستی ،که
بيانگر حاکمي ِ
ِ
غيرمارکسيستی با لفاف ُه مارکسيستی( بود ،بر حيطه ھای معنوی و آموزشی در
مقياس جامعه حاکم گرديد.
بطور خالصه در اتحاد شوروی درطی روند »ساختمان سوسياليسم« مورد
نظر استالينن و ھمفکرانش سرانجام بطور قطعی يک سيستم اجتماعی سرمايه
داری دولتی مستقر و يک بورژوازی جديد دولتی و شديداً مستبد حاکم گشت،
سيستم و طبقه حاکمی که تا زمان فروپاشی اشان در اواخر دھ ُه  ١٩٨٠به
حيات خود ادامه دادند.
دراينجا به اين مطلب ھم اشاره کنم :اينکه معيارھائی که من با آنھا چگونگی
»ساختمان سوسياليسم« و »سوسياليسم« در اتحاد شوروی سابق از اواسط دھه
 ١٩٢٠به بعد را مورد سنجش قرارداده ام عبارت از معيارھائی است مبتنی بر
نظريه تا سطح امروزی تکامل يافت ُه من در مورد مفھوم سوسياليسم و نه
معيارھای مبتنی بر سطح تکامل تئوری واقعا ً مارکسيستی در اين باره در آن
زمان ،در اساس ايجاد اشکال نميکند .زيرا بنظرمن اين نظري ُه من مشتمل بر
تکامل)يعنی تکميل و بسط و ارتقا ِء( معينی بر تئوری مارکس و انگلس در
مورد مفھوم سوسياليسم ميباشد و لذا چنانچه اگر »ساختمان سوسياليسم« و
»سوسياليسم« در آن جامعه بر طبق معيارھای مبتنی بر نظريه من درواقع
استقرار قطعی و تداوم نوعی نظام اقتصادی و اجتماعی سرمايه
بمعنای ايجاد و
ِ
داری دولتی بوده ،چنين تزی بر طبق محتوای تئوری مارکس و انگلس بعنوان
ب نسبتا ً محدودتری از
تئوری واقعا ً مارکسيستی در سطح آنزمانی ھم درچارچو ِ
روابط اجتماعی و روابط با طبيعت ،که ميتوانسته مورد نظر باشد ،ولی درحدی
اساسی صدق ميکرده است؛ گذشته از اينکه در آنزمانھا نيز ميتوانسته نوآوری
ی واقعا ً
صحيح مارکسيستی در زمينه چگونگی تحقق بخشيدن به
ھای نظر ِ
ِ
سوسياليسم و تکام ِل تئوری مارکس و انگلس در اين باره انجام گيرد .نکته در
اين است که نخستين الزم ُه اينکه در جريان عمل ،درمورد امور و مسائلی که
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ھنوز کمتر يا بيشتر برايشان رھنمودھا و راه حل ھای تئوريک مارکسيستی
ارائه نشده ،بتوان راه حل ھا و خط مشی ھا و روشھای صحيح مارکسيستی يا
به بيان ديگر کمونيستی اتخاذ نمود و حتی به نوآوريھای تئوريک مارکسيستی
دست يافت آنست که نگرش و بينش واقعا ً يعنی مضمونا ً )نه ظاھراً(
مارکسيستی يا کمونيستی داشت درحاليکه جريان استالين -الاقل درمورد امر
سوسياليسم -فاقد چنين نگرش و بينشی بلکه دارای نوعی نگرش و ديدگا ِه
بطورکلی بورژوائی بوروکراتيک با پوسته و ظاھری مارکسيستی ،کمونيستی
بود.
البته ،طبق نظريه من درمورد پيش شرط مادی و اجتماعی الزم برای گذار
به سوسياليسم )که در نوشته ھای سابقم بويژه در مبحث  ٧از کتاب »مقدمه ای
بر تئوری اقتصاد سوسياليستی« و کتاب »پژوھشی درباره پيش شرط مادی و
اجتماعی گذار به سوسياليسم در کشورھای کنونی جھان« و نيز مبحث  ۵از
نوشته حاضر بيان گرديده( ،اتحاد شوروی در آن زمانھا  ،بعلت سطح بسيار
ی کاپيتاليستی اش ،که بطور بی واسطه يا با واسطه
نازل
ِ
ِ
تکامل تاريخی اقتصاد ِ
بصورت موانع و محدوديت ھای تکنيکی و اقتصادی و اجتماعی و سياسی و
فرھنگی و نظری در برابر گذار به سوسياليسم در دو وجه ايستا و پويا تجلی
مينمود ،اساسا ً نميتوانست به سوسياليسم بمفھوم واقعی تحقق بخشد؛ اکثر موانع
ت تحقق نيافتن و شکست
و عوامل بازدارندهُ برپائی سوسياليسم و عمده ترين عل ِ
سوسياليسم در آن جامعه  ،آنگونه که بوقوع پيوست ،باشکال مختلف و بطور با
واسطه يا بی واسطه ريشه و منشاء در سطح فوق العاده ناز ِل تکام ِل اقتصادی
و اجتماعی کاپيتاليستی آن داشت.
دراينجا نامناسب نيست متذکر شوم که ،با توجه به نظريه من درباره مفھوم
سوسياليسم ،مقول ُه »ساختمان سوسياليسم« -که بطور کلی بر امر سازماندھی
اقتصاد و جامعه سوسياليستی پس از بقدرت رسيدن پرولتاريا داللت ميدارد ،
چه در رابطه با زيربنای اقتصادی و چه روساخت ھای اجتماعی ،بلحاظ
اصولی مقوله ای نامناسب و امکانا ً در خود دارای تناقض است ونگاھی بيش از
حد طوالنی مدت به امر برپائی و برقراری سوسياليسم دارد و بجای آن بايد
عباراتی چون »برپائی سوسياليسم« يا »سازماندھی سوسياليسم« و نظائر آنرا
ساختن سوسياليسم
بکار برد .چونکه عبارت »ساختمان سوسياليسم« يعنی
ِ
بر يک روند نسبتا ً طوالنی مدت ميباشد درحاليکه
بيانگر و تأکيد کننده ِ
سازماندھی و برپائی آن در دو وجه ايستا و پويا علی االصول بايد نه در طی
يک روند طوالنی مدت بلکه يطور نسبتا ً سريع و فوری در اولين فرصت
ممکن پس از کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا ،بصورت انجام انقال ب
ھای دگرگون کنندهُ بالنسبه سريع در ساختار حکومتی و در شيوه توليد و نظام
آموزشی و فرھنگ معنوی و در زمينه ستمگری برحيوانات و تخريب محيط
زيست و آسيب پذيری دربرابر فجايع طبيعی و غيره ،انجام پذيرد و بعالوه
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سوسياليسم در وجه پويايش خود فرايند ساختمان کمونيسم است و بر اين فرايند
تاريخی داللت مينمايد.
بھرحال ،در ساير جوامع باصطالح »سوسياليستی« شامل چين و کره و
مدل
ويتنام و کوبا و کشورھای اروپای شرقی و غيره نيز اساسا ً مطابق با
ِ
کار باصطالح »ساختمان سوسياليسم« در ابعاد حکومتی و
اتحاد شوروی ِ
ً
اقتصادی و اجتماعیاش بانجام رسيد؛ و بدينسان الگوھای امکانا تاحدودی
متفاوت ازيکديگر ولی اساسا ً يکسانی از باصطالح »سوسياليسم« بوجود آمد،
ت خود بيانگر چيزی جز نظام اجتماعی سرمايه داری دولتی
که ھمگی در کلي ِ
نبودند.
اجتماعی اساسا ً مغاير و متضاد با سوسياليسم
و
اقتصادی
الگوھای
اين
ِ
حکومتی بيش و کم استبدادی و ضد دموکراتيک و
الگوھای
و
واقعی
بمعنای
ِ
قيم مآبانه در کشورھای باصطالح »سوسياليستی« تا کنونی ،که بعنوان
فرمانفرمائی استالين ،اين
نمونهای شاخص و برجسته ميتوان از دوره
ِ
ت بغايت خود کامه و جنايتکار ،در اتحاد شوروی سابق نام
سَربورژوا بوروکرا ِ
برد ،با وجود برخی تفاوتھائی که امکانا ً با يکديگر دارند ،ھمانگونه که اشاره
نگر نوعی نظام
شد ،اساسا ً چيزی جز الگوھائی بورژوائی بوروکراتيک و نمايا ِ
اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری دولتی نمی باشند .ميبايست اينگونه الگوھا
سياسی حقيقتا ً
اجتماعی و
را بکلی کنار گذاشت والگوی اقتصادی و
ِ
ِ
سوسياليستی منطبق با نگرش و ديدگاه واقعا ً طبقاتی کارگری و علمی وانسانی
ِ
و بقدرکافی تکامل يافته را برای خود برگزيد ،بعنوان نمونه الگوئی از
سوسياليسم که من مبانی تئوريک و خطوط کلی آنرا در اثر حاضر -اگرچه نه
چندان مفصل ولی رويھمرفته به شکلی کاملتر از نوشته ھای سابقم -بيان
داشتهام .ھمانطور که پيش از اين اشاره کرده ام ،نظريه من در باره مفھوم
سوسياليسم عبارت از ھمان آموزش ھای تئوريکِ مارکس و انگلس دراين باره
ت صورت گرفته در
است که من آنھا را در
پرتو بررسی ھايم از برخی تجربيا ِ
ِ
کشورھای باصطالح »سوسياليستی« در سده بيستم و در راستائی واقعا ً انسانی
و علمی و منطبق با نگرش واقعا ً طبقاتی کارگری تا سطح امروزی بسط و
تکامل و ارتقاء داده ام.
بمفھوم مجموع ُه نظرات و سياست ھا و روش ھای
استالينيسم،
بنظر من،
ِ
استالين در زمينه ھدايت و رھبری جامعه اتحاد شوروی سابق در سالھای بين
اواسط  ١٩٢٠تا  ،١٩۵٣مضمونا ً
بورژوائی
ی
بيانگر نوعی ايدئولوژ ِ
ِ
ِ
بوروکراتيک دولتی ولی در قالب مارکسيستی يا به بيان ديگر با لفافه و ظاھری
مارکسيستی و کمونيستی بوده و لذا حاکی از نوعی شبه مارکسيسم ميباشد.
چگونگی نظرات استالين در ساير زمينه ھا برای من احتياج به
قطعی
)شناخت
ِ
ِ
بررسی معينی دارد و لذا فعالً نميتوانم درباره آن اظھار نظر کنم( .مائوئيسم،
بمعنای مجموع ُه نظرات و سياست ھا و روشھای مائوتسه دون در زمينه
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رھبری جامعه چين از اوائل دھه  ١٩۵٠تا سال  ،١٩٧۶ھرچند نسبت به
استالينيسم ازجھاتی گامی بسوی مفھوم واقعی و صحيح سوسياليسم به پيش بر
ميدارد و بيانگر سيستم اجتماعی ای است که بالنسبه نزديکی بيشتری با
سوسياليسم دارد ،اما اساسا ً و در کليت خود شکل اصالح و تعديل شدهُ معينی
چگونگی نظرات و خط مشی ھای
قطعی
ازھمان استالينيسم ميباشد).شناخت
ِ
ِ
مائوتسه دون در ساير زمينه ھا ازلحاظ محتوا و جھت گيری طبقاتی و اعتبار
علمی اشان برای من نيازمند بررسی ويژه ای است و لذا مجبورم اظھار نظر
درباره آنرا موکول به پس از انجام اين بررسی -البته چنانچه برايم مقدور شود-
نمايم و اکنون فقط ميتوانم بگويم که او نيز در ارتباط با امر تحقق بخشيدن به
سوسياليسم دچار اراده گرائی و ذھن گرائی بوده است(.
باصطالح »سوسياليسم« در اتحاد شوروی و چين ،تا دوره ھائی که ادامه
داشت ،درخطوط اساسی اش بترتيب در انطباق با نگرش و خط مشی استالين
و مائوتسه دون شکل گرفته و مستقر شده بود .اين »سوسياليسم« در اين دو
کشور ،با وجود برخی تفاوتھائی که با ھم داشتند و بخاطر جلوگيری از سوء
ی کام ِل بی اعتنائی مطلق اشان نسبت
تفاھم تصريح ميکنم که حتی با ناديده گير ِ
به امر ستمگری بر حيوانات ونيز مسئله حفاظت از محيط زيست ،ھيچکدام
درکليت خود سوسياليسم يعنی سوسياليسم بمعنای واقعی نبود .ھمينطور
»سوسياليسم« در ساير جوامع مربوطه شامل کشورھای اروپای شرقی و کره
شمالی و ويتنام و کوبا وغيره  ،که اساسا ً به تقليد وپيروی ازمدل سرمايه داری
ی اتحاد شوروی بنا گرديده و در بعضی ازآنھا ھنوزتداوم دارد،
دولتی استبداد ِ
ِ
واضحا ً سوسياليسم نبود و نيست .درکليه کشورھای مزبور سوسياليسم ،مھمتراز
ی سرمايه داری يعنی نارس بودن سطح
ت تکام ِل
ھمه بعل ِ
ناکافی تاريخی اقتصاد ِ
ِ
تکامل اقتصادی و اجتماعی کاپيتاليستی آنھا و نيز به دليل خطاھا و انحرافات و
عقب ماندگی ھای نظری احزاب کمونيست مربوطه در مورد مفھوم سوسياليسم
کافی قبلی) بمعنای زمانھای قبل از
تاريخی
فقدان تجرب ُه
ت
وھمچنين به عل ِ
ِ
ِ
ِ
 (١٩١٧در زمين ُه امر برپائی سوسياليسم و پيشبرد آن ،به شکست انجاميد و
اساسا ً بصورت نوعی نظام اجتماعی سرمايه داری دولتی از کار درآمد واين ھم
عيار خصوصی و
ف تمام
بعدھا در اکثر آنھا سرانجام به سرمايه داری متعار ِ
ِ
نيمه خصوصی تبديل شد .تجرب ُه تحقق بخشيدن به سوسياليسم درسدهُ بيستم در
برخی از کشورھای جھان به دالئلی که گفتم تجرب ُه بکلی شکست خورده ای
محسوب ميشود که اگرچه ضربات جدی ای بر اعتبار مارکسيسم و آرمان
کمونيسم وارد نمود و پيامدھای بزرگِ زيانبخشی در اين ارتباط داشت ليکن
اميد است که در ح ِد خود بتواند آموزش و رھنمود صحيح و الزم را در زمينه
مفھوم سوسياليسم و امر برپائی آن و پيشبرد آن بسوی کمونيسم برای جھان
آينده بدست بدھد
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 -۵راه آتی رسيدن به کمونيسم
مطالب اين مبحث را به سه قسمت تحت اين عناوين تقسيم مينمايم :پيش شرط
اجتماعی گذار به سوسياليسم ،پيش شرط فکری و سياسی انجام انقالب
مادی و
ِ
ُ
جھانی پرولتاريا در
آتی
استراتژی
ه
دربار
و
سوسياليسم،
برپائی
و
يستی
سوسيال
ِ
ِ
راه حصول به کمونيسم.
پيش شرط مادی و اجتماعی گذار به سوسياليسم
نظريه من در اين باره  ،که قبالً نيز در ھمين نوشته اشاراتی به آن نموده ام،
بويژه در دوکتاب ديگر من يکی »مقدمه ای برتئوری اقتصاد سوسياليستی«-
مبحث  ٧و ديگری »پژوھشی درباره پيش شرط مادی و اجتماعی گذار به
سوسياليسم در کشورھای کنونی جھان« بيان گرديده است .جھت آشنائی با اين
نظريه الزم است مقدمتا ً مبحث  ٧از کتاب اول و تمامی مطالب کتاب دوم را
مطالعه نمود .دراينجا نيز خالصه ای از مطالب مزبور از اين دو کتاب را با
افزودن نکات جدي ِد چندی بر آن بازگو ميکنم ولی نخست بطور مختصر سوابق
ِ
تاريخی اين موضوع را درحديکه من از آن اطالع دارم مورد توجه قرار
ميدھم:
مارکس در سال  ١٨۴٧در کتاب »فقر فلسفه« مينويسد» :ھمانطور که
اقتصاد دانان نمايندگان علمی بورژوازی ھستند ،سوسياليستھا و کمونيستھا ھم
نظريه پردازان طبقه پرولتاريا ميباشند .تا زمانيکه پرولتاريا ھنوز آنقدر تکامل
نيافته که خود را بعنوان يک طبقه مشخص نمايد و لذا مبارزهُ پرولتاريا با
بورژوازی ھنوز خصلت سياسی پيدا نکرده است و تا زمانيکه نيروھای مولده
ی الزم
در
دامان خود بورژوازی ھنوز آنقدر تکامل نيافته اند که شرايطِ ماد ِ
ِ
ُ
برای رھائی پرولتاريا و ايجاد يک جامعه نوين را متجلی سازند -تا اين زمان
اين نظريه پردازان فقط خيالبافانی ھستند که برای پاسخگوئی به نيازمنديھای
طبقات تحت ستم سيستم ھائی را در فکرخود ميسازند و بدنبال يک علم
تر
نوسازنده ميگردند .اما با پيشروی تاريح و ھمراه با آن شکل يابی روشن ِ
مبارزه پرولتاريا ،آنھا ديگر نياز ندارند که اين علم را در مغز خود جستجو
کنند ؛ آنھا بايد فقط آنچه را که دربرابر ديدگانشان رخ ميدھد مورد توجه قرار
داده و خود را محمل بيان آن نمايند« .چنانکه ديده ميشود ،مارکس دراين گفته
اش تکامل کافی پرولتاريا وتکامل کافی نيروھای مولد در خود جامع ُه
بورژوائی را شرايط الزم برای رھائی اين طبقه و ايجاد يک جامع ُه نوين
ميداند؛ ولی او دراينجا اشاره اش به سطح تکامل اقتصادی واجتماعی جامع ُه
نخستين سده
عروج بورژوائی در سده ھيجدھم و دھه ھای
درحال تکوين و
ِ
ِ
نوزدھم در اروپای غربی است و چيز بيشتر و قابل توجھی درباره سطح
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نياز جامعه سرمايه داری جھت برپائی جامعه
تکامل اقتصادی واجتماعی مورد ِ
نوين سوسياليستی بطورکلی بدست نميدھد.
انگلس نيز)در مقدمه ای که در  ۶مارس  ١٨٩۵بر کتاب »مبارزات طبقاتی
در فرانسه« اثر مارکس نوشته است( با اشاره به اينکه او و مارکس و
ھمفکرانشان در جريان مبارزات طبقاتی در سالھای ١٨۴٨-١٨۵٠در فرانسه)و
شايد در برخی ديگر از کشورھای اروپا( انتظار داشته اند که طبقه کارگر نقش
تعين کننده ای ايفاء نموده و »انقالب اقليت« بورژوائی را به »انقالب اکثريت«
متحول نمايد -که درواقع بمعنای سرنگونی بورژوازی و برقراری حاکميت
پرولتاريا و برپائی سوسياليسم بوده است -چنين اظھار نظر ميکند» :تاريخ
نشان داد که ما و ھمه کسانی که مثل ما فکر ميکردند در خطا بودند .تاريخ
تکامل اقتصادی در قارهُ اروپا در آنزمان بمراتب پائين
روشن ساخت که سطح
ِ
تر از آن بود که شرايط برای امحاء شيوه توليد سرمايه داری آماده شده باشد«.
ی »يک بورژوازی
اما اوھم در ادامه اين گفته اش فقط به چگونگی پديدار ِ
واقعی و يک پرولتاريای صنعتی واقعی« و رشد و توسع ُه مبارزهُ طبقه کارگر
درکشورھای اروپائی در نتيج ُه اين تکامل اقتصادی در دھه ھای بعد از ١٨۵٠
لزوم تکامل اقتصادی جامعه
می پردازد و چيزی در زمين ُه چگونگی رابط ُه بين
ِ
بورژوائی و خود امر امحاء شيوه توليد سرمايه داری در مرحله تاريخی بعدی
يعنی در مرحله سوسياليسم نميگويد.
باالخره گفته ميشود که منشويک ھا نيز در جريان رويدادھای بين فوريه و
اکتبر سال  ١٩١٧در روسيه معتقد بوده اند که انقالب مورد نياز در آن جامعه
در آنزمان يک انقالب بورژوائی يا بورژوا -دموکراتيک بوده که ميبايستی با
ت
استقرار يک جامعه بورژوائی جديد راه را برای توسعه و تکام ِل طوالنی مد ِ
ِ
ی اقتصادی و اجتماعی ھموارکند تا اينکه در زمانی در آينده جامعه برای
بعد ِ
انجام انقالب سوسياليستی وگذار به سوسياليسم آماده شود .اگر چه ظاھراً بنظر
صحيح علمی و لذا از
ميرسد که اين ديدگاه آنھا درمورد جامعه روسي ُه آنزمان
ِ
اين جھت حق به جانب آنھا بوده باشد ليکن من نميتوانم در باره اين ديدگاه اشان
اظھار نظر و آنرا تأئيد يا رد نمايم چونکه به يک تحليل و استدال ِل بقدر کافی
مشروح از آنھا در اين باره -ال اقل تا کنون -دسترسی نداشته ام تاببينم مقصود
و نظر واقعی آنھا وازجھات مختلف چه بوده و واقعا ً چه می گفته اند.
تاکنونی اين موضوع بيان داشتم شامل تمام
آنچه در باره سوابق تاريخی و
ِ
چيزی است که من در اين باره ميدانم و اين را ھم من در طول ده يا پانزده سال
اخير يعنی پس از اينکه اساس نظريه ام در اين باره را تدوين کرده ام مطلع
شده ام .حال به بيان و توضيح نظريه خودم در اين زمينه می پردازم:
جھت انتقال از سرمايه داری به سوسياليسم)البته سوسياليسم بمعنای واقعی و
با دو وجه ايستا و پويايش که در مباحث پيش بررسی و بيان گرديد( پيش از
تکامل
معين
ھمه ضروريست که »شرايط مادی«)بمفھومی که برسطح
ِ
ِ
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اصطالح من»پيش شرط
نيروھای مولد و روابط توليدی داللت مينمايد( يا در
ِ
مادی واجتماعی« الزم برای تحق بخشيدن به آن)سوسياليسم( در خو ِد جامع ُه
سرمايه داری فراھم شده باشد .وجود اين پيش شرط ،که بر ميزان معينی از
تکامل علمی و تکنيکی واقتصادی و اجتماعی در جامعه بورژوائی داللت دارد،
را ميتوان مشتمل بر سه رکن اساسی بدين شرح دانست -١ :جمعيت مربوط به
طبقه کارگر يا بعبارت ديگرجمعيت کارگری)مجموع کارگران شاغل و بيکار و
از کار افتاده و اعضاء خانواده ھايشان( اکثريت کل جمعيت موجود در جامعه
را تشکيل دھد و اين طبقه با چنين جمعيتی از سابقه و قدمت تاريخی کافی
برخوردار باشد)تااينکه پيش زمينه ھای فکری خرده بورژوائی و ماقبل سرمايه
داری و بھرحال غيرکارگری ھر چه بيشتراز اذھان کارگران زدوده شده و
پيش زمين ُه تفکر وفرھنگ کارگری در نزد آنان واعضاءخانواده ھايشان بطور
کافی بوجودآمده باشد( و در اين صورت است که اين طبقه ميتواند ،اگرچه
ممکن است تنھا بطورعينی و بالقوه و عمدتا ً يا تماما ً نه بلحاظ ذھنی و بالفعل،
ت جامعه و گرايش تاريخی آن -که نھايتا ً تحقق کمونيسم
بعنوان
شاخص کلي ِ
ِ
ِ
است -محسوب شود -٢ .امکانات اقتصادی و تکنيکی بمثابه امکانات مورد نياز
جھت برپائی و تحقق بخشيدن به اقتصاد سوسياليستی که اختصاراً بر سطح
معين باالئی از انباشت وسائل توليد و تکامل تکنيک يا به بيان ديگر ظرفيت
ِ
ھای توليدی و تکنيکی داللت مينمايد بطور کافی در جامع ُه بورژوائی بوجود
ميزان موجو ِد اين ظرفيت ھا در اين جامعه را با
آمده باشد که چون ميتوان
ِ
ميزان موجو ِد »توليد سرانه« آن مشخص کرد لذا بايد توليد سرانه ساليانه در
معين باالئی رسيده باشد و اين ميزان را من در
جامعه سرمايه داری به ميزان
ِ
دومين کتاب فوق الذکر برآورد و تعئين کرده ام) که بنابر آن »توليد ناخالص
درنظرگرفتن قيمت واقعی يعنی قيمت
ملی« برحسب سرانه در سال  ،٢٠٠٠با
ِ
ت خري ِد دالر در اين سال ،ميبايستی حداقل  ٢٢٠٠٠دالر
ی قدر ِ
مبتنی بر برابر ِ
علمی تئوريک و کابردی( در
بوده باشد( -٣ .ظرفيت ھای علمی) دانش ھای
ِ
جامع ُه مزبور به سطحی از رشد وتکامل رسيده باشد که بتواند پاسخگوی
تکنيکی سوسياليسم در ھم ُه ابعاد آن)و نه تنھا درعرصه
نيازمندی ھای علمی و
ِ
موردنياز رش ِد علمی جامعه
سطح
تعئين
اما
باشد؛
بعدی
توليد( در جامع ُه
ِ
ِ
ِ
ُ
ی سوسياليستی ،تا آنجا که
بعد
ه
جامع
علمی
نيازھای
تأمين
جھت
سرمايه داری
ِ
امکان
عدم
چون
دالئلی
به
ھم،
د
قرار
بررسی
و
توجه
مورد
آنرا
ام
من توانسته
ِ
ِ
ب شناخت الزم از علوم گوناگون وحيطه ھای کابردشان در جامع ُه اول و
کس ِ
امکان برآورد الزم از نيازھای علمی جامع ُه دوم عمالً فوق العاده دشوار يا
عدم
ِ
حتی غير ممکن است و بعالوه ميزان رش ِد ظرفيت ھای علمی جامع ُه بورژوائی
ميزان تکامل اقتصادی آن نھفته و مستتسر است و از اين
تقريبا ً تماما ً در ھمان
ِ
علمی مورد نياز سوسياليسم تا حدود زيادی بايستی درخود جامع ُه
تکامل
گذشته
ِ
ِ
سوسياليستی و در طول دوران اين جامعه تعئين شده و انجام پذيرد .لذا به اين
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دالئل ميتوان و بايد از پرداختن به پيش شرط مربوط به ظرفيت ھای علمی
صرفنظر نموده و پيش شرط مادی و اجتماعی الزم جھت گذار به سوسياليسم
رکن ميزان جمعيت )و قدمت تاريخی( طبقه کارگر و ميزان توليد
را به دو
ِ
سرانه در جامعه بورژوائی محدود ساخت.
بنابر آنچه گفته شد ،پس آن جامع ُه سرمايه داری که ھنوز بيشتر يا کمتر
اکثريت ک ِل جمعيت آن از جمعيت مربوط به دھقانان و اقشار خرده بورژوازی
تشکيل ميشود وجمعيت مربوط به طبق ُه کارگر ھنوز بيشتر يا کمتر يک اقليت
را تشکيل ميدھد و اين طبقه شام ِل کارگرانی است که بيشترشان کم وبيش تازه
از اقشار دھقانی و خرده بورژوائی جداشده وبه صف پرولتاريا ملحق شده اند،
اين جامعه بلحاظ تکامل اجتماعی خود ھنوز بيش و کم مستعد و آماده گذار به
ف دھقانان و خرده بورژوازی ،البته به
سوسياليسم نيست .ھم ُه
اقشار مختل ِ
ِ
اجتماعی
درجات متفاوت ،ازلحاظ عينی قبل از ھمه ،بعنوان
آرمان بزرگِ
ِ
ِ
سياسی موجود بر سر
اساسی موانع اقتصادی و اجتماعی و
رفع
خود،
ِ
ِ
ِ
خواستار ِ
راه بھبود وشکوفائی زندگانی اجتماعی و مادی و معنوی اشان در مقام
گروھھای خرده بورژوا ھستند و نه برپائی سوسياليسم ،و القاء ايده ھا و
خواست ھای سوسياليستی در اذھان آنان کمتر يا بيشتر چيزی تحميلی و
نامنطبق با زمين ُه عينی طبقاتی خودشان ميباشد؛ اليه ھای پائينی اين اقشار که
جنب ُه عينی خرده بورژوائی اشان ضعيف تر و به طبقه کارگر نزديکترند البته
در عين حال تمايل به سوسياليسم دارند ليکن تنھا درصورتی بعنوان نيروئی
خواستار سوسياليسم محسوب ميگردند که بمثابه اقليتی در
تاحد قابل توجھی
ِ
اجتماعی تماما ً خواستار
نيروی
بمثابه
کارگران
از
متشکل
ت
بزرگِ
کنار اکثري ِ
ِ
رفدار
ط
و
خواھان
اجتماعی
عينی
ی
وھا
نير
اينکه
تا
گيرند
قرار
سوسياليسم-
ِ
ِ
ِ
ِ
سوسياليسم در مجموع خود موقعيت و جايگاھی بقدر کافی مساعد و قوی احراز
نمايند.
ی موجود تأمين نشده
درصورتيکه ھنوز اين پيش شرط در جامعه سرمايه دار ِ
باشد ولی بفرض يک »انقالب سوسياليستی« انجام گرفته و بخواھد سوسياليسم
اجتماعی خرده
عينی
ی
برپا و متحقق شود ،دراينصورت وجود زمينه ھا ِ
ِ
ِ
بورژوائی بيش و کم غالب وھمراه با اقتصادھای خر ِد بيش و کم گسترده اش
ِ
اشکال مختلفی از
در جامعه جديد بطور ناگزير و با شدتی بيشتر يا کمتر در
ِ
موانع فکری ونظری و سياسی و اجتماعی و اقتصادی در راه تحقق و پيشبرد
تکوين دوبارهُ نظام طبقاتی سرمايه داری و
سوسياليسم بروز يافته و در جھت
ِ
شايد در شکلی تازه اثر و عمل ميکند.
و نيزآن جامعه بورژوائی ،که بلحاظ امکانات اقتصادی و ميزان وسائل توليد
و رشد تکنيک ھنوز بيشتر يا کمتر با آن سطح از تکامل اقتصادی فاصله دارد
ی
که بتواند برای ھمه افراد و ھمگان در دوره ھای
آغازين جامع ُه بعد ِ
ِ
سوسياليستی يک زندگی بالنسبه مرفه و با فراغت کافی از کار جھت پرداختن
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تکامل جامعه بسوی کمونيسم تأمين نمايد ،بيشتر يا کمتر فاق ِد پايه مادی
به
ِ
ی الزم برای تحقق بخشيدن به سوسياليسم ميباشد؛ وبفرض
واقتصاد ِ
درصورتيکه در جامعه ای با چنين وضعيت يک »انقالب سوسياليستی« انجام
گرفته و بخواھد جامعه ای سوسياليستی سازماندھی شود ،دراينصورت کمبو ِد
ی مورد نياز بيشتر يا کمتر و به اشکال مختلف در راه برپائی
امکانات ماد ِ
سوسياليسم و پيشبرد آن بسوی کمونيسم مانع و اِشکال ايجاد کرده و موجب
ساختار قطعی شدهُ
ت دوبارهُ سرمايه داری و يک
سوق يافتن بسوی حاکمي ِ
ِ
ستمگران ُه طبقاتی ميگردد.
يافتن طبقه کارگر ميتوان بطور آسان و سريع به
حاکميت
تصور نشود که با
ِ
ی انتقال يافته به جامعه جديد پايان داد و بنحوی
اقتصاد
ی
ھا
چنين عقب ماندگی
ِ
ِ
امر سوسياليسم را پيش برد؛ چنين
د
خو
سپس
يا
و
بطورھمزمان
موفقيت آميز
ِ
ِ
تصوری بيش و کم غير علمی و يک توھم است .پايان دادن به چنان عقب
ث جامعه سرمايه داری گذشته در جامعه جديد،
ی ميرا ِ
ماندگی ھای اقتصاد ِ
معين تکامل صورت گرفته درجامعه اول ،بيشتر يا کمتر
برحسب ميزان
ِ
ی جامع ُه جديد
نيرو
و
وتوجه
فکر
سخت
و
است
طوالنی
زمان
مدت
نيازمن ِد يک
ِ
ِ
و رھبری آنرا ،بجای تمرکز برروی خود امر تحقق بخشيدن به سوسياليسم
وپيشبرد آن ،برروی کار خودش متمرکز ميکند و درنتيجه بجای برقراری و
تکوين دوبارهُ نوعی نظام
ت سوسياليسم ،جامعه بيشتر يا کمتر درجھت
پيشرف ِ
ِ
سرمايه داری و ساختار ستمگران ُه طبقاتی پيش ميرود که سرانجام آن بايد
داشتن يک
قطعی چنين نظام و ساختاری باشد).برای
استقرار
سردرآوردن و
ِ
ِ
ِ
ً
رفع چنان عقب
جھت
الزم
زمان
مدت
از
علمی
صحيح
ا
نسبت
تصور ودرکِ
ِ
ِ
ِ
کردن آن در جامعه جدي ِد پس از
عملی
چگونگی
و
اقتصادی
ماندگی ھای
ِ
»انقالب سوسياليستی« نميتوان و نبايد بطور اميدوارانه و خيالی و حدسی
برخورد نمود بلکه بايستی بطور درست و کافی به فاکتھا و داده ھای تجربی
چگونگی رشد و تکام ِل اقتصادی در کشورھائی که دارای
مربوط به آھنگ و
ِ
عينی قابل
ھای
نمونه
نزديکترين
بعنوان
ند
ھست
يا
بوده
رشدی
اکثر چنين
حد
ِ
ِ
استنا ِد در دسترس رجوع نمود(.
بعنوان مثال ،شکست سوسياليسم در اتحاد شوروی و در چين قبل از ھمه و
مھمتر از ھمه از اينجا نشأت ميگرفت که در اين دو کشور بترتيب تاقبل از
سطح مورد نياز
 ١٩١٧و  ١٩۴٩نظام اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری تا
ِ
تحقق واقعی و پيروزمندان ُه سوسياليسم تکامل نيافته بود و بخصوص اينکه
برای
ِ
تا اين سطح فاصل ُه بسيار و بسيار زيادی داشت و اين عامل در واقع خطاھا و
انحرافات نظری احزاب کمونيست کشورھای مزبور درباره مفھوم سوسياليسم-
بمثابه عامل بالواسط و مستقيم -را حفظ و تقويت کرد و آنرا تعميق و گستر ش
بيانگر سطحی نگری ،حاکی از نگرش و برخوردی غير
بخشيد .اين در اصل
ِ
تبيئن شکست
بمنظور
که
است
گرائی
ارده
و
گرائی
ذھن
شکل
ماترياليستی در
ِ
ِ
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سوسياليسم درآن دو کشور تنھا و فقط بدنبا ِل علل ايدئولوژيک و نظری و
ب ھمان دو
سياسی در
ی صرفا ً محدود به چارچو ِ
سطح رھبری يا علل اقتصاد ِ
ِ
جامع ُه باصطالح تحت »حاکميت پرولتاريا« و چيزھائی مشابه گشت و عل ِل
بزرگتر تاريخی اقتصادی به شرحی که بيان داشتم را
بنيادی تر و عميق تر و
ِ
نديد و درک نکرد .فی المثل لنين و ھمفکران او در سال  ١٩١٧در روسيه قويا ً
دچار ذھن گرائی و اراده گرائی ،بعنوان نگرش و گرايشی مغاير با يا منحرف
بينی واقعا ً علمی و طبقاتی کارگری ،بودند که دراتخاذ تصميم اشان
از جھان
ِ
برای انجام آن »انقالب سوسياليستی« و گذار به آن جامعه »سوسياليستی« به
آنزمان آن کشور
اليستی
بودن ميزان تکامل اقتصادی و اجتماعی کاپيت
ناکافی
ِ
ِ
ِ
انجام چنين تحولی بطور جدی توجه نکردند يا بھاء ندادند .بنظرمن البته
برای
ِ
عامل محرکِ آنھا در اتخاذ تصميم
تنھا
آنھا
گرائی
اراده
و
گرائی
ذھن
اين
ِ
مزبور و تبليغ جھت جلب حمايت مردم برای آن نبود بلکه عامل ديگر و شايد
قبلی
مھمتر اين واقعيت بود که در آن اوضاع وشرايط تاريخی و نبو ِد تجربه
ِ
کافی آنھا نميتوانستند نادرستی اين تصميم و اقدام خود را درک کنند و درک
تکامل
کنند که تحقق سوسياليسم در آن کشور در آن شرايط مادی نارس و فقدان
ِ
کافی طبقه کارگر امکان پذير نبوده و محکوم به شکست است ،شکست
عينی(
)
ِ
ِ
و ھمراه و بدنبال آن ماجراھای استالينی و استالينيزه شدنی که در مقياس
تاريخی درازمدت تبعات منفی و زيانبخش بسيار بزرگی برای مارکسيسم و
نھضت انقالبی و رھائی بخش پرولتاريا درپی داشت .درحاليکه امروزه در
پرتو تجربيات تاريخی فراوان با سھولت بمراتب بيشتری ميتوان)وشايد بايد
ِ
گفت فقط ميتوان و نه قطعا ً( حقيقت مزبور را درک نمود.
ی بقدر کافی تکامل يافته که در آن طبقه کارگر با قدمت
جامعه سرمايه دار ِ
ت کل جمعيت را احراز ميکند -گذشته از اينکه
تاريخی کافی جايگا ِه اکثري ِ
ی
کارگران از تحصيالت ومعلومات مقدماتی ضروری بيشتری جھت فراگير ِ
بودن
ايده ھای کمونيستی برخوردار ميباشند و گذشته از نسبتا ً محدود
ِ
ی خر ِد دھقانی وخرده بورژوائی بمثابه مانعی در راه سازماندھی و
اقتصادھا ِ
ُ
اجتماعی عينی بنيادی مستع ِد رشد و
ه
زمين
بلحاظ
جامعه
اين
سوسياليسم،
پيشبرد
ِ
ً
تکوين شرايط
و
کمونيستی
ا
واقع
آگاھی
مختلف
د
ابعا
گيرشدن
وتوده
شکوفائی
ِ
ِ
ِ
انجام انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم است.
ی الزم برای
ذھنی و فکر ِ
ِ
اما آنچه که اين جامعه را بنفع بورژوازی و در راستای ممانعت از انجام
ت
انقالب جھت گذار به سوسياليسم مھار ميکند -گذشته از عدم وقوع موقعي ِ
ذھنی مسلطِ بازداندهُ بورژوائی و
عينی انقالبی -عبارت از ھمان عامل
ِ
ی ايده
نامساعد يعنی از يکسو تزريق و القاء بسيار گسترده و مستمر و بسيار قو ِ
ت منطبق با مصالح بورژوازی در اذھان توده ھای مردم )امری که
ھا و گرايشا ِ
ً
ُ
عينی غيربنيادی مشتمل
و
مادی
ه
پاي
يک
بر
متر
ک
يا
بيشتر
ا
امکان
درعين حال
ِ
تأمين نيازھای معيشتی و فراغت از
از
حداقلی
از
شھروندان
ی
برخوردار
بر
ِ
ِ
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کار و حداقلی از دموکراسی و آزادی ھای سياسی و فرھنگی استوار ميباشد( و
انقالبی کمونيستی با نفوذ و
ی درست انديش و
از سوی ديگر
فقدان جريانھا ِ
ِ
ِ
اعتبار نسبتا ً
وسيع توده ای و با فعاليت ھای سياسی و اجتماعی و ترويجی و
ِ
تبليغی نسبتا ً نافذ و موثر است .ولی چنانچه جامع ُه سرمايه داری آنقدر تکامل
ِ
تاريخی کافی حائز جايگا ِه دربرداندهُ
نيافته باشد که طبقه کارگر با قدمت
ِ
اکثريت جمعيت شده باشد ،اين جامعه اگرچه ممکن است شرايط مساعدتری
برای وقوع موقعيت عينی انقالبی و انقالب داشته باشد معذلک برحسب ميزان
ت دھقانی و خرده بورژوائی و چگونگی قشر بندی آن ،بيشتر يا
معين جمعي ِ
ِ
ُ
شدن ايده
گير
وده
ت
و
رشد
برای
مساعد
ی
بنياد
طبقاتی
عينی
ه
زمين
کمتر فاق ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
ھای کمونيستی)والبته نه ايده ھای دموکراتيک در مفھومی فقط و صرفا ً
پذيرش تحول به
بورژوائی و خرده بورژوائی يا ضدفئودالی وغيره( و
ِ
تحميل ايده ھا و
سوسياليسم بوده و بلحاظِ بنيادی بدرجات بيشتری مستع ِد القاء و
ِ
اذھان توده ھای مردم است .و چنانچه
ت منطبق با مصالح بورژوازی در
تمايال ِ
ِ
اگر در اين جامعه چنان اوضاع واحوا ِل سياسی مساعدی بوجود آيد که بنحوی
و تا حدودی بيشتر يا کمتر آگاھی کمونيستی به اين توده ھا داده شود و يا
حمايت آنان برای انقالبی باصطالح سوسياليستی جلب و چنين انقالبی انجام
گيرد -که درواقع رويھمرفته يا بطور غالب بمعنای تحميل اين آگاھی و اين
انقالب بر آنان ميباشد -در اينصورت :اوالً اقتصادھای بيش و کم گستردهُ خر ِد
دھقانی و خرده بورژوائی مستقيما ً در راه سازماندھی و پيشبر اقتصاد
موانع جدی ايجاد ميکند؛ و ثانيا ً و
جدي ِد پس از انقالب
سوسياليستی در جامعه ِ
ِ
کمونيستی داده شده به اين توده ھا که
آگاھی
که
آنجا
بعنوان نکت ُه اصلی از
ِ
امکانا ً چندان ھم قابل مالحظه نيست رويھرفته يا بطور غالب نميتواند آن ذھنيت
ی خودشان و بيش و کم مغاير با اين
اجتماعی
آنان که حاص ِل جايگاه
عينی بنياد ِ
ِ
ِ
واقعی خرده
ت
تمايال
و
ھا
ايده
با
لتقاط
ا
در
بلکه
و
ببرد
بين
آگاھی است را از
ِ
ِ
ت لفافه و روکشی برای اين ايده ھا و تمايالت -
بورژوائی خودشان و يا بصور ِ
مضمون واقعی خواست ھايشان را تشکيل ميدھند -درميايد ،در نتيجه در
که
ِ
ت
ت بيش و کم گسترده و مسلطِ خرده بورژوائی تح ِ
جامع ُه جديد افکار و گرايشا ِ
روکش اگاھی کمونيستی يا در التقاط با آن و يا در شکلی عريان و خالص دير
ِ
گرايش کمونيست
يا زود در تمامی عرصه ھای جامعه و منجمله در انديشه و
ِ
ی ھدايت کنندهُ عرصه ھای
ھا و افرا ِد دارای جايگاه رھبری و در خط مشی ھا ِ
بسھم خود که بيش
ب مثبت يافته و،
اقتصادی و اجتماعی و سياسی تجلی و بازتا ِ
ِ
ی
اب
ي
سلطه
و
رشد
ی
برا
ی
مساعد
ت
و کم تعئين کننده است ،شرايط و موقعي ِ
ِ
ف سوسياليسم در سطوح
ت متمايل به راست و درحقيقت مخال ِ
افراد و نظرا ِ
دادن جامعه بسوی جامعه ای سرمايه داری
سوق
جھت
در
بالنتيجه
رھبری و
ِ
ُ
اظھار وجود و
استثمارگرانه
و
طبقاتی
ه
يافت
قطعيت
نظام
يک
با
حال
و يا بھر
ِ
ِ
عمل ميکند.
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ناکافی
تکامل
شاخص
ماحصل آنچه دربارهُ تکامل ناکافی طبقه کارگر بعنوان
ِ
ِ
ِ
مناسبات توليدی سرمايه داری در انتقال به جامع ُه جدي ِد سوسياليستی گفته شد در
شاخص
علمی بمنزل ُه
ناکافی ظرفيت ھای توليدی و تکنيکی و
مورد تکامل
ِ
ِ
ِ
ناکافی نيروھای مولد کاپيتاليستی در انتقال به جامعه مزبور نيز صدق
تکامل
ِ
ِ
ُ
ف ظرفيت ھای
بودن
ناکافی
جديد،
ه
جامع
اين
در
.
ميکند
سطح رشد و انکشا ِ
ِ
ِ
علمی منتقل شده از جامعه بورژوائی پيشين ،امر پرداختن
توليدی و تکنيکی و
ِ
به رشد و تکامل دادن به اين ظرفيت ھا بطورفی نفسه و بخودی خود يعنی به
شيوه ای در واقع بيش و کم غيرسوسياليستتی و سرمايه دارانه تا رسيدن به
سطح مورد نياز برای سوسياليسم را مطرح و تحميل ميکند و اين نيز ،برحسب
ِ
ب بازرش ِد ديدگاھھا و تمايالت بنوعی
اينکه چه ميزان باشد ،بيشتر يا کمتر موج ِ
ت
اجتماعی
بورژوائی و مناسبات اقتصادی و
منطبق با آن ميگردد و لذا در جھ ِ
ِ
ِ
تکوين نوعی نظام سرمايه داری
خطمشی واقعا ً سوسياليستی و
انحراف يافتن از
ِ
ِ
و ساختار اجتماعی قطعيت يافت ُه طبقاتی اثر گذاشته و عمل ميکند.
ی جامع ُه کم و بيش سرمايه داری قبل از ھمه
بنابراين انقال ِ
ب تاريخا ً ضرور ِ
تکامل اقتصادی و اجتماعی آن تعئين ميشود که اوالً
معين
ميزان
و اساسا ً توسط
ِ
ِ
ِ
ُ
عينی
نيلز
و
خواست
،
موجود
ه
جامع
در
غالب
عينی
ونياز
خواست
ت
بصور ِ
ِ
ِ
ِ
ت افراد آن به دگرگونی به يک جامع ُه بورژوا-
بالنسبه مشترکِ اکثري ِ
دموکراتيکِ مطلوب يا به يک جامعه سوسياليستی ،متجلی ميگردد و ثانيا ً
سازماندھی
ی کافی در جامع ُه موجود برای
ت فقدان يا وجو ِد امکانا ِ
بصور ِ
ت ماد ِ
ِ
يک اقتصاد و جامع ُه جديد سوسياليستی تجلی پيدا ميکند که در حالت اول
بورژوائی موجود
ت گذار به چنين جامعه ای نفی ميشود .چنانچه جامعه
ضرور ِ
ِ
ت دھقانی و خرده بورژوائی ھمراه
ھنوز بيش و کم از اکثريتی مشتمل بر جمعي ِ
تکامل ظرفيت ھای
سطح
با اقتصادھای خرد گسترده اشان تشکيل شده و يا
ِ
ِ
علمی آن از حد معينی پائين تر باشد ،در اينصورت اين
توليدی و تکنيکی و
ِ
جامعه بلحاظ تاريخی ھنوز در مرحل ُه انقالب سوسياليستی قرار نداشته و-
درصورت نياز به يک دگرگونی انقالبی کلی -نيازمند يک انقالب دموکراتيک
کل جمعيت اش از
مطلوب ميباشد؛ و درصورتيکه جامع ُه بورژوائی اکثري ِ
ت ِ
کازگران و اعضاء خانواده ھايشان تشکيل شده و طبقه کارگر با چنين جمعيتی
ت تاريخی کافی برخوردار بوده باشد و نيز ظرفيت ھای توليدی و
از قدم ِ
علمی آن به ميزان کافی رشد و تکامل يافته باشد ،دراينصورت اين
و
تکنيکی
ِ
ً
جامعه تاريخا در مرحل ُه انقالب سوسياليستی قرار داشته و نيازمن ِد گذار به
سوسياليسم است.
در ھر زمان معين تاريخی ،پرولتاريا و کمونيست ھا بايد ،در تطابق با
عينی مورد نياز
دگرگونی بلحاظ
نگرش و برخور ِد علمی ،قبل از ھمه منطبق با
ِ
ِ
مشی سياسی و تبليغی و
خط
مبارزاتی،
مشی
جامعه در مجموع آن  ،خط
ِ
ِ
ب تاريخا ً ضروری فعاليت و
انقال
تحقق
برای
و
بخشند
ترويجی خويش را تعين
ِ
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تالش نمايند .درصورتيکه جامعه تاريخا ً نيازمند انقالب دموکراتيک باشد،
رسالت تاريخی اين انقالب اختصاراً عبارتست از تحقق بخشيدن به دموکراسی
شکل آن از يکسو و جام ُه عمل پوشاندن به يک
بورژوائی در کاملترين
ِ
ی جدی و پايدار بنفع طبقه کارگر
اقتصاد
يری
گ
سمت
ويک
دگرگونی اقتصادی
ِ
ِ
وھمه زحمتکشان در چارچوب نظام بورژوائی از سوی ديگراست) و بدين
زندگی اجتماعی و مادی ومعنوی توده ھای
وسيله بھبود قابل توجھی در وضع
ِ
مردم در چارچوب نظام سرمايه داری ايجاد ميشود و قاعدتا ً اين نظام برای آنان
تاريخی فرارسيدن ضرورت انقالب سوسياليستی و گذار به سوسيالسم
تا مرحل ُه
ِ
بالنسبه قابل تحمل ميگردد( .١وکمونيستھا و پيشروان انقالبی پرولتاريا بايستی ،
بخصوص از طريق کار روشنگری و آگاه سازی در ميان توده ھای وسيع
کردن آنان جھت بانجام رساندن موفقيت آميز اين انقالب و در
مردم ،برای آماده
ِ
کردن آن بنفع طبقه کارگر و اقشار
مرحل ُه وقوع آن برای ھرچه بيشتر راديکال
ِ
ی بقدر کافی تکامل نيافته،
زحمتکش مبارزه نمايند .اگرھم جامع ُه سرمايه دار ِ
بلحاظ وجود دموکراسی بورژوائی در روبنای سياسی و فرھنگی و از حيث
تأمين منافع اقتصادی زحمتکشان در وضعی قرار دارد که رويھرفته نه به يک
ی
دگرگونی کلی انقالبی يعنی انقالب دموکراتيکِ مزبور بلکه به رفورم ھا ِ
تدريجی و پيگيرانه نيازمند است ،دراينصورت بايستی ھمچنين در جھت بانجام
مصالح کارگران
رساندن اين رفورمھا بنحوی ھرچه راديکال تر و منطبق تر با
ِ
ِ
اجتماعی
کافی اقتصادی و
ف
و زحمتکشان تا
زمان تاريخی فرارسيدن انکشا ِ
ِ
ِ
ِ
جامعه و درنتيجه ضرورت انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم فعاليت و
اجتماعی جامعه
سطح تکامل اقتصادی و
مبارزه کزد .و طبعا ً ،چنانچه
ِ
ِ
ب تاريخا ً مورد نياز انقالب
بورژوائی برای گذار به سوسياليسم کافی باشد ،انقال ِ
------------------------------------------------------ت بعضی از کمونيستھا مبنی براينکه
ت ساختگی و نادرس ِ
 -١برخالف برخی توجيھا ِ
ی اکنون بيش و کم عقب مانده ناممکن
حاکميت)پايدار( دموکراسی بورژوائی درکشورھا ِ
تداوم حاکميت اين دموکراسی در اين جوامع کامالً امکان پذير ميباشد
است ،استقرار و
ِ
اجتماعی
و بطورکلی به عواملی از اين قبيل بستگی دارد :ميزان تکامل اقتصادی و
ِ
کاپيتاليستی جامعه ،چگونگی ميراث فرھنگی گذشته ھا يا باصطالح فرھنگ ملی،
ِ
نگاھداشتن دستمزد
ت پائين
ب آگاھانه و نقشه من ِد ھدف و سياس ِ
تعقيب يا عدم تعقي ِ
ِ
کارگران از سوی حکومت ،چگونگی سابق ُه مبارزات طبقات مختلف برای دموکراسی
و تأثيرپذيری آنھا از اين مبارزات ،چگونگی توازن قواء طبقاتی و موقعيت سياسی
سياسی جريان
خاص ايدئولوژيک و
مشخص طبقات مختلف ،چگونگی ويژگی ھای
ِ
ِ
ِ
ب انجام گرفته يا ھيأت حاکم ُه بقدرت رسيده و بورژوازی در قدرت
رھبری کنندهُ انقال ِ
قطعی اين دموکراسی در روبنای سياسی و فرھنگی حاکم در آن
تحقق
و غيره؛ و
ِ
ِ
ازطريق توسعه و
کشورھائی که ھنوز تحت سلط ُه رژيم ھای استبدادی قرار دارند بايد
ِ
تاريخی مبارزات اجتماعی عليه استبداد -که سرانجام به يک انقالب دموکراتيک
تداوم
ِ
نسبتا ً
راديکال ديگر می انجامد -باالخره صورت پذيرد.
تحوالت
يا
پيروزمند
ِ
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انقالبی
پيشروان
سوسياليستی بوده و مھمترين وظيف ُه مبارزاتی کمونيست ھا و
ِ
ِ
وقوع موقعيت عينی انقالبی وانقالب -عبارتست
زمان
طبقه کارگر -تا قبل از
ِ
ِ
وسيع پرولتاريا و اليه
ھای
توده
ميان
در
الزم
سياسی
و
ی فکری
از زمينه ساز ِ
ِ
ِ
ِ
ی انقالب
فکر
و
ذھنی
بدينگونه
و
ميانی
اجتماعی
اقشار
تحتانی
ی
تدارکِ
ِ
ھا ِ
ِ
ِ
سوسياليستی ،زمينه سازی ای که به شيوهُ معينی که قبالً بيان شد و بعداً نيز
ت فکری و سياسی
بدان پرداخته خواھد شد صورت گرفته و ،با توجه به وضعي ِ
طبقه کارگر در سطح جھانی در حال حاضر ،قاعدتا ً
زمان بسيار طوالنی مدتی
ِ
را دربر خواھد گرفت.
ُ
ت انقالب
ی
زمانھا
تعئين
ه
مسئل
اما بپردازم به
مشخص فرارسيد ِن ضرور ِ
ِ
ِ
ِ
کنونی جھان :
مختلف
کشورھای
برای
سوسياليسم
به
ر
سوسياليستی و گذا
ِ
ُ
اجتماعی
و
مادی
شرط
پيش
ه
دربار
پژوھشی
»
)
الذکر
فوق
کتاب
من در دومين
ِ
گذار به سوسياليسم در کشورھای کنونی جھان«( درتطابق با دو ضابط ُه اساسی
ت تاريخی آن با جمعيتی باال
قبالً ذکرشده يعنی ميزان جمعيت طبقه کارگر و قدم ِ
و ميزان توليد سران ُه ساليانه در جامع ُه بورژوائی و بر پاي ُه آمار و اطالعاتی که
درباره افرا ِد شاغ ِل حقوق بگير و ميزان توليد ناخالص سرانه در کشورھای
ت آماری و غيرآماری ديگری که توانسته
جھان در سال  ٢٠٠٠و برخی اطالعا ِ
فرارسيدن مرحله
زمان
علمی
روشی
با
ام بدست آورم ،کوشش کرده ام که
ِ
ً
ف
ب تاريخا ضروری را برای جوامع مختل ِ
انقالب سوسياليستی بمثابه انقال ِ
جھان محاسبه و برآورد نمايم .طبق تحقيق و بررسی و برآور ِد من در آن
کنونی جھان را در اين ارتباط ميتوان به سه دسته بشرح
ی
کتاب ،کشورھا ِ
ِ
زيرتقسيم نمود:
دسته اول شامل  ٢٣کشور ،که در سال ٢٠٠٠حدود  ١٢/٩درصد کل
جمعيت جھان را دربرداشته اند ،در سال مزبور و اکثراً از مدتھا قبل از آن
دارای پيش شرط مادی و اجتماعی الزم برای برپائی سوسياليسم بوده اند و لذا
ھم اکنون يا مدتھاست که انقالب تاريخا ً مورد نيازشان انقالب سوسياليستی
است .اين کشورھا عبارتند از :لوگزامبورگ ،اياالت متحده امريکا ،سوئيس،
ايسلند ،نروژ ،بلژيک ،دانمارک ،کانادا ،ژاپن ،اتريش ،ھلند ،کويت ،استراليا،
آلمان ،فرانسه ،مالت ،فنالند ،ھنگ کنگ ،سنگاپور ،سوئد ،ايرلند ،بريتانيا ،و
ايتاليا.
دسته دوم شامل  ١۵کشور ،که در سال  ٢٠٠٠حدود  ٢/١درصد کل جمعيت
جھان را تشکيل ميداده اند ،محتمالً بين سالھای  ٢٠٢٠و  ٢٠٣٠پيش شرط
مادی و اجتماعی الزم برای گذار به سوسياليسم را احراز نموده ودر مرحل ُه
انقالب سوسياليستی قرار خواھند گرفت .اين کشورھا عبارتند از :قبرس،
امارات متحده عربی ،اسرائيل ،اسپانيا ،زالند نو ،اسلوانی ،پرتقال ،جمھوری
چک ،آرژانتين ،بحرين ،سيشل ،مجارستان ،سنت کيتس و نويس ،اسلواکی ،و
آنتيگوا و بار بودا) .ميتوان گفت که در اين دسته دوم از کشورھا نيز مانند دسته
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اول مھمترين وظيفه مبارزاتی کمونيستھا و پيشروان انقالبی پرولتاريا در
ذھنی انقالب سوسياليستی
دوران کنونی عموما ً عبارتست از تدارک فکری و
ِ
بگونه ايکه قبالً بيان شد(.
دسته سوم يعنی بقي ُه کشورھای جھان ،که در سال  ٢٠٠٠بالغ بر حدود ١٧۵
سطح
کشور و شامل  ٨۵درصد کل جمعيت جھان بوده اند ،ھنوز در چنان
ِ
کمتر يا بيشتر نازلی از تکامل اقتصادی و اجتماعی کاپيتاليستی قرار دارند که
بلحاظ تاريخی در حال حاضر و تا زمانی کمتر يا بيشتر دور در آينده -در
صورت نياز به انقالب -در مرحله انقالب دموکراتيک مزبور قرار داشته و
فقط بين سالھای  ٢٠۴٠و  ٢١٣٠تدريجا ً دارای پيش شرط مادی و اجتماعی
گذار به سوسياليسم و نيازمند انقالب سوسياليستی خواھند شد :بعنوان مثال ،کره
جنوبی احتماالً در سال  ،٢٠۴١مکزيک  ،٢٠۵١روسيه ،٢٠۵٨چين ،٢٠۶٠
ترکيه  ،٢٠۶٣ايران  ،٢٠٧٠بلغارستان  ،٢٠٧۵ھند  ،٢٠٩٩زيمبابوه .٢١٠٧
)ضمنا ً در مورد بخشی از اين کشورھا بعلت عدم دسترسی به آمار مورد نياز
احتمالی فرارسيدن ضرورت انقالب سوسياليستی محاسبه و
از آنھا زمان
ِ
برآورد نشده است(.
بايد توضيح دھم که اين برآوردھای من برپاي ُه برخی آمار و اطالعات مربوط
به درصد جمعيت افرا ِد حقوق بگير و ميزان توليد سرانه ناخالص در کشورھا
در سال  ٢٠٠٠و آھنگ رش ِد اين دو شاخص و اطالعاتی ديگر که توانسته ام
بدست آورم انجام گرفته است درحاليکه در حال حاضر و در آينده در ھرزمان
ت مربوط ُه دقيق تر و مشخص تر از ھر يک از
با دردست
داشتن اطالعا ِ
ِ
ُ
ی مورد
فرمولھا
و
روش
د
کاربر
با
توان
مي
جداگانه
بطور
سوم
ه
دست
کشورھای
ِ
ِ
رسيدن آن به
احتمالی
زمان
جوامع
اين
از
ھريک
برای
کتاب
آن
در
استفاده
ِ
ِ
مرحل ُه انقالب سوسياليستی را ازنو و بطور دقيق تر محاسبه و برآورد نمود که
نتيجه بايد تا حدودی و به گمان من قاعدتا ً نه بيشتر از  ١٠يا  ٢٠و در مواردی
نزديکتر در
 ٣٠سال تفاوت پيدا کند؛ و بھرحال برآور ِد جداگانه و دقيق تر و
ِ
مورد تک تکِ کشورھای مزبور امری ضروری ميباشد .بعالوه من در
اجتماعی گذار به سوسياليسم،
محاسباتم در آن کتاب در مورد تعئين پيش شرط
ِ
تاريخی الزم برای طبقه کارگر
ت
رقم  ٣٠سال را بعنوان
حداقل قدم ِ
ِ
ِ
معموالً ِ
ت کارگری به  ۵٠درصد کل جمعيت جامعه ،بعنوان
زمان
پس از
رسيدن جمعي ِ
ِ
کمترين جمعيت کارگری قابل قبول ،درنظر گرفته و به اين زمان اضافه کرده
ام درحاليکه شايد بتوان بجای  ٣٠سال رقم  ٢٠سال را درنظر گرفت که
تماعی گذار به
تحقق پيش شرط مادی و اج
احتمالی
دراينصورت زمان
ِ
ِ
ِ
سوسياليسم برای بعضی از کشورھای دسته سوم  ١٠سال نسبت به آنچه من
الذکر نقل شده از آن
برآورد کرده ام کاھش ميابد .بھر صورت ،ارقام فوق
ِ
زمان
از
احتمالی
و
اجمالی
کتاب من در مورد کشورھای دسته سوم يک برآور ِد
ِ
ت انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم در اين
تاريخی
فرارسيدن ضرور ِ
ِ
ِ
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ت کشورھای جھان بدست ميدھد .به اين نکته ھم اشاره کنم که من فکر
اکثري ِ
ميکنم که چنانچه بفرض در آينده زمانی فرارسد که در اکثر کشورھای جھان،
اجتماعی
بودن پيش شرط مادی و
ت کل جمعيت دنيا و با دارا
با
داشتن اکثري ِ
ِ
ِ
ِ
الزم ،انقالب سوسياليستی انجام گرفته و سوسياليسم برپا شده باشد ،در
آنصورت در بقي ُه کشورھا اگر ھم فرضا ً ھنوز فاق ِد پيش شرط مادی و اجتماعی
مزبور باشند انجام انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم ميتواند تاريخا ً
ضروری و بجا باشد.
پيش شرط فکری و سياسی انجام انقالب سوسياليستی و برپائی سوسياليسم
در اين قسمت نخست نظري ُه من در زمين ُه مفھوم ايدئولوژی بطورکلی و
جھان بينی پرولتاريا بطوراخص بررسی و بيان ميگردد)چونکه در رابطه با
آنچه که در اين اثر تابحال گفته شده و بعداً گفته خواھد شد در مواردی با مفھوم
چگونگی درک و برداشت من از
مارکسيسم بعنوان جھان بينی طبقه کارگر و
ِ
ساير مطالبی که بايد بررسی شوند پرداخته خواھد
آن ارتباط ميابد( و سپس به
ِ
شد .نظريه من در اين زمينه در مقال ُه »درباره مفھوم ايدئولوژی«)مندرج در
کتاب من تحت عنوان »درباره چند مسئله تئوريک«( بيان گرديده که فشرده ای
ت جدي ِد چندی را ھم -که در آن مقاله
از آنرا در اينجا بازگو و درضمن نکا ِ
آورده نشده -به آن می افزايم :
بيانگر
آرمانی مناسبات انسانھا با يکديگر و با طبيعت،
ب
»ايدئولوژی« بازتا ِ
ِ
ِ
نگرش آنان نسبت به امور جھان از ديدگاه نفع و خواست و آمالشان
نگاه و
ِ
است؛ به بيان ديگر ،مناسبات اقتصادی ،سياسی ،حقوقی و معنوی افراد بشر با
طريق تحقق بخشيدن به اين مناسبات و
يکديگر و روابط آنان با طبيعت و راه و
ِ
منظر آنچه که برايشان مطلوب يا ايده آل
روابط را از ديدگاه مزبور يعنی از
ِ
است بيان مينمايد .ايدئولوژی شش قلمروی فلسفی ،اقتصادی ،سياسی ،حقوقی،
عناوين ايدئولوژی فلسفی،
اخالقی ،و ھنری و ادبی را دربرميگيرد و لذا تحت
ِ
ايدئولوژی اقتصادی ،ايدئولوژی سياسی ،ايدئولوژی حقوقی ،ايدئولوژی اخالقی
و ايدئولوژی ھنری مطرح ميشود .ايدئولوژی بطور کلی در دو سطح متجلی
ی نظری و ديگری در
ميگردد :يکی در سطح تئوری و بصور ِ
ت جھت گير ِ
ت جھت گيری رفتاری و عملی؛ ھر ايدئولوژی
سطح رفتار و عمل و بصور ِ
ت جھت داران ُه
نطرا
و
باورھا
و
ھا
ايده
و
ھا
نظريه
شکل
سطح اول به
معين در
ِ
ِ
ِ
آرمانی
آرمانی معينی و در سطح دوم به شک ِل رفتارھا و اعما ِل جانبداران ُه
ِ
ِ
مشخصی تجلی پيذا ميکند .اما ايدئولوژی که ،بمثابه شناخت ،قبل از ھمه يک
ی آرمانی محسوب ميشود ،درعين حال ممکن
شناخ ِ
ت آرمانی و با جھت گير ِ
است علمی يا غير علمی باشد .ايدئولوژی در سطح رفتار و عمل نيز ،درتطابق
با سطح تئوری ،درعين حال بصورت رفتار و عم ِل عقالنی و منطبق با
برخور ِد علمی يا غيرعقالنی و نامنطبق با برخوردِعلمی تجلی ميابد.
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ی جھان بينی
پس برطبق اين مفھوم از ايدئولوزی ،اين مقوله در واقع بمعنا ِ
ميباشد و بجای لفظ »ايدئولوژی« ميتوان واژهُ »جھان بينی« را بکاربرد .و
نيز بايد توجه داشت که بطور اختصار ھر فرد بشر و ھر جنبش يا نھاد
اجتماعی ھمواره دارای ايدئولوژی است و فقط نوع اين ايدئولوژی برحسب آن
فرد يا جنبش يا نھا ِد تاريخا ً و اجتماعا ً معين تفاوت مينمايد.
ايدئولوژی يا جھان بينی افراد ،بطورکلی ،درتطابق با جايگا ِه آنان در
مناسبات اجتماعی -که مقدم بر ھمه و پايه ای تر از ھمه مناسبات اقتصادی را
ت اوضاع و
شامل ميشود -و در روابط با طبيعت تعين ميابد ولی معذلک ،تح ِ
احوا ِل واقعی در جامعه طبقاتی ،آنان ممکن است از ايدئولوژی ھای متعلق به
مفھوم
افرادی دارای جايگاھھای ديگر متأثر گردند .در جامع ُه طبقاتی ،بنابر
ِ
مزبور از »جايگاه« ،تعد ِد جايگاه ھا قبل از ھمه و اساسا ً بمعنای وجود
اجتماعی مختلف و
اقشار
مبين وجو ِد طبقات و
طبقاتی مختلف،
ی
جايگاھھا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بينی خاص و متمايز خود ميباشد.
ھريک با جھان
ِ
ايدئولوژی يا جھان بينی طبقه کارگر ،بنظر من ،عبارتست از »جھان بينی
نام شخص معينی مشخص کنيم ،ميتوان به
کمونيستی« که ،اگربخواھيم آنرا با ِ
آن »جھان بينی مارکسيستی« يا »مارکسيسم« اطالق نمود ،زيرا مارکس،
نگرش بکلی غير انسانی و نادرست او نسبت به مسئل ُه ستمگری
صرفنظر از
ِ
ميان
برحيوانات و با وجو ِد برخی خطاھا و نقائص در نظريه ھا و نظراتش ،در
ِ
تاکنونی بنيان گذار و يا تکامل دھندهُ جھان بينی کمونيستی بمثابه
ھمه افرا ِد
ِ
تئوری رويھرفته بزرگترين و بيشترين نقش را ايفاء نموده است .جھان بينی
بيانگر نگرش از ديدگا ِه واقعا ً
طبقاتی پرولتاريا و واقعا ً علمی است،
کمونيستی
ِ
ِ
اجتماعی کارگر و به شيوهُ علمی می نگرد؛
طبقه
ه
ديگا
از
را
ھستی
جھان
امور
ِ
ِ
منظر طبقاتی
از
کننده
نگاه
و
علمی
ی
تئور
يک
تئوری،
بمثابه
تئوری،
سطح
در
ِ
ِ
تاريخی طبقه کارگر
و
اجتماعی
ت
موقعي
و
جايگاه
مبنا
اين
بر
که
است
کارگری
ِ
ِ
امور
طريق تحقق بخشيدن به آنھا و ھمچنين
ف او و راه و
و خواست ھا و اھدا ِ
ِ
ِ
گوناگون اجتماعی و در رابطه با طبيعت را تبيئن و بيان مينمايد .و از آنجا که
ِ
اجتماعی مستقل خود ،جدا از متأثر شدنش از
عينی
د
وجو
در
رگر،
طبقه کا
ِ
ِ
ِ
ی
دارا
ای
طبقه
غير،
به
متعلق
واجتماعی
طبقاتی
ھای
وگرايش
ھا
نگرش
ِ
ِ
برخور ِد انقالبی عليه ھرگونه ستمگری و ايجا ِد رنج و مشقت از سوی انسانھا
بوده و درنتيجه براين اساس طبعا ً
طبقاتی
نظام
ت
خواستار نابودی
قطعی کلي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بدون طبقه کمونيستی و کامالً
سرمايه داری و جايگزينی انقالبی آن توسط نظام
ِ
انسانی است ،لذا جھان بينی پرولتاريا يا بعبارت ديگر جھان بينی کمونيستی يا
بينی واقعا ً انقالبی نيز ميباشد.
مارکسيستی يک جھان
ِ
ت
بنابراين،
ف من از »مارکسسيم« ،ھر نظريه)بمفھوم شناخ ِ
طبق تعري ِ
ِ
تعميم
حاصل
يعنی
تجربی
يا
تجربه
با
د
پيوت
در
تفکر
ل
حاص
يعنی
نظری -
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سادهُ
سی عموم موارد
اسا
و
مشترک
وجه
که
عام
ت
شمولي
با
و
عام
تجربه
ِ
ِ
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ی نظر يا شناختی که
ِ
امر معينی را تبيئن و بيان مينمايد( يا نظر)بمعنا ِ
مشخص ِ
ت
ت آن محدود به مور ِد خاص و مشخصی است،خواه خود
حاصل کاربس ِ
شمولي ِ
ِ
نظري ُه عام در آن مور ِد خاص باشد يا چنين نباشد( باصطالح»کمونيستی« يا
»مارکسيستی« درصورتی يک نظريه يا نظر حقيقتا ً کمونيستی يا مارکسيستی
ميباشد که اوالً از ديدگاه طبقه کارگر بنگرد و ثانيا ً به شيوهُ علمی برخورد نمايد
و درصورتيکه فاق ِد اين دو شرط يا يکی از آنھا باشد )يعنی يا از ديدگاھی
بورژوائی يا خرده بورژوائی و غيره و يا به شيوه ای غيرماترياليستی
اشکال مختلفی چون دگماتيستی ،مکانيستی ،ذھن گرايانه،
ياغيرديالکتيکی در
ِ
ذھنی گرايانه  ،اغراق گرايانه ،يکجانبه نگرانه و غيره نگاه و برخورد کند(
کمونيستی يا مارکسيستی نيست؛ و تفاوتی ندارد که اين نظريه يا نظر توسطِ
مارکس يا انگلس و يا ھرکس ديگری تدوين يا ارائه شده باشد .نه تنھا نظريه ھا
طبقاتی
ی
ت باصطالح »مارکسيستی« و »
و نظرا ِ
کمونيستی« فاق ِد جھت گير ِ
ِ
ِ
کارگری بلکه آنھائی نيز که فاق ِد برخورد به شيوهُ علمی ھستند غيرمارکسيستی
از نوع شب ِه مارکسيستی محسوب ميشوند .البته نظرات يا نظريه ھائی ھم ھستند
که ،بنابر محتوای طبقاتی يا چگونگی اشان بلحاظ علمی يا از ھر دوحيث،
بيانگر التقاط و آميزه ای مارکسيستی و غيرمارکسيستی ميباشند .بعالوه نظرات
ِ
عنوان يا
و يا حتی امکانا ً نظريه ھائی ھم وجود داشته يا بوجود ميايند که اگرچه
ِ
ت مارکسيستی قرار
ظاھر مارکسيستی نداشته و ظاھراً در بيرون از حوزهُ ادبيا ِ
ِ
ی شناخت يا درکی بيش و کم مارکسيستی وکمونيستی ھستند.
دارند ليکن حاو ِ
ب باصطالح
به اين نکته نيز اشاره کنم که بديھی است که يک گروه يا حز ِ
جريان شب ِه مارکسيستی يا
دعی »کمونيست« درصورتی يک
ِ
»کمونيست« يا م ِ
بعبارت ديگر شبه کمونيستی محسوب ميگردد که مجموعه ای از نظريه ھا و
ی در محتوا بورژوائی و خرده بورژوائی و يا غيرعلمی چنان
نظرات و روشھا ِ
بينی مسلطِ بر آن
جھان
يا
ايدئولوژی
ت
کلي
ت
بصور
که
باشد
برآن غلبه يافته
ِ
ِ
ِ
ً
درآمده باشد و البته نه ھر گروه يا حزبی که ذاتا معتقد و متعھد به مارکسيسم
ت شبه مارکسيستی و يا برخی
ولی درعين حال دارای برخی عقايد و نظرا ِ
روشی کم يا بيش مھم ميباشد؛
ی نظری و
خطاھا و انحرافات و عقب مانگی ھا ِ
ِ
بودن افراد نيز به ھمينسان تعئين
کمونيست
و واضح است که کمونيست يا شبه
ِ
ميشود.
جھان بينی پرولتاريا در سطح تئوری يعنی تئوری مارکسيسم ،که مشتمل بر
ف اجتماعی و
مجموعه ای از »نظريه« ھا و »نظر«ات در زمينه ھای مختل ِ
فلسفی )بمفھوم وسيع اين کلمات( و در رابطه با طبيعت است ،از آنجا که يک
ی عمل،
ی واقعا ً علمی است لذا ،بمثابه شناخ ِ
ت توضيح گر يا راھنما ِ
تئور ِ
ی
دورانھا
ل
طو
ر
د
و
ميباشد
يابنده
تکامل
و
تکامل
قابل
ھائی
نظريه
از
متشکل
ِ
ِ
حيات خود درانطباق با تغيئر و تحوالت و رويدادھای تاريخی و اقتصادی و
ت دستاوردھای علمی تکامل
اجتماعی و سياسی و معنوی و متناسب با پيشرف ِ
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پيدا ميکند؛ بدين معنا که ھر نظري ُه مارکسيستی ،پس از آنکه بطورنھائی و
ت
قطعی صحت و درستی آن تأئيد و يا شکل صحيح آن تعئين شد ،با پيشرف ِ
ت
زمان امکانا ً بازھم از جھاتی تکميل ميشود يا بسط يا تغيئر ميابد يا حتی بعل ِ
عينی ای که موج ِد آن بوده است بيمورد و زائد ميگردد و
ازميان
رفتن شرايطِ
ِ
ِ
يا توسط نظري ُه بکلی جديدی جايگزين ميشود و غيره .ولی تکامل درمور ِد نظر
بيانگر مورد
مارکسيستی معنا و موضوعيت ندارد زيرا ھر نظر مارکسيستی
ِ
امر عام -امری که امکانا ً توسط يک نظري ُه عام بيان
ِ
معين خاصی از يک ِ
تغيئر تعئين کننده در
لذا
و
ميباشد
خاص
مورد
ھمين
به
محدود
و
ميابد
ِ
خاص جدي ِد تا حدی مشابه آن را ھم
يش مور ِد
پيدا
يا
خاص
مورد
آن
ت
وضعي
ِ
ِ
ِ
ت جدي ِد نظري ُه عام در يک وضعيت جديد
ازلحاظ نظری ميتوان بمعنای کاربس ِ
نظر خاص جديدی -اگرچه امکانا ً تاحدی با استفاده از آن نظر قديمی-
يا ارائ ُه ِ
برای اين وضعيت دانست .و بھرحال تکامل تئوری مارکسيسم و نظريه
تداوم کام ِل
اساس حفظ و
مارکسيستی ،تکامل بمعنای راستين و واقعی ،تنھا بر
ِ
ِ
طبقاتی کارگری) که با آغاز سوسياليسم و رو به
انقالبی
ت
ھم جوھر و ماھي ِ
ِ
ِ
ت
ت
موجودي
گذاشتن
امحاء
عينی طبقه کارگر بايستی بيشتر و بيشتر بصور ِ
ِ
ِ
ِ
کامل کمونيسم در
تحقق
تا
ه
طبق
اين
ب
آرمان
ھمان
انسانی
ت
ماھي
و
ر
جوھ
زرگِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
علمی آن ميتواند انجام پذيرد.
ت
خصل
ھم
و
آيد(
ِ
ِ
اعتبار
چگونگی ھر نظريه يا نظر »مارکسيستی« از لحاظ
در رابطه با
ِ
ِ
علمی اش ،درست است که اعتبار علمی آن بميزان زيادی بستگی به اين دارد
که ابتدائا ً با چگونه استدالل و چگونه بررسی و تحليل و نتيجه گيری از فاکت
ی علمی تدوين يا ارائه گرديده است
ھای تجربی يا شرايط مشخص يا يافته ھا ِ
ت مذکور در ذيل را نيز درنظر
اما اين به تنھائی کافی نيست و بلکه بايد نکا ِ
گرفت و در موضع گيری و اظھارنظر خود درمورد اعتبار علمی و لذا
نبودن ھر نظريه يا نظر دخالت داد:
مارکسيستی بودن يا
ِ
ھر نظريه مارکسيستی ،بعنوان يک نظري ُه علمی ،که بر پاي ُه بررسی و تحليل و
علمی معينی تدوين
جمعبندی علمی از داده ھا و مدارک تجربی و يا يافته ھای
ِ
قام فرضيه قرار دارد
ميشود بديھی است که ،بنابر ضوابطِ علمی  ،نخست در م ِ
و فرضيه محسوب ميشود)ھرچند امکانا ً فرضيه ای بسيار قوی ومتکی بر تحليل
ی علمی و ھرچند در اين مقام ممکن است تکامالتی نيز
و استدال ِل بسيار قو ِ
پيدا کند و ھرچند که در ابتدا ھم درصورتی ميتواند بطور قطعی بعنوان يک
فرضيه مطرح شود که درستی اش بلحاظ علمی مقدمتا ً بطور حداقلی تأئيد شده
علمی ديگر يا جديد بطورکافی
ی
باشد( که بايد دوباره توسط تجربه يا يافته ھا ِ
ِ
مورد آزمون قرار گيرد و بدينگونه درستی يا نادرستی يا چگونگی آن ازحيث
علمی بطور قطعی و نھائی تعئين گردد).مقصود از»تجربه« برحسب مورد
ی عينی،
عبارتست از :شواھد و
قرائن عينی ،رويدادھا و وقايع ويا پديده ھا ِ
ِ
ً
آزمايش با
شکست،
يا
موفقيت
ال
مث
اش
نتيجه
چگونگی
عمل و پراتيک بلحاظ
ِ
ِ
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عينی مشاھده ای و غيره ،که ھر يک ممکن است
فصد ،رفتار و برخور ِد
ِ
بودن
درست
رصورتيکه
د
(.
باشد
آينده
يا
گذشته
يا
حال
زمان
مربوط يا متعلق به
ِ
ی علمی بطور نھائی
ھا
يافته
توسط
يا
تجربی
ون
م
آز
در
و
تجربه
نظريه بوسيله
ِ
ِ
و قطعی تأئيد نشود ،دو حالت ممکن است رخ دھد :يا نظريه مزبور بکلی رد
ت معينی تغيئر
ميشود و يااينکه فقط بايد بطور قسمی يعنی از جھت يا جھا ِ
نھائی« نظريه
تکميل
يافته و تصحيح يا تکميل گردد که اين حالت دوم را من »
ِ
ِ
مستلزم موجود بودن يا
نھائی نظريه
شدن
می نامم .اين تأئيد يا رد يا تکميل
ِ
ِ
ِ
ُ
معين مورد نياز ميباشد که در
علمی
ه
يافت
آمدن تجربه اجتماعی يا
بوجود
ِ
ِ
ِ
ت اجتماعی و
ت موجود نبودن بايد درطی فرآين ِد معينی از تغيئرو تحوال ِ
صور ِ
جوامع بشری يا در حوزهُ علوم بوجود آيد که اين امر
ی
تاريخی در فلمرو ِ
ِ
مقياس تاريخی ،کمتر
در
گيرند،
صورت
چگونه
تحوالت
اينکه
برحسب مورد و
ِ
ً
شدن
يا بيشتر طول ميکشد؛ و طبعا در طو ِل اين مدت زمان تا قبل از روشن
ِ
ت نظری در ميان مارکسيست ھا
قطعی و
ت نظريه برخی اختالفا ِ
نھائی وضعي ِ
ِ
برسر آن وجود خواھد داشت؛ و نيز اين نکته شايان توجه است
ھا
کمونيست
و
ِ
وضع يک نظريه بازھم ممکن است ھنوز
گونگی
چ
قطعی
تعئين
از
پس
که
ِ
ِ
ِ
ِ
کسانی بعنوان مارکسيست و کمونيست باشند که آنچه را که بطور قطعی و
نھائی تعئين و ثابت شده است را نپذيرند و بنحوی رد و انکار نمايند که اين
کسان در اين مورد فاق ِد ديدگاه مارکسيستی ھستند).توضيح اينکه در اينجا
مقصود من از»فرضيه« ،لزوما ً فرضيه يا فرضياتی نيست که امکانا ً برای
پژوھشگر يا نظريه پرداز در جريان کار بررسی اش جھت يافتن پاسخ به
پرسش يا مسئل ُه مورد نظر مطرح ميشود و آنگاه آن يا آنھا را قبول يا رد يا
تصحيح ميکند بلکه عبارت از پاسخی است که او در پايان اين بررسی برای
اين پرسش يا مسئله بدان ميرسد و آنرا بعنوان نظري ُه خود عرضه مينمايد(.
ھر نظر مارکسيستی ،که بمثابه حاص ِل کابر ِد نظريه عام در موردی مشخص
تجربی و استدال ِل
و يا در شکلی مستقل و در ھر دو حال با اتکاء بر مدارکِ
ِ
علمی معينی عرضه ميشود و در ھر يک از اين دوحالت
معينی و يا يافته ھای
ِ
بيانگر خواست و ھدف يا خط مشی يا سياست يا سبک کار و شيوه عمل يا
يا
ِ
نحوه رفتار و برخور ِد اخالقی يا عقيده فلسفی يا سبک و يا محتوای ھنری يا
ی حقوقی و قضائی و غيرهُ خاصی و يا ارائه دھندهُ شناخت يا
موضع گير ِ
تبيئن مشخصی ميباشد ،نيز چگونگی و درستی يا نادرستی اش بلحاظ
توضيح و
ِ
آزمون تجربی يا در
علمی بطور قطعی و نھائی بوسيل ُه تجربه و در بوت ُه
ِ
ب مورد ممکن
مواردی توسط يافته ھای علمی تعئين ميگردد که اين ھم برحس ِ
است بطور نسبتا ً سريع و فوری انجام گيرد و يا نياز من ِد رويداد يا تحولی باشد
که در زمانی دور يا نزديک در آينده صورت خواھد گرفت .و آنچه که در
تعئين
زمان
مورد اختالف نظر در بين مارکسيست ھا و کمونيست ھا تا پيش از
ِ
ِ
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ت نظريه مارکسيستی بلحاظِ علمی بودنش و نيز پس از آن زمان
قطعی وضعي ِ
ِ
گفته شد بطور کلی در مور ِد نظر مارکسيستی نيز صدق ميکند.
طبقاتی ھر
ی
تعئين
بديھی است که
مضمون طبقاتی ،جھت گيری و جانبدار ِ
ِ
ِ
ِ
ت عنوان »مارکسيستی« ارائه ميشود نيز -چنانچه
نظريه يا نظری که تح ِ
نامعلوم يا مورد ترديد يا منازعه باشد -بايستی به شيوه علمی انجام پذيرد.
نکته ديگراينکه در دورانھای جوامع طبقاتی ،ھم ُه جھان بينی ھا و نگرش ھا
و درک ھا و دانش ھا در ھم ُه زمينه ھای اجتماعی و فلسفی – که ميتواند
روابط انسانھا با طبيعت را نيز دربرگيرد -جانبدارانه ،دارای سمت و سوی
طبقاتی ھستند و اگرھم درعين حال تا درجه ای بيشتر يا کمتر يا حتی بطور
علم خالص،
کامل علمی باشند ھيچکدام تا آن حدی که علمی است باصطالح ِ
ی آرمانی نمی باشد .مارکسيسم بمثابه جھان بينی
علم جدا از آرمان و جھت گير ِ
ِ
پرولتاريا ،که البته دارای اين خصوصيت مشترکِ ھم ُه جھان بينی ھا ست ،اما
ی درعين حال کامالً علمی بوده و در درک و
اوالً در سطح تئوری يک تئور ِ
ف مثال ًجھان بينی و
تبيئن امور ھستی در عرصه ھای جامعه و طبيعت -برخال ِ
ِ
ومنافع طبقاتی ای که
ت علمی ندارد يعنی مصالح
تئوری ليبرالی -محدودي ِ
ِ
نمايندگی مينمايد ،ازآنجا که ماھيتا ً انسانی و پيشرفت گرايانه و انقالبی است،
بيان
چنين محدوديتی را برای آن ايجاد نميکند و ثانيا ً از اين جھت که بازتاب و ِ
گريزناپذير تکامل جوامع بشری به جامعه جھانی
تاريخی عينی و
سير
نظر ِ
ِ
ِ
ی ِ
ی واقعی محسوب
علم
حال
درعين
ميباشد
کمونيستی
رھائی بشريت بمعنا ِ
ِ
ِ
ميگردد.
تکميل
باالخره در زمين ُه امر تکامل تئوری مارکسيسم و مسئل ُه تأئيد يا رد يا
ِ
طبقاتی
قطعی نظريه »مارکسيستی« در بوت ُه آزمون تجربی ،ازلحاظ علمی و يا
ِ
ِ
بودن آن ،چند نمونه و مثال بشرح زير ارائه ميشود:
کارگری
ِ
 نظري ُه تئوريکِ توليد اضافه ارزش توسط کارگر در روند توليد سرمايهب آن توسط سرمايه دار که بوسيل ُه مارکس تدوين و ارائه
داری و تصاح ِ
گرديده ،صحت و درستی اش ھمان زمان بالفاصله پس از تدوين بوسيل ُه
عينی جامع ُه بورژوائی به تأئيد قطعی و نھائی رسيده است .و
ت تجربی و
واقعيا ِ
ِ
ُ
نکات تئوريکِ جديدی نيز در
بنظر ميرسد که از آن زمان تاکنون مطالب يا
رابطه با اين نظريه و يا شايد در تکميل و بسطِ آن از سوی افراد مختلفی طرح
و بيان گرديده است که بعنوان مثال ميتوانم از آنچه که من) در کتاب »درباره
چند مقوله اقتصادی« ،در قسمتی از بند ح از مبحث  (۵در زمين ُه چگونگی
ی کار در نتيج ُه اختراعات با امر ازديا ِد توليد ارزش
رابط ُه ارتقاء بارآور ِ
اضافه و امکانا ً افزايش دستمز ِد کارگر بيان داشته ام نام ببرم.
انطباق بين
ت
 نظري ُه تئوريکِ -اگر بتوان به اين شکل بيان نمود -ضرور ِِ
نيروھای مولد و روابط توليدی که مارکس آن را کشف کرده و سپس در
زمانھای بعدی تا کنون توسط کسان ديگری بسط و تکامل داده شده است که
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ب بررسی و بيان شده در اين باره در
بعنوان نمونه در اينجا ميتوانم به مطل ِ
قابل تأمل و بررسی
مبحث  ۴از ھمان کتاب فوق
الذکر من اشاره کنم -که الاقل ِ
ِ
علمی
بررسی
و
مطالعه
اگرچه
که
ميکنم
فکر
ام،
کرده
است .تاحديکه من توجه
ِ
ِ
ُ
بودن اين نظريه را بطور قطعی
درست
تاکنونی
ه
مربوط
تاريخی
فاکت ھای
ِ
ِ
تحقق
د
نيازمن
ھمچنين
آن
نھائی
و
قطعی
ت
وضعي
کامل
تعئين
اما
ميکند
تأئيد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يخی گذار از جامعه سرمايه داری به کمونيسم بوده و لذا چيزی است
فرايند تار ِ
که بايد در آينده ھا به سرانجام برسد.
 نظريه تئوريکِ بنيان گذاری شده توسط مارکس و انگلس در بارهُسوسياليسم و مفھوم آن که بعنوان نمونه من آن را تکميل کرده و بسط و ارتقاء
داده ام) متذکر ميشوم که من شخصا ً نمونه واقعی و قابل مالحظ ُه ديگری غير
از کار خودم نمی شناسم ولی معھذا احتياطا ً ميگويم»بعنوان نمونه«( .اين
مارکسيستی تکامل يافت ُه
نظريه ،بعنوان يگانه نظري ُه حقيقتا ً و از ھم ُه جھات
ِ
جايگزين استالينيسم و ديدگاھھای اساسا ً مشابه و نيز رويھمرفته
تاکنونی
ِ
ِ
مائوئيسم در زمين ُه مفھوم سوسياليسم ،که بنظر من غير مارکسيستی و نادرست
ت انکار ناپذير بطور قطعی
بودن ھرکدام آنھا در مجموع خودش توسط واقعيا ِ
ِ
اثبات شده است ،ديگر نه يک فرضيه بلکه يک نظري ُه بطور فطعی مارکسيستی
چگونگی وضعيت اش
قطعی
تعئين
و صحيح محسوب ميگردد ليکن از لحاظِ
ِ
ِ
ِ
کافی متعلق
بطور مستقل ھنوز يک فرضيه بحساب ميايد که بايد توسط تجرب ُه
ِ
به يک جامع ُه سوسياليستی ای که برطبق آن تحقق پيدا کند مور ِد بررسی قطعی
ونھائی قرار گيرد.
 نظريه تئوريکِ ميتوان گفت مارکس و انگلس -که اگر بتوان به اين شکلانقالبی جوامع سرمايه داری به کمونيسم که
گذار حتمی و
بيان داشت -مبنی بر
ِ
ِ
وضعيت آن ھنوز بوسيل ُه تجربه بطور قطعی ونھائی تعئين نگرديده و لذا ھنوز
در مقام يک فرضي ُه علمی قرار دارد.
درون جنبش کارگری،
آگاھی سوسياليستی از خارج به
شدن
 نظريه واردِ
ِ
ِ
که -آنطور که من ميدانم -ابتدائا ً توسط کائوتسکی ارائه گرديده و سپس توسط
ی کمونيستی
لنين پرورش داده شده است ،بلحاظ اينکه معتقد به
تکوين ايدئولوژ ِ
ِ
اصوالً بطور جدا و مستقل از طبقه کارگر و جنبش کارگری ميباشد ،بنظر من،
نظريه ای اغراق گرايانه و لذا بدين لحاظ غيرعلمی و غيرمارکسيستی است اما
امر رشد و ارتقاء آگاھی طبقاتی
ی اين تز صحيح باشد که
معذلک ميتواند حاو ِ
ِ
ت
و مبارزه انقالبی کارگران بنحوی اساسی بستگی به چگونگی و
ميزان فعالي ِ
ِ
درستی آن
که
تزی
اسی کمونيست ھا در بين آنان دارد،
ِ
ترويجی و تبليغی و سي ِ
ت قطعی رسيده و تئوری مارکس و
ت تجربی به اثبا ِ
بارھا و بارھا توسط واقعيا ِ
انگلس در اين ارتباط را تکامل بخشيده است .اين تز بويژه اين ديدگا ِه از يک
ناقص مارکس را -که از گفت ُه مربوط ُه او
جھت ساده انگارانه و ساده سازانه و
ِ
در کتاب »فقر فلسفه« مستفاد ميشود -تکميل کرده که بنا برآن فقط بايد به
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تر مبارزه پرولتاريا در جامعه بورژوائی بعنوان
جريان شکل
ِ
يابی روشن ِ
ِ
رھائی طبقه کارگر و ايجاد
به
و
ميگيرد
صورت
ما
ديدگان
برابر
در
که
چيزی
ِ
ِ
محمل بيان آن
نوين سوسياليستی منتھی خواھد شد توجه کرد و خود را
معه
جا
ِ
ِ
نمود.
 نظريه تکامل سرمايه از مرحل ُه رقابتی به مرحل ُه انحصاری و درعين حالتکوين و رشد »سرمايه مالی« ،که نخست توسط رودلف ھيلفردينگ طرح و
بيا ن گرديده و سپس بوسيله لنين و افراد ديگری تا حدودی بسط يافته و تکميل
شده و درضمن مطالب ديگری ھم به آن الحاق شده است .اين نظريه که ،جدا از
ساير مطالب به آن ضميمه شده ،درستی اش بلحاظ علمی در ھمان زمان بطور
قطعی تأئيد و اثبات گرديده ،مفھوم سرمايه در تئوری مارکسيستی را از جھتی
تکامل بخشيده است .
سياسی طبقه کارگر در سطح جھانی
کنونی فکری و
ت
حال به مسئل ُه وضعي ِ
ِ
ِ
انقالبی اين طبقه در
چگونگی رشديابی و ارتقاء آگاھی کمونيستی و مبارزه
و
ِ
ِ
زمانھای آتی می پردازم :
سير حيات و تکامل
ناانسانی سرمايه داری در
طبقاتی ستمگرانه و
نظام
ِ
ِ
ِ
ُ
اساس عقايد و ايده ھا و
و
پايه
بر
ھمه
از
مھمتر
د،
بع
به
معينی
ه
مرحل
از
خود،
ِ
ت به شکلی بورژوائی يعنی مذھبی و ناسيوناليستی و
ارزشھا و اخالقيا ِ
ناانسانی جای
ليبراليستی و بورژوا رفورميستی و شبه مارکسيستی و خرافی و
ِ
گرفته در اذھان توده ھای مردم ،توده ھای وسيع طبقه کارگر و اقشار
مستقيم و بالواسط ُه
زحمتکش ،پابرجامانده و به بقای خود ادامه ميدھد .علل
ِ
مھار و انقيا ِد توده ھای طبقات تحت سلطه و ستم توسط نظام ھای ستمگرانه
طبقاتی بطور اعم و نظام سرمايه داری -که مورد نظر در اينجاست -بطور
تسليم مردم در برابر اين نظام ھا و بالنتيجه
اخص يا به بيان ديگر تمکين و
ِ
تداوم حيات و سلط ُه آنھا ،از ديدگاه تاريخی بقدر کافی درازمدت ،در انقياد
فکری و ايدئولوژيک توده ھای مزبور خالصه ميشود.
اين انقياد فکری و ايدئولوژيک مردم ،تحت نظام بورژوائی ،محصول دو
تاريخی بسيار ديرينه و با کارکر ِد بسيار
ريان با پيشين ُه
فرايند است :يکی ج ِ
ِ
تزريق ايدئولوژی ھای توجيه گر و مدافع
و
القاء
تمر
ِ
گسترده و نيرومند و مس ِ
بودن جريانھای اشاعه دھندهُ
ناکافی
و
ضعيف
يا
فقدان
نظام در اذھان و ديگری
ِ
ی واقعا ً مخالف و متضاد آن .در جامعه سرمليه
ھا
واست
ديدگاھھا و ايده ھا و خ
ِ
داری ،طبقه حاکم ،بورژوازی ،جھت انقياد ايدئولوژيک توده ھای تحت سلطه و
فرھنگی مساعدی) مانند نفوذ
تاريخی فکری و
ستم ،از يکسو از پيش زمين ُه
ِ
ِ
بسيار ديرينه و گستردهُ مذاھب و عقايد مذھبی يا قوم گرايانه و مليت گرايانه يا
ليبراليستی يا رسوم و اخالقيات ناانسانی و غيره و در مراحل بعدی ھمچنين ايده
ھای اشاعه يافت ُه بورژوا رفورميستی يا شبه کمونيستی و غيره( برخوردار بوده
و از سوی ديگر و مھمتر اينکه چون دارای حاکميت اقتصادی و اجتماعی و
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تبليغی
سياسی است نھادھا و دستگاھھا و ابزارھای آموزشی و ترويجی و
ِ
گوناگون و بسيار گسترده ای در اختيار خود دارد؛ درحاليکه طبقه محکوم،
پرولتاريا ،بيش و کم از چنين پيش زمينه ھای مساع ِد بسيار ديرين ُه تاريخی
برخوردار نبوده و تا مدتھا پس از تکوين و شکل گيری اش در اين ارتباط
معموالً بايد از صفر شروع کند و مھمتر اينکه چون بلحاظ اقتصادی و اجتماعی
و سياسی تحت سلطه و لذا به اشکالی و بيش و کم مورد سرکوب نيز قرار دارد
غالبا ً بسختی ميتواند آگاھی طبقاتی ،آگاھی کمونيستی خود را شکوفا و گسترش
و تعميق و ارتقاء بخشد و از تشکلھای سياسی و انقالبی مورد نياز خود
برخوردار گردد و درنتيجه مبارزه طبقاتی خود عليه نظام بورژوائی و جھت
نابودی اين نظام وايجاد نظام مطلوب خويش را موثر و تعئين کننده سازد.
سرمايه داری يک مرحل ُه معين تاريخی در فرايند حيات و مسير تکامل
اجتماعی انسان محسوب ميشود که در آن امکانات مادی و نيروھای اجتماعی
الزم جھت تحقق بخشيدن به کمونيسم بوجود ميايد ولذا بدين لحاظ مرحله ای
سير واقعا ً وقوع يابندهُ تکامل جوامع بشری بحساب ميايد و روند
ضروری در ِ
کافی پيش زمينه ھای مادی و
و
واقعی
شدن
فراھم
زمان
تا
آن
تکوين و تکامل
ِ
ِ
ِ
اجتماعی الزم برای گذار به سوسياليسم در راه حصول به کمونيسم بھرحال
ضرورت پيدا ميکند؛ مسير تکامل جوامع بشری بسوی کمونيسم در عالم واقع
تاريخی سرمايه داری بعنوان مرحل ُه فراھم
بگونه ايست که ضرورتا ً از مرحل ُه
ِ
کنندهُ پيش زمينه ھای مادی و اجتماعی الزم جھت انتقال به کمونيسم گذار
مينمايد .اما اين مرحل ُه معين تاريخی يا بعبارت ديگر نظام اجتماعی ماھيتا ً
ت روند پيشرفت تکامل انسان
ستمگرانه و غير انسانی است که بنابر ضرور ِ
اجتماعی
نظام
يا
کمونيسم
مرحله
بايستی بکلی توسط مرحل ُه تاريخی باالتر،
ِ
کامالً غيرطبقاتی و غيرستمگرانه و انسانی ،جايگزين شود و بعالوه تاقبل از
زمان حيات
اينکه تاريخا ً از ھرجھت غير ضرور و زائد گردد ،يعنی در طول
ِ
اجتماعی
و تکام ِل تاريخا ً ضروری اش بلحاظ ايجاد پيش زمينه ھای مادی و
ِ
الزم جھت گذار به سوسياليسم ،نيز ميبايست تا حداکثر ممکن برای توده ھای
مردم کم زيان تر و قابل تحمل تر باشد و برای طبيعت و ساير موجودات
ذيحيات احساسمند صدمات و درد و رنج کمتری ايجاد نمايد .اين دو ھدف ،گذار
ممکن رنج ھا و زيان ھای حاصل از نظام سرمايه
به کمونيسم و تقلي ِل تاحداکثر
ِ
داری در دوره ھای تکامل تاريخا ً ضروری اش ،البته توسط مبارزات طبقاتی
پرولتاريا و ديگر مبارزات اجتماعی عليه سرمايه و کارکردھايش متحقق
ميگردد ،مبارزه و مبارزاتی که پيروزی اشان مھمتر از ھمه منوط و وابسته به
ی توده ھای
سطح آگاھی کمونيستی کارگران و ميزان رشد فکری و معنو ِ
زحمتکش ميباشد.
تعميق آگاھی کمونيستی توده ھای طبقه کارگر و اقشار
و
رشد و بسط
ِ
ً
واقعی خود آنان از جايگاه و موقعيت
ت
تجربيا
براساس
ا
زحمتکش طبع
ِ
ِ
ِ
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اجتماعی و شرايط شغلی و وضع زيست و زندگی اشان و در جريان
مبارزاتشان عليه اشکال مختلف عملکرد سرمايه ولی درعين حال بطور تعئين
کننده ای در اثر فعاليتھای آگاھگرانه و آموزش دھندهُ پيشروان فکری و سياسی
فقدان اين فعاليتھا يا کمبود و
پرولتاريا در ميان آنان انجام می پذيرد بگونه ايکه
ِ
کاستی يا ايراد و خطا در آنھا و در آنچه اگاھی و آموزش داده ميشود موجب
ميگردد که توده ھای مزبور بکلی يا بقدر کافی از آگاھی کمونيستی)مشتمل بر
انقالبی توأما ً
طبقاتی کارگری وعلمی در باره امور گوناگون
شناخت و اعتقا ِد
ِ
ِ
ھستی و در زمين ُه کلي ُه روابط انسانھا با يکديگر و با طبيعت( برخوردار
نگردند يا آگاھی شبه کمونيستی و ناصحيح کسب نمايند که نتيج ُه اينھا بطور
تعئين کننده ای عبارت خواھد بود از ناکامی و عدم موفقيت آنان در مبارزاتشان
جھت پيشبرد انقالب سوسياليستی يا تحقق بخشيدن به سوسياليسم در پس از اين
انقالب يا به سرانجام رساندن انقالب دموکراتيک مورد نياز)چنانچه اين انقالب
ضروری باشد( و يا بيش و کم سلطه يابی نظرات و خواست ھای گروھھا و
جريانھای شبه کمونيستی يا آشکارا بورژوا رفورميستی يا ارتجاعی و غيره بر
مبارزات و منجمله مبارزات روزمره اشان.
ذھان توده ھای
ا
در
بورژوائی
شکلی
نفوذ و سلطه يابی عقايد و ايده ھای به
ِ
کارگر و زحمتکش نه تنھا مانع از رش ِد خود آگاھی طبقاتی آنان ميگردد بلکه
ممکن است بطور کلی روحيه اعتراضی و مبارزه جويانه آنان عليه عملکردھا
غيرمستقيم ناانسانی و ستمگران ُه سرمايه را نيز کاھش داده
ت مستقيم و
و تجليا ِ
ِ
اجتماعی
جايگاه
با
تطابق
در
کارگران
که
است
درست
.
نمايد
مھار
و
و محدود
ِ
ً
ُ
پذيرش
د
مستع
ا
اس
اس
و
ھمه
از
قبل
داری
سرمايه
نظام
در
خود
ه
سلط
تحت
معين
ِ
ِ
ِ
ً
آرمان
و
خواست
و
نفع
بيانگر
و
بازتاب
که
کمونيستی،
ا
واقع
د
عقاي
و
ھا
ايده
ِ
ِ
حقيقی خودشان ميباشد ،ھستند اما بعنوان افراد بشر درعين حال اذھانشان از
ِ
اجتماعی غالب در
شرايط فرھنگی و سياسی و جريانھای فکری و سياسی و
ِ
جامعه متأثر ميگردد و امکانا ً تحت تأثير اينھا ساخته ميشود .فرضا ً در شرايطِ
تبليغی واقعا ً
وسيع ترويجی و
ت يک جريان بالنسبه قوی و
ب طوالنی مد ِ
غيا ِ
ِ
ِ
مستمر
و
نيرومند
و
گسترده
جريانھای
وجود
حال
درعين
و
انسانی
و
مترقی
ِ
ت فکری بيش و کم نامترقی و غير انسانی و خرافی،
القاء کنندهُ عقايد و گرايشا ِ
عينی
و
جايگاه
با
تضاد
در
و
نامنطبق
اگرچه
بالطبع افکار مردم-
شرايطِ
ِ
اجتماعی اشان و اگرچه امکانا ً بطور بيش و کم سطحی -از جريانھای مزبور
تأثير می پذيرند و ھمخوان با نظرات و گرايشاتی که اين جريانھا اشاعه ميدھند
ساخته ميشوند و ،اگرھم به علل خاصی چنين نشود ،الاقل بطور کافی رشد و
ارتقاء نمی يابند.
چگونگی نفوذ و مقبوليت و اعتبار
که
شود
مطرح
ميتواند
ال
سؤ
در اينجا اين
ِ
شاخص
توده ای کمونيست ھا و گروھھا و احزاب کمونيستی تا چه اندازه
ِ
آگاھی کمونيسنی توده ھای وسيع کارگر ميباشد؟ در پاسخ به اين پرسش ميتوان
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گفت که اين نفوذ و اعتبار -چنانچه بطورنسبتا ً وسيعی تحقق يافته باشد -به
تنھائی يا لزوما ً
کمونيستی
آگاھی
ی توده ھای مزبور از
ِ
شاخص برخوردار ِ
ِ
ِ
ً
سياسی
ا
صرف
پشتيبانی
و
حمايت
مبين
تنھا
است
ممکن
زيرا
نيست
نسبتا ً کافی
ِ
ِ
ِ
آنان از گروھھا و احزاب کمونيست باشد درحاليکه آنان ھنوز درحدی قابل
توجه از آگاھی کمونيستی بالنسبه ھمه جانبه و عميق برخوردار نباشند چنانکه
رساندن پيروزمندان ُه
کار بانجام
ِ
تا کنون معموالً چنين بوده است .بخصوص ِ
انقالب سوسياليستی و سپس امر برپائی سوسياليسم و پيشبرد آن ،تحت شرايطی
وسياسی غيرکمونيستی در جامعه قوی بوده و نفوذ توده ای
که جريانھای فکری
ِ
بورژوائی کنونی و
جوامع
که
ميکنم
فکر
من
که
دارند
زيادی
ديرينه و وسيع و
ِ
آتی عموما ً و معموال ًاينگونه بوده وخواھند بود -ھمچنين بنحوی اساسی و تعئين
بيشتر توده ھای وسيع کارگر و
کننده مستلزم برخورداری حتی االمکان ھرچه
ِ
ً
آگاھی بنيادی و ھمه جانب ُه کمونيستی ميباشد و نه صرفا حمايت
زحمتکش از
ِ
ديگر انقالبی
سياسی آنان از احزاب کمونيستی يا از افراد و ارگانھای
ِ
کمونيست.
ً
سوسياليستی پرولتاريا و
ا
ظاھر
و
انقالبی
جنبش
نسبی
گسترش
و
رشد
تاريخ
ِ
ِ
اقشار زحمتکش در دوره ھائی در گذشته بويژه در نيمه نخست قرن بيستم در
کردن آن و متعاقبا ً
ت قطعی و فروکش
تعدادی از کشورھای جھان و سپس شکس ِ
ِ
وسيع مبارزه انقالبی
بحران فراگير در جنبش کمونيستی و افول
ش
ِ
پيداي ِ
ِ
تکامل سرمايه داری در
پرولتاريا از يکسو و ھمچنان تداوم و گسترش و
ِ
نادرستی ديدگاھھائی را نشان داد که
مجموع ُه جھان از سوی ديگر ،بروشنی
ِ
تصور ميکردند که نظام سرمايه داری جھانی بلحاظ تاريخی بزودی سرنگون و
از ميان برداشته شده و توسط سوسياليسم جايگزين ميگردد .اين تجربيات
تاريخی پيش از ھمه نشان داد که برخور ِد ديدگاھھای ذھن گرايانه و اراده
مقدماتی الزم و
ليستی
اجتماعی کاپيتا
گرايانه نسبت به مسئل ُه تکامل اقتصادی و
ِ
ِ
ِ
کمونيستی توده ھای طبق ُه کارگر و
کافی آگاھی
ت رشد وتکام ِل
مسئل ُه ضرور ِ
ِ
ِ
ت گذار به سوسياليسم و برپائی و پيشبرد آن ،در واقع
اقشار زحمتکش جھ ِ
بمعنائی تاريخی و در مقياسی بزرگ تاريخی حاکی از نوعی کوته بينی و
کردن امور در اين راه
شتابزدگی نابجا و نادرست و تمايل به سرھم بندی
نوعی
ِ
ِ
بيانگر برخورد
نه
و
انجامد
می
شکست
به
سرانجام
که
است
چيزی
و
است
ِ
ً
ُ
دادن امور بر يک پاي ُه درست و
قرار
و
علمی
صحيح
ا
واقع
ه
شيو
به
کردن
ِ
ت بنيادين در کار پيمودن اين راه محسوب
استوارعلمی يعنی چيزی که ضرور ِ
تاريخی تاکنونی نشان داده که امر سرنگونی و نابودی سرمايه
ت
ميشود .تجربيا ِ
ِ
داری جھانی و جايگزينی آن توسط کمونيسم بمعنای واقعی ،درعالم واقع،
تاريخی
مشتمل بر فرايندی بسيار پيچيده تر و دشوارتر و دربرگيرندهُ دورانھای
ِ
بسيار طوالنی تری از آنچه سابقا ً تصور ميشده ميباشد و نيز برخوردی واقعا ً
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علمی و دورانديشانه و ھمه جانبه نگرانه را از سوی کمونيست ھا بعنوان
پيشروان انقالبی پرولتاريا نسبت به آن می طلبد.
بعنوان يک مظھر برجست ُه اين ذھن گرائی و اراده گرائی ميتوان بعنوان مثال
آنزمانی
از لنين نام برد ،ھرچند درعين حال بايد تصريح و تأکيد نمود که ديدگاه
ِ
لنين در اين ارتباط که بعداً در بوت ُه آزمون تاريخی نادرستی اش معلوم گرديد
ی ذھن گرايانه و اراده گرايان ُه او بوده است و
تنھا تا حدی ناشی از گرايش فکر ِ
فقدان
ت
تا حدی ھم شايد بزرگتر معلو ِل اين واقعيت بوده که ،در آنزمان بعل ِ
ِ
کافی حاصل از چنين
قبلی
صحيح
قبلی کافی و آموزش ھای
تاريخی
ت
تجربيا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تجربياتی ،خطا و تشخيص نادرست ميتوانسته اجتناب ناپذير و عادی باشد .مثالً
لنين در اثرش بنام »امپرياليسم بمثابه باالترين مرحله سرمايه داری« بگونه ای
ی انحصاری را
امپرياليسم بعنوان مرحل ُه تکوين و تسلط
يابی سرمايه دار ِ
ِ
»باالترين مرحله سرمايه داری« تلقی ميکند که استنباط ميشود که او اوالً
بمفھوم به حال احتضار درآمدن نظام سرمايه
تصور ميکرده که اين مرحله
ِ
بودن سرنگونی و نابودی اين نظام اقتصادی و
الوقوع
داری جھانی و لذا قريب
ِ
اجتماعی در سطح جھانی است و ثانيا ً توجه نداشته که در آنزمان در ھمين
»باالترين مرحله سرمايه داری« ھم حتی در ھمان تعداد نسبتا ً معدود
کشورھای به اين مرحله از تکامل رسيده عموما ً جمعيت کارگری بمثابه نيروی
اصلی و عمدهُ سرنگون کنندهُ سرمايه داری و متحقق کنندهُ سوسياليسم ھنوز
اکثريت کل اھالی را تشکيل نميدھد و مھمتر اينکه توجه نداشته که در بخش
عمدهُ
ت باالی کشورھا و جمعيت دنيا ھنوز
جھان آنزمانی مشتمل بر اکثري ِ
ِ
فئوداليسم و نيمه فئوداليسم و نظام ھای پيشا سرمايه داری حاکم و سرمايه داری
اجتماعی گذار به
تاريخی فراھم کنندهُ پيش شرط ھای اقتصادی و
بعنوان مرحله
ِ
ِ
سوسياليسم ھنوز از رشد بسيار ناچيزی برخوردار است .يا مثالً او در تحليل
ھای طبقاتی اش از جامعه روسيه آنزمان در رابطه با انجام انقالب ،که از نظر
او پس از به سرانجام رسيدن بايد بالفاصله به سوسياليسم گذار کند ،اين حقيقت
را که جمعيت مربوط به طبقه کارگر ھنوز به ميزانی نرسيده که اکثريت اھالی
کردن
را تشکيل دھد و با آن فاصله بسيار زيادی دارد ناديده ميگيرد و با وارد
ِ
اکثريت باالی دھقانان -که مجموعا ً  ٧٠يا  ٧۵در صد کل اھالی را تشکيل
الزم موافق و
ی
ميدادند -در صف نيروھای چنين انقالبی ،اکثريت جمعيت ِ
ِ
پشتيبان گذار به سوسياليسم را بمفھومی تاريخی باصطالح»جور« يعنی کار را
ِ
بدين مفھوم »سرھم بندی« ميکند .يا مثالً به مسئل ُه ناکافی بودن سطح رشد و
آنزمانی روسيه برای
علمی جامعه
تکامل ظرفيت ھای توليدی و تکنيکی و
ِ
ِ
پائی اقتصاد سوسياليستی و سوسياليسم توجه و اعتناء نمی کند .يا مثالً کار
بر ِ
بسط و ارتقاء آگاھی کمونيستی توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش را تنھا به
دادن آگاھی ھای اجتماعی سياسی و نه ھمه جانبه و بنيادی به توده طبقه
ِ
کارگر -که با احتساب اعضاء خانواده ھايشان مجموعا ً تنھا  ٢٠درصد کل
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معين جدا
مفھوم
جمعيت را تشکيل ميداده اند -محدود مينمايد .يا مثالً در زمين ُه
ِ
ِ
نسبی ايدئولوژی کمونيستی از جنبش ھای خوبخودی کارگران و چگونگی
بودن
ِ
ِ
بردن اين آگاھی به ميان
در
«
ای
حرفه
انقالبيون
»
و
ھا
کمونيست
نقش
ِ
کارگران در جھتی ذھن گرايانه و اراده گرايانه شديداً اغراق ميکند .يا مثالً در
زمان پس از انقالب فوريه تا اکتبر  ١٩١٧در روسيه ،بکلی برای او مطرح
قطعی خواست ُه انتقال قدرت به شوراھا و تعئين
ت تعئين تکليف
نيست که جھ ِ
ِ
اجتماعی آيندهُ روسيه بايد به نطر و رأی مستقيم خود مردم
رژيم سياسی و
ِ
مراجعه شود و بلکه درآخر فقط تصرف مسلحان ُه مقر حکومت موقت ومراکز و
سازمانھای وابسته به آنرا و آنھم در واقع بنابر تصميم حزب بلشويک و کميته
مرکزی اين حزب و نه شوراھا بعنوان ارگانھای نماينده مردم مورد تأئيد و
حمايت قرار ميدھد و غيره و غيره .واضح و بديھی است که لنين -البته
درچارچوب روابط اجتماعی و نه ھمچنين در زمينه روابط با طبيعت -واقعا ً
انقالبی بود وانقالبی برخورد ميکرد و بعالوه در مبارزه عليه برخی ديدگاھھای
ظاھراً مارکسيستی ولی نادرست و يا اپورتونيستی و بورژوا رفورميستی و
غيره رويھمرفته نقش موثر و برجسته ای ايفاء نمود ليکن درعين حال بطور
انحرافی قطعا ً غيرعلمی و بلحاظ طبقاتی
نگرش
عميق و تاحد زيادی دارای
ِ
ِ
ی ذھن گرايانه و اراده گرايانه بود .متأسفانه کمونيست ھای بعد
شايد غيرکارگر ِ
ً
از زمان لنين و تاکنونی ،عموما  ،نتوانسته اند آنچه که در نظريه ھا و نظرات
و موضع گيری ھای او نادرست بوده را تشخيص داده و نقد و رد نمايند بلکه
بطور دربست او را مورد تأئيد و پيروی قرار داده اند.
بررسی عوامل موثر در رشد يا عدم رش ِد جنبش کمونيستی و
اما به امر
ِ
انقالبی طبقه کارگر در جوامع بورژوائی بپردازم.
مبارزه
و
کمونيستی
آگاھی
ِ
ُ
عميق اين عوامل و چگونگی نقش و
و
دقيق
و
مفصل
کافی
بقدر
ه
مطالع
ِ
تأثيرشان در اين ارتباط متأسفانه برای من مقدور نشد ولی تاحديکه توانستم
موضوع را مورد توجه قرار دھم اين عوامل را -البته گذشته از وجود اجتماعی
و جايگاه اجتماعی پرولتاريا در جامعه سرمايه داری بعنوان يگانه عامل بنيادی
گيرشدن
ين جھان بينی کمونيستی و ھم اشاعه و توده
و
ِ
عمومی ھم پيداش و تکو ِ
ِ
آن در نزد اين طبقه -ميتوان در ديدی کلی به شرح زير)که بترتيب اھميت
بازگو نشده اند( دانست:
مشخص »فرھنگ ملی« يعنی فرھنگ)مشتمل بر
ت
چگونگی محتويا ِ
ِ
ِ
عمومی
معتقدات فلسفی ،خصوصيات اخالقی ،آداب و سنن ،و ھنرھا و ادبيات(
ِ
ی عناصری
جامعه که ميراث تاريخی آن است؛ اين فرھنگ ممکن است حاو ِ
پذيرش تئوری کمونيستی توسط
ت جذب و
بنحوی مساعد يا نامساعد از جھ ِ
ِ
مبارز پيشرو و عقايد و ايده ھای
د
افرا
باصطالح روشنفکران انقالبی و
ِ
ِ
کمونيستی توسط توده ھای کارگر و زحمتکش باشد .فی المثل وجو ِد عناصر
ی خرافی و مذھبی يا قوم گرايانه و مليت گرايانه در فرھنگ عمومی
بسيار قو ِ
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ت ممانعت از رشد و اشاع ُه
جامعه يا باصطالح فرھنگ ملی بسھم خود در جھ ِ
نظريه ھا و عقايد و ايده ھای کمونيستی اثر و عمل ميکند.
سياسی غيرکمونيستی)مذھبی،
 چگونگی وضع احزاب و جريانھای فکری وِ
ناسيوناليستی ،ليبرالی ،بورژوا رفورميستی ،شبه کمونيستی و غيره( بلحاظ نفوذ
ت توده ای اشان :چگونگی و ميزان و سابق ُه نفوذ و اعتبار چنين
و مقبولي ِ
ً
جريانھا و احزاب در نزد توده ھای مردم ميتواند حتی تا حد کامال تعئين کننده
ای در امر رشد يا عدم رش ِد کمونيستھا و آگاھی کمونيستی ومبازه سياسی و
انقالبی طبقه کارگر و اقشار زحمتکش تأثير گذار باشد .فی المثل درصورتيکه
ِ
نفوذ و مقبوليت اينگونه جريانھا و احزاب در ميان مردم کم و محدود و بدون
سابقه طوالنی باشد ،زمينه اجتماعی بلحاظ فکری و سياسی برای رشد
کمونيستھا و بسط و ارتقاء خودآگاھی کارگران و اشاع ُه ايده ھای کمونيستی در
جامعه و بالنتيجه رشد و توسعه و ارتقاء مبارزه انقالبی طبقه کارگر و اقشار
زحمتکش مساعد خواھد بود و بالعکس چنانچه جريانھا و احزاب مزبور از
نفوذ و اعتبار زياد و با سابقه ای طوالنی در نزد توده ھای مردم برخوردار
باشند ،دراينصورت مانع وسدی بالنسبه نيرومند در برابر رشد جنبش کمونيستی
و خوداگاھی طبقاتی و مبارزه انقالبی پرولتاريا و ديگر اقشار زحمتکش)يعنی
اليه ھای تحتانی اقشار اجتماعی ميانی( بوجود ميايد .آنچه در اين باره در مورد
تاريخی گذار از نظام ھای
جوامع بورژوائی بيان گرديد در مورد دوره ھای
ِ
فئودالی و پيشاسرمايه داری به سرمايه داری)دوره ھائی که مثالً انقالب ھائی
چون انقالبھای روسيه و چين در طی آن صورت گرفته اند( نيز اساسا ً صدق
سياسی
ميکند؛ در اين دوره ھا ھرچقدر احزاب سياسی و جريانھای فکری و
ِ
غيرکمونيستی بتوانند بيشتر رشد نموده و اذھان توده ھای مردم را به طرفداری
از خود متأثر سازند و نفوذ بيشتری در جامعه کسب نمايند بھمان اندازه زمينه
و شرايط سياسی و فرھنگی برای رشد و گسترش جنبش کمونيستی و مبارزه
شدن ايده ھای کمونيستی -ايده ھائی که در واقع
انقالبی زحمتکشان و توده گير
ِ
از حدود اوسط سده نوزدھم ميالدی به بعد بوجودآمده اند و قبل از آن وجود
نداشته اند -نا مساعدتر خواھد بود و بالعکس.
بودن رژيم سياسی حاکم در جامعه بورژوائی
 دموکراتيک يا استبدادیِ
ت دموکراسی بورژوائی در اين جامعه که
بعبارت ديگر وجود يا فقدان حاکمي ِ
بسھم خود موجب تسھيل يا سخت تر شدن شرايط برای فعاليت کمونيستھا و
انقالبی طبقه کارگر و اشاع ُه ايده ھای کمونيستی و رشد خودآگاھی
پيشروان
ِ
ِ
طبقاتی کارگران و مبارزه طبقاتی آنان ميگردد)البته چنين شرايط مساعد يا
سياسی
نامساعد ممکن است در مورد رشد يا عدم رش ِد جريانھای فکری و
ِ
غيرکمونيستی و حتی بسيار ارتجاعی نيز بھمانگونه مطرح باشد(.
 چگونگی موقعيت ارتباطی جامعه با نقاطی از جھان که در آنھا ايده ھا وجنبش ھای کمونيستی از اشاعه و رشد بيشتری برخوردارند .فی المثل بيشتر
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کشورھای آفريقائی سابقا ً در چنان موقعيت جغرافيائی و ارتباطی قرار داشته اند
وسائل اطالع رسانی و ارتباط
که -با توجه به فقدان يا وجو ِد بسيار محدو ِد
ِ
جمعی)اينترتت ،ماھواره ،تلويزيون ،راديو ،مطبوعات و غيره( درآنھا در
گذشته ھا -از مراکز و کانونھای رشد جنبش کمونيستی و انقالب ھای
»سوسياليستی« کامالً بدور و جدا بوده و تأثيری نپذيرفته اند و بنظر ميرسد که
اين امر يکی از علل عمدهُ عدم رشد جريانھا و احزاب کمونيستی و عدم اشاع ُه
ايده ھای کمونيستی در چنين کشورھا در زمانھای گذشته و تا کنون بوده است.
 چگونگی وضع خود کمونيست ھا و جريانھای کمونيستی بلحاظ نظری وخط مشی سياسی و روشھای عملی .بعنوان مثال ،کمونيستھای روسيه و بويژه
بلشويکھا در طول چند دھ ُه اواخر سده نوزدھم و اوائل سده بيستم خط مشی ھا
و روشھائی را در فعاليتھای سياسی و تبليغی و ترويجی خود در ميان توده ھای
ب شرايط
ت اجتماعی سياسی رويھمرفته مناس ِ
کارگر دنبال ميکردند که از جھا ِ
مشخص آن جامعه و مبتنی بر شيوه ای واقعا ً جدی و پيگيرانه و فداکارانه بوده
و نقش بسيار موثری در رشد و توسعه نفوذ فکری و سياسی و تشکيالتی اشان
در ميان توده ھای مزبور و رشد و پرورش سياسی اين توده ھا ايفاء نموده
است.
زيانبخش تجرب ُه باصطالح
و
منفی
ويھرفته
ر
جھانی
پيامدھای
و
اثرات
ِ
ِ
»سوسياليسم« در اتحاد شوروی ،چين ،اروپای شرقی ،ويتنام ،کره شمالی،
کوبا ،کامبوج و غيره برای جنبش کمونيستی و مبارزه طبقاتی پرولتاريا و
برروی تلقی و برداشت افکار عمومی از سوسياليسم و کمونيسم در دوران
کنونی.
مشخص جامع ُه بورژوائی بلحاظ اقتصادی و اجتماعی:
ت
چگونگی وضعي ِ
ِ
ِ
ھرچقدر اين وضعيت برای توده ھای کارگر و زحمتکش نا مطلوب تر و بدتر
باشد ،شرايط اجتماعی رويھمرفته برای متزلزل شدن و فروپاشی توھمات و
مذھبی جای
عقايد و ايده ھای بورژوائی در اشکا ِل ليبرالی ،ناسيوناليستی و
ِ
گرفته در اذھان آنان و روی آوری اشان به ايده ھای انقالبی کمونيستی و
مبارزهُ انقالبی )و نيز امکانا ً ايده ھای بورژوا رفورميستی و شبه کمونيستی(
نسبی وضع اقتصادی و اجتماعی به نفع
مساعد تر خواھد بود؛ و بالعکس بھبود
ِ
کنونی کمونيستھا
و
کنونی
تا
واقعی
ل
احوا
توده مردم ،با توجه به اوضاع و
ِ
ِ
ِ
بخصوص از اين لحاظ که آنچه آنھا معموالً بعنوان سوسياليسم و کمونيسم
عرضه و تبليغ و ترويح مينمايند برای مردم گيرائی و جاذبه ای ندارد و
روشھای عمل و امکانات و توانائی ھای آنھا معموالً بگونه ايست که
فعاليتھايشان را برای توده ھای مردم اثرگذار و کارساز نميکند ،شرايط برای
رشد کمونيستھا و اشاعه ايده ھای کمونيستی و رشد مبارزه انقالبی کارگران و
زحمتکشان نامساعد تر ميشود.
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در عموم کشورھای کنونی سرمايه داری پيشرفته و نزديک به پيشرفته
حداقلی از دموکراسی بصورت دموکراسی بورژوائی وجود دارد و نيز در اکثر
آنھا مردم از حداقلی از تأمين معيشت و رفاه مادی برخوردارند)چيزی که بنظر
کنونی آنرا تقريبا ً تماما ً يا الاقل بطور کامالً عمده توليد سرانه
ی
من پايه ماد ِ
ِ
بسيار باالی مبتنی بر سطح بسيار باالی تکنيک و بارآوری کار و ميزان بسيار
باالی وسائل توليد انباشت شده در اين جوامع و عامل متحقق کننده آن را
اجتماعی تاکنونی عليه سرمايه در خود
مبارزات طبقه کارگر و ساير مبارزات
ِ
اين جوامع و در برخی نقاط ديگر جھان تشکيل ميدھد( ،و درنتيجه رويھمرفته
نسبی حداقلی از حکومت و سيستم اجتماعی و سياسی -ھرچند
يک رضايت
ِ
توأم با نوساناتی منطبق با نوسانات وضع مشخص اقتصادی و اجتماعی مانند
پيدايش بحران يا رونق اقتصادی يا رشد نئوليبراليسم يا تقويت»دولت رفاه« و
غيره -در بين مردم در عموم يا اکثريت باالی اين جوامع ديده ميشود .ازاينرو
در اين کشورھا )نسبت به کشورھای بيش و کم عقب ماندهُ کنونی که البته
اکثريت تعداد کشورھا و جمعيت جھان را دربرميگيرند( چنين زمينه مادی و
اجتماعی جھت انقياد فکری و ايدئولوژيک کارگران و زحمتکشان توسط نظام
بورژوائی بالنسبه مساعدتر است و وانگھی موقعيت عينی انقالبی ھم -اساسا ً به
دليل وجود ھمان حداقل معينی از رضايت مردم از سيستم سياسی و اجتماعی و
نيز چيرگی ايدئولوژیھای بورژوائی بر افکار عمومی -فوق العاده بندرت
کنونی نفوذ و اعتبار تودهای
ميتواند وقوع يابد؛ و با توجه به ضعف بسيار شدي ِد
ِ
کمونيست ھا و خطاھا و انحرافات و عقب ماندگی ھای نظری و روشی اشان و
ی انواع عقايد و ايده ھای غيرکمونيستی و رفورميستی در اذھان توده
نفو ِذ قو ِ
ً
کامل مبارزات آنان در چارچوب نظام
ا
تقريب
بودن
محدود
و
کارگر
وسيع
ھای
ِ
ِ
سرمايه داری در کشورھای مزبور ،در حال حاضر چشم انداز و دورنمای
تحقق انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم در آنھا کامالً تيره و تار و
کنونی سرمايه داری
نامساعد بنظر ميرسد .در کشورھای کم و بيش عقب مانده
ِ
نيز وضعيت جنبش کمونيستی و وضع طبقه کارگر بلحاظ فکری و سياسی و
مبارزاتی در حال حاضر عموما ً تفاوت زيادی با کشورھای پيشرفته و نزديک
به پيشرفته ندارد و در مواردی ھم حتی بدتر است؛ و بعالوه چشم انداز و
ت اقتصادی و اجتماعی و سياسی و ايدئولوژيکِ
ی بقدر کافی طوالنی مد ِ
دورنما ِ
جوامع اکنون عقب مانده محتمالً بايد الگوی جوامع پيشرفته کنونی باشد ،مگر
اينکه وضع در سطح جھانی در راستای رشد جنبش کمونيستی و گسترش و
ارتقاء خودآگاھی طبقاتی و مبارزه انقالبی پرولتاريا و وقوع انقالب ھای
سوسياليستی و انقالب ھای دموکراتيکِ واقعی و راديکال و غيره بکلی دگرگون
گردد.
در رابطه با کشورھای سرمايه داری پيشرفته و سطوح بسيار باالی تکام ِل
نظام اجتماعی بورژوائی ،يک نکته شايان توجه ،که کمونيستھا و پيشروان
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انقالبی پرولتاريا بايستی آن را بطور درست و کافی درنظرگيرند و در شيوهُ
عمومی فعاليتھای ترويجی و تبليغی و سياسی و اجتماعی خود دخالت دھند،
ِ
تکامل بسيار زيا ِد اقتصادی و اجتماعی
اينست که :در چنين جوامعی -درنتيج ُه
ِ
تن
منجمله رش ِد بسيار زيا ِد بارآوری کار و توليد سرانه از يکسو و بهبارنشس ِ
ت طبقاتی و اجتماعی عليه بخشی از
ت بلحاظ تاريخی طوالنی مد ِ
نسبی مبارزا ِ
ِ
عملکردھای سرمايه از سوی ديگر -مشقات و فشارھای ناشی از وضع معيشتی
و درمانی و آموزشی و دستمزد و زمان کار و »شرايط کار« و از جھتی
ساز
مسئله بيکاری و غيره ،که در مجموع اشان نخستين عامل عمدهُ زمينه
ِ
يرش ايدهھای کمونيستی از سوی توده ھای مردم و تکوين خواست
جذب و پذ ِ
آنان برای نابودی کليت نظام بورژوائی و تحقق کمونيسم را تشکيل ميدھند،
ھرچند که البته عموما ً در اساس خود ھمچنان باقی ميمانند ،ولی معموالً تا
ميزان قابل توجھی تعديل پيدا ميکنند؛ و اين امر درمورد برخی ديگر از
معضالت و دردھای اجتماعی مانند مردساالری و ستم بر کودکان نيز صدق
ميکند .درحاليکه سايرخصوصيات اينگونه جوامع در سطح داخلی و دررابطه
حاکم آنھا در مقياس جھانی ،بمثابه ساير عوامل عمده ای که
با کارکرد طبقات
ِ
کمونيسم را بعنوان نظام اجتماعی مورد نياز و مطلوب برای طبقه کارگر و
ميانی مطرح ميسازند ،الاقل اکثرشان و
تحتانی اقشار اجتماعی
اليه ھای
ِ
ِ
ً
ھريک از آنھا رويھمرفته ،تعديل نميابند و امکانا تشديد ھم ميشوند؛ اين
خصوصيات -که به اين يا آن نحو و تاحدودی کمتر يا بيشتر مورد توجه عموم
طبقاتی نابرابران ُه ثروت مادی و قدرت
مردم نيز ھستند -عبارتند از :توزيع
ِ
طبقاتی نابرابرانه و سلسله مراتبی و اسارت آميز ،مصائب
اجتماعی ،تقسيم کار
ِ
ويژهُ اجتماعی چون بيکاری و نژاد پرستی و اعتياد وغيره ،قيد و بندھای زائد
و آزاردھندهُ اجتماعی و اداری ،سلطه جوئی يا برتری طلبی جھانی و اِعما ِل
ھژمونی در سطح بينالمللی ،خشونت ،جنگ ،انقياد و اسارت فکری و وجود
گستردهُ عقايد خرافی و يا نا انسانی ،ستمگری بر حيوانات ،تخريب محيط
زيست ،آسيب ھای ناشی از باليای طبيعی و غيره.
از مجموع آنچه تابحال دربارهُ وضعيت کنونی جنبش کمونيستی و وضع
کنونی طبقه کارگر بلحاظ فکری و سياسی و مبارزاتی در مقياس جھانی از
ت
يکسو و چگونگی شيوهُ فعاليت کمونيست ھا و طريق و شيوهُ مبارزا ِ
پرولتاريا در راستای تحقق بخشيدن به سوسياليسم در کشورھائی از جھان در
زمانھای گذشته از سوی ديگر بيان شد ،بنظرمن ،نتيجه ميشود که کمونيستھا
بعنوان پيشروان انقالبی پرولتاريا ،برای اينکه بتوانند بطور واقعی و درست بر
ت کنونی خويش فائق آيند و نفوذ واعتبار توده ای خود را
ضعف ھا و ايرادا ِ
آتی رشد آگاھی کمونيستی و
ی
ھا
روند
نيازمنديھای
به
و
بخشند
وسيعا ً گسترش
ِ ِ
مبازه طبقاتی انقالبی پرولتاريا در راه حصول به سوسياليسم و آنگاه کمونيسم
بمعنای راستين اشان پاسخ گويند ،نخست بايستی بطور بنيادی و نقادانه و
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قبول خود را مورد
حقيقت جويانه نظريه ھا و نظرات و روشھای مور ِد
ِ
بازنگری قرار داده و ،تا آنجا که ميبايست ،تصحيح نموده و تحول و تکامل
بخشند و راه و شيوه نوينی ای را در پيش گيرند که ھم آموزش ھای صحيح
کسيستی حاصل از تجربيات گذشته را در خود ملحوظ داشته و ھم شرايط
مار
ِ
احتمالی آتی را بويژه در ارتباط با نيازمنديھای فراين ِد رشد و
دورنمای
و
کنونی
ِ
ارتقاء فکری و سياسی و مبارزه انقالبی طبقه کارگر بخصوص جھت تحقق
انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم بطور صحيح در نظر گيرد .در
زمينه اين راه و شيوهُ نوين ،من کوشش ميکنم که در سطور زيرين به شرح
نقطه نظرات خودم ،که بعضا ً ممکن است تا حدی تکراری و قبالً گفته شده
باشند ،بپردازم .البته من نميتوانم مشخصات و ويژگيھای تاريخی و اقتصادی
واجتماعی و سياسی و ايدئولوژيکِ شرايط مشخص و خاصی را که تحت آن
کشورھا و مجموع ُه جھان در عالم واقع در زمانھای آتی به سوسياليسم وآنگاه
کمونيسم گذار خواھند کرد و مسير واقعی و مشخصی را که اين گذار طی
عمومی نوين و
خواھد نمود را پيش بينی کنم ،اما بھر حال راه و شيوه کلی و
ِ
ت کمونيستھا و جريانھای کمونيستی ،بعنوان نيروھای
صحيح مبارزه و فعالي ِ
ِ
پيشرو آگاه که آگاھانه در راستای پيشرفت بسوی کمونيسم و تحقق
انقالبی
ِ
ِ
کمونيسم تالش ميکنند ،در دوران کنونی را ھمانطور که گفتم مطابق با آنچه
که ذيالً به بشرح آن خواھم پرداخت ميدانم:
سياسی طبقه کارگر و ساير اقشار زحمتکش
کنونی ايدئولوژيک و
ت
وضعي ِ
ِ
ِ
باالبردن سطح آگاھی طبقاتی و
و
ساختن
متحول
امر
جھان
کشورھای
در
ِ
ِ
بخش فعاليتھای جريانھای
مھمترين
ثابه
بم
،
را
اقشار
و
طبقه
اين
ماعی
اجت
ِ
ِ
کمونيستی ،تا زمان حصول به اين ھدف ايجاب و ضروری مينمايد و درس
روشی احزاب و گروھھای کمونيستی در
نقائص نظری و
آموزی از خطاھا و
ِ
ِ
متدوال جلب
بسيار
تاکنون
مشی
خط
از
تحول
گذشته
ھای
دوره
اين ارتباط در
ِ
ً
سياسی توده ھای
پشتيبانی
ب
افراد پيشرو و آگاه تر به صفوف خود و توأما کس ِ
ِ
ِ
نسبتا ً وسيع کارگر و زحمتکش از حزب يا گروه خود را به خط مشی ای الزم
بخشی حتی االمکان ھرچه بنيادی تر و ھمه جانبه
ميسازد که مبتنی بر آگاھی
ِ
تر به توده ھای کامالً
وسيع کارگر و زحمتکش باشد بگونه ايکه نه تنھا بلحاظِ
ِ
اجتماعی سياسی بلکه از ھمه جھات اجتماعی و تاريخی و فلسفی و اخالقی
ی
ف عقايد و گرايشا ِ
برای آنان روشنگری شود و بنيانھای اشکا ِل مختل ِ
ت فکر ِ
افی جای
مذھبی و ناسيوناليستی و ليبراليستی و شبه کمونيستی و ناانسانی و خر ِ
گرفته در اذھانشان مورد ھدف قرار گيرد .اين چنين کار آگاھی بخشی و
روشنگری برای توده ھای وسيع مزبور در چارچوب جامعه بورژوائی
سياسی توده ای برای انجام
بمفھوم زمينه سازی فکری و
بخصوص
ِ
ِ
ً
ُ
امر برپائی
و
سوسياليستی
انقالب
بويژه
نياز
مورد
ا
اريخ
ت
ب
انقال
ه
پيروزمندان
ِ
ِ
ذھنی انقالب بوده
بمفھوم تدارکِ فکری و
و پيشبرد سوسياليسم يا بعبارت ديگر
ِ
ِ
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زمانی تاريخی کاری دراز مدت خواھد بود و سرانجام پذيری
و در مقياس
ِ
موفقيت آميز آن مھمتر از ھمه بستگی به اين دارد که در تمامی دوره ھای
ب
مختلف اين دوران جريانھای انقالبی کمونيست با شيوه ای صحيح و مناس ِ
علمی و بطور پيگيرانه و مستمر و خستگی ناپذير و صبورانه و فداکارانه به
چنين تالش و فعاليت خود ادامه دھند .در اين راه بمعنائی يا بلحاظی کمونيست
ھا بايد از صفر شروع کنند و کار خود را بمثابه کاری نو و به شيوه ای نو
آغاز نمايند و گام به گام در راستای حصول به ھدف که ھمان آگاھی يابی و
تر توده ھای
ی
تحول فکر ِ
کمونيستی حتی االمکان ھرچه بنيادی تر و ھمه جانبه ِ
ِ
ھرچه گسترده تری از طبقه کارگر و اقشار زحمتکش است پيشرفت نمايند .بايد
توجه داشت که در اين جمالت ،ھريک از واژه ھا و عبارات بار معنائی زيادی
دارد و بايستی بطور کافی مورد تأمل و بررسی قرار گيرد.
کار آگاھی دادن به توده ھای مزبور از طريق ترويج و تبليغ در ميان
اين ِ
آنان و برای آنان صورت ميگيرد .ترويج عبارتست از آموزش و اشاع ُه تفکر
آموزش مفھوم
نگرش انسانی در ھمه زمينه ھای اجتماعی و معنوی؛
علمی و
ِ
ِ
وناانسانی آن در زندگی نوع
ستمگرانه
وکارکردھای
داری
سرمايه
طبقاتی
نظام
ِ
بشر و در رابطه با طبيعت و در سطوح ملی و بين المللی و چگونگی طبقات و
طبقاتی تشکيل دھندهُ اين نظام و جايگاه اجتماعی و مبارزهُ طبقاتی و
مناسبات
ِ
آرمان سوسياليسم و کمونيسم
رسالت تاريخی پرولتاريا؛ آموزش و اشاع ُه ايده و
ِ
جايگزين نظام
انسانی
بديل مترقی و
بمفھوم راستين و واقعی بعنوان يگانه
ِ
ِ
ِ
می ابعا ِد اقتصادی و اجتماعی و معنوی و در قلمروی کليه
سرمايه داری در تما ِ
مناسبات بين انسانھا و در حيط ُه روابط آنان با طبيعت و با ساير موجودات
انقالبی ھرگونه جھان
ذيحيات احساسمند؛ و باالخره نق ِد آموزش دھندهُ بنيادی و
ِ
ادبی مذھبی و
و
ھنری
بينی و نگرش و گرايش فکری و اخالقی و
ِ
ناسيوناليستی و ليبراليستی و شبه مارکسيستی و غير انسانی و خرافی و
غيرعلمی .و تبليغ عبارتست از مشارکت در اشکال مختلف مبارزات و
اعتراضات کارگران و حتی االمکان ساير توده ھای زحمتکش و کمک به آنان
جھت ھدايت و پيشبرد موفقيت آميز و اعتالء اين مبارزات و اعتراضات و
طريق نشريه و رسانه -روشنگری در زمين ُه جوانب مختلف
آنگاه -بويژه از
ِ
ت مزبور و افشاءگری عليه موضع گيريھا و برخوردھای ضدکارگری و
مبارزا ِ
غير انسانی بورژواھا و کارفرمايان و يا مقامات يا مأموران حکومت در قبال
مشخص
ت
آنھا؛ و نيز عبارتست از روشنگری درباره عموم مسائل و تجربيا ِ
ِ
مردم زحمتکش و تحت ستم و مشاھدات مشخص آنان در زمينه ھای مختلف
اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرھنگی و در زمينه ھای مربوط به ستمگری
بر حيوانات و تخريب محيط زيست و فجايع طبيعی و غيره در سطح جامعه و
در سطح جھانی) .و درصورتيکه انقالب بالفاصل ُه تاريخا ً ضروری جامعه
انقالب دموکراتيک باشد ،طبعا ً کار تبليغ و ترويج ھمچنين بايد معطوف به آگاه

١٠٢

گری و روشنگری در مورد اين انقالب باشد( .بديھی است که طرق و روشھای
مشخص اجتماعی و سياسی و فرھنگی
ت
ترويج و تبليغ ،که با توجه به وضعي ِ
ِ
جامعه بورژوائی و بويژه طبقه کارگر و درتطابق با امکانات و وسائل متداول
ت زمان و اندوختن تجربه و غيره تکامل
و دردسترس تعئين ميگردند ،با گذش ِ
پيدا ميکنند و بعالوه بويژه کار تبليغ نيازمن ِد سازماندھی و ايجا ِد ھسته ھای
تشکيالتی الزم در محيط ھای کار و زندگی و محل ھای تجمع کارگران و حتی
االمکان ساير زحمتکشان نيز ميباشد.
در رابطه با آنچه گفته شد شايد چنين تزی مطرح شود که آگاھی بخشی
کمونيستی ھمه جانبه و بنيادی به توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش در
ِ
چارچوب جوامع بورژوائی ممکن و عملی نيست و لذا برای انجام انقالب
سياسی اکثريتی از تودهُ کارگر و
سوسياليستی و گذار به سوسياليسم تنھا حمايت
ِ
زحمتکش از احزاب انقالبی کمونيست کفايت ميکند و با گذار به سوسياليسم
کار بسط و ارتقاء آگاھی و
تح ِ
ت شرايطِ جامع ُه سوسياليستی جديد ميتوان به ِ
باالبردن سطح فکرآنان به شيوه ای بنيادی و ھمه جانبه پرداخت .ولی بايد گفت
ِ
که چنين عقيده و نظری فقط دارای عنصری از حقيقت و تنھا از يک جھت
درست است و گويای ھم ُه حقيقت و از ھمه جھات صحيح نيست .زيرا :اوالً
سياسی اکثريت مردم از احزاب کمونيستی مزبور ،تحت شرايطی که
حمايت
ِ
نفو ِذ عقايد و ايده ھای بورژوائی و خرده بورژوائی و خرافی و ناانسانی در
اشکال مختلف مذھبی و ناسيوناليستی و ليبراليستی و شبه کمونيستی و غيره در
ِ
اذھان توده ھا بسيار گسترده و نيرومند و با سابقه ای ديرينه است -که بنظر
تحول بنيادی
ميرسد در عموم يا اکثر جوامع چنين خواھد بود ،بدون حداقلی از
ِ
و ھمه جانبه در تفکر آنان در جھتی واقعا ً کمونيستی ،نبايد تحقق پذير و انجام
ت انجام انقالب سوسياليستی بمفھوم سرنگون کردن و
شدنی باشد .ثانيا ً درصور ِ
از ميان برداشتن حکومت بورژوازی و تصرف قدرت سياسی توسط پرولتاريا،
کار برپائی سوسياليسم در ھمه ابعادش و پيشبرد آن در جامعه جديد -با توجه به
ِ
مفھوم واقعی سوسياليسم از يکسو و تجربيات شکست خورده در اين رابطه در
کشورھای باصطالح »سوسياليستی« تا کنونی از سوی ديگر -ھمچنين نيازمن ِد
وسيع حتی االمکان ھرچه بنيادی تر و ھمه جانبه تر
وجود توده ھای بسيار
ِ
مجھز به آگاھی کمونيستی ميباشد؛ در جامع ُه جدي ِد تازه بوجود آمده تنھا اتکاء
عقيدتی خود
سياسی توده ھائی که فرضا ً بلحاظ بنيان ھای فکری و
بر حمايت
ِ
ِ
ی عقايد و ايده ھای به اين يا آن شکل
ھنوز تحت نفو ِذ رويھرفته بسيار قو ِ
بورژوائی و خرافی و ناانسانی ھستند ،بسھم خود و امکانا ً بطور تعئين کننده
عدم
ای ،موجب پيدايش پديده ھائی از اين قبيل ميگردد :رشد بوروکراسی و ِ
شکوفا شدن دموکراسی سوسياليستی و عدم مشارکت و مداخل ُه فعال توده ھا در
کار ھدايت و مديريت امور و عدم موضع گيری و برخورد بقدر کافی فعاالن ُه
ِ
آنان عليه تالش برای دست کشيدن از سوسياليسم و عدم استواری و قاطعيت

١٠٣

وسياسی بيش و کم مخالف
کافی آنان دربرابر جريانھای گوناگون فکری
ِ
سوسياليسم وغيره و غيره و در نتيجه چنين چيزھائی را در پی دارد :انحراف
از خط مشی صحيح و حقيقتا ً سوسياليستی در امر سازماندھی جامعه جديد و
مابی احزاب کمونيست و سلطه يابی اين
پيشبرد روند تکامل آن و رش ِد قيم
ِ
احزاب بر جامعه و باالخره تبديل گروھای فوقانی آنھا به يک طبقه جدي ِد حاکم
طبقاتی
و ھمراه با رش ِد مجد ِد سرمايه داری و يک نظام قطعيت يافت ُه ستمگران ُه
ِ
انقالبی
پيشرو
وغيره .و ثالثا ً در گذشته ھا و تا کنون جريانھای کمونيستی و
ِ
ِ
طبقه کارگر در جوامع کم و بيش بورژوائی بطور متداول و معمول تنھا در
سياسی توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش
ب توافق و حمايت
کار جل ِ
چارچو ِ
ِ
ب ِ
ً
ی بنيادی
ساز
متحول
کار
به
ال
معمو
و
اند
کرده
ليت
ا
فع
خود
حزب
و
سازمان
از
ِ
ِ
و ھم جانب ُه تفکر آنان در ھمه زمينه ھای اجتماعی و فلسفی و اخالقی و غيره
حاصل آن معلوم گردد
نپرداخته اند و آنرا آزمون و تجربه نکرده اند تا نتيجه و
ِ
و من فکر ميکنم که درصورتيکه آنھا بتوانند با نگاه و برخوردی کامالً
درازمدت و با امکانات نسبتآ کافی و به شيوه ای صحيح ومناسب علمی و بطور
عقيدتی بنحوی بورژوائی يا
پيگيرانه و خستگی ناپذير ھمه بنيانھای فکری و
ِ
غيرانسانی توده ھای وسيع را نشانه گرفته و بدينگونه به فعاليت ھای
خرافی و
ِ
آگاھگرانه جھت بسط و تعميق و ارتقاء آگاھی کمونيستی آنان بپردازند سرانجام
ی توده ھا در
بر معض ِل ناممکن و غيرعملی
بودن اينچنين رشد و ارتقاء فکر ِ
ِ
جوامع سرمايه داری بيش و کم فائق خواھند آمد و به دست آوردھای بسيار
آتی تحقق پيروزمندان ُه انقالب سوسياليستی و
ارزنده و بزرگی در را ِه
ِ
سوسياليسم و پيشرفت بسوی کمونيسم نائل خواھند شد.
در ادام ُه بحث فوق ،بايد بگويم که بنظر من ھدف از ترويج و تبليغ در ميان
توده ھای وسيع اصالً نبايد معطوف به جلب توافق وحمايت آنان از گروه يا
حزب خود باشد -چيزی که تا کنون و ھم اکنون بسيار رايج بوده و ھست و
طلبی گروھی نيز ميباشد -بلکه تنھا بايستی رش ِد
حاکی از نوعی خودبينی و نفع
ِ
بنيادی و ھمه جانب ُه فکری)و نه تنھا بلحاظ سياسی( و ارتقاء ھمه جانبه سطح
آگاھی و روحيه اعتراضی و فعاليت مبارزاتی خود آنان در راستائی واقعا ً
کمونيستی و انقالبی و انسانی باشد؛ تودهُ بقدر کافی برخوردار از آگاھی صحيح
کمونيستی و روحي ُه و اخالق انقالبی و انسانی خود قادر خواھد بود که در ھر
زمان که نياز باشد بطور درست و مطلوب خود را متشکل سازد و يا از حزب
و سازما ِن مورد توافق خود حمايت نمايد و مبارزات خود را بطور صحيح و
حتی االمکان موفقيت آميز پيش برد و غيره و بعالوه در جامع ُه نوين
سوسياليستی پس از جامعه بورژوائی پايگاه اجتماعی قوی و محکم و قابل اتکاء
ِ
و اعتمادی را جھت تحقق و پيشبر ِد پيروزمندان ُه سوسياليسم تشکيل خواھد داد.
ذھنی انقالب سوسياليستی در جامعه بورژوائی عبارت از
تدارک فکری و
ِ
معين دراز مدتی است که در طی آن حتی االمکان توده
د
فراين
تحقق بخشيدن به
ِ
ِ
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ھای ھرچه وسيع تری از طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مجھز به آگاھی
کمونيستی بنيادی و ھمه جانبه گردند تا اينکه درصورت وقوع موقعيت عينی
ِ
دگی فکری
انقالبی حتی االمکان بطور ھرچه بيشتر و مطمئن تری دارای آما ِ
ت بانجام رساندن پيروزمندان ُه انقالب و گذار به سوسياليسم و در اين ضمن
جھ ِ
ی بورژوائی و خرده بورژوائی و غيره باشند
فکر
و
سياسی
جريانھای
با
ه
مقابل
ِ
و بعالوه پس از انتقال به سوسياليسم در جامع ُه جديد پايگاه اجتماعی حتی
االمکان ھرچه آگاه تر و مطمئن تری بنفع سوسياليسم و پيشبرد موفقيت آميز آن
سياسی بيش و کم مخالف سوسياليسم تشکيل
و عليه جريانھای گوناگون فکری و
ِ
ی فکری و سياسی توده ای در دوران جامعه بورژوائی،
دھند .زمينه ساز ِ
مطابق با خط مشی و شيوه ای که بيان شد ،علی الخصوص در خدمت تحقق
سازماندھی جامع ُه سوسياليستی ،در رابطه با وضعيت
اين ھدف است .پس از
ِ
فکری و ايدئولوژيک مردم ،سوسيالسم بعنوان يک فرايند تاريخی عبارت از
امحاء کامل تمامی بازمانده ھای ايدئولوژی ھای طبقاتی و خرافی و نا انسانی
در ھمه عرصه ھای اجتماعی و زودن کامل آنھا از اذھان ھمه افراد جامعه در
راستای حصول به کمونيسم خواھد بود.
ی آگاھی
بنياد
و
جانبه
ھمه
ارتقاء
و
بسط
کار
ِ
بايد توجه داشت که اگر ِ
کمونيستی توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش در جامع ُه بورژوائی کاری فوق
ِ
العاده دشوار و با موانع زيادی مواجه و حتی در مواردی غيرممکن است ولی
از سوی ديگر انجام انقالب سوسياليستی بطور واقعا ً پيروزمندانه و بنحوی که
متعاقب آن سوسياليسم بمعنای واقعی برپاگشته و بطور موفقيت آميز راه
پيشرفت و تکامل بسوی کمونيسم در پيش گيرد قطعا ً ھمچنين نيازمن ِد درج ُه
ی ھمه جانب ُه توده ھای
حتی االمکان ھرچه باالتری از رشد و ارتقاء فکر ِ
بعنوان يک پيش شرطِ تحقق يابنده در طول دوران جامعه بورژوائی در
وسيع،
ِ
انجام انقالب و تاحدودی در جريان انجام انقالب ،ميباشد.
از
قبل
زمانھای
ِ
کنونی طبقه کارگر جھانی ،مھمترين وظيفه)والبته
سياسی
در شرايطِ فکری و
ِ
ِ
پيشرو کارگری ،طبق روال عمومی و
نه تنھا وظيف ُه( انقالبيون کمونيست و
ِ
زمانی خاص يا استثنائی ،عبارت از کار
عموما ً و نه در برخی موارد و مقاطع
ِ
بخشيدن
ارتقاء
و
رشد
بمنظور
تبليغ
و
ترويج
ت
مستمر قاعدتا ً بسيار بلند مد ِ
ِ
ِ
حتی االمکان بطور ھمه جانبه و بنيادی به آگاھی و سطح فکری و روحي ُه
مبارزاتی توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش در راستای واقعا ً
اعتراضی و
ِ
کمونيستی و انقالبی و انسانی و بخصوص جھت آماده نمودن آنان بلحاظ فکری
آميز انقالب تاريخا ً مورد نياز احتماالً
و ذھنی برای به سرانجام
ِ
رساندن موفقيت ِ
وقوع يابنده و مراح ِل متعاقب آن ميباشد .و پيشروان و انقالبيون کمونيست
ف فعاليتھای تئوريک و عملی و سياسی و اجتماعی و تشکيالتی
بايستی کم و کي ِ
سازمانی خود را مھمتر از ھمه منطبق با چنين خط مشی و شيوهُ کاری
و
ِ
متحول سازند؛ وکار سازماندھی در بين توده ھا علی العموم ميبايست مھمتر
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ترويجی مزبور متعين
ازھمه به تبعيت از نيازمنديھای فعاليت تبليغی و
ِ
گردد.البته و بالطبع فعاليت کمونيستھا در پاسخگوئی به نيازمندی ھای مبارزات
ی کارگران و ساير تودھای زحمتکش ازجمله مبارزه برای
روزمره و يا جار ِ
ترويجی مزبور
و
تبليغی
ت
فعالي
با
حال
رعين
د
که
موردنياز،
ايجاد تشکالت
ِ
ِ
وابستگی تنگاتنگی دارد ،ھمچنان ادامه ميابد ولی رويھمرفته وعلی
ارتباط و
ِ
ت آنھا اشغال
ت فعاليتھای درازمد ِ
العموم بايستی مکان درجه دومی را در کلي ِ
نمايد .بديھی است که در ھر سطح معينی از آگاھی توده ھا ،تشکل يابی آنان
جھت پيشبر ِد موفقيت آميز مبارزاتشان ضروريست و دست آوردھای اين
مبارزات را افزون ميسازد و غيره اما درعين حال اين چگونگی و ميزان
ف مبارزات
ت آنان و اھدا ِ
ی تشکال ِ
آگاھی کمونيستی توده ھاست که جھت گير ِ
ياسی اشان را تعين می بخشد و موضع گيری آنان در
اقتصادی و اجتماعی و س
ِ
قبا ِل جريانھای فکری و سازمانھای سياسی و اجتماعی مطرح و فعال در جامعه
را معين ميسازد و اين امر دراين ارتباط معموالً از ھمه چيز مھمتر ميباشد .و
سياسی
کردن جھت گيری اجتماعی و
بايد توجه داشت که منوط و موکول
ِ
ِ
ً
سياسی
و
ايدئولوژيک
ت
وضعي
به
ا
صرف
تشکالت و سازمانھای توده ای تنھا و
ِ
رھبری آنھا ،ھمانگونه که پيش از اين ھم بيان داشته ام ،کامالً ناکافی بوده و
اساسی استوار و قابل اعتماد نيست و بعالوه ميتواند حاکی
مبتنی بر پايه و
ِ
گرايش بوروکراتيک و غيردموکراتيک باشد و يا چنين
ازنوعی نگرش و
ِ
زيانبخش عملی اش تقويت نمايد.
نگرش و گرايشی را ھمراه با پيامدھای
ِ
تا زمانيکه توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش به حداقل معينی يا به سخن
ديگر به ميزانی الزم از آگاھی واقعی و تکامل يافت ُه کمونيستی دست نيافته و از
سياسی اثر
اين حد از آگاھی برخوردار نباشند ،اگر ھم بفرض ساير فاکتورھای
ِ
گذار نسبتا ً مساعد باشند ،باز ھم مطالبات و اھداف مبارزاتشان رويھمرفته
ی حاکم باقی ميماند و از آن فراتر نخواھد رفت
درچارچوب نظام سرمايه دار ِ
و يا بنحو ديگری اين مبارزات فرجام مطلوبی نخواھد داشت و بطور مشخص
چنانچه يک بحران و موقعيت عينی انقالبی بوجود آيد و در اينصورت بتواند
يک دگرگونی بزرگِ انقالبی در سطح جامعه انجام گيرد ،بازھم سرانجام ،با
يابی اين يا آن جريان بورژوائی يا حتی امکانا ً فوق ارتجاعی بر مبارزات
تسلط
ِ
مردم ،اوضاع به نفع اين يا آن قشر بورژوازی خاتمه خواھد يافت و بھرحال به
يک انقالب سوسياليستی پيروزمند و يا تحقق پيروزمندانه سوسياليسم در پس از
ب دمکراتيکِ منطبق با
آن ويا -درصورت ضرورت انقالب دموکراتيک  -انقال ِ
مصالح مردم منتھی نخواھد شد.
منافع و
ِ
کامل فعاليت جريانھای انقالبی کمونيست و
اما ماحصل و ثمرهُ درواقع
ِ
پيشرو کارگری جھت تحقق بخشيدن به چنين آگاھی کمونيستی و رش ِد فکری در
ِ
تحتانی اقشار
مقياس توده ھای وسيع طبقه کارگر و حتی االمکان اليه ھای
ِ
مبارزاتی جريانھای مزبور در دوران
اجتماعی ميانی -بمثابه مھمترين وظيف ُه
ِ
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زمان حصول به اين ھدف ،چنانچه اين
حاضر در ھمه کشورھای جھان تا
ِ
فعاليت نسبتا ً بطور درست و کافی انجام پذيرد و با پاره ای رويداد ھا و
تحوالت اجتماعی و سياسی و ايدئولوژيکِ فوق العاده نامساعد مواجه نگردد ،به
زمان دو يا سه نسل ديگر بصورت
گمان من ،در مورد عموم کشورھا فقط تا
ِ
ی واقعی توده ھا -البته آمادگی در سطحی بالنسبه بنيادی و ھمه
آمادگی فکر ِ
رساندن پيروزمندان ُه انقالب سوسياليستی و تحقق
جانبه -بويژه برای بانجام
ِ
بخشيدن موفقيت آميز به سوسياليسم ميتواند متجلی گردد و در مورد تعداد
ِ
معدودی از کشورھا ھم شايد زودتر .و درحال حاضر داشتن انتظار و توقع
تحقق پيروزمندان ُه انقالب سوسياليستی و امر برپائی
برای چيزھائی چون
ِ
سوسياليسم در پی آن و يا حتی انجام گيری انقالب دموکراتيکِ واقعی و مطابق
مصالح توده ھای مردم و غيره ،ميتوان گفت که در مورد کليه جوامع
با منافع و
ِ
ً
جھان حاضر و با وجو ِد تفاوتھائی که امکانا از اين جھت با يکديگر دارند،
حاکی از متوھم بودن و نداشتن حداقل روشن بينی در اين باره است .و حتی
اگر مقصود از فعاليت ترويجی و تبليغی و سازماندھی ھمان روال و شيوهُ
ب
سرانجام
سنتی و -ھمانطور که گفته ام -نادرست و مردود و با
ناموفق جل ِ
ِ
ِ
ت صرفا ً
سياسی توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش از احزاب انقالبی
حماي ِ
ِ
ب امکانا ً
باصطالح کمونيست ،بعنوان »رھبر« اين توده ھا و »رھبر« انقال ِ
وقوع يابنده  ،باشد بازھم حصول به چنين ھدفی در شرايطِ دوران حاضر -البته
بفرض اينکه امکان پذير بوده و بتواند با موفقيت انجام پذيرد -در مورد ھمه يا
جوامع موجود در جھان تا آينده ای نسبتا ً نزديک ممکن نبوده و بايد
عموم
الاقل
ِ
ِ
در طی مدت زمانی بسيار طوالنی صورت گيرد.
با توجه به اينکه در عموم جوامع بورژوائی ،توده ھای کارگر و زحمتکش
ھجوم انواع
طرق گوناگون و بطور مدام و گسترده در معرض
به اشکال و
ِ
ِ
ايدئولوژی ھای بورژوائی و خرده بورژوائی و غيرکارگری و ناانسانی و
خرافی بوده و اينچنين عقايد و ارزش ھا و عالئق و اخالقيات به آنان تزريق و
ت موفقيت آميز و واقعا ً
اثرگذار فعاليتھای ترويجی
تلقين و تحميل ميشود ،پيشرف ِ
ِ
ی جريانھای انقالبی کمونيست
و
تبليغی دراز مدت و به شيوهُ ھمه جانبه و بنياد ِ
ِ
در ميان اين توده ھا ھمچنين منوط به آنست که جريانھای مزبور قادر شوند با
ذھان توده ھا
جريان بسيار نيرومن ِد نفوذ و تأثيرگذار ِ
ی آن ايدئولوژی ھا بر ا ِ
ِ
بطور قابل توجه و موثری مقابله نمايند؛ و اين مستلزم آنست که اين جريانھا
ماندگی نظری و روشی
اوالً بطور ھرچه کاملتری از خطا و انحراف و عقب
ِ
مبرا و مجھز به نظريه ھا و ايده ھای حقيقتا ً
کمونيستی تکامل يافته گردند و راه
ِ
حيح علمی را درپيش گيرند و ثانيا ً بلحاظ کمی يعنی بلحاظ
و شيوهُ عم ِل ص ِ
داشتن تعدا ِد افرا ِد فعال و بويژه افراد نظريه پرداز و مروج و مبلغ و سازماندهُ
ِ
آزموده و توانا و وسائل و تجھيزات الزم و غيره ھرچه بيشتر رشد نمايند و به
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سطح باالی مورد نياز ارتقاء يابند -چيزھائی که تحقق اشان در حال حاضر
شايد فوق العاده دشوار يا حتی غيرممکن بنظر ميرسد.
ی آتی که مبين آنست که با تکامل
با درنظرداش ِ
ت چشم انداز و دورنما ِ
اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری در سطح جھانی تدريجا ً تعدا ِد بيشتر و
اجتماعی گذار به
بيشتری از کشورھای جھان واج ِد پيش شرط مادی و
ِ
سوسياليسم گشته و لذا تاريخا ً نيازمن ِد انقالب سوسياليتی خواھند شد ،زمينه
ذھنی انقالب
سياسی توده ای بعنوان تدارک فکری و
ت فکری و
ی دراز مد ِ
ساز ِ
ِ
ِ
جوامع ھرچه بيشتر و بيشتری بطور بالواسطه معطوف به انقالب مزبور
در
ِ
ی روند انقالب
گير
انجام
چگونگی
که
دارد
مناسبت
اينرو
از
.
گرديد
خواھد
ِ
ِ
سوسياليستی در کشورھای جھان در زمانھای آتی نيز حتی االمکان مورد توجه
قرار گيرد .بنظر من درمورد چگونگی انجام اين انقالب در جوامع مختلف دنيا
در زمانھای آتی ،با توجه به تجرب ُه انقالب ھا و جنبش ھای انقالبی توده ای تا
کنونی ،نخست دو حالت کلی بدين شرح را ميتوان تصور نمود :يکی سرنگونی
شدن نظام سرمايه داری و تصرف قدرت
حکومت بورژوازی و درھم شکسته
ِ
سياسی توسط طبقه کارگر و تثبيت آن در طی يک رون ِد رويھمرفته پيوسته در
يک مرحله؛ و ديگری وقوع يک دگرگونی سياسی و انقالبی در سطح جامعه
که متعاقب آن مرحل ُه ويژه ای -مشتمل بر مرحل ُه حاکميت دموکراسی انقالبی
که پيش از اين مورد توجه قرار گرفت -بوجود ميايد که در طی آن چند قطب يا
سياسی مختلف منجمله قطب سوسياليستی پرولتاريا مطرح و
جبھ ُه طبقاتی
ِ
ب توافق و حمايت توده ھای مردم و تحقق
برجسته گشته و ھر يک برای جل ِ
بخشيدن به بديل اجتماعی مورد نظر خويش -که برای قطب سوسياليستی
پرولتاريا ھمانا انجام انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم است -تالش
خواھد کرد و سرانجام نھائی اين مرحله قاعدتا ً منوط به آن خواھد بود که
بيشترين جمعيت يا اکثريت مردم با کداميک از قطب ھای مطرح توافق نموده و
انقالبی
از آن حمايت کنند .حالت نخست بيانگر دوره ای از مبارزات وسيع
ِ
کارگران و زحمتکشان خواھد بود که احتماالً در اکثر موارد به قيام مسلحانه و
نھائی پرولتاريا اين طبقه قدرت
جنگ منتھی خواھد شد که درصورت پيروزی
ِ
سياسی را تصرف و سپس ،با اتکاء بر نظر موافق و حمايت اکثريت افراد
جامعه که قاعدتا ً بايستی تا اين زمان آنرا بدست آورده باشد ،اقدام به برپائی
حکومت طبقاتی خود و سوسياليسم خواھد نمود؛ و در ساير موارد ھم که
رويھمرفته به قيام و جنگ مسلحانه منتھی نخواھد شد طبقه کارگر-
درصورتيکه مبارزاتش به پيروزی نھائی برای او بينجامد -حکومت بورژوازی
بعنوان قدرت سياسی حاکم را تصرف کرده و آنگاه ،با اتکاء بر نظر موافق و
حمايت اکثريت افراد جامعه ،آنرا بطوربنيادی و بکلی دگرگون مينمايد و
حکومت کارگری يعنی سوسياليستی را تشکيل داده و به سازماندھی جامعه
وقوع قيام و جنگ مسلحانه در
سوسياليستی میپردازد .بايد توجه داشت که عدم
ِ
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ت مسلح شدن پرولتاريا
موارد اخير ازحالت اول لزوما ً بمعنای عدم ضرور ِ
وتشکيل گروھھای مسلح از سوی اين طبقه در اين دوره از مبارزات نيست.
کلی مختلف پيدا کند :يکی رجوع به آراء واقعی
حالت دوم ميتواند دو وضعيت ِ
و مستقيم مردم که قطب سوسياليستی پرولتاريا بايستی در وھله نخست بطور
پيگيرانه برای تحقق آن تالش نمايد و چنانچه بدين طريق نتيجه به نفع قطب
مزبور باشد طبقه کارگر حکومت را در دست ميگيرد و آنرا بطور بنيادی و
بکلی جھت تشکيل حکومت کارگری دگرگون ميسازد و اقدام به برپائی
وقوع برخوردھای وسيع مسلحانه بين قطب ھای
سوسياليسم مينمايد؛ و ديگری
ِ
مختلف که درصورتيکه پيروز نھائی در اين جنگ مسلحانه قطب سوسياليستی
پرولتاريا باشد ،نتيجه و ماحصل مبارزات عبارت خواھد بود از کسب قدرت
ت افراد
ت اکثري ِ
سياسی توسط اين طبقه و آنگاه ،با اتکاء بر موافقت و حماي ِ
جامعه ،برپائی حکومت کارگری و سازماندھی جامعه سوسياليستی .در
وضعيت اول از اين حالت دوم نيز در دورهای که مبارزات ھنوز سرانجام
قطعی پيدا نکرده امکانا ً الزم خواھد شد که قطب سوسياليستی پرولتاريا در عين
احتمالی قطب ھای
توسل
حال خود را مسلح سازد تا اينکه بتواند دربرابر
ِ
ِ
ت مسلحانه و سرکوبگرانه عليه نيروھای سوسياليستی و
بورژوائی به اقداما ِ
قبلی الزم را داشته باشد .بعالوه من فکر ميکنم که وقوع حالت
آمادگی
غيره
ِ
ِ
کلی سومی بدين شرح نيز غير ممکن نخواھد بود يا به بيان ديگر وقوع چنين
پيشرو
انقالبی نماينده و
حالت سوم ھم امکان خواھد داشت :سازمانھا و احزاب
ِ
ِ
ضمن اشاع ُه آگاھی
مدت
پرولتاريا -که در دوره ھائی بيش و کم طوالنی
ِ
کمونيستی بطور اعم به ترويج و تبليغ برنامه اشان برای تحقق سوسياليسم
پرداخته و سرانجام توانسته اند بطور بسيار وسيعی حمايت کارگران و
زحمتکشان از اين برنامه را کسب نمايند -در يک انتخابات بيش و کم معمول
در جامعه بورژوائی اکثريت آراء جامعه را بدست آورده و لذا به پيروزی
رسيده و دستگاھھای حکومتی را دراختيار خود خواھند گرفت و آنگاه،
درصورت غلب ُه قطعی بر تھاجمات و مبارزات مسلحانهای که امکانا ً جناحھائی
از بورژوازی عليه آنھا براه خواھند انداخت ،خود را تثبيت و دراولين فرصت
ممکن اقدام به سازماندھی حکومت طبقه کارگر و برپائی سوسياليسم خواھند
نمود.
چنانچه بخواھيم با رجوع به گذشته نمونه ای تاريخی از حالت دوم)و درواقع
وضعيت اول آن( ذکر نمائيم ،بنظر من ،ميتوان از شرايطِ جامع ُه روسيه در
زمان پس از اانقالب فوريه تا اکتبر  -١٩١٧فرضا ً صرفنظر از اينکه اين
کشور در آن زمان بکلی فاقد پيش شرط مادی و اجتماعی الزم برای گذار به
سوسياليسم بوده و لذا انقالب تاريخا ً ضروری آن اصالً انقالب سوسياليتی نبود-
مدعی
سياسی
نام برد و در عين حال تأکيد نمود که در آن شرايط نيروھای
ِ
ِ
کمونيست و مدافع طبقه کارگر -که درميان آنھا بويژه بايستی روی بلشويکھا
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انگشت گذاشت -ميبايست قبل از ھمه و نخست تالش و پيگيری ميکردند که
ف خواست ُه » ھمه قدرت به دست شوراھا« که از سوی لنين و
برای تعئين تکلي ِ
ھمفکرانش مطرح شده بود و بطورکلی تعئين نوع رژيم سياسی واجتماعی آينده
ی آزادانه و مستقيم مردم رجوع گردد و درصورتيکه تالش
جامعه به نظر و رأ ِ
ت حکومت
برای رجوع به نظر و رأی مستقيم مردم به عللی مثالً به دليل مخالف ِ
موقت واقعا ً به سرانجام نميرسيد و يا اينکه مثالً رجوع به آراء مردم انجام ميشد
ولی نتيجه آنرا اين حکومت نمی پذيرفت آنگاه برای گزينه ھای ديگر و آنھم
ت مستقيما ً توده ای کوشش و اقدام
حتی المقدور ھرچه بيشتر با اتکاء بر مبارزا ِ
بعمل ميامد.
اما مطلبی که ميخواھم در اينجا مورد توجه قراردھم عبارتست از مسئله
ستمگری بر حيوانات و ضرورت وارد شدن اين مسئله در فعاليتھای ترويجی و
کار
ت درنظر
تبليغی و
عملی کمونيستھا در جوامع بورژوائی و ضرور ِ
ِ
گرفتن ِ
ِ
دادن بنيادی و قطعی و کامل به ستم انسان بر حيوانات بمثابه جزئی از
پايان
ِ
ُ
ممکن اين
اکثر
حد
تا
تقليل
کار
و
پويايش
وجه
در
سوسياليسم
ه
متشکل
ء
اجزا
ِ
ِ
ستم در جامعه سوسياليستی بمثابه وجه ايستای سوسياليسم .چنانکه در مباحث
پيشين ديده شد ،نظريه من در مورد مفھوم سوسياليسم نه تنھا تئوری سوسياليسم
سيستی تدوين شده توسط مارکس و انگلس را در زمينه
بمعنای حقيقتا ً مارک
ِ
مناسبات بين انسانھا بسيار تکامل می بخشد بلکه در زمين ُه روابط بشر با
مشخص و بطور واقعا ً راديکا ِل سه مسئل ُه
کردن صريح و
طبيعت نيز با وارد
ِ
ِ
تخريب محيط زيست ،آسيب پذيری در قبال فجايع طبيعی و بخصوص ستمگری
بر حيوانات در اين تئوری ،مفھوم مزبور را در راستائی واقعا ً صحيح انسانی
متحول مينمايد .الزم ميدانم که اين نکته را نيز در اينجا متذکر شوم که نظريه
ب
من بويژه در مورد مسئله ستم برحيوانات و در زمين ُه مفھوم سوسياليسم بازتا ِ
ممکن موجود در طبقه اجتماعی کارگر و در عين حال
بيشترين انسانيت تاکنون
ِ
ً
مبتی بر بيشترين کوشش برای برخورد به شيوهُ واقعا علمی است.
بھرحال در زمين ُه روابط با طبيعت عطف توجه به امر حفاظت از محيط
زيست و امر حفاظت از افراد بشر دربرابر فجايع يا باصطالح باليای طبيعی و
پذيرش اين دوامر از سوی کمونست ھا ،آز آنجا که اين حفاظت ھا منطبق با
پرستی بشری است ،رويھرفته
مصالح و منافع بشر و درتطابق با خويشتن
ِ
بطور سھل و آسان انجام ميگيرد ليکن در مورد مسئله پايان دادن به ستمگری
ی اين
بر حيوانات وضع بيش و کم تفاوت دارد ،درحاليکه جنب ُه انسانی اخالق ِ
کسيسم تا
مسئله از دو مسئله ديگر بمراتب بيشتر و باالتر ميباشد .اصوالً مار
ِ
کنونی و کنونی نسبت به مسئله ستم برحيوانات کامالً بی اعتناء و بی تفاوت
بوده و ھست يا به بيان ديگر در اين مورد نگرش و برخوردی بکلی ناانسانی و
ستمگرانه داشته و دارد و چنين نگرش و برخوردی بطور آشکار در مارکس و
انگلس و در ھمه باصطالح بزرگان مارکسيسم و در عموم مارکسيستھا و
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کمونيستھای تاکنونی و کنونی ديده ميشود .من در اينباره بخصوص در مقاله
»ستم بر حيوانات و پيشرفت ھای علمی«) مندرج در کتاب »در باره چند
مسئله تئوريک« نوشته حميد پويا( به بحث پرداخته ام و بعالوه در سراسر
ب »درپيرامون مسئله ستم بر حيوانات« و قسمتی از مبحث يکم از کتاب
کتا ِ
»مقدمه ای بر تئوری اقتصاد سوسياليستی«)ھر دو کتاب نوشت ُه حميد پويا(
مسائل مرتبط با ستمکاری بر حيوانات را مورد بررسی قرار داده ام .بنظر من
خواندن مقاله مزبور و کتاب دوم و قسمت مذکور از کتاب سوم برای ھمه
ِ
مارکسيست ھا و کمونيست ھا الزم است وآنھا بايد مطالب اين نوشته ھا را
ف وقت و توجه کافی مورد مطالعه و تأمل قرار دھند .البته متأسفانه تنھا
باصر ِ
با مطالع ُه چنين مطالبی بدون داشتن زمينه اخالقی و فکری الزم معموالً نتيجه
ی افراد نسبت
مطلوب بدست نمی آيد و تحول کافی در نگرش و رفتار ناانسان ِ
خواندن نوشته ھای مزبور ميتواند تا
به حيوانات صورت نميگيرد ولی معذلک
ِ
ی وجدان و
حدود قابل توجھی در اين جھت تأثير مثبت داشته باشد و باعث بيدار ِ
شکوفائی خصائل اخالقی و عواطف انسانی افراد در رابطه با مسئل ُه ستمگری
ِ
بر حيوانات و در راستای اعتراض و مبارزه عليه اين ستمگری گردد.
بھرصورت برای مارکسيسم قطعا ً ضروريست که در اين ارتباط خود را بطور
درست و راديکال در راستائی انسانی اخالقی متحول سازد و بر ايراد و نقصان
بسيار اساسی و بزرگ خود فائق آيد و در نتيجه نگرش و برخوردی واقعا ً
صحيح انسانی نسبت به مسئله ستمگری بر حيوانات پيدا کند و لذا برای
ِ
مارکسيستھا قطعا ً الزم است که در آرمان و تئوری و ھدف و برنامه خويش
دادن به آن را نيز بطور واقعی و
امر مبارزه با اين ستمگری و برای پايان
ِ
کافی وارد نمايند و اين را در خط مشی ترويجی و تبليغی و عملی خود و در
رفتار و شيوه زيست فردی خود مورد توجه قرار دھند و غيره.
تکامل فوق العاده زيا ِد
ونی سرمايه داری با
بايد توجه داشت که در
ِ
عصر کن ِ
ِ
دادن قطعی و پايدار به ستمگری
ی امر پايان
نيروھای مولد پيش شرط ماد ِ
ِ
انسان بر حيوانات فراھم ميشود و با رش ِد آرمانھای آزاديخواھانه و برابری
طلبانه و انسانيت گرايانه که بويژه در طبقه کارگر متجلی ميگردد پيش شرط
تحقق امر مزبور تا حد قابل توجھی بوجود ميايد و فقط
ی
اجتماعی و معنو ِ
ِ
انجام انقالب سوسياليستی و برپائی
فرايندھای
به
بخشيدن
بايستی ،با تحقق
ِ
عصر
و
شود
داده
خاتمه
داری
عصرسرمايه
به
ونيسم،
کم
به
گذار
سوسياليسم و
ِ
نوين کمونيستی که در آن ستم بشر بر حيوانات نيز پايان گرفته است ھستی پيدا
پايدار ستم بشر بر
ی کامل و قطعی و
کند؛ و لذا انتظار و توقع برای پايانگير ِ
ِ
تکامل سوسياليسم ،انتظار و توقعی
تاريخی تحقق و
حيوانات در طی روندھای
ِ
ِ
تکامل تاريخی انسان و مبتنی بر
سير
از
مراحل
اين
ت
منطبق با خصوصيا ِ
ِ
عينی
جايگاه
اقتضاء
بر
بنا
کارگر
طبقه
من،
بنظر
.
است
شالوده ای علمی
ِ
ت عادالنه او در
مصلح
و
منفعت
ت
صور
ب
که
بورژوازی
قبال
ِ
ِ
اجتماعی اش در ِ
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اجتماعی غيرستمگرانه و مبتنی بر
ی او به روابط
قبال اين طبقه و نيازمند ِ
ِ
ت جامعه سرمايه داری ،حام ِل
برابری تجلی ميابد ،بيشتر از ساير اقشار و طبقا ِ
انسانيت و اخالق و انديشه انسانی از جمله در زمينه چگونگی برخورد و رفتار
زندگی بشر
تحقق مناسبات انسانی در عرصه ھای
خواستار
با حيوانات بوده و
ِ
ِ
ِ
مرامی
و
اخالقی
پتانسيل
از
بطوريکه
است
احساسمند
ات
ذيحي
و ھمه موجودات
ِ
ً
الزم -اگرچه امکانا تنھا بصورت خفته و پنھان -جھت اعتراض عليه ستم بر
حيوانات و پايان دادن به اين ستم نيز برخوردار ميباشد .و مارکسيسم)البته
بينی واقعا ً
انقالبی پرولتاريائی و
بمعنای راستين و واقعی آن يعنی بمفھوم جھان
ِ
ِ
ت شبه
علمی نه انواع شبه مارکسيسم ھا و ديدگاھھا و نظريه ھا و نظرا ِ
مارکسيستی( نيز ،از آنجا که از يکسو ماھيتا ً
کامل انسانيت
تحقق
خواستار
ِ
ِ
ِ
ت زندگی بشر -که بناچار رابط ُه او با حيوانات را
بمعنای واقعی در قلمروی کلي ِ
ً
در بر ميگيرد -و از سوی ديگر خصلتا تکامل و تعالی يابنده است ،اين قابليت
را دارد که به ھمه نقائص و ايرادھا و عقب ماندگی ھای خود منجمله نگرش و
برخور ِد واقعا ً ناانسانی و ستمگران ُه تاکنونی اش نسبت به حيوانات خاتمه بخشد.
ازاينرو ،بنابر برداشت من از مارکسيسم ،قويا ً محتمل است که اين جھان بينی
سرانجام و باالخره ايراد و نقص فوق العاده بزرگ خويش در رابطه با مسئل ُه
ستم بر حيوانات را بنحوی بنيادی و کامل مرتفع نمايد .البته »مارکسيست«ھا و
نداشتن زمين ُه عاطفی و
»کمونيست«ھای شايد زيادی ھم ھستند که ،بعلت
ِ
ت ستمگری بر حيوانات و ابعا ِد
ی الزم جھت درک
کافی واقعي ِ
اخالقی و فکر ِ
ِ
داشتن تعصبی مذھبی گونه نسبت
و
يکسو
از
آن
ناک
ت
وحش
و
بزرگ
فوق العاده
ِ
دانستن اينھا از
مصون
و
مبرا
دينگونه
ب
و
...
و
انگلس
و
مارکس
و
کسيسم
به مار
ِ
بودن نگرش و
ظالمانه
و
ناانسانی
نميتوانند
ديگر،
سوی
از
خطا
و
ايراد
ِ
برخورد جھان بينی مارکسيستی در اين زمينه را الاقل آنچنان که ھست درک و
دگرگونی
قبول کنند و بنحوی آنرا انکار مينمايند که اينھم بر مقاومت دربرابر
ِ
انقالبی مارکسيسم در اين زمينه می افزايد.
ی انسانيت گرايانه و
ضرور ِ
ِ
در پايان اين قسمت الزم ميدانم که اين مسئله را -که قبالً نيز از آن سخن
ت مبارزه طبقاتی پرولتاريا جھت تحقق
گفته شد -مورد توجه قراردھم که پيشرف ِ
بخشيدن به سوسياليسم و آنگاه کمونيسم ،مطابق با اھداف وطريق وشيوهای که
ت اين مبحث بيان خواھم نمود،
من تابحال بيان داشته ام و در سومين قسم ِ
انقالبيون
عموم
سطح
در
ايدئولوژيک
ھمچنين نيازمند يک دگرگونی فکری و
ِ
پيشرو طبقه کارگر در مقياس جھانی در راستای زدود ِن
مدعی کمونيست و
ِ
ِ
کاملتر نادرستی ھا و نقائص وعقب ماندگی
و
تر
بنيادی
ھرچه
االمکان
حتی
ِ
ً
توافق
جلب
تنھا
.
است
خودشان
نزد
در
موجود
ال
احتما
روشی
و
نظری
ھای
ِ
ِ
ت صحيح و تکامل يافت ُه
توده ھای کارگر با نظريه ھا و ايده ھا و نظرا ِ
ت آنان از جريانھا و سازمانھای فرضا ً دارای اينچنين
ب حماي ِ
مارکسيستی و جل ِ
آمدن حتی االمکان ھرچه بيشتر بر اختالفات
فائق
بلکه
نيست
ديدگاھھا کافی
ِ
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انقالبی از قرار معلوم
سياسی موجود بين جريانھای بيش وکم
نظری و
ِ
ِ
کمونيست و بين بخش ھای مختلف طبقه کارگر نيز ضرورت دارد؛ وبعالوه
پايان دادن به خطاھا و انحرافات و عقب ماندگی ھای نظری خود ،چيزی است
که فی نفسه برای ھر جريان و فرد کمونيست ضروری ميباشد و غيره .جنبش
بمفھوم مجموع ُه جنبش انقالبيون کمونيست بعنوان پيشروان
کمونيستی،
ِ
ث
پرولتاريا ،با وضعيت فعلی اش بلحاظ عقيدتی و نظری و روشی و از حي ِ
اختالفات نظری و پراکندگی ھای سياسی و عملی ،بھرحال و بھرصورت ،قادر
انقالبی طبقه کارگر و
تکامل نھضت
امر رشد و
ِ
ِ
به پاسخگوئی به نيازمنديھای ِ
پيشرفت اين نھضت در راه تحقق بخشيدن به سوسياليسم و حصول به کمونيسم
نيست و برای اينکه بتواند پاسخگوی اين نيازمنديھا باشد قطعا ً ضروريست که
در وھل ُه نخست خود را بلحاظ عقيدتی و نظری و روشی در راستای مجھز
شدن به نظريه ھا و ايده ھا و روشھای تکامل يافت ُه واقعا ً
طبقاتی
انقالبی
ِ
ِ
کارگری و علمی بطور کافی دگرگون و متحول نمايد.
از اينرو يک جنبش فکری و ايدئولوژيک در سطح عموم انقالبيو ِن معتقد يا
متمايل به مارکسيسم در مقياس جھانی الزم است تا به تحول و دگرگونی مزبور
تحقق بخشد .البته من نميدانم و نميتوانم پيش بينی کنم که بطور مشخص چگونه
تحوالت و يا رويدادھای تاريخی و اجتماعی و سياسی و غيره بايد وقوع يابد تا
اينکه چنين جنبش ايدئولوژيک تکوين پيدا کند؛ اما ميتوان بنحوی کلی تصور
نمود که چنين جنبشی -اگر بوجود آيد -احتماالً ترکيبی از دو مولف ُه اساسی بدين
نوين واقعا ً
عروج نظريه ھای تکامل يافت ُه
شرح خواھد بود :يکی پيدايش و
ِ
ِ
يگزين برخی از نظريه ھای تاکنونی و پذيرش
مارکسيستی بمثابه تکامل يا جا
ِ
نظريه ھای مزبور از سوی انقالبيون کمونيست و يا متمايل به کمونيسم ،و
ی حقيقت جويانه و نقادانه و بنيادی و ھمه
ديگری اقدام اينگونه افراد به بازنگر ِ
جانبه و پيگيران ُه مارکسيسم بطوراعم و نظرگاه ويژه خود و يا ايسم ويژه مورد
اعتقاد خود) مانند لنينيسم ،مائوئيسم ،تروتسکيسم ،استالينسيم و غيره و غيره(
کردن ھر آنچه واقعا ً ناصحيح يا ناقص يا
بطور اخص و بالنتيجه نفی و طرد
ِ
عقب مانده يا کھنه شده يعنی از اعتبار ساقط شده ميباشد .و بدينسان است که ،تا
آنجا که به اين معضل مربوط ميشود ،واقعا ً روح تازه ای در کالبد جنبش
انقالبی کمونيستی و نھضت پرولتاريا دميده خواھد شد و از اين حيث راه
انسانی طبقه کارگر
ساختن آرمانھای بزرگِ انقالبی و
پيشرفت بسوی متحقق
ِ
ِ
ھموار خواھد گشت.
درباره استراتژی آتی جھانی پرولتاريا در راه حصول به کمونيسم
ت واقعا ً علمی از سير حرکت تاريخی جوامع بشری
بنظرمن درک و برداش ِ
بيانگر و مويد آنست که اين جوامع رويھرفته بسوی کمال يعنی بھبود و ارتقاء
ی انسان پيش ميروند .اما نکته در آنست که اين
زندگی اجتماعی و مادی و معنو ِ

١١٣

پيشروی لزوما ً مستقيم الخط و در ھر لحظ ُه تاريخی ھويدا نيست بلکه ،تا قبل از
آغاز سوسياليسم يعنی در واقع در دورانھای جوامع طبقاتی ،بطورکلی و در
ف بزرگ و کوچکِ تاريخی ،امکانا ً بصورت زيگزاگی و پيچ
مقياسھای مختل ِ
ناانسانی جديد و يا
اجتماعی
ی
ھا
رضه
عا
متضمن
حلی
ا
مر
در پيچ و توأم با
ِ
ِ
ِ
ِ
توقف ھا و يا عقب گردھائی انجام می پذيرد؛ و ماحصل آن بمثابه بھبود و
تاريخی بقدر
ی بشر در مقياس ھای
ارتقاء
زندگانی اجتماعی و مادی و معنو ِ
ِ
ِ
کافی طوالنی مدت و به دو شکل :يکی تدريجی و قسمی يعنی بطور آھسته و
کم کم و در اين يا آن جزء از زندگی و ديگری بالنسبه سريع و کلی يعنی
جديدتر تکامل يافته تر متجلی و
ت زندگی به کليتی
ت دگر
گونی کلي ِ
بصور ِ
ِ
ِ
ت انسان ،که در مقياس ھای
بسوی
حرکت
.
ميگردد
ظاھر
افزونی کمال و سعاد ِ
ِ
تاريخی بقدرکافی طوالنی مدت تنھا سمت و سوی جريان تاريخ را تشکيل
ِ
ی بشر ،که
ت
ميدھد ،از سرش ِ
ذاتی بطور پايان ناپذير ترقی خواه و کمال جو ِ
ِ
ناپذير نيروھای مولد و روابط توليدی و نظام اجتماعی و
ت تکام ِل پايان
بصور ِ
ِ
ت گريز
فرھنگ معنوی اومشخص ميگردد ،نشأت ميابد .و فرجام نھائی و نھاي ِ
برطبق منطق انسانی و عقالنی که از آنجا که
ناپذير اين حرکت منطقا ً -يعنی
ِ
ِ
منطبق با خصوصيت کمال يابندگی انسان است باالخره غلبه خواھد يافت -بايد
کل بشريت از ھم ُه پليدی ھا و ناانسانی ھا و
در وھل ُه نخست
تمام ِ
ِ
رھائی تام و ِ
مظالم در قلمروی زندگی اجتماعی و مادی و معنوی اش و در مناسباتش با
ی
طبيعت و ساير موجودات ذيحيات احساسمند باشد و آنگاه بر اين مبنا سير بعد ِ
يابی او ادامه پيدا کند.
تکامل و کمال
ِ
گون پليدی و ناانسانيت و ستمگری و ستمکشی
ا
گون
درجات
و
اشکال
تمامی
ِ
ِ
که تاکنون و اکنون در قلمروی زندگی افراد بشر و در مناسبتشان با يکديگر و
ساير موجودات ذيحيات احساسمند و با عرصه ھای مربوط به محيط زيست
با
ِ
و فجايع طبيعی و غيره وجود داشته و ھنوز وجود دارد از ديدگاه علمی پديده
تکامل روابطِ آنان با
معين تاکنونی و کنونی
مراحل
ھائی عارضی و محصو ِل
ِ
ِ
ِ
ی
طبيعت و با يکديگر ميباشد که ھمگی سرانجام ھمراه با اين
ِ
مراحل گذرا ِ
بوجود آورنده اشان پايان خواھند گرفت؛ نه تنھا طبقات و مناسبات طبقاتی و نه
تنھا مليت و قوميت و نه تنھا تخريب محيط زيست توسط انسان و آسيب پذيريی
بشر در برابر فجايع طبيعی و غيره بلکه ستمگری انسان بر حيوانات نيز
ھمگی پديده ھای عارضی و تاريخا ً موقتی -البته با مدت زمانھای بکلی متفاوت
از يکديگر -در قلمروی زندگانی بشر و سير تکامل آن محسوب ميشوند که
سرانجام ناپديد خواھند شد.
تاريخی گريز ناپذير و پايان ناپذير بسوی ترقی و تکامل در عرص ُه
ت
حرک ِ
ِ
زندگی اجتماعی و مادی و معنوی انسان ،در عصرنظام طبقاتی سرمايه داری
کنونی ،گذشته از طی اشکالی از پيشرفت ھای تدريجی و قسمی ،بواسط ُه
معين بوجود آينده در
اجتماعی
ت مادی و نيروھا و خواستھای
شرايط و امکانا ِ
ِ
ِ
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اين عصر ،مبين و نويد دھندهُ
ت بزرگ و فراگير
فرارسيدن
قطعی يک کلي ِ
ِ
ِ
ت نظام مزبور و تعلقات و تبعات آن خواھد شد،
نوينی است که
جايگزين تمامي ِ
ِ
ُ
قطعی کل بشريت از تمامی
رھائی
ه
دربردارند
بايد
حال
عين
در
که
کليت نوينی
ِ
ِ
نوين متعلق به
گير
ا
فر
و
بزرگ
ت
کلي
اين
.
باشد
مظالم
و
ھا
ناانسانی
پليدی ھا و
ِ
ِ
ِ
آينده در واقع ھمان کمونيسم جھانی بمفھوم راستين و واقعی و تکامل يافت ُه آن
جھانی کامالً عاری از ھرگونه مناسبات کاپيتاليستی و
يعنی جامع ُه واح ِد
ِ
ھرگونه طبقات و مناسبات و تمايزات طبقاتی و ھرگونه تقسيم بندی ھای ملی و
قومی و ھرگونه تجلی و تظاھر و پيام ِد ستمگرانه و ناانسانی و رنج آور و
مشقت زای اجتماعی و فردی و مادی و معنوی اشان و بنابراين ھمچنين
ھرگونه ستمگری انسان بر حيوانات و ھرگونه تخريب محيط زيست توسط
ی بشر در برابر فجايع طبيعی وغيره خواھد بود.
انسان وھرگونه آسيب پذير ِ
سطح
تاريخی دگرگونی از نظام سرمايه داری به اين کمونيسم ،در
فراين ِد
ِ
ِ
پراتيکِ اجتماعی و سياسی انسان ،از طريق اشکا ِل تکامل يافت ُه مبارزه
انقالبی افراد بشر عليه کل
پرولتاريا و مبارزه انسانيت گرايان ُه راديکال و
ِ
ت ناانسانی آن در
موجوديت نظام ستمگران ُه بورژوائی و کليه تعلقات و تبعا ِ
فلمروی زندگی انسانھا و در مناسبات بين آنان و در روابطشان با طبيعت و با
ديگر موجدات ذيحيات احساسمند انجام می پذيرد .کمونيسم اگرچه بمعنای
قطعی بشريت و آيندهُ حتمی و گريز ناپذير اوست ليکن ،در سطح صف
رھائی
ِ
ی طبقاتی در عصر کنونی برله يا عليه آن ،اين طبقه کارگر است که بنابر
بند ِ
اقتضاء جايگاه عينی اجتماعی و تاريخی اش دارای آن جھان بينی ميباشد که
ت تاريخی بسوی جامعه
تماما ً خواستار کمونيسم و ھمخوان با سير حرک ِ
کمونيستی است يعنی جھان بينی ای که در محدودهُ
مانی عصر کنونی تا
ز
ِ
اجتماعی معين
گروھھای
بيشترين حد ممکن ھم علمی و ھم انسانی است و
ِ
ديگر)شامل اليه ھای پائينی اقشار اجتماعی ميانی( در تطلبق با جايگاه عينی
اجتماعی خود بلحاظ ايدئولوژيک تا حدود معينی با طبقه کارگر ھمسو و دارای
آرمان کمونيسم ھستند و ساير اقشار و اليه ھا و گروھھای اجتماعی -بغير از
گرش باصطالح بيطرفانه
ميانی اقشار اجتماعی ميانی که ممکن است ن
بخش
ِ
ِ
تفکر خود،
و
نگرش
در
اشان
اجتماعی
عينی
جايگاه
اقتضاء
بنابر
باشد
داشته
ِ
که معموالً بطوربالفعل و واقعی نيز زير سلط ُه آن ھستند ،تماما ً
خواستار حفظ
ِ
نظام سرمايه داری و بر ضد تحول به کمونيسم ميباشند .به بيان ديگر،
پرولتاريا ،بمثابه يک طبقه در مجموع و در کليت خود ،به تمامی يعنی در
آرمان کمونيسم
پذيرش
طبقاتی خويش و بطور بالقوه مستع ِد
عينی
تمامی وجو ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
انسانی متعلق به خودش و تالش و مبارزه جھت تحقق
آرمان
بعنوان
بزرگِ
ِ
ِ
ِ
گرداندن جامع ُه
تاريخی متحقق
ت
دار رسال ِ
ِ
ِ
بخشيدن به آن بوده و بدين معنا عھده ِ
عينی او تحت شرايط معينی بصورت رشد
پتانسيل
کمونيستی آتی است ،و اين
ِ
ِ
ت بانجام
جھ
البته
و
ميشود
متجلی
راستا
اين
در
اش
شکوفائی فکری وذھنی
و
ِ
ِ

١١٥

تاريخی قطعا ً بايد بطور کافی اينچنين متحول شود؛
رساندن اين رسالت
ِ
ِ
درحاليکه آن اليه ھای اجتماعی ديگری که در اين راه متحد او محسوب
اجتماعی خويش بلکه در حدود معينی در به انجام
تمامی وجو ِد
ميگردند نه در
ِ
ِ
رساندن اين رسالت با او توافق و ھمسوئی دارند.
زمانی نسبتا ً محدود تاريخی ،اين براين ِد
البته در چارچوب مقياس ھای
ِ
ی عمل و مبارزه کننده در جامعه
نيروھای مختلف اجتماعی و سياسی و معنو ِ
مشخص حرکت آن و تغيئرو تحوالت آنرا تعين می
ف واقعی و
است که کم و کي ِ
ِ
تاريخی بقدر کافی بلند مدت اين حرکت و تغيئر و
زمانی
مقياس
بخشد اما در
ِ
ی در راستای امر تحقق کمونيسم
موثر
بطور
و
ی
بنحو
حال
درعين
تحوالت
ِ
انجام ميگيرد و در سرانجام نھائی خود به کمونيسم منتھی ميشود .حرکت
آتی جوامع بشری ،ھرچند امکانا ً توأم با پيچ و خم ھا و فراز و فرودھا
تاريخی ِ
ِ
و توقف ھا و عقب گردھائی در مقياس ھای مختلف تاريخی ،ولی بطور ناگزير
سرانجام بايد به مرحله يا مراحلی منتھی شود که در طی آن بطور ھدفمندانه به
ی
ی متعلق به گذشته ھا و حاو ِ
تمامی اشکال اقتصادی و اجتماعی و معنو ِ
ستمگری و نابرابری و انقياد و اسارت بطور کامل پايان داده شده و بجايشان
ت نظام نوينی واقعا ً و از ھمه جھات انسانی که کمونيسم ناميده ميشود مستقر
کلي ِ
گريزناپذير حرکت تاريخ،
نھائی
ل
تحلي
در
سير
اين
با
تطابق
در
بنابراين،
.
گردد
ِ
ِ
ِ
تمامی
اشکال نظام طبقاتی سرمايه داری و تعلقات و تبعات عينی اشان و
تمامی
ِ
ِ
گوناگون
ايدئولوژيھا و ديدگاھھا و عقايد و ايده ھای توجيه گر آنھا مانند اشکال
ِ
مذھب ،ناسيوناليسم ،ليبراليسم ،شبه مارکسيسم و ساير نگرش ھا و گرايش ھای
بينی کمونيستی بمثابه جھان
بيش و کم ناانسانی يا خرافی و سرانجام خود جھان
ِ
بينی طبقه کارگر بايد کامالً زوال و امحاء يابند .در اين ارتباط ،تفاوت جھان
بينی کمونيستی با تمامی آن ايدئولوژی ھای ديگر در اينست که جھان بينی
مزبور بازتاب و بيانگر و نويد دھندهُ حرکت گريزناپذي ِر تاريخ بسوی کمونيسم
بوده و فعاالنه در اين راستا برخورد و مبارزه ميکند در حاليکه ھم ُه آن
ايدئولوژی ھای ديگر ،البته امکانا ً ازجھاتی و بدرجاتی متفاوت از يکديگر،
عليه آن جھت گيری و برخورد و عمل مينمايند .تمامی عقايد و باورھا و ارزش
ی
ی معنو ِ
ھا و عالئق و اخالقيات و ساير اجزاء ايدئولوژی ھا و فرھنگِ ھا ِ
طبقاتی بورژوائی و خرده بورژوائی و پيشاسرمايه داری و يا از جھاتی
ِ
ی
ناانسانی يا خرافی برای حفظ موجوديت خويش بيشتر يا کمتر دربرابر پيشرو ِ
حرکت گريز ناپذير تاريخ بسوی کمونيسم مقاومت و باز مقاومت ميکنند ،ليکن
نگرش راديکا ِل توأما ً انسانی و علمی) در
جھان بينی کمونيستی تماما ً و ھر
ِ
چگونگی زندگی انسانھا و روابطشان با يکديگر و با ساير
زمينه ھای
ِ
ديگر طبيعت( برحسب
معين
ھای
عرصه
با
و
احساسمند
ذيحيات
موجودات
ِ
ِ
ً
خواستار تحقق جامع ُه واقعا ً و کامالً انسانی
ا
تمام
يا
و
جھاتی
يا
جھت
مورد از
ِ
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يعنی جامع ُه کمونيستی بوده و ھمراه و ھمسو با سير حرکت تاريخ بسوی تحقق
اين جامعه ميباشد.
تا اينجا مطلب از ديدگاه علمی واضح و بديھی است اما نکته در اينست که
اين حرکت تاريخ بسوی کمونيسم  ،که از نظرگا ِه واقعا ً
طبقاتی کارگری بايستی
ِ
مراحل ضروری معينی و به شيوه ُ
در حداقل مدت زمان ممکن با گذار از
ِ
انقالبی انجام گيرد ،چگونه و با طی چه دورانھائی يا بعبارت ديگر چه
مسيرھائی و در طول چه مدت زمانھائی صورت خواھد گرفت -چيزھائی که
ف عمل کنندهُ اجتماعی و سياسی و
بستگی به برايندھای نيروھای مختل ِ
ايدئولوژيک درعرصه جوامع بشری درزمانھای آتی خواھد داشت .به بيانی
ساده تر ،نوع بشر ،اگر مثالً در اثر رويدادی طبيعی بکلی نابود و از عرص ُه
ھستی حذف نشود ،ضرورتا ً و قطعا ً به عصر کمونيسم يعنی جامعه جھانی
کمونيستی بمفھومی که بيان داشته ام خواھد رسيد ولی چگونه و چه وقت آن
علمی نيل به
ی پرولتاريائی و
ِ
نامعلوم است .بنظر من ،بغير از راه انقالب ِ
خی سوسياليسم بالفاصله پس
ي
تار
کمونيسم ،که اختصاراً عبارت از تحقق مرحل ُه
ِ
کافی معينی از تکامل اقتصادی واجتماعی
سطح
رسيدن جامعه به
از
ِ
ِ
ِ
کاپيتاليستی است ،ھمه مسيرھای رفورميستی وباصطالح تدريج گرايانه و غير ِه
بھرحال امکانا ً بوجود آيندهُ ديگر ،رويھرفته و بطورکلی ،معنائی جز تالش
برای به عقب انداختن و باز به عقب انداختن و يا شايد ھم بطريقی بصورت
معين بالواسطه و اساسا ً بطور بی چون و چرا
تاريخی
درآوردن مرحل ُه
ديگر
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
انتقالی سوسياليسم
ه
پيوست
ه
مرحل
يعنی
کمونيسنی
جامعه
به
ذار
گ
جھت
ضروری
ِ
نخواھند داشت.
امروزه ديگرالزم است که کمونيستھا بعنوان پيشروان پرولتاريا)البته مقصود
خواھان تحقق کمونيسم ھستند و بھيچوجه نه
آنھائی است که بيش و کم انقالبی و
ِ
کسانی که درواقع بکلی غيرکمونيست و بورژوازده و »فاسد« شده اند( به
شکلی نسبتا ً روشن و معين آرمان و ھدف غائی و نھائی خويش را تحقق
جھانی واقعا ً کمونيستی يعنی بمفھومی که بعنوان نمونه
بخشيدن به جامع ُه واح ِد
ِ
من آنرا بيان نموده ام بدانند و حتی المقدور به ترويج و اشاع ُه اين ايده بپردازند
و راه و استراتژی مورد نياز جھت متحقق گرداند ِن اين جامعه را بطور
مقتضی
صحيح علمی تعئين کرده و دنبال نمايند و استراتژی و تاکتيک ھای
ِ
ِ
کشوری خود در ھر مرحله معين تاريخی را درعين حال حتی المقدور با آن
استراتژی جھانی پيوند زده و منطبق سازند .جامع ُه واحد جھانی کمونيستی،
ھمانگونه که قبالً نيز بيان گرديده  ،عبارتست از جامعه ای در عرص ُه کل گيتی
ی طبقاتی
که در آن ھرگونه مناسبات کاپيتاليستی و ھرنوع و ھرشکل تقسيم بند ِ
ی ملی و قومی و تمامی تعلقات و تبعات
و مناسبات طبقاتی و ھرگونه تقسيم بند ِ
بار
اسارت
و
آور
رنج
و
نه
ظالما
و
غيرمستقيم ناانسانی
گون مستقيم و
گونا ِ
ِ
ِ
اجتماعی و جمعی و فردی و مادی و معنوی و ايدئولوژيک اشان و لذا ھمچنين
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ھرگونه ستمگری انسان بر ساير موجودات ذيحيات احساسمند يعنی حيوانات
ی
تکامل يافته و ھرگونه تخريب محيط زيست توسط بشر و ھرگونه آسيب پذير ِ
انسان و حتی االمکان حيوانات در برابر فجايع طبيعی و غيره ديگر بطور
کامل و قطعی و پايدار پايان پذيرفته و بجايشان مناسبات و وضعيت جدي ِد ازھم ُه
حداکثر ممکن انجام شوندهُ پايان
کار تا
ِ
جھات کامالً انسانی مستقرگرديده است و ِ
دادن به ستمگری حيوانات گوشتخوار بر گياھخوار چنانچه ھنوز انجام نگرفته
حال انجام شدن است.
در ِ
اما واضح است که نميتوان درباره مدت زمان الزم جھت تحقق استراتژی
جھانی حصول به کمونيسم يعنی در واقع مطابق با اھداف و طريق و شيوهای
ِ
که من تابحال بيان داشته ام و ذيالً بيان خواھم نمود پيش بينی کرد؛ ولی چنانچه
بخواھيم بھرصورت برآوردی بسياراجمالی و کلی در اين زمينه داشته باشيم به
گمان من ميتوان گفت که ،درصورتيکه بفرض اين اھداف و طريق و شيوه
بطور کافی و درست پذيرفته شود و دراينصورت چنانچه بفرض کار رويھرفته
چگونگی تحوالت و رويدادھای
و نسبتا ً با موفقيت پيش رود ،بازھم ،برحسب
ِ
تاريخی و اقتصادی و اجتماعی و سياسی و ايدئولوژيکِ وقوع يابنده در جھان
ت آگاھی کمونيستی و
چگونگی
آتی بويژه در رابطه با
سيرآتی رشد و پيشرف ِ
ِ
ِ
آتی
امر
چگونگی
برحسب
و
بورژوائی
جوامع
در
پرولتاريا
مبارزهُ انقالبی
ِ
ِ ِ
آتی تکامل سوسياليسم به
جھانی سوسياليسم و
تحقق و توسعه
چگونگی فرايند ِ
ِ
ِ
کمونيسم ،ممکن است تا چند)دو يا سه( يا چندين سده يا حتی بيشتر طول بکشد
تا ھدف حصول به اين کمونيسم در مقياس جھانی بطور نسبتا ً کامل متحقق
گردد .معذلک و بھرحال بنظر من کمونيستھا ميبايست از ھم اکنون و در
ھرزمان در آينده ،بلحاظ نظری و برنامه ای و در ارتباط با فعاليتھای مبارزاتی
وعملی خود در سطح کشوری و جھانی  ،حتی المقدور بطور دور انديشانه و
ِ
دورنگرانه و با نگاه و برخوردی بقدر کافی درازمدت و ،حتی تا آنجا که
جھانی واقعا ً و از ھرجھت
نھائی ايجاد جامعه
ميتوان ،بطور نقشه مندانه ھدف
ِ
ِ
کمونيستی را مدنظر قرار داده و دنبال کنند.
آتی جھانی ،که از نظر من ميتوان آنرا بعنوان »استراتژی
چنين استراتژی ِ
نوين پرولتاريا« مطرح و دنبال نمود و ذيالً باز ھم درباره آن
انقالبی
جھانی
ِ
ِ
ِ
توضيح خواھم داد ،طبعا ً از طريق تحقق سوسياليسم و تکام ِل آن در سطح ھر
پيوستن اين روندھا در سطح مجموع ُه
کشور يا شايد تعدادی کشور باھم و بھم
ِ
کردن سوسياليسم و کمونيسم تنھا و
کشورھای جھان متحقق ميشود .معھذا دنبال
ِ
صرفا ً در کشور خود و در اين يا آن کشور بطورجداگانه -که از اين لحاظ و
کار درپيش
صرفنظر از جھات ديگر نبايد فرجام موفقيت آميزی داشته باشد -با ِ
گرفتن راه ايجاد کمونيسم در عرص ُه کل گيتی -که تنھا را ِه صحيح و با سرانجام
ِ
نھائی پيروزمندانه بوده و اصوالً بمثابه رھائی بشريت ھدف غائی محسوب
ِ
ميگردد -متفاوت ميباشد .ھر فرد کمونيست و ھر گروه يا حزب کمونيستی
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ناصحيح بيش و کم متداول شدهُ باصطالح »سر در الک خود
رسم
بايستی
ِ
ِ
ف حصول به کمونيسم در مقياس
فروبردن« را ترک نمايد و لذا پيش از ھمه ھد ِ
کامل جھانی ،و نه سوسياليسم در مقياس کشور خود ،را بعنوان آرمان نھائی و
غائی خويش درنظرگيرد و بگونه ايکه اين امر را بلحاظ نظری و در پراتيکِ
اجتماعی و سياسی و فعاليت تشکيالتی اش حتی المقدور بطور واقعی ملحوظ
درضمن فعاليتھای ترويجی و تبليغی و اجتماعی و سياسی و
نمايد و نه تنھا
ِ
ذھنی انقالب تاريخا ً مورد نياز و بويژه
تشکيالتی در راه تدارکِ فکری و
ِ
انقالب سوسياليستی در جامع ُه خاص مورد نظر يا باصطالح کشور خود بلکه
حتی تا آنجا که مقدور است در فعاليتھای عملی خويش جھت پاسخگوئی به
ی کارگران و زحمتکشان اين جامعه
نيازمندی ھای مبارزات روزمره و يا جار ِ
کار ايجاد و
برای
پيگيرانه
بطور
جھت
آنرا مورد توجه قرار دھد و نيز در اين
ِ
بمنظور ايجاد پيوند و ھماھنگی
نوين مورد نياز
انقالبی
جھانی
تأسيس سازمان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
انقالبی طبقه کارگر در کشورھای مختلف
و اتحاد عمل بين مبارزات سياسی و
ِ
و آنگاه برای فعاليت در ارتباط با اين تشکيالت بين الملی تالش نمايد و ھمچنين
جھت تبادل نظر و مشاورت در زمينه ھای نظری و سياسی و اجتماعی با
کمونيستھای ديگر کشورھا و آشنائی با دست آوردھا و نوآوری ھای تئوريکِ
مارکسيستی در ساير نفاط جھان کوشش نموده و در اين ارتباط نظرات و
نظريه ھای مطرح شونده را مورد توجه و بررسی و درصورت لزوم مورد نقد
و يا انتقاد قرار دھد و با ديدگاه ھای نادرست و يا شبه مارکسيستی برخورد
نمايد و غيره و غيره.
ف
در شرايط امروزه و با توجه به تجربيات گذشته ،تعقيب آرمان و ھد ِ
يابی تعدا ِد
مستلزم دست
حصول به کمونيسم جھانی بمعنای واقعی و کامل
ِ
ِ
ھرچه بيشتر و بيشتری از کمونيستھا بعنوان پيشروان انقالبی پرولتاريا به
يستی سوسياليسم و کمونيسم و طريق و خط
مفھوم صحيح و تکامل يافت ُه مارکس
ِ
عملی
انقالبی تحقق بخشيدن به آن و آنگاه پيشرفت
صحيح علمی و
مشی
ِ
ِ
ِ
ِ
موفقيت آميز آنھا در راستای حصول به اين ھدف و در انطباق با اين طريق و
خط مشی ميباشد؛ و اينھا ،ھمانگونه که پيش از اين بيان داشته ام ،مقدمتا ً منوط
ی نقادانه و حقيقت جويان ُه عموم کمونيستھای
به متحقق
امر بازنگر ِ
ِ
گرديدن ِ
دادن حتی
ايان
پ
بالنتيجه
و
خود
قبول
مورد
ديدگاھھای
به
نسبت
جھان
کشورھای
ِ
االمکان ھرچه بنيادی تر و ھمه جانبه تر به خطاھا و نقائص و انحرافات و
احتمالی خود است.
روشی
عقب ماندگی ھای نظری و
ِ
ِ
انقالبی که بايد جريانھای
و
علمی
صحيح
عمومی
مشی
در زمين ُه راه و خط
ِ
ِ
ِ
کمونيستی در پراتيک اجتماعی اشان جھت حصول به کمونيسم جھانی درپيش
ئی مجد ِد نظر خودم به شرح زير
گيرند ،مناسب ميدانم که به ادام ُه ِ
بيان و بازگو ِ
بپردازم:
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تکامل اقتصادی و
انقالب تاريخا ً ضروری در ھر کشور ،که درنتيج ُه
ِ
ی بيش و کم عقب ماندهُ کنونی ،ھرچه
آتی کشورھای سرمايه دار ِ
اجتماعی ِ
ِ
بيشتر و بيشتر بصورت انقالب سوسياليستی متجلی خواھد شد ،بايستی در عين
مقياس کامل جھانی
تاريخی حصول به کمونيسم در
حال بمثابه جزئی از فراين ِد
ِ
ِ
و حتی المقدور در پيوند واقعی با اين فرايند مطرح گشته و انجام پذيرد .وقوع
عينی انقالبی کافی ميباشد و
واقعی انقالب در ھر کشور منوط به وقوع موقعيت
ِ
ِ
ی پيروزمندان ُه آن مھمتر از ھمه به سطح اگاھی طبقه کارگر و
سرانجام پذير ِ
ت بالفعل و مشخص آنان در
توده ھای وسيع مردم وبالنتيجه به سطح مطالبا ِ
زمان انقالب بستگی دارد .اين انقالب چنانچه سوسياليستی باشد و پيروز گردد
دگرگونی ضروری برای انتقال از سرمايه داری به سوسياليسم ،بمثابه جامع ُه
تاريخی بالواسط ُه حصول
رھائی يافته از حاکميت سرمايه و درعين حال روند
ِ
به کمونيسم ،که سرانجام بصورت جامعه واحد جھانی کمونيستی ھستی پيدا
خواھد کرد ،بحساب ميايد .درصورتيکه در جامعه مورد نظر ھنوز پيش شرط
اجتماعی الزم برای گذار به سوسياليسم -پيش شرط ھائی که قبالً
ھای مادی و
ِ
مورد بررسی قرار گرفته است -بوجود نيامده باشد )و درعين حال يک رژيم
استبدادی حاکم باشد( انقالب تاريخا ً مورد نياز اين جامعه نوعی انقالب
دموکراتيک است که بايد دموکراسی بورژوائی و آزادی ھای بورژوا
تحقق
دموکراتيک را در کاملترين شکل آن -که ازجمله مشتمل بر
نسبی برابریِ
ِ
ِ
بين زن و مرد و تأمين حقوق دموکراتيک اقليتھای ملی و مليت ھای ستمديده و
ی
غيره نيز ميباشد -برقرار سازد و به يک تحول اقتصادی و يک جھت گير ِ
نفع کارگران و
ی جدی و پايدار در چارچو ِ
اقتصاد ِ
ب جامع ُه بورژوائی جديد به ِ
ھم ُه زحمتکشان تحقق بخشد؛ اين انقالب دموکراتيک -درصورت پيروزی-
تأمين تا حداکثر امکان پذي ِر منافع
درضمن
جامعه ای را در پی خواھد داشت که
ِ
ِ
نظام بورژوائی درعين حال يک مرحل ُه
ب
و مصالح زحمتکشان در چارچو ِ
ِ
شدن
بيشتر اقتصادی و اجتماعی و بالنتيجه فراھم
تکامل
معين تاريخی جھت
ِ
ِ
ِ
اجتماعی گذار به سوسياليسم محسوب ميگردد.
و
مادی
پيش شرط ھای
ِ
انی اقشار اجتماعی
تحت
ھای
اليه
و
کارگر
طبقه
را
سوسياليستی
نيروھای انقالب
ِ
ميانی ،و نيروھای انقالب دموکراتيک مزبور را طبقه کارگر و مجموع ُه اقشار
ميانی و بورژوازی کوچک و نيز شايد بورژوازی متوسط تشکيل ميدھد .و خط
مشی صحيح علمی و طبقاتی کارگری و مبتنی بر درس آموزی از خطاھا و
ِ
نادرستی ھای گذشته ،در زمين ُه چگونگی فعاليت کمونيستھا در عرص ُه
اجتماعی ،در ھم ُه کشورھای جھان در دوران کنونی -گذشته از امر بديھی و
ی کارگران و
ی پاسخگوئی به نيازمنديھای مبارزات روزمره و يا جار ِ
ضرور ِ
زحمتکشان -رويھمرفته مھمتر ازھمه عبارتست از فعاليت ترويجی و تبليغی با
موثر علمی و
نگاه و برخوردی بسيار دراز مدت و به شيوهُ واقعا ً مناسب و
ِ
بمنظور بسط و
وسيع کارگر و زحمتکش
مستمر و پيگيرانه در ميان توده ھای
ِ
ِ
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ارتقاء آگاھی کمونيستی اين توده ھای وسيع بطور حتی االمکان ھرچه بنيادی
ذھنی
بمفھوم تدارکِ فکری و
تر و ھمه جانبه تر؛ و چنين فعاليتی بخصوص
ِ
ِ
ً
زمان تحقق
تا
بايد
ا
قاعدت
و
شده
ب تاريخا ً مورد نياز ھرجامعه محسوب
انقال ِ
ِ
پيروزمندان ُه انقالب سوسياليستی رويھمرفته بطور پيوسته تداوم يابد.
اين نکته نيز قابل ذکر است که چنانچه بفرض زمانی در آينده در اکثر
کشورھای جھان مشتمل بر اکثريت جمعيت دنيا و با ميزان کافی از تکام ِل
اجتماعی کاپيتاليستی انقالب سوسياليستی انجام گرفته و سوسياليسم
اقتصادی و
ِ
برپاشده باشد ،بنظر من ،در باقيمانده کشورھا اگرھم فرضا ً ھنوز پيش شرط
اجتماعی گذار به سوسياليسم فراھم نشده باشد انجام انقالب
ھای مادی و
ِ
سوسياليستی و گذار به سوسياليسم ميتواند تحولی تاريخا ً ضروی و بجا باشد.
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