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  :توضيح                          

 نواق�صی  رفع ناروشنی ھا و  نخستغرض از ارائه اثر حاضر  
 س�ابقاً منت�شر ش�دهُ  مطالبِ ا آن نحو در بيانِ اين ياست که امکاناً به 

ه درب��اره اقت��صاد سوسيالي��ستی و سوسيالي��سم بوج��ود آم��ده  ب��ويژم��ن
 ارائ�ه توض�يحات 1زم در اين اث�ر کوش�ش ک�رده ام ت�ا ب�الذا . است

ا و ن�واقص  موضوعات حتی المقدور ناروشنی ھ�در مورد جوانبِ 
ک�املتر ک�ردِن طرف نمايم؛ ول�ی درض�من ب�ه  را بر مزبوراحتمالیِ 

برخ����ی از نظري����ه ھ����ايم بخ����صوص نظري����ه ام درب����اره مفھ����وم 
  جدي�دی ھ�م اساس�اً بب�ا اي�ن وج�ود مطل�. سوسياليسم نيز پرداخته ام

 و فعالي���ت اجتم���اعی هدرب��اره خ���ط م��شی و ش���يوه عم���ومی مب��ارز
کمونيست ھا بعنوان پيشروان انق<بی پرولتاريا، در دوران کن�ونی 

ق بخشدن به سوسيالي�سم و ح�صول و در سطح جھانی، در راه تحق
  . به کمونيسم طرح و بيان گرديده است

  حميد پويا                                                                         
  ٢٠١٢ مارس ٢۵                                                           

                                                                             
                                                                             

                           کتابباط<ع ميرسانم که برای چاپ دوم تغيئراتی در فصل بندی                          
 ٣ و ١ائی از مباح�ث دينگونه که قسمت ھ�ب  صورت گرفته است،

 ۴س���ابق را ج���داکرده و در مبح���ث جدي���دی تح���ت عن���وان مبح���ث 
 ۵کن���ون مبح���ث ا در چ���اپ اول ۴ام و درنتيج���ه مبح���ث  ق���رارداده

نامي��ده مي���شود؛ بع���<وه اص��<حات مخت���صری را ني���ز در مطال���ب 
  . ام کتاب وارد کرده

   حميد پويا                                                 
                                   ٢٠١٢ ژوئيه ٢٠                                           
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  سوسياليسم و کمونيسم -١   
   

از » سوسياليسم« من که در نوشته ھای سابقم بيان گرديده، يهبنابر نظر    
، مطابق با »مرحله اوليه جامعه کمونيستی« معيِن  موجوديتِ يکسو بمفھومِ 

 يندِ ، و از سوی ديگر بمعنای فرا» گوتانقد برنامه«اصط<ح مارکس در 
عمومی وبالنسبه پيوسته و مداومی است که در بستر و در بطن ھمان مرحله 

، »مرحله با1تر جامعه کمونيستی«به اوليه جامعه مزبور در راستای حصول 
» مرحله با1تر« اين  و؛طبق اصط<ح مارکس در ھمان اثر، صورت ميگيرد

  برايشسترده تری از آنچه مارکس در آن اثر ابعاد گ درنظرداشتِ  با،را من
و غيره » جامعه کمونيستی«، »کمونيسم« با واژه ھای ،درنظر گرفته است

 سوسياليسم  من برای مرحلهُ  اشاره کنم که بدين ترتيب طبعاً .مشخص کرده ام
نيز ابعاد بيشتری از آنچه مارکس در اثر مذکور درنظر دارد مدنظر قرار داده 

  .ام
 روابط آنان  انسانھا را درنظرگيريم و تنھا روابط بين عجالتاً  چنانچه،اين   بنابر

 از ياليسم در قلمروی زيربنای اقتصادی سوس برپائیبا طبيعت را کنار بگذاريم،
ھای بورژوائی بر وسائل توليد و معاش و الغاء  مالکيت  حذفِ  بمفھومِ يکسو

 يا  مزبورستی بر وسائل مالکيت اجتماعی سوسيالينظام کارمزدی و برقراریِ 
 برقرار ازسوی ديگر بمعنایمناسبات توليدی سوسياليستی و به بيان ديگر 

وائی و  پايان دادن به آثار و بقايای بورژ پيوسته و مداومِ  تاريخیِ يندِ  فرانمودنِ 
 ايجاد مناسبات توليدی  در راستایطبقاتی در حيطُه مناسبات توليدی موجود

دوم ی يا جنبه و سو» وجه ايستا« نخست را ا جنبهُ يمن سوی . کمونيستی است
 ، اقتصاد سوسياليستی.صادی می ناممعرصه اقتی سوسياليسم در»وجه پويا«را 

وجه ايستا : دو وجه استن معنا مشتمل بر ي بد مناسبات بين انسانھا،در زمينهُ 
  بصورتِ  روابط توليدی سوسياليستی يايستیل مالکيت اجتماعی سوسياکه بيانگرِ 

 تغيئر و به پيوسته و مداومِ  بالنس روندِ نِ  که مبيو وجه پوياموجوديِت ثابِت آن 
  ١.د کمونيستی ميباشتحول  اين روابط جھت نيل به روابط توليدی

______________________________________   
رفاه و  ن از آنابشر و سطح برخورداریِ   زندگی فردی و خصوصی افرادچگونگیِ  -١

 طرز فکر و اخ<ق و رفتاِر سھي<ت در اين زندگی و چگونگِی روحيه ولوازم و ت
 کامِل روابط آنان با يکديگر و بديھی است که مستقيماً به چگونگی و سطِح تاشان  فردی

؛ لذا فی المثل پيونِد با آن بوده و توسط آن تعين ميابد در  تماماً با طبيعت بستگی ميابد و
 و فراينِد معينی  مناسبات انسانھا با يکديگر و با طبيعتازی سوسياليسم بمثابه شکل معين

انِی مادی و  کام<ً بيانگر و بازگوکنندهُ وضع معيِن زندگاز تغيئر و تحول اين مناسبات
   . در جامعُه سوسياليستی نيز ھستآنانمعنوِی خصوصی و فردِی 

    



 

 ٨

خت اجتماعی و  در قلمروی روسا در زمينُه مناسبات بين انسانھاسمسوسيالي   
صرف قدرت برپائی آن از يکسو بمفھوم ت:  استنوی نيز دارای اين دو وجهمع

 بورژوائی  و فرھنگیِ  ساختار سياسیسياسی توسط پرولتاريا و درھم شکستنِ 
 نظام  حاکميتِ و شورائی کارگری  واقعاً دموکراتيکِحاکم و برقراری حکومت

  و از سوی وديت ثابتشان بصورت موجتیليسموزشی و فرھنگ معنوی سوسياآ
 پايان دادن به  پيوسته و مداومِ يند تاريخیِ  فراديگر بمعنای برقرار نمودنِ 

کومت و امور سياسی و نيز رگری يعنی سوسياليستی و ھر نوع حاحکومت ک
و در قلمروی ثار و بقايای بورژوائی و طبقاتی در حوزهُ آموزش ھرگونه آ

جاکه به ست يعنی جامعه ای که، تا آن اکمونيسم معنوی در راستای حصول به
 دارای نظام روابط بين خود انسانھا باز ميگردد، آزاد از ھرگونه حکومت و

مشتمل بر معتقدات فلسفی، اخ<ق و عواطف، آداب ( آموزشی و فرھنگ معنوی
    . کام<ً انسانی و علمی ميباشد)و سنن، و ھنر و ادبياتِ 

 دو  قطعیِ با برقراریِ  در کليت خود انسانھادر زمينُه روابط بين     سوسياليسم
 آغاز ميگردد ی اقتصادی و اجتماعی و معنویوجه مزبور در تمامی عرصه ھا

 سوسياليسم وجه ايستا مشخصهُ .  حصول کامل به کمونيسم تداوم ميابدتا مرحلهُ و
ً ثابِت آنبلحاظ موجوديتِ   آن  فراينِد تکامل و تعالی يافتنِ  و وجه پويا صرفا

  . را بيان مينمايد نھائِی مطلوِب آن  کمونيسم، افق و دورنمایبسوی
 را تنھا  سابقم تأکيد و تمرکز   دراينجا بايد متذکر شوم که من در نوشته ھای

برروی وجه پويای سوسياليسم گذاشته ام و اين امر ممکن است در مواردی 
آن نوشته ھا  ابھام يا نارسائی يا اشکال در مطالب ارائه شده در موجب بروزِ 
ن شده باشد که در نوشته فھوم سوسياليسم ازلحاظ وجه ايستای آدر مورد م

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 

اھای مختلف بروز کرده وجه ايستای سوسياليسم بوده که بصور مختلفی در ج
 درحاليکه وجه پويا ھرچند کام<ً بدرستی ولی بطور يکجانبه و به تنھائی است

   .مورد تأکيد واقع شده است
   بديھی است که سوسياليسم از لحاظ وجه ايستايش به تنھائی نيز بنياداً و ماھيتاً 

ئی درحقيقت ما از آنجا که او1ً ھدف نھا، ااز نظام سرمايه داری متفاوت است
  انتقالیِ  تاريخیِ بلکه کمونيسم است و بدين لحاظ سوسياليسم مرحلهُ نه سوسياليسم 

 و ثانياً من فکر ميکنم که  جھت حصول به کمونيسم محسوب ميشودضروری
 جھت  سوسياليستیه جامع بطن در جاری تغيئر و تحو1تد پيوسته و مداومِ فراين

  دارنده و حيات بخشِ  زنده نگاه عاملِ نده اینيل به کمونيسم بطور نسبتاً تعئين کن
 درعين وجه ايستايش نيز ميباشد لذا من وجه پويای سوسياليسم رااين جامعه در 

 و بيانگر قانونمندی اساسی آن سوسياليسم هُ ويژ» ماھيت«يا » جوھر«حال 
 ضروری و مسلم و بديھی فرض شدهُ  وجه ايستا را بسترِ  وتحقق و تداومِ ميدانم
وب  اين جوھر و ماھيت و اين قانون اساسی محس وجه پويا يعنیو تداومِ تحقق 
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مقدمه ای بر « سابق من بنام نوشتهُ در دو توضيح مفصل اين مطلب (مينمايم
درباره « مقالهُ - »درباره چند مسئله تئوريک«و » تئوری اقتصاد سوسياليستی

   ).آمده است» مفھوم کمونيسم
  وجه پويا را بعنوان معيارِ بقم تنھا وجودِ    درحاليکه من در نوشته ھای سا

» سوسياليستی« موسوم به  سوسياليستی بودن اقتصاد و کل جامعهُ عمومیِ 
 واقعی و درنظر گرفته بودم اکنون متذکر ميگردم که اين معيارعبارت از وجودِ 

 ھر دو وجه پويا و ايستا در قلمروی اقتصاد و کليت جامعه است؛ وجه فراگيرِ 
 ھم بلحاظ موجوديت مستقل خودش و ھم بدين جھت که بستر مناسب ،ايستا نيز
 وجه ، درکنارِ وجه پويا را ايجاد ميکند  ضروری برای تحقق و تداومو مساعدِ 

 سوسياليستی بودن جامعه  عمومیِ رِ  از دو مولفُه تشکيل دھندهُ معياپويا، يکی
 وجه پويا دِ  وجو وجه ايستا شرط 1زم و وجودِ ميتوان گفت که. محسوب ميشود

شرط کافی  برای سوسياليستی بودن جامعه و برقرار بودن سوسياليسم بحساب 
تبديل سوسياليسم به کمونيسم، عرصه طبعاً متناسب با ميزان تکامل و . ميايد
 و  و يا محدود تر شده ھريک از دو وجه مزبور نيز تقليل يافته موجوديتِ ھای

 اينکه د تانزين ميگردخصوصيات خاص خودش جايگ با توسط کمونيسم
د و کمونيسم به تنھائی تمامی قلمروی جامعه را نسرانجام تماماً محو ميشو

اما مضمون و محتوای معيِن ھر يک از دوجه سوسياليسم  .اشغال مينمايد
  .تدريجاً در سطور زيرين بيشتر روشن ميگردد

ری بديھی  معين سرمايه داائی سوسياليسم در ھر جامعهُ    نخستين گام جھت برپ
 حکومت بورژوازی و  قطعیِ است که عبارتست از سرنگون يا برکنار کردنِ 

ازاينرو که شايد »  قطعیبرکنار کردن«(کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر
 با مرفته بطور مسالمت آميز و بھرحالدر آينده ھا در مواردی اين تحول رويھ

ت م حکوازماندھی و برپائیِ نگاه سو آ) به آراء مردم انجام پذيردجوع مستقيم ر
 و نيز برقرارِی فراينِد تاريخِی امحاء خوِد  شورائی پرولتاريادموکراتيکِواقعاً 

. يستی را تشکيل ميدھند سوسيال که مجموعاً انق<ب سياسیِ ھمين حکومت
ت سياسی توسط تصرف قدر با بخش اول اين انق<ب يعنینه ھمراه معمو1ً 

 در اولين فرصت ممکن پس از آن و شايد ھمزمان با لکهن بپرولتاريا و تثبيت آ
 فرھنگی  آموزشی وق<ب ھای اقتصادی ون اکار سازماندھی حکومت کارگری
 نق<ب ھا منجر به برقراری اقتصاد اين ا.آغازين سوسياليستی انجام ميگيرد

 سوسياليستی در وجوه ايستا و  معنویِ سوسياليستی و نظام آموزشی و فرھنگِ
طعی سوسياليسم ، ب<  با برپائی ق، نيزپوياوجه . در جامعه ميگرددپويايشان 

 بمثابه يک فرايند تاريخی در ھمُه عرصه ھای اقتصادی و اجتماعی و فاصله
بطور پيوسته و مداوم تا زمان حصول کامل به    آغاز ميشود وسياسی و معنوی

  .  کمونيسم ادامه ميابد
 نه تنھا مناسبات اقتصادِی بين انسانھا  بمفھومی کلی تر   اقتصاد سوسياليستی

برپائی آن در وجه ايستايش و بلکه روابط آنان با طبيعت را ھم دربرميگيرد 
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که مجموعاً (بمعنای سازماندھِی روابط توليدی و نيروھای مولدهُ سوسياليستی 
ر  د وبصورِت موجوديِت ثابتشان) سوسياليستی را تشکيل ميدھند» شيوه توليد«

شيوه  از  تحول پيوسته و مداومِ فرايند تاريخیِ دن ونم ايش بمعنای برپوجه پويا
 که تمام آنچه که و اشاره نمايم .تسوسياليستی به شيوه توليد کمونيستی اس توليد

 بيان شد  با يکديگر انسانھاسباتادر زمينُه منو دو وجه آن ليسم در مورد سوسيا
 بطورمشخص کمی پائين تر که - عتيبطورکلی در زمينُه روابط آنان با طب

   .ميکند  نيز صدق- مورد توجه قرار خواھد گرفت
، بنابر مفھوم مالکيت ، در وجه ايستايش  تحقق مالکيت اجتماعی سوسياليستی

 وسائل توليد در روندھای کار و در  سوسياليستیِ  کاربردِ بطورکلی، بر امرِ 
 با کار با اين  سوسياليستی بر محصو1تی که جامعه و تملکِ ھای ديگرعرصه
حذِف  گذشته از تحوِل مقدماتِی مبتنی بر- بدست ميايد د1لت مينمايد که وسائل 

 عموم کارکنان بر  رھبری و مديريتِ  تحققِ  مستلزمِ  اولی-مالکيتھای بورژوائی
 عموم  و و اقتصادی در واحدھای توليدی و توزيعروند کاربرد وسائل توليد

 و دومی منوط  و اجتماعیير سطوح اقتصادی در سا کاربرد آنھامردم بر روند
ثمرات توليد بمثابه  در مورد» به ھر کس برحسب کارش « توزيعِ  شيوهُ به تحققِ 

اصلی و   شکلِ اشاره کنم که ممکن است درکنارِ .  ميباشدصرفیفراوردھای م
  است، سوسياليستی عمومی مالکيت اقتصاد سوسياليستی، که مبتنی برعمدهُ 

برخی واحدھای  کشاورزی و گری شامِل واحدھای توليدیِ  ديیِ  فرعاشکالِ 
دريجاً به شکل د که تنديگر توليد و توزيع با مالکيت جمعی نيز وجود داشته باش

 1يه  فرعی بعلت وجودِ  و در آن ادغام گردند؛ اين اشکالِ اصلی و عمومی انتقال
  شخصی و خصوصیِ انمالک متشکل از  غير استثمارگرِ  اجتماعیِ ھای
 که در ، توليدی يا تجاری در جامعه سرمايه داری پيشيندھای خيلی کوچکِ واح

  ممکن است،سياليستی بيش و کم متحد طبقه کارگر بوده اندريان انق<ب سوج
 بوجود آيند و آنگاه طی مراحلی در اقتصاد اصلی و عمومی در جامعه جديد

   .ادغام شوند
 وسائل  و تبديلرژوابوروکرات اقشار سرمايه دار و بو ھمهُ    سلب مالکيت از

 جامعه تحت نظارت  آنھا به مالکيت عمومیِ  در انحصارِ  و معاشِ توليد و توزيع
کيت  ضروری جھت تحقق بخشيدن به مالاتیِ ، اقدام مقدملتارياحکومت پرو

 زمانی واقعاً تحقق پيدا ت اين مالکياما. جتماعی سوسياليستی محسوب ميشودا
  سازماندھی مقدماتیِ و نيز امکاناً (دماتی مزبورميکند که، پس از اقدام مق

 گروھی و جمعی برای برخی 1يه ھای اجتماعی سابقاً مالکيت ھای فرعیٍ 
 سوسياليستی وسائل توليد و توزيع  کاربردِ  امر، )ميانی که فوقاً به آن اشاره شد

  واقعی ومحصو1ت بدست آمده با کار با اين وسائل بطور سوسياليستی و توزيعِ 
  . قطعی متحقق گردد

 تحقق امر  وسائل مزبور مستلزمِ  سوسياليستیِ  نخست يعنی کار بردِ مولفهُ    
 موسسات توليدی و اقتصادی توسط عموم  روند ھای کار دررھبری و مديريتِ 
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کارکنان و سطوح با1تر اقتصادی توسط عموم مردم ذيربط ميباشد که در عمل 
تحت  - برطبق ضوابط سوسياليستی- ن که منتخب آناقعیِ ا نمايندگان وبوسيلهُ 

ھرزمان توسط آنان قابل عزل ودارای عايدی و درآمدی ھم سطح آنان ونظارت 
با متوسط درآمد آنان و در تصميم گيريھای ک<ن موظف به رجوع به آراء 

ليستی ابطور کلی رھبری و مديريت سوسي(.مستقيم آنان ھستند صورت ميگيرد
 امور  و و توزيع محصو1ت مورد نياز کار توليدهُ  زمينھر موسسه جداگانه در

ديگر از يکسو در سطح خود آن موسسه و در چارچوب شرايط و ملزومات 
 خود آن و از سوی ديگر و درعين حال به پيروی از برنامه و خط مشیِ 
سوسياليستی در دو وجه ايستا و پويا در سطوح با1تر بويژه در سطح کل 

 امر رھبری و مديريت توليد اجتماعی توسط تحققِ ع<وه ب ).جامعه انجام ميگيرد
 سه مشخصُه ديگر بين شرح نيز  متضمنِ ،مردم، بطور جانبی و غير مستقيم 

 سلسله مراتب شغلی و تقسيم کاری است که در  به حداقل ممکن رساندنِ :ھست
متمايز ھای جسمی و فکری در داخل روندھای کار از ھم رآن شاغ<ن کا

شدت کار و تمرکز کارھای سخت و زيانبخش  حداقل ممکن رساندنِ  به ميشوند؛
ھر کس از« اصلعملی شدنِ  و ؛ر نزد افرادی خاص و محدودو غيره د

 بمعنای اينست که ھرکس بايد بتواند بطور نسبتاً که» سب توانائی اشبرح
   .آزادانه مطابق با توانائی خود کار وفعاليت مولد انجام دھد

بمثابه ت سوسياليستی يعنی توزيع سوسياليستی ثمرات توليد    مولفه دوم مالکي
درمورد وسائل و  خدمات مصرفی ای که ھنوز رايگان (فراورده ھای مصرفی

 با مھارت و شدت  فکری يابمعنای اينست که ھر نوع کار جسمی و) نشده اند
ی برابر با ھرنوع کار ديگر با  ارزشوسختی متوسط در واحد زمان دارای

ھای فکری  کار انواعشاغل در ھمهُ   افراد ھمهُ  باشد و لذاای مزبورمشخصه ھ
، منجمله تمامی مقامات و رھبران و  در قلمروی توليد مادی و معنوی جسمیو

 که گرفته شوند کارکن و ھمسان درنظرین بدون استثناء، بعنوان افرادامدير
و مھارتشان عايدی و درآمدشان تنھا برحسب مدت زمان کاری که انجام ميدھند 

 افراد  نيز عايدی و درآمد وگردد؛ن  کار تعيئ و سختیِ در انجام کار و شدت
 در امور سياسی و قضائی و متعلقاتشان چون امورنظامی و  و کارکنشاغل
 وبھمان نحوی ، ھمانند کارکنان قلمروی توليدی که باشندرده ای درھر پليسی

برحسب ميزان   تنھا،اينان و ھم سطح با عايدی  گفته شد در مورد اينانکه
 بدينسان اخت<ف در ميزان برخورداری افراد از . و غيرهشودين ئکارشان تع

 تنھا بصورت محصو1ت  در اين ارتباط که، و ثمرات توليد اجتماعیثروت
بسيار محدود ميشود و از اين  ، تجلی ميابدمورد مصرف شخصی برای آنان

ضابطُه ؛ و بع<وه بدين نحو ميگردد ايجاد  سوسياليستیلحاظ برابری واقعیِ 
  مختلفِ ری و مديريتیِ بسوسياليستِی ھم سطح بودِن درآمد اعضاء ارگانھای رھ

 با درآمد عموم افراد جامعه نيز بطورخودبخود شورائی و دولتی و غيردولتی
  .متحقق ميگردد
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  مجموع از بدينگونه است که  جريان توزيع اجتماعیسوسياليستی، جامعهُ در    
تصادی و  اقھزينه ھای  ابتدائاً  ومعنوی مادی در حيطه ھایتوليد ماحصلِ 
  گسترش،کار جبران استھ<ک وسائل :عمومی بدين شرح کسر ميشود اجتماعیِ 
 اندوخته 1زم برای اتفاقات ،د از کار افتاده تأمين زندگی افراو توليد، وتکامل

 ديھای عمومی مانندمننيازعوامل طبيعی،  حاصل از غير قابل پيش بينی مث<ً 
که درواقع بخشاً در زمرهُ ھزينه ھای (خدمات آموزشی و خدمات درمانی

مربوط به استھ<ک و يا توسعه و تکامل در حيطُه توليد اجتماعی قرار 
؛ و  و قضائی و غيره سازمانھای متعلق به روبنای سياسیو نيازھای، )ميگيرد

 تا آنجا که ھنوز در اين زمينه  و، بصورت فرآورده ھای مصرفیآنگاه باقيمانده
 برحسب کار ،به کمونيسم گذار نشده و شيوه توزيع سوسياليستی اجرا ميشود

، در  ديگر بعبارت. بين کارکنان توزيع ميگردد،افراد بنحوی که فوقاً بيان شد
 تا آنزمان  که، بغير از آنھائی توليد شدهات مصرفیوسائل و خدم اين جامعه

 و بغير اند و ھرکس برحسب نياز خود از آنھا استفاده ميکند رايگان شده معين
 و نيز رد نياز جامعه تأمين اندوخته مو از کارافتاده واز آنچه که برای افراد

درتطابق با ،  تخصيص داده ميشودبخشی از افراد دانش آموزبرای تأميِن معاِش 
   .ن توزيع ميابدبين آنا ، بمثابه کارکنان ھمسانھمگی،  کارکن کار افرادميزان

 در  شد بيان و روابط توليدی سوسياليستیوسياليستیآنچه درباره مالکيت س   
روابط  بيانگر اقتصاد سوسياليستی در وجه ايستايش و مستقيماً مشتمل بر حقيقت

ليستی ادرحاليکه اقتصاد سوسي. است  در قلمروی توليدی و اقتصادیبين انسانھا
 ھمانگونه که فوقاً اشاره ، بنظر من،)جه پويايشو نيز البته در و(در اين وجه

  شامل سه جزء بايستی روابط بين انسانھا و طبيعت در حيطه ھای معينیشد،
 ستم انسان بر به حداقل ممکن رساندنِ : دربرگيردبه اين شرح را نيز 

ا،کشتن آنھا، رنج و زجردادن عمال سلطه بر آنھ اِ لفِ  مختيعنی اشکالِ (حيوانات
، تخريب محيط زيست توسط انسان و آسيب )ه زدن به آنھا و غيره، صدمآنھا

 يعنی ستم انسان بر درمورد جزء نخست .در برابر فجايع طبيعی پذيری انسان
 بايد بگويم که مارکسيسم، جھان بينی کمونيستی، نسبت به مسئله حيوانات

عتناء  بشر نسبت به حيوانات بغايت بی ا بيکرانِ ستمگری و قساوت و بيدادگریِ 
ی بشدت ناانسانی و ظالمانه و و بی تفاوت يا به بيان ديگر دارای نگرش

 مارکسيسم 1زم است از اين لحاظ خود را بطور بنيادی و .تکارانه استجناي
 - ستم بر حيوانات  مسئلهاساسی يعنی ميتوان گفت درانطباق با نظريه من درباره

يح نمايد و تحول و تکامل  تصح- نوشته ھايم بيان گرديده است از برخیکه در
ت تحت ا ستم انسان بر حيوان به حداقل ممکن رساندنِ بخشد و در نتيجه امرِ 

ی و کامل آن در طی يک روند امحاء بنيادو(سم در وجه ايستايشسوسيالي
را بطور ) تاريخی بمثابه بخشی از وجه پويای اقتصاد سوسياليستی و سوسياليسم

جزء دوم يعنی . ه و 1زم ا1جرا بداندجه قرار دادجدی و واقعی مورد تو
اقدامات 1زم در اين زمينه م  و عدم تخريب آن و انجاحفاظت از محيط زيست
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 امروزه ديگر تا حدودی مورد توجه و قبول  ازقرار معلومتحت سوسياليسم
 با برنامه و جدی جھت به جزء سوم، مقابله پيشگيرانهُ . کمونيستھا قرار دارد
ن آسيب ھای ناشی از فجايع يا باصط<ح ب<يای طبيعی حداقل ممکن رساند

 ھنوز ، در جامعه سوسياليستی) حيواناتقدورمو حتی ال (برای افراد بشر
 ھا و مارکسيست ھا بنحوی صريح و مستقيم و مشخص مورد توجه کمونيست

 خواھان سوسياليسم  قرار ندارد و لذا بايد بدين نحو از  مردمِ بعنوان پيشروانِ 
بھرحال اقتصاد سوسياليستی در وجه ايستا ميبايست از . ذيرفته شودھا پسوی آن

 ھمان بدو برپائی اش تمھيدات و اقدامات 1زم جھت به حداقل ممکن رساندنِ 
دربرابر فجايع آسيب پذيری ست و  محيط زيستمگری بر حيوانات، تخريب

در روابط  ضروری  آغازينِ  سوسياليستیِ  بمثابه حداقل دگرگونیِ  نيزعی رايطب
   . بانجام رساندبين انسان و حيطه ھائی از طبيعت

، در حيطُه    تحقق بخشيدن به  نظام آموزشی و فرھنگ معنوی سوسياليستی
 سيستم آموزشی و  در وجه ايستايشان بمعنای درھم شکستنِ روابط بين انسانھا،

فرھنگ معنوی بورژوائی حاکم و سازماندھی سيستم و فرھنگی منطبق با 
ر اولين فرصت ممکن پس از برقراری  د ھمراه با ياکه بايد  استياليسمسوس

حکومت شورائی کارگری و معمو1ً بموازات و ھمراه با سازماندھی اقتصاد 
 اين امر 1اقل مشتمل بر  اقدامات و تحو1تی از اين .سوسياليستی صورت گيرد

 کل ش وتحول اساسی و کلی در متون آموزشی و روشھای آموز: قبيل است
با ديدگاه طبقاتی کارگری و علمی و با   منطبق ساختن آنھاسيستم آموزشی و

    لذاسوسياليستی وازھای اقتصادی و اجتماعی و معنوی جامعه مقتضيات و ني
   غيرعلمی يا دارای تفکرات عميقاً و تماماً رانِ ا آموزگبرکنارنمودنِ  منجمله

 ) غيرهيستی و فاشيستی و مذھبی ودر اشکال ليبراليستی و ناسيونال( بورژوائی
 نفوذ و دخالت روحانيون و  مذھب  قطع کاملِ  مدارس و آموزشگاھھا ودر ھمهُ 

 روحانيت  اساسیِ محدود ساختنِ در  امور آموزشی و انح<ل مدارس مذھبی و 
 ممنوع ؛و فعاليت روحانيون و نھادھای مذھبی در تمامی عرصه ھای جامعه

طبقاتی يا  کنندهُ ستمگرِی د خرافی و يا شديداً تأئيسنن و رسوِم شديداً  ساختنِ 
 برقراری يک سيستمِ سازماندھی و   و؛اعماِل ستم ملی يا مرد سا1ری و غيره

 فرھنگ سوسياليستی در زمينه ھای  مستمرِ  آموزش و ترويجِ فراگير و کارآمدِ 
 يقِ  از طرفلسفی و عقيدتی و اخ<قی و عاطفی و آداب و سنن و ھنرھا و ادبيات

البته اين . آموزشگاھھا و نيز رسانه ھا و نشريات و نھادھای ھنریمدارس و 
مستمر درعين حال تا حدودی وجه پويای اقدامات و تحو1ت بمثابه روندھائی 

  . در بر ميگيردنظام آموزشی و فرھنگ معنوی را ھم سوسياليسم در زمينهُ 
  يستی در وجه ايستاسوسيال    بديھی است که نظام آموزشی و فرھنگ معنویِ 

با زير بنای اقتصادی، حيطُه روابط انسان با و پيوند  بايستی، در تطابق )و پويا(
 ه ايستا مث<ً شامِل ممنوعيت ھائی چونطبعيت را نيز دربرگيرد، که در وج

  آموزش وتبليغِ مراسم و متدوال ساختن کارِ کشتن يا آزار دادن حيوانات در 
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 و  آموزش و بر آنھاگری ستميوانات و مخالفت بايت از حاخ<ق و ايدَه حما
 در مدارس و رسانه ھا و از طرق ظت از محيط زيست و غيرهاتبليِغ ايدهُ حف

                               . در سطور زيرين مورد توجه قرار خواھد گرفت ميباشد و در وجه پوياديگر
  سوسياليستی در معنویِ    اما اقتصاد سوسياليستی و نظام آموزشی و فرھنگ

 حيطه ھای روابط انسانھا با يکديگر و مجموعهُ يعنی دربر گيرندهُ ( کليت خود
 تغيئر و تحو1ت 1زم در که فرايندھای تاريخیِ  ، وجه پويايشاندر) با طبيعت

 نظام آموزشی کمونيستی و  کليتِ راستای حصول به شيوه توليد کمونيستی و
، بشرح زير مورد توجه قرار کيل ميدھندفرھنگ معنوی کمونيستی را تش

  : دنميگير
 اين  استقرارِ    اقتصاد در جامعه سوسياليستی در وجه پويايش از ھمان بدوِ 

 در جھت نيل  از اين قبيل فراگيری پيوسته و مداومِ  جامعه بصورت روند ھای
 ادغام کار فکری و کار جسمی در سطح :به اقتصاد کمونيستی موجوديت ميابد

 بنيادی و کامل  پايانگيریِ ب شغلی تا مرحلهُ رد و پايان دادن به سلسله مرات فھر
 و ھر شکل از  بين دو نوع کار فکری و جسمی ھرگونه جدائی و تقابلو جامعِ 

 ھرگونه نابرابری افراد در قلمروی نظام نسلسله مراتب شغلی و بنابراي
و  توسط تقسيم کار اد پايان دادن به اسارت يا انقياد افر.اجتماعی تقسيم کار
 يت و جذابيت در انجامِ  مطبوع سھولت و ايجاد ھرچه بيشترِ وسائل کار ازطريق
عمر به لام ا مادشتغال و وابستگیِ ا و رھا ساختن افراد از کار و فعاليت مولد
 کارھای متنوع تا ساختن آنان به انجام دلخواھانه و آزادانهُ يک حرفه و قادر 

  لزوم افزايش درصورتِ . و جامع تر به اين اھدافمرحله حصول ھرچه کاملتر
بمنظور  توليد ور کار و با1 بردن کميت محصو1ت نيروی بارآبازھم بيشترِ 

 شغلی برای افراد و ھایليتاايجاد حداکثر ممکن فرصت آزاد و فراغت از فع
بمنظور ايجاد وفور و فراوانی 1زم در محصو1ت مصرفی جھت تأمين يک 

به ھرکس « کمونيستیِ امر تحقق بخشيدن به اصل توزيعِ  پيش شرط ضروری
  اجرای کامل اين اصل در مورد ھمه فراورده ھا وتا مرحلهُ » برحسب نيازش

 تقسيم طبقاتی  کليتِ بايد توجه داشت که پايان دادن به(. تمامی جامعهدر سطحِ 
 در -د که فوقاً بيان ش- وسيله کار تقسيم کار و اسارت انسان توسط ازجملهکار و

از ھر کس برحسب توانائی « اصل کمونيستیعين حال پيش شرط اجرای واقعیِ 
   شيوه کمونيستی توزيع و کاملِ  اجرای پايدار و يک پيش شرط ديگرِ » اش

 کا1ئی و قانون ارزش و تجليات امحاء آثار و بقايای توليد و مبادلهُ . )ميباشد
ليد و وسائل و خدمات در حيطه ھای توليد و توزيع وسائل تو اجتماعی آن

انسانھا بر   پايان دادن به ستمگری. تحقق کامل اين امرتا مرحلهُ مصرفی 
گزير حيطه ھای غير ا و بطورنطبعاً  که -حيوانات در تمامی قلمروی توليد

 امحاء  تا مرحلهُ - ميگيردو موارد ديگر را نيز دربرتوليدی و مربوط به مراسم 
 حيوانات اير موجودات ذيحيات احساسمند، س ھرگونه ستم بشر بر وکاملِ بنيادی

ايان دادن به وجود تکنيک ھا و روشھای توليدی و عوامل پ. تکامل يافته
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ت ميشوند حتی ا1مکان س که موجب تخريب محيط زي ایاقتصادی و اجتماعی
 ايجاد امکانات و . توسط انسان پديده تخريب محيط زيست کامل امحاء مرحلهُ تا

 مورد نياز جھت مصون نگاه داشتن افراد اربرد روشھای و ابداع و کوسائل
بشر و حتی المقدور حيوانات مختلف دربرابر آسيب ھا و زيان ھای حاصل از 

 غيره تا  خشکسالی وفجايع طبيعی چون سي<ب و توفان و زلزله و سونامی و
   . حصول کامل به اين ھدف و غيرهمرحلهُ 

کنم که اين تز که بايد در دوران  رها اش   دراينجا بطور حاشيه ای به اين نکته
که نياز به کار اين تار ارتقاء بخشيد دليسم تکنيک و اتوماسيون را آنقاسوسي

زيرا او1ً کار و فعاليت جسمی و : انسان به صفر برسد بنظر من نادرست است
ت ضروری برای توليد مايحتاج، در يفکری به خودی خود و نه بعنوان فعال

 که در دوران مزبور صورت خواھد گرفت، واقعاً به يک نياز نتيجه تحو1تی
 به صفر اساسی افراد بشر تبديل خواھد شد و لذا لزومی نخواھد داشت که ھدفِ 

 به  ثانياً امرِ  ورساندن کار انسان در قلمروی توليد وساير عرصه ھا دنبال شود؛
تکنيکی و   عملی و بمعنای واقعی به د1ئل مختلفِ صفر رساندن کار انسان

يعنی پيشرفت و تکامل  و ممکن نخواھد بود يست محيطی و غيره انجام شدنی ز
 کار انسان در تمامی عرصه ھای  و مطلق ازتکنيک ھيچگاه به بی نيازی کامل

زندگی منجر نخواھد شد و ھمواره، اگرچه بطور کاھش يابنده، کار بشر مورد 
   .نياز خواھد بود

خی تغيئر و تحو1ت تکنيکی و اقتصادی و اجتماعی    درارتباط با فرايند تاري
در بطن جامعه سوسياليستی در راستای نيل به اقتصاد و جامعه کام<ً کمونيستی 

 حفاظت از محيط زيست و مسئلُه بايستی به اين نکته توجه نمود که ضرورتِ 
محدود بودن ظرفيت ھای طبيعت دربرابر بھره برداری ھا و اقدامات انسان 

ی و اجتماعی چون ميزان جمعيت محدوديت ھائی در زمينه ھای اقتصاد موجبِ 
مورد استفاده و  کميت و کيفيت ابزارھای توليد و وسائل  وافراد بشر

 قطعی و  ميگردد؛ بع<وه پايانگيریِ يتمحصو1ت مصرفی و غيره برای بشر
ی  زيادی در نوع و چگونگی بسيار ستم انسان بر حيوانات منجر به تحولِ کاملِ 

 انسانھا يعنی ازمواد غذائی و برخی ديگر از وسائل مورد مصرف يا استفادهُ 
و محصو1ت  فراورده ھای غذائی حيوانی و وسائل چرمی  کاملِ منجر به حذفِ 

 ه با پيشرفت و تکاملِ ايش شده برروی حيوان ميشود که البتديگر حيوانی يا آزم
 و وسائل از مواد صرفاً يگزين ھای اين فراورده ھا و محصو1تاامر توليد ج

گياھی و معدنی، کمبودھا و کاستی ھای حاصل از تحول مزبور سرانجام 
 در متن روند  افراد بشرآنجاکهاما بھر حال از. طورکامل برطرف ميگرددب

 از اخ<ق  ھرچه بيشتر و کاملترتدريجاً   تکامل سوسياليسم به کمونيسمتاريخیِ 
 و خيرخواھی ولذا از احساس مسئوليت واقعی کام<ً انسانی و تفکر کام<ً علمی

 برخوردار شده  انسانھا و ساير موجودات ذيحيات احساسمند ھمهُ  در قبالواقعی
 به  ھرچه کاملترودارای چنين خصائل اخ<قی و فکری ميشوند و درنتيجه
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عمال ستم بر حيوانات و عدم تخريب محيط زيست معتقد  عدم اِ ضرورتِ 
 پايان دادن به ستم بر  1زم جھت امکانات مادیِ که ازآنجا و نيزميگردند 

سرانجام ،  پيشرفت و تکامل ميابديب محيط زيست ھرچه بيشترتخرحيوانات و 
 حيوانات و بدون  بدون ستمگری بر انسانھا و ھمگان شرايط نويٍن انسانیِ تمامی

 جھات و جنبه ھايش را با آغوش باز و بطور کامل  با ھمهُ تخريب محيط زيست
   .ازند پذيرند و خود را با آن منطبق ميسیم

ويايشان بصورت   سوسياليستی در وجه پفرھنگ معنویِ    نطام آموزشی و 
سوسياليسم برقرار روندھائی متشکل از اجزائی معين از ھمان بدو استقرار 

دادن به ھمه و ھرگونه و بطور پيوسته و مداوم  در راستای پايان  ميگردد
 ناانسانی و خرافی و  يا طبقاتی و معنویِ  فرھنگِ ی و آموزشبقايای سيستمِ 

  تا مرحلهُ  در ھمُه زمينه ھای روابط انسانھا با يکديگر و با طبيعتغيرعلمی
انی و علمی وعاری س تماماً انحصول کامل به نظام  آموزشی و فرھنگ معنویِ 

 در اين روند ھا.  طبقاتی پيش ميرود کاپيتاليستی و خصوصيات ھرگونهاز
 روشھای ی  خود علی العموم و بطور معمول با در جزئيات عملحل مختلفمرا

 سرانجام نھائی اين روندھا.  تحقق ميابندواقعاً دموکراتيک و علمی و انسانی
ين و روشھای آموزشی عبارتست از امحاء بنيادی و کامل ھمه بقايای مضام

ی  ايدئولوژيک  و ھمه بازمانده ھاائی و طبقاتی و نا انسانی و غيرعلمیبورژو
 در قبال ستمگری بر  بی تفاوتی و مذھبی و ناسيوناليستی و ليبراليستیو معنویِ 

 نا انسانی يا  از جھاتیات و يا تخريب محيط زيست و سايِر بازمانده ھای يوانح
خرافی و نيز با1خره خود جھان بينی کمونيستی بمثابه ايدئولوژی طبقاتی 

بمعنای سراسر » کمونيستی«ط نظام آموزشی  توسيگزينی اشاناج و پرولتاريا
» کمونيستی«و کام<ً انسانی و علمی و توسط جھان بينی و فرھنگ معنوی 

  کام<ً بنابراين در جامعهُ .  بطور کامل انسانی و علمی از ھمُه جھاتبمفھومِ 
 آداب و سنن کام<ً دارای تفکر واخ<ق و ھمه انسانھا و ھمگان  ديگرکمونيستی
   محتوای تماماً انسانی و علمی با از ھنرھا و ادبياتِ  بوده وغيرخرافیانسانی و 

 و نظام آموزش  از  در ھمه عرصه  ھای اجتماعی ومادی و معنویو نيز
و بدينسان بجای ھمه  . برخوردار ميباشند از ھر جھت انسانی و علمیآموزشیِ 

رحال بيش و  ايدئولوژی ھا و فرھنگ ھای معنوی طبقاتی يا بھانواع گوناگونِ 
 گذشته، سرانجام يک جھان بينی و يک فرھنگ  دورانھایِ کم ناانسانی و خرافیِ 

 با1خره در سطح م<ً انسانی و علمی ايجاد ميشود که کا نسبتاً واحدِ  نوينِ معنویِ 
 -  عالی کمونيسم رسيده است که اکنون به مرحلهُ -  گيتیکل بشريت در عرصهُ 

  .  ھمگانی ميگردد
اين حکومت : ی حکومت کارگری يا سوسياليستی ھم اشاره کنم   به وجه پويا

 نھادھا و سازمانھای  آنبلحاظ وجه ايستايش بطور اختصار متشکل از
 قضائی و پليسی و نظامی و غيره ميباشد که و) قانونگزاری و اجرائی(سياسی

 و يا شوراھا انتخاب ماعضاء رھبری اشان علی العموم يا مستقيماً توسط مرد
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 منتخب  مربوطهُ  ھم مردم و ھم شوراھایِ و بھرحال تحت نظارتِ د نميگرد
 بوده و اعضاء آنھا - که خود بخشی از حکومت را تشکيل ميدھند- مردم

بلحاظ حقوق  قابل عزل و مانند اعضاء شوراھا ھرزمان توسط مردم يا شوراھا
و عايدی ھم سطح افراد عادی جامعه و در تصميم گيريھای ک<ن عموماً 

و اعضاء احزاب (. به نظر و رأی مستقيم مردم ھستند به ارجاعموظف
وانند ازسوی مردم برای ميت و ساير احزاب تنھا بعنوان افراد کمونيستی
مستقيماً  يا برحسب مورد ازسوی شوراھا يا  در شوراھا انتخاب عضويت

). ھای دولتی و ساير مسئوليت ھا برگزيده شوندتوسط مردم برای مسئوليت 
 که از ھمان بدو -سوسياليستی درعين حال يعنی در وجه پويايشحکومت 

 پيشرفت و تکامل متناسب با درجهُ  -استقرار اين جامعه و حکومت آغاز ميگردد
  در جامعه و ميزان توسعه و تکاملِ  سوسياليستیاقتصاد و فرھنگ معنوی

  تاريخیِ روند. امحاء ميابد روبه زوال گذاشته و سوسياليسم در سطح جھانی
 در تاريخ جوامع بشری امحاء حکومت سوسياليستی ، که آخرين نوع حکومت

 امحاء حکومت بطور کلی و ھرگونه دولت و ، بمعنای فرايندِ محسوب خواھد شد
  در جامعه و بدينسان.امور سياسی و قضائی و پليسی و نظامی و غيره ميباشد

م رسيده باشد کمونيس به سطح ای که، در ارتباط با امر حکومت، بطورکامل
سياسی و قضائی و نظامی و پليسی و نظائر آن ديگر ھيچگونه دولت و امور 

   .وجود نحواھد داشت
   به اين نکته نيز بايد توجه نمود که تکامل و انتقال قطعی از سوسياليسم به 

 روابط با طبيعت امکاناً کمونيسم درھمه بخش ھای قلمروی اجتماعی و حوزهُ 
ش ھای مختلف با سرعت ھای نميگيرد بلکه دربخبطور ھمزمان صورت 

 فی المثل درصورتيکه .دت زمانھای مختلف انجام می پذيردا طی ممختلف وب
ورھای  که به تصور من کش- در يک جامعه بورژوائی فوق العاده تکامل يافته

، با درنظرگيری ھمه جھات مورد اشاره در ھمسرمايه داری پيشرفته کنونی 
 نسبتاً  احتما1ً آيندهُ ر سطح از تکامل نرسيده اند و دن به اي ھنوز عموماً ذيل،

 انق<ب سوسياليستی انجام گيرد و سوسياليسم برپا -  بدان خواھند رسيدنزديک
 ينصورت، بواسطهُ فقيت تداوم و تکامل پيداکند دراو با مبطور درست وگشته و

کی بسيار ده زياد و امکانات آموزشی و علمی و تکنيالعتوان توليدی فوق ا
پا شده در ھمان ر ب منتقل شده به جامعه جديد، سوسياليسمِ گسترده و پيشرفتهُ 

  محصو1ت مصرفی در کافی وفور و فراوانیِ  خود از پيش شرطِ  آغازينِ دورهُ 
برخوردار بوده و پيش » به ھرکس برحسب نيازش« اصل  اجرای کاملِ برای

 بقايای  به  پايان بخشيدن اين اصل مبنی بر اجرای پايدار و کاملشرط ديگرِ 
 -  البته بطورنسبی- مدت زمانِ  ميتواند طی  رایئی و طبقاتتقسيم کار بورژوا

 و درنتيجه دان متحقق گرد و ھنوز نه بطور کامل،بطورعمده، اگرچه کوتاھی
عمده و در نسبتاً نسبه کوتاه بطورلی با طی زمان اجتماعی کار تقسيمهدر زمين

در مدت زمانی بازھم کوتاه تر  محصو1ت مصرفی  شيوه اجتماعی توزيعزمينه
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 مث<ً در زمينهُ   به کمونيسم تحول يابد درحاليکه در زمينه ھای ديگرتقريباً تماماً 
 طبقاتی و ناانسانی و خرافی در ھمه امحاء تمامی بازمانده ھای ايدئولوژيکِ

 کامل به  بنيادی و پايان دادنِ عرصه ھا و از اذھان ھمگان  يا مث<ً در زمينهُ 
  زمانھای طو1نی تر يا خيلی طو1تی تری نياز به بکلیواناتستم انسان بر حي

   . باشدداشته
حال اين مطلب را مورد توجه قرارميدھم که بنظر من تقسيم صورت بندی    

 و متمايز ن نظام سرمايه داری به دو فاز معي جانشينِ اقتصادی و اجتماعیِ 
ه داری پيشرفته و تکامل يافته م که سرمايسوسياليسم و کمونيسم، ھرچقدر ھ

ه من  از اينکه طبق نظريگذشته(زم استد، رويھرفته و اساساً صحيح و 1باش
البته برای گذار به سوسياليسم عموماً ضروريست که جامعه سرمايه دلری 

ئی مث<ً چون آلمان يا فرانسه بلحاظ اقتصادی و اجتماعی تا سطح معين با1
 سرمايه داری  دراينجا بيشتر آينده کشورھایفته باشد و لذا يالامروزه تکام

 -  بمثابُه جامعه از ھر جھت کمونيستی-کمونيسم). کنونی مد نظر قرار دارد
 اقتصادی و فازی است که در آن نظام سرمايه داری و ھرگونه مناسبات

 ر سياسی و نظامی وو مانند دولت و ام اشان طبقاتی و تعلقات و تبعاتاجتماعیِ 
ی ھای  ايدئولوژن بينی ھای طبقاتی و مذاھب و ند جھاپليسی و قضائی و مان

افی و ناانسانی و غيره و غيره ديگر بطور کامل ريشه کن و محو شده اند و خر
 تخريب محيط زيست  حتی ا1مکانديگر اثری از ستم انسان بر حيوانات و

  وجود ندارد؛ره و غيدر برابر فجايع طبيعیتوسط انسان و آسيب پذيری بشر 
که تحت خاً ب<فاصله پس از سرمايه داريست يسياليسم فاز تاردرحاليکه سو

ن در تمامی ابعاد اقتصادی و سياسی کومت طبقه کارگر است و اگرچه در آح
واجتماعی و فرھنگی سلطه و حاکميت سرمايه فروريخته و انسانھا خود شيوه 

رچند بطور مدام ھنوز، ھئين ميکنند ليکن زندگی و سرنوشت خويش را تع
 و شيوه توليد  بورژوائی نظام طبقاتیِ کاھش يابنده، آثار و بقايای گوناگونِ 

ليد و مبادله کا1ئی و  چون بازمانده ھای  تقسيم کارطبقاتی و توسرمايه داری
نده ھای ارگانھای حکومتی و شيوه توزيع  به ھرکس برحسب کارش و بازما

 و  ستمگری بر حيوانات و ناانسانی و بقايای یايدئولوژی ھای طبقاتی و خراف
 کامل  امکاناً بوجودآينده در امحاء صرفنظر از تفاوتھای زمانیِ - غيره و غيره

 موجوديت -ھای مختلف  عرصه در و لذا در انتقاِل به کمونيسمااين بازمانده ھ
ء آثار محاپيوسته و مداوم ا بالنسبه ددارند و لذا اين سوسياليسم درعين حال فراين

بور و محدوديت ھای حاصل از آنھا در راستای وبقايا و بازمانده ھای مز
 فوقاً  ھمانطور که،بديھی است . نيز محسوب ميشود کاملحصول به کمونيسم

 البته بطور - جامعه ميتواند  و قب<ً ھم مورد توجه قرار گرفت، شداشارهنيز 
  .يستی و بخشاً کمونيستی باشد بخشاً سوسيال- گذرا

 برقرارشده،  تازهو بقايای نظام طبقاتی بورژوائی در جامعه سوسياليستیِ   آثار  
ه تر و تکامل يافته تر بوده باشد، باز ر ھم که آن نظام بورژوائی پيشرفتھرچقد
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کامل آن ھم بطور عميق و وسيعی وجود خواھد داشت و فقط متناسب با درجه ت
حدود تر خواھند شد و يا با کمتر و م نظام آثار و بقايايش در جامعه جديد

اما بھرحال اين امر موجوديت . سرعت و سھولت بيشتری پايان خواھند گرفت
 سطح  کمونيسم را در ھر متمايز از فاز با1ترِ  بصورتِ  سوسياليسمفاز پائين ترِ 

 نفی نميکند و بع<وه بر فاز سوسياليسم از تکامل سرمايه داری بنحوی کلی
    .يل به کمونيسم نيز تأکيد ميگذاردبمثابه فرايند تاريخی ن

 -    اگر از پيش بينی در مورد آينده ھای فوق العاده دوِر جھان سرمايه داری
 صرفنظر کنيم چونکه بنظرمن - بفرض اينکه اينچنين بقاء و ادامه حيات يابد

درباره چنين آينده ھا نميتوان ارزيابی و پيش  بينی نمود، در اينصورت ميتوان 
  جوامع بورژوائیفرايند تکامِل تاکنونی و باز تکامل و تکامِل آتیِ پيامدھای 

  :  بشرح زير دانستی ذي<ً مشخص شده رادر زمينه ھا علی العموم
 بورژوائی و رانهُ  مالکيت ستمگ:در کاپيتاليسم بيشتر تکامل ميابد   ھرچق

 فقر در .ديق يافته و افزايش پيدا ميکن بيشتر تعمھاانساناستثمار و بھره کشی از 
 ت متمکن و صاحب ثروت بين اکثريت نادار و اقلي گستردهُ شکافِ  شکل

ان ھای اقتصادی ھمراه با ر معضل بيکاری و نيز بح. فزونی ميابدرويھمرفته
 نابرابری  تقسيم طبقاتی کار يعنی. ھمچنان باقی ميمانند اجتماعی اشانپيامدھای

بتنی بر جدائی و تقابل بين کار که م - بين انسانھا در نظام اجتماعی تقسيم کار
 و نيز انقياد يا اسارت - ميباشدجسمی و فکری و وجود سلسله مراتب شغلی

 فرد به انجام  که بصورت اجتماعاً محدود و مقيد بودنِ -  در اين رابطهانسان
 نه از  و او اجبارِ  بصورتِ  العمر يک حرفه و يا در مواردیبيش و کم مادام

 حرفه ھای مختلف متجلی جام ھمزمان يا غير ھمزمانِ روی ميل و آزادانه بان
  بين شھر و ميتوان گفت که شکاف و تضادفقط(.يابد و شدت م تعميق-ميگردد
کار بيش و کم ھمچنان باقی  انقياد افراد توسط وسائل .) محدود تر ميشودروستا
ده ارزش عميق تر و گسترئی و عملکرد قانون مبادله کا1 پديده توليد و .ميماند

رد نياز زندگی و ميک فعاليتِ   کار بمثابه وسيله تأمين معاش و نه.تر ميگردد
 برای افراد بشر درھمه بايد توجه داشت که کار( ھمچنان پابرجا ميماندافراد

اعصار تاکنونی و منجمله درجامعه  سرمايه داری درحاليکه وسيله ای برای 
نبه دوم معمو1ً و به  ج ولینياز نيز بوده است زندگی بوده درعين حال يک

و تحت  جنبه اول قرار داشته است  سلطهُ شکلھای مختلف تحت الشعاع و زير
ه شکوفائی ون آمده و روبري جنبه اول بسوسياليسم جنبه دوم از زير سلطهُ 

تا اينکه با حصول به کمونيسم کار ديگر نه تنھا وسيله ای برای زندگی ميگذارد 
 عی و کامل يک نياز اوليه در زندگی بشربلکه بخودی خود نيز بطور واق

نيروی بارآور کار و وفور و فراوانی در  اما از آنجاکه ).محسوب ميشود
 از اين لحاظ برای سوسياليسم تر ميشودمحصو1ت مصرفی بيشتر وزياد

وجود سھولت و سرعت بيشتری در راستای تحول و تکامل به کمونيسم ب
 ناسب با ميزان تکامل بارآوری کار وتی، متسچنين جامعه سوسياليدر(دمياي
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، از  پيشين جامعه سرمايه داریدستاوردوفور و فراوانی در محصو1ت بمثابه 
 وسائل و خدمات مصرفی بطور  از انواعِ ھرچه بيشتریدا تعداد ھمان ابت

رايگان در دسترس ھمگان قرارميگيرد تا برحسب نياز خود بطور آزادانه از 
و وفور محصو1ت کمتر ری کار ورت افزودن بر بارآو و ضرآنھا استفاده کنند

ميگردد ويا شايد ھم بکلی ازبين ميرود؛ معذلک بايد توجه داشت که تحقق اصل 
بصورت کامل و پايدار مستلزم پيش شرط امحاء » به ھرکس برحسب نيازش«

 ھرچقدر جامعه بورژوائی  روندی که البته-کليت تقسيم طبقاتی کار نيز ميباشد
تکامل يافته تر باشد با سھولت بيشتر و طی مدت زمان کوتاه تری انجام پيشين 

  ). می پذيرد
  با وجودِ -   ھرچقدر کاپيتاليسم بيشتر تکامل ميابد، ستمگری انسان بر حيوانات

و نابودی   بھيچوجه رو به امحاء-مبارزات عليه آن اعتراضات و برخی
پيدا ميکند،  بيشتری ھم ه ازجھاتی و رويھرفته وسعت و شدتنميگذارد بلک

بنابر  - با وجود مبارزاتی که عليه آن صورت ميگيرد- تخريب محيط زيست
تجربه تا کنونی شدت يافته و فزونی ميابد و حتی با نگاھی بسيار خوش بينانه 

 ازبين نمی   ھيچگاه اگر ھم کاھش يابد ولی قطعاً ميتوان گفت که به آيندهنسبت
ربرابر فجايع طبيعی ممکن است ازجھاتی و آسيب پذيری انسان درود، و 

  .  ھمچنان باقی خواھد ماند عمده ایتاحدودی تقليل يابد ليکن قطعاً بميزان
 باز ھم مذاھب 1اقل دراساس    ھرچقدر کاپيتاليسم بيشتر تکامل ميابد،

  خود که عبارت از تحميق و تخديرِ  عمومیبه نقش يتشان باقی ميمانند وموجود
د ايدئولوژيک انسانھا در راستای حفاظت از خرافات و اساس ظلم فکری و انقيا

است ادامه ميدھند و ساير ايدئولوژی ھای کميت نظام ھای طبقاتی او ستم و ح
بورژوائی و خرده بورژوائی يا خرافی و ناانسانی چون اشکال گوناگون 

جودات ساير مو ستم بر  بی اعتنائی نسبت به مانند ياناسيوناليسم و ليبراليسم
 و تقويت و تشديد ميگردند و  حتی امکاناً بيشتر تکامل يافتهذيحيات احساسمند

مدافع يا توجيه گر مصالح و منافع بورژوازی و اخ<قيات و  تفکرغيرعلمی و يا
 محتوای غير انسانی و يا با عواطف ناانسانی و آداب و سنن و ھنرھا وادبياتِ 

   .اناً تقويت نيز ميگردندچنان ادامه حيات ميابند و امک ھمخرافی
با  کاپيتاليسم، تقسيم بندی ھا و تعلقات ملی و قومی شتر و بيشترِ يکامل بت   با 

پيامدھای منفی وناانسانی اشان 1اقل در اساس خود از بين نميروند، دولت و  
امور قضائی و کيفری و امور پليسی و نظامی و نطاميگری و جنگ و اشکال 

 از بين نميروند بلکه امکاناً تشديد وتوسعه ميابند و پديدهُ ديگر خشونت نه تنھا 
 نماينده يا پيشگام آنان  تمگرانُه توده ھای مردم و گروھھای س سرکوبِ  يامھار و

 تعدي<تی پيداکند ولی دراساس ھمچنان  درنتيجُه مبارزات اجتماعیممکن است
 -بارزات اجتماعیدر نتيجُه م البته - و مردسا1ری، ستم بر زنان باقی ميماند
 از سربگذراند ولی امحاء نميابد، مصائب  را تعدي<ت زيادیممکن است

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 بعضاً تقليل و تعديل 
يمانند و بعضاً تشديد ھم ميشوند و يابند ليکن اکثراً در اساس خود ھمچنان باقی م

   .غيره و غيره
 جامعه بورژوائی، ستم ھا و نابرابری ھا و  بيشتر و بيشترِ با تکاملِ پس    

اسارت ھا و درد ھای اجتماعی  و مناسبات ظالمانه يا مخربانُه انسان با ساير 
  نظامِ  ذاتیِ  اجزاء متشکلهُ صورتِ ت ذيحيات احساسمند و با طبيعت، بموجودا
 و تبعات مستقيم و غيرمستقيم آن،  سرمايه داریدی و اجتماعی و معنوِی اقتصا
 تنھا با تحقق سوسياليسم و طی  و در اساس خود ھمچنان باقی ميمانند1اقل

 و چنانچه پديده ھای. فرايند تکامل آن به کمونيسم بطورکامل امحاء ميابند
، می بينيم که رار دھيمتوجه ق  درست مورد را مزبورناانسانی و ستمگرانهُ 
،   و بگونه ايکه ديگر برگشت ناپذير بشوند آنھا مجموعهُ امحاء واقعی و کاملِ 

 در مورد  1اقل امحاء سازیِ اين امر  زود انجام ناپذير و زمان بر بودنِ بعلت
، تنھا با برپائی سوسياليسم نميتواند بطور فوری و سريع انجام  بيشترشانتعداد
 دراز ريخی بيشتر يا کمتر دوران تا يکفته و اساساً نيازمند رويھمربلکه  گيرد

است که متناظر با ھمان فرايند تاريخی تکامل سوسياليسم به کمونيسم مدت 
طور که پيش از اين گفته شد، و ھمان. ميباشد که قب<ً برسی و بيان گريده است

ن  متناسب با ميزان تکامل جامعه بورژوائی پيشين، دورابديھی است که
پيدا  تاه تر ميشود و ويژگی ھائی امکاناً متفاوتدر کليت خود کوسوسياليسم 

صه ھائی از روابط و در حيطه ھائی از قلمروی اجتماعی و شايد در عرميکند 
 به کمونيسم گذار ميشود ولی بھرحال دو فاز معين و  تر بطور سريعبا طبيعت

 تکامل شيوه توليد و  سوسيالسيم و کمونيسم در ھر سطحی ازمتمايز از ھمِ 
اس خود ضرورتاً وجود خواھد داشت و فاز جامعه سرمايه داری دراس

  .سوسياليسم ھيچگاه بکلی حذف نخواھد شد
 که من بطورمشخص آنھا را در ميان -سانی   دراينجا نامناسب نيست به ک

ر  خواستار آنند که  آنھم د يا اشاره کنم که معتقدند و- کمونيستھای ايران ديده ام
يه داری نسبتاً  عقب مانده و اسرم  بيرون آمده از يک جامعهليستیِ اسيجامعه سو

 قدر کافی تکامل نيافته ب<درنگ از ھمان ابتدایاجتماعی ب - بلحاظ اقتصادی
 در واقع بطور کامل و  و»به ھرکس برحسب نيازش«  توزيعِ سوسياليسم شيوهُ 

 در »ه ھرکس برحسب کارشب «ولهُ درسطح کل جامعه تحقق پيداکند و اص<ً مق
ليسم اين جھت تفاوتی بين دو فاز سوسي ا اشان وجود ندارد و ازقاموس

ن  بيی تر به تفاوت ھا و تمايزھای معينِ وکمونيسم قائل نميشوند و حتی بطور کل
کافی بايد بگويم که اين کسان بطورکلی درک وشناختی . اين دو فاز توجه ندارند

 دراين زمينه  نيزوسياليسم و کمونيسم نداشته وبقدر کافی درست ازمفاھيم سو
 نگرش و  غيرعلمیِ بمفھوم آن شيوهُ (  ذھنی گرائی و دلبخواھی گرائیدچارِ 

برخورد که بنابر آن شخص بدون اينکه شرايط و مقتضيات واقعی و عينی را 
بطور درست ببيند يا بطورکافی درنظرگيرد صرفاً بطوردلخواھانه خواست 
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 بع<وه .ميباشند)  ميکند يا عمل امور را تبيئنبال و بدين نحو خود  را دنذھنی
 اقتصادی  کافیِ  تکاملِ بنظرمن نگرش و برخوردشان در مورد مسئله ضرورتِ 

 کاپيتاليستی جامعه جھت گذار به سوسياليسم نيز، البته مانند اکثر و اجتماعیِ 
 1اقل کنم کهبايد اشاره ھمچنين . ياعموم کمونيستھا، غيرعلمی و نادرست است

آزادی، برابری، «:  توجه يا شايد قبول ندارند که اين شعارشانبخشی از آنھا
برابری در سطح جامعه سوسياليستی  فقط بر آزادی و» حکومت کارگری

 کمونيسم کامل درحاليکه آزادی و برابری بمعنای کامل در مرحلهُ  د1لت مينمايد
اء يافته تحقق ز تماماً امح نيکه در آن حکومت کارگری وحکومت بطور کلی

   .می پذيرد
   در پايان اين مبحث اختصاراً به مقايسُه جامعه کمونيستی آتی، که سرانجام 

 اشتراکی يک جامعه واحد درسطح کل جھان را تشکيل خواھد داد، با جامعهُ 
  :دايش نظام طقاتی وجود داشته است، می پردازميابتدائی و اوليه، که پيش از پ

کمونيستی آتی اگرچه بلحاظ عاری بودن از طبقات و مناسبات طبقاتی    جامعه 
 ھمانند جامعه اشتراکی ابتدائی خواھد بود ليکن درعين حال بلحاظ مختصات

تدائی مزبور موجوديت سطحی بی نھايت با1تر از جامعه ابويژه خود در 
ی  آتی، نسبت به جامعه اشتراکدر جامعه بی طبقه کمونيستیِ : خواھد يافت

ابتدائی، روابط انسان با طبيعت، دانش بشر از امور ھستی و توانائی او در 
 عرضه شده توسط طبيعت و در مقابله با پديده بھره گيری از امکانات و منابعِ 

 طبيعی و بالنتيجه ابزارھای توليد و وسائل ھا و نيروھای مخرب و آسيب رسانِ 
 بی نھايت با1تری املِ  تک در سطحِ  اوزندگی و فراورده ھای مورد مصرف

 فوق  تکامل و تعالیِ  آتی، در نتيجهُ  کمونيستیِ در جامعهُ . قرار خواھد داشت
و لذا فرھنگ معنوی آنان،   يکديگر و با طبيعت بشر با مناسبات افرادالعادهُ 

 يعنی در واقع حيوانات  بر ساير موجودات ذيحيات احساسمند انسانستمگری
  و فجيعانه بصورت کشتناشتراکِی اوليه معمو1ً   که در جامعهُ -تکامل يافته

 و بع<وه بشر ه است يافتبطور بنيادی و کامل امحاء -وجود داشت آنھا کشتنِ 
ت گياھخوار توسط جانوران حيوانابه کشتارحتی ا1مکان اقدام به پايان دادن 

جوامع اشتراکی ابتدائی نوعی قوميت و تعلق دوران در .  خواھد نمودگوشتخوار
می بصورت وجود قبايل مختلف و تعلق به اين يا آن قبيله و بر اين مبنا عدم قو

 امکاناً متضاد و متخاصم و تقسيم آنان به گروھھای مختلفِ  انسانھا وحدت بين
 آتی ھمه اينگونه تقسيم بندی ھا و ليکه در جامعه کمونيستیِ اوجود داشت درح

در جامعه .  پايان گرفته استبطور کامل در روابط بين افراد بشر  قومیتعلقاتِ 
ه در جامعه ابتدائی  خشونت و جنگ و کشتار انسانھا، کعمال اِ  ھرگونهآتی،

بويژه بصورت جنگ ھای بين قبايل و کشته شدن افراد در اين جنگ ھا وجود 
عقايد خرافی و خرافات و آداب .  استايان يافتهای و کامل پ داشت، بطور ريشه

ايج  ر در اشکالی و تا حدودی نيز جامعه ابتدائیو سنن خرافی مذھبی، که در
بود، در جامعه آتی بطور ريشه ای و کامل از بين رفته و فقط تفکر تماماً علمی 
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و عقايد و افکار و آداب و سنن فوق العاده پيشرفتُه تنھا مبتنی بر علم و انسانيت 
دو جامعه  بھمين ترتيب ميتوان به مقايسه .رايج و فراگير و ھمگانی شده است

  .مزبور پرداخت وتفاوت ھای بزرگ يا کوچک ديگری را برشمرد
 اشتراکی اوليه نيز جامعه    از آنچه گفته شد ديده ميشود که جامعه بی طبقهُ 

 ھای بيکرانِ  چندان خوب و مطلوبی نبوده است، در آن ازيکسو عقب ماندگی
ز سوی ديگر مادی و محدوديت ھا و مشقات  و محروميت ھای ناشی از آن و ا

اشکالی از ستمگری و ناانسانيت و خرافه پرستی  در قلمروی زندگی انسانھا و 
 آتی  بی طبقهُ وجود داشته است اما جامعهُ   طبيعت و با يکديگرآنان با روابط در

ھمچنين کام<ً آزاد و عاری از ھمه پديده ھای مذکور بوده و تماماً مبتنی بر 
 اجتماعی و مادی و  زيادآمدهُ فوق العادهانسانيت و علم و پيشرفت بوجود 

  . معنوی خواھد بود
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   طبقات و دولت تحت سوسياليسم- ٢   
  

بيان داشته ) ۵مبحث (»در باره چند مقوله اقتصادی«   ھمانطور که در کتاب 
جتماعی از افراد در سيستم  اطبقات اجتماعی به گروھھای نسبتاً وسيعی «ام، 

اً معين اط<ق ميشود که برحسب رابطه اشان با وسائل توليد و نقش اشان تاريخ
 و سازمان اجتماعی کار و درنتيجه برحسب شيوه و در نظام توليد اجتماعی

سياسی و معنوی و  ميزان دريافت آنھا از ثروت ھای اجتماعی و بنابر جايگاه
مايند از  احراز مين- ی اشان منطبق با موقعيت اقتصاد- منزلت اجتماعی ای که
يکسانی و برابری اعضاء ھر طبقه اجتماعی « ؛ و »يکديگر متمايز ميگردند

د اجتماعی و  نقش اشان در نظام توليزلحاظ رابطه اشان با وسائل توليد وا
ه و ميزان دريافت از ثروت اجتماعی واز لحاظ وو شيسازمان اجتماعی کار 

 نه يکسانی و برابری مطلق بلکه جتماعی، معنوی و سياسی و منزلت اموقعيت
جھات به گروھھای يکسان  نسبی و در حدود معينی است بطوريکه آنھا از اين

تر و ھمانندتری تقسيم ميگردند که اصط<حاً اقشار مختلف آن طبقه را تشکيل 
داری و سازماندھی و  شکستن نظام سرمايه و درھم پس از سرنگونی. »ميدھند

 ھنگی يعنی در دورهُ م در ابعاد سياسی و اقتصادی و فرليسابرپائی سوسي
عی بدين شرح لف ومتمايز اجتما، ھنوز طبقات و اقشارمختآغازين سوسياليسم

در جامعه وجود دارند، ھنوز جامعه به چنين طبقات و اقشار مختلف و متمايز 
  : از ھم تقسيم ميشود

 بزرگی از ق و بخش سرمايه داران خصوصی سلب مالکيت شدهُ ساب-   
 ھا يعنی مقامات و رھبران و مديران کم وبيش ارشدبورژوابوروکرات 

رھنگی و مذھبی خلع يد شدهُ ف سياسی و نظامی و پليسی و قضائی و اقتصادی و
ھمراه با خويشاوندان نزديکشان که ھمگی علی العموم بلحاظ سابق وامکاناً 

 گرايشات بورژوائی  عميقاً و شديداً دارای ھنوزسياسی و فکری و اخ<قی
  . ھستند

 ی سابق و نظائر آنھا که امکاناً ازروی نياز بخشی از بورژوابوروکرات ھا-   
 آنان و زير نظارت رھبران تحت نظارت مردم و شوراھای نمايندگانولی البته 

ی و قضائی  و فرھنگ و علمی و سياسی نھادھای اقتصادیدولت سوسياليستی در
 ھای فکری و سمت ده شده اند و دارای مشاغلکار گماربه سوسياليستی 

  . می باشندئی نسبتاً با1مديريتی
پائينی نھادھا و موسسات  و کارمندان رده ھای ميانیِ  بخش احتما1ً عمدهُ -   

م  زير نظارت  نمايندگان مردوائی که در جامعه جديد سوسياليستیسابق بورژ
ش پايئنی در موسسات  سطوح کم و بيعھده دار مشاغل فکری و اداری در

  . مختلف ھستند
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اعضاء شوراھا و مسئولين انتخاب شده  توسط مردم و يا شوراھا که  -     
دارای سمت ھای رھبری و  مديريت در سطوح با1ئی يا ميانی در موسسات 
. مختلف دولتی و اقتصادی و آموزشی و فرھنگی و قضائی و غيره ميباشند

 واقعی عموم کارکنان و يم يا غيرمستقيم منتخباينگونه افراد اگرچه بطور مستق
 قب<ً بيان شده ھستند  سوسياليستیِ موم افراد جامعه و نيز تحت شموِل ضوابطِ ع

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 

  . دی و اجتماعی سوسياليستی جديد ايفاء مينمايندسيستم اقتصا
  امکاناً گروھھای سازمان يافته در واحدھای توليدی و توزيعی با مالکيت-   

 که البته -  ھای مختلفی قابل تقسيم باشندھای جمعی که ممکن است به دسته
بخش اقتصاد عمومی پيوسته و موقعيتی ھمانند عموم کارکنان در بتدريج به 

  . پيدا ميکنندجامعه
 انجام دھندهُ انواع مختلف کارھای جسمی و يدی در حيطه  گروھھای وسيعِ -   

 جامعُه عه که بازمانده ھای طبقه کارگر ازھای گونگون توليد و اقتصاد جام
  .سرمايه داری پيشين محسوب ميشوند

در   من کهيه بنابر نظر،    در اينجا 1زم ميدانم که مفھوم کارگر و طبقه کارگر
رگر اطبقه ک:  بطور اختصار بازگو نمايمراده، کتاب فوق الذکر بيان گردي

مشتمل بر مجموعُه گروھھائی از افراد مزد يا حقوق بگير است که در عرصه 
ھای مختلف توليد و اقتصاد جامعُه سرمايه داری کارھای مولد يدی و جسمی 

ت و رھبری و ار کار ھدايه دو در ھيچ شکل يا سطحی عھد انجام ميدھند
رگر ا طبقه ک تشکيل دھندهُ و بنظر من تمامی گروھھای مختلفِ . مديريت نيستند

و از جمله کارگران بخش تجاری از طريق توليد اضافه ارزش برای سرمايه 
در تعريف مزبور از طبقه کارگر » کار مولد«و مقصود من از  ندتثمار ميشواس

تحقق ) ئل و خدمات مادیبمعنای وسا( فقط کاری است که در ثروت مادی
ته معتقد به مختلف و متمايز از ھم بمن درحاليکه موافق با نظر مارکس ال. ميابد
ه تجاری از  يا مبادله کا1 و سھم بری سرماي حوزه توليد و حوزه گردشبودنِ 

 مبنی براينکه  توليد ھستم اما با اين نظر اوحوزهُ اضافه ارزش توليد شده در 
 زش اضافی توليد نميکند توافق ندارم و فکر ميکنم کهکارگر بخش تجارت ار

 مربوط به آماده و عرضه کردن کا1 اين کارگر نيز، با انجام کارھای مختلفِ 
 کار در روند  در ادامه و تکميلِ  بمفھومی که گفتم،-روش، کار مولدیبرای ف

و از  به خريدار انجام ميدھد  کا1 جھت ارائه آن،توليد کا1 در موسسه توليدی
  ميتوان گفت که؛ وجانب خود برای سرمايه تجاری ارزش اضافه توليد مينمايد

 که -د تصاحب قسمتی از اضافه ارزش ايجاد شده در حوزهُ تولي برع<وهتاجر
 اضافه ارزش ايجاد شده توسط - ر سود او را تشکيل ميدھدمعمو1ً بخش بزرگت

سرمايه تجاری از اين دو   سود بدينگونه وکارگران خود را نيز تصاحب ميکند
توليدی تنھا ارزش اضافه  منبع مختلف بدست ميايد درحاليکه منبع سود سرمايه
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توليد شده توسط کارگران زير فرمان خود اين سرمايه ميباشد؛ و منطبق با 
يه داری خصوصی و رقابتی کل ا تحت سرم مارکس، نظر مربوطهُ اساسِ 

گون ا شاغل در رشته ھای گونرانِ د شده توسط مجموع کارگياضافه ارزش تول
 بصورت سود و با نرخ ،توليد و تجارت و حمل ونقل و ذخيره سازی کا1ھا

  .ھا به نسبت ميزان سرمايه تقسيم ميشود و غيره متوسط بين ھمه سرمايه
 واقعاً الذکر در جامعهُ   اقشار و طبقات اجتماعی فوق،   بھرصورت

که بلحاظ شيوه و ميزان سھم بری  درست است  تازه آغاز شدهسوسياليستیِ 
 به  برابرانُه سوسياليستیِ  توزيعِ اعضاء آنھا از ثروت اجتماعی يعنی شيوهُ 

ھرکس برحسب کارش طبقات مختلف از ھم محسوب نميشوند و طبقات بحساب 
 يچکدام ديگری را استثمار نميکند ونظام کارمزدی ديگر وجود نداردنميايند و ھ

 در سازمان  آنھا نقش ھای متفاوت ونابرابری  کهازلحاظ جايگاه ھا و ولی
 وسائل توليد دارند و  کاربردِ اجتماعی کار و در رابطه با امر ھدايت و رھبریِ 

طبقات و اقشار وت و نابرابرشان ااز حيث مقام و منزلت اجتماعی ومعنوی متف
ه  شيوه توزيع ب خودواقعی و واقعاً متمايز ازھم را تشکيل ميدھند؛ و بع<وه

 حال  درعين ھم- در ھر حدی که ھنوز وجود دارد-  ھرکس برحسب کارش
 بورژوائی و بيانگر وجود  بقايای طبقاتیمتضمن حق بورژوائی و لذا حاوی

نگھی او.  بين افراد ميباشد در مناسبات طبقاتی نابرابری اسارت طبقاتی وبقايای
  داری پيشين بهطبقات جامعه سرمايه بقايای  نوپاليستیِ اسوسيدراين جامعه 

 در روساخت ايدئولوژيک و معنوی يعنی در اشکال گوناگون وسيعاً و عميقاً 
 و سنن و ھنر و ادبيات دابيدتی و فکری و اخ<قی و عاطفی و آھای عق هنزمي

و عموم افراد جامعه کمتر يا بيشتر ھنوز حامل اين بقايای  وجود دارد
 حکومت  وجودِ  گذشته خودِ ناز ايو . يک و معنوی طبقاتی ھستندولوژايدئ

 ناشی از -  شرايط جھانی عامِل مربوط به صرفنظر از- و امور سياسیپرولتاريا 
 تی از جامعه پيشين و  بيانگر موجوديتِ قات يعنی بازمانده ھای طبقابوجود ط
 لوژيک و معنویِ ئوو اين بقايای اقتصادی و اجتماعی و سياسی و ايد. آن است

يستی، تا آنجا که بقايائی در قطب بورژوائی يا خرده طبقات در جامعُه سوسيال
درعين حال بيشتر يا کمتر نيروھای عموماً بالقوه بورژوائی محسوب ميشوند، 

که متمايل به متوقف ساختن و از ميان بردن سوسياليسم و   را تشکيل ميدھندای
ت اگونی در راستای بازگش و به اشکال گونند تکامل آن بسوی کمونيسم بودهرو

  . به نظام سرمايه داری و غيره عمل ميکنند
   سوسياليسم در عين حال يعنی در وجه پويايش فرايند تاريخی بالنسبه ب< 

ھای اقتصادی واجتماعی و   امحاء تمامی آثار و بقايا و بازماندهانقطاع و مداومِ 
 کام<ً عنی جامعهُ ستای حصول به کمونيسم يسياسی و معنوی طبقات در را

ايکه در آن تمامی  بندی و تمايزات طبقاتی است، جامعه از ھرگونه تقسيمعاری 
 کام<ً برابری قرار داشته و از انسانھا در جايگاه اقتصادی و اجتماعی و معنویِ 

 واخ<قيات و آداب وسنن و ھنرھا و  تفکراتھرگونه امور سياسی و ھرگونه
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ی اجتماعی واقعی و کامل  کھنُه طبقاتی کام<ً رھائی يافته و از آزادادبياتِ 
 اين فرايند تاريخی از ھمان بدو استقرار سوسياليسم آغاز ميشود و .برخوردارند

عموماً بطور پيوسته و ب<انقطاع بصورت تحقق روندھائی به اين شرح بسوی 
امحاء تقسيم کار طبقاتی :  پيش ميرود وتا حصول کامل به کمونيسمکمونيسم

جسمی در سطح ھر فرد و پايان دادن به سلسله مشتمل بر تلفيق کار فکری و 
 و تحقق بخشيدن به امر انجام دلبخواھانه وآزادانه کارھای متنوع  مراتب شغلی

  تربيت و آموزش ھمه جانبه و ھم سطحِ که بر مبنای( و گوناگون توسط ھر فرد
افراد در زمينه ھای عمومی و فرھنگی و علمی و حرفه ای و از طريق ھمُه 

يئر و تحو1ت 1زم در شيوه توزيع کارھا بين افراد و در وسائل و ايجاد تغ
در ). شرايط فنی کار در تمامی بخش ھای اقتصادی و اجتماعی انجام می پذيرد

راوانی در فور و فن بر نيروی بارآور کار و ميزان وصورت لزوم بازھم افزود
 توليد و دهُ  پديامحاء.  اين فرآورده ھا کيفيتمحصو1ت مصرفی و يا ارتقاء

مبادله کا1ئی و عملکرد قانون ارزش در ھمه عرصه ھای اقتصادی و 
از ھرکس بر حسب توانش، به ھر کس «تحقق بخشيدن کامل به اصل. اجتماعی

پايان دادن به وجود نھادھا و دستگاھھا و لذا سمت ھا و . »برحسب نيازش
  نھاد وديگرِ  نظامی و قضائی و ھرنوعِ مشاغل حکومتی و دولتی و پليسی و 

.  سياسی حزبیو سمت ھا و فعاليت ھای سياسی مانند احزاب و فعاليتسمت 
ی و فرھنگ معنوی طبقاتی و خرافی و ن بخشيدن به وجود ھرگونه ايدئولوژپايا

 ناشی از مناسبات طبقاتی و نھادھای مربوطه و ھمگانی کردن جھان ناانسانیِ 
  . واقعاً و کام<ً غيرطبقاتی علمیِ  انسانی وبينی و فرھنگ معنوی نسبتاً واحدِ 

ھرگونه تقسيم بندی و روابط  از  آزاد   بدينسان سرانجام جامعه کمونيستیِ 
 توانائی و  با ھرکس بطور کام<ً آزادانه و مطابقطبقاتی  بوجود ميايد که در آن

از ثمرات فوق العاده تمايل خود کار ميکند و بطور کام<ً آزادانه بنابر نياز خود 
 توليد بمثابُه فراورده ھای مصرفی، وسائل و کامل يافته و بقدر کافی فراوانِ ت

 ھدايت و رھبری امور معمو1ً نه از کارِ و خدمات مصرفی استفاده مينمايد؛ 
افرادی   متعلق بهریِ گی و مطلقاً نه از طريق مشاغل رھبطريق سيستم نمايند

 و رھبری در مجموع  کار فکری کاملِ  ادغامِ  سيستمِ خاص بلکه از طريقِ 
ھر فرد، که بلحاظ اجتماعی بطور نه ايکه وگيگيرد و ب ھر فرد انجام مھایفعاليت

مستقيماً (برابر با ھر فرد ديگر است، خودشواقعی و از ھر جھت و کام<ً 
 مورد نياز را نيز کار ھدايت و رھبریِ ) بطور فردی يا در ھمکاری با ديگران

ه ديگر ھيچگونه مافوق و مادون و ھيچ نوع مقام لذا در اين جامع. انجام ميدھد
گاھھائی جايندھی و نظائر آن، بصورت ايا شغل رھبری، رياست، مديريت، فرم

 مناسبات  نوعیوجودِ  که بيانگر ، متمايز و برترمتعلق به افرادی خاص و
 و اينگونه جايگاھھا بطور کام<ً برابر متعلق  وجود نخواھد داشتطبقاتی است،

افراد خواھد بود يعنی بطور کام<ً برابر بين تمامی افراد تقسيم شده و ھمه  به
ت اجتماعی ھر فرد را تشکيل خواھد داد و يا به بيان ديگر يجزئی از فعال
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 بطور کام<ً برابری با  بدون استثناء شاغل بنوعیتمامی افراد قادر به کار و
ک حواھند داشت و يکديگر در انجام کارھای رھبری و ھدايت امور نيز مشار

ثر از روابط  متأ يا توجيه گر وطبقاتیِ طبعاً ھرگونه تفکر و اخ<ق و فرھنگ 
و از ھر جھت بطور   اذھان  زدوده  شده تمامیبقاتی از طناانسانی و ستمگرانهُ 

  نتيجه و حاصلِ  در جامعه بدون طبقه کمونيستی، بمثابهُ . و شده استکامل مح
ا که به اين امر مربوط ميشود، جايگاه اقتصادی و  تا آنجالبته امحاء  طبقات و

 بدون استثناء بطور واقعی و  جامعهمقام اجتماعی و منزلت معنوی ھمه افراد
قياد اجتماعی و فکری اثری از اسارت و انکامل ھم سطح و برابر خواھد بود و 

   .تنزد انسانھا وجود نخواھد داشو معنوی 
بمفھوم وسيع يعنی بمفھوم مجموعُه (وال دولتتوجه نمود که امحاء يا زبايد     

ن نيز منوط به امحاء طبقات درمقياس کل جھا) ی حکومتیحکومت و نھادھا
سبات طبقاتی در اين يا آن جامعه ا و تنھا با امحاء تقسيم بندی و منھست

، که تحت احاطُه کشورھای بسيار زياد  فرضاً بسيار تکامل يافتهسوسياليستیِ 
 سوسياليستی کم تکامل يافته ميباشد، نميتواند بطور کامل سرمايه داری يا

 بطور خيلی کلی ميتوان تصور و قبول کرد که در جامعُه .صورت گيرد
  کامل يا  امحاءگذشته از تقليلِ  -يافته بلحاظ داخلی سوسياليستی بسيار تکامل

  امور پليسی و قضائی- سياسی و حکومتی بر امور اقتصادی و فرھنگیبریِ ھر
  ھرگونهت ازميان رفتن فعاليت ھای ضد سوسياليستی و نيز، بعل  امور نظامیو

 خ<ف يا جرم يا جنايت محسوب ميشوند، ديگر زائد شده و  بدرستیکارھائی که
ليکن بلحاظ خارجی و از نظر . به حداقل ميزان خود رسيده يا تماماً محوشده اند

نيز تبليغات مخرب از سوی  مقابله با خطرات احتمالی تھديد کننده و ضرورتِ 
 ادیِ بخاطر روابط اقتص ھنوز موجود در جھان و کشورھای سرمايه داریِ 

 مسئلُه ياری رساندن به  ازنظرِ ه و چنين کشورھا و موجود بين آن جامعامکاناً 
خود و انجام انق<ب پرولتاريای کشورھای مزبور جھت پيشبر مبارزه انق<بی 

 ر نظامی و مربوط  به نيروھای مسلح وامو، امور سياسی وغيرهسوسياليستی
ھنوز تا حدودی باقی ھستند و امور پليسی و قضائی ھم ممکن است در حد 

 ، نيروھای مسلح مزبور وجودِ بايد توجه داشت که(.محدودی مورد نياز باشند
  ميليس توده ای و مردم مسلح و يا امکان پذير و مناسبِ چه بصورت اشکالِ 

 در ھر  که،  ضروری به شکلی نظامیِ  سوسياليستیِ بصورت سازمانھای خاِص 
 و تحت رھبری اينھا قرار دارند،  پيوند داشته و دولت شوراھا بادو صورت

  که به اين نکته ھم اشاره کنم.) از وجود حکومت سوسياليستی استحاکی
بديھی است که من، طبق روال متداول، وجود حکومت و دولت را تنھا ناشی از 

در سطح جامعه و در مقياس جھانی و نامرتبط با چگونگی وجود طبقات 
ودات ذيحيات احساسمند فرض مناسبات انسانھا با طبيعت و با ساير موج

    .ام کرده
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 جامعُه  چنينتداوم حياتِ   يا و وجود من فکر ميکنم که فرِض    بع<وه
د  ميتوان احتما1ً درصورتی مذکور در فوق،افتهُ سوسياليستی بسيار تکامل ي

فرضی درست و بجا يا به بيان ديگر تحقق پذير باشد که کم و بيش ھمزمان با 
طق وسيعی اوجود يابی آن جامعه در تعداد بسيار زيادی از کشور ھا و در من

ه از جھان انق<ب سوسياليستی انجام گرفته و سوسياليسم بمعنای واقعی برپا شد
 يا به چنين سطح از تکامل برسد نبايد بتواند باشد وگرنه جامعه مزبور احتما1ً 

 .ھمچنان ادامه حيات دھد بطور موفقيت آميزاينکه با چنين سطح از تکامل
 البته چنانچه واقعاً سوسياليستی -  چند کشور سوسياليستی تنھا وجودِ بطورکلی،

 تحت احاطُه جھان سرمايه داری، حکايت از شرايط بسيار نامساعد بين -باشند
وه بر ، ع< سوسياليستین شرايطی اين جوامعدر چني .دالمللی برای آنھا دار

 ح جھانی، در معرِض  کافی در سط متحد و ياری رساننده و مشوقِ نداشتنِ 
ر و تعئين کنندهُ بين ثرب يا باز دارنده يا تھديد کنندهُ امکاناً موعوامل منفی و مخ

ورژوائی  بغات دولت ھا و رسانه ھایليب ت:ندللی ای از اين قبيل قرار دارالم
 نيازمنديھای  عدم تأمينِ  امکاناً ، مزبور سوسياليستیعليه سوسياليسم و جوامع

 از سوی کشورھای سرمايه ھا يا تحريم اقتصادی آنآنھا اقتصادی يا تکنولوژيک
 اين کشورھا از جريانھای  حمايت دولت ھا و برخی گروھھای سياسیِ داری،

 نظامی دولت اجم و مداخلهُ ل تھ احتما،ضد سوسياليسِم مطرح يا فعال در آنھا
و چنين چيزھائی ميتواند بطور موثری بر امر .  وغيرهھا در آنوائیھای بورژ

 در آن تعداد معدود کشور سوسياليستی تأثير منفی بقاء و تکامل سوسياليسم
گذاشته و موجب انحراف از مسير واقعاً سوسياليستی در اين کشورھا شده يا 

يھی است که بد( . شود تبديل ای برای موجوديت آنھاحتی به خطر تعئين کننده
انم به موقعيت بين المللی کشورھائی چون کره در اين زمينه من در اساس نميتو
 با وجوديکه بعضی تجربه ھای چنين کشور - شمالی و ويتنام و کوبای امروزی

سوسياليسم مورد ی از ئھائی ميتواند تا حدودی برای روشن کردن جنبه ھا
چونکه در اين   بعنوان شاھد و نمونه تجربی استناد کنم-ه واقع شوداستفاد

اشان در سطح تکامل » سوسياليسم«کشورھا، که بھنگام گذار به باصط<ح 
ده نازلی نيز قرار داشته اند، ھيچگاه ا فوق العاقتصادی و اجتماعی کاپيتاليستیِ 

  ھا تحت نامِ ته است؛ آنچه در اين کشوررپا نشده و وجود نداشسوسياليسم ب
ايجادشده و ادامه حيات يافته است درواقع نوعی نظام سرمايه » سوسياليسم«

 رفورم ھای اقتصادی و  باھمراه داری دولتی و بيش و کم استبدادی و امکاناً 
  ).اجتماعی نسبتاً عمده ای بنفع مردم ميباشد

 شواری کمتر بيان داشتم، بلحاظ پيشرفت پيروز مندانه و با د   پس بنا بر آنچه 
 ف نھائی، ضرورت دارد که ھد بسوی سوسياليسم و به بخشيدنتحققدر کاِر 

امر برپائی سوسياليسم محدود به يک يا چند کشور نگردد و از لحاظ تاريخی 
نسبتاً بموقع ھرچه بيشتر و بيشتر مقياس جھانی بخود گيرد و در سطح ھرچه 

 از اينھا، اصو1ً ذشته گ. ذيردبزرگتری از جھان و سرانجام در کل جھان انجام پ
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کليت نظام ناانسانی سرمايه ھدف نھائی عبارت از رھائی تمامی بشريت از 
 در(  با1 دستی و فرودستی و ھرگونه ستمگری و ستمکشیداری و از ھرگونه 

ذيحيات  مناسبات بين انسانھا و بين آنان و طبيعت و ساير موجودات زمينهُ 
مونيسم کامل در  تبعاتشان يعنی تحقق بخشيدن به کبا تمام تعلقات و) احساسمند

لذا کسانی که درواقع تنھا خواھان برپائی سوسياليسم  در . تمامی جھان است
 را دنبال  به اين فکر ميکنند و چنين ھدفیکشور خود ھستند و در واقع تنھا

مينمايند، چنانچه اگر ھم بفرض درک و برداشتی درست از سوسياليسم داشته و 
معتقد به ضرورت تکامل  و نيز ودشان سوسياليسم بمفھوم واقعی باشدمقص

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 

کشوری  بنظر من حتی چنانچه بفرض در .خطا و دچار کوتاه بينی ميباشند
برخوردار از تکامل اقتصادی و اجتماعی کاپيتاليستی کافی سوسياليسم بمفھوم 

 صحيح و راستين تداوم و تکامل يابد ليکن ھمچنان راستين برپا گشته و در خطِ 
در احاطُه جھان سرمايه داری باقی بماند و ھيچگاه يا به بيان ديگر بموقع با 

  در پيوند قرار نگيرد احتما1ً یليست سوسياالب يا 1اقل وسيعاً جھانی بطور غ
  .مند داشته باشدوفق و پيروزفرجامی منبايد 

   ميبايست درحاليکه بطور مشخص و نزديکتر توجه خود را بيشتر از ھمه 
 درفکر  درعين حال بنحوی واقعی معينی متمرکز نمود خاص وبرروی جامعهُ 

 حصول به کمونيسم و بدنبال برپائی سوسياليسم در مقياس جھانی در راستای
زی سوسياليسم و رسيدن به  پيروشرط اساسیِ يک . بمفھوم کامل آن نيز بود

رد واص م خ که ھم جامعهُ  که راه و خط مشی ای را تعقيب کردکمونيسم اينست
ضح و بديھی است ا و.ن را در اين راستا مدنظر قرار دھدتمامی جھا نظر و ھم

 متعددی وجود دارد و در زمان راه موانع و مشک<ت بزرگِ  که بر سر اين
 موجود  و سياسیِ  و نظریايئولوژيکت و تضادھای حاضر، با توجه به اخت<فا

 موسوم به کمونيست ھمراه با خطاھا و انحرافات و بين جريانھای گوناگونِ 
 عقب ماندگی ھای نظری اشان و ضعف نفوذ و مقبوليت توده ای اشان و تجربهُ 

ترناسيونال ھای گذشته و  ان يا منفیِ  و و کم ناموفق بيش-آنطور که من ميدانم-
ولی .  بيشتری بروز مينمايد بسيارنع و مشک<ت مزبور با شدتغيره، موا

و .  اين راه وجود نداردبھرحال چاره ای جز در پيش گرفتن اين راه و پيگيریِ 
البته تحقق انق<ب سوسياليستی بطور تاريحاً بھنگام و بموقع در کشورھای 

اقتصادی خی و اجتماعی و سياسی و  تارين بستگی به عوامل عينیِ لف جھامحت
اريا و پيشروان  پرولت آگاھانهُ ای دارد که عموماً خارج از اراده و کنترلِ 

ش و عمل آگاھانه اينھا بازميگردد کمونيست او قرار دارند اما تاآنجا که به نق
زات ارمب ای واقعی بين پيوندھ ايجاد و توسعه و ارتقاءِ  خط مشیِ ضروريست که

 فعاليت ھای جريانھای انق<بی کمونيستی و  بينسياسی و انق<بی طبقه کارگر و
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 کارگری در زمينه ھای تئوريک و سياسی و اجتماعی و تشکي<تی در پيشروِ 
   .کشورھای محتلف جھان دنبال و پيگيری شود و غيره و غيره

ابراين فی المثل ديده ميشود که بنه در اين مبحث بيان گرديد، توجه به آنچ   با 
 يعنی اينکه در - »اين حقوق مساوی« د برنامه گوتا مينويسد اينکه مارکس در نق

جامعه سوسياليستی حقوق توليد کنندگان متناسب با کاری خواھد بود که انجام 
گان را در حکم ماخت<فات طبقاتی را برسميت نمی شناسد و ھ « - داده اند

تنھا بمعنای اينکه در اين جامعه ھمگان، بلحاظ ميزان » داندکارگران يکسان مي
 که برطبق ميزان دريافت اشان از ثروت اجتماعی بمثابه محصو1ت مصرفی

 و  صحيح است کارکنان ھمسان محسوب ميشوندکارشان انجام ميگيرد، درحکمِ 
 مارکس فرضاً از نانچه اگر اين گفتهُ فقدان کلی طبقات در آن و چبمعنای  نه

نصورت قات در اين جامعه دانسته شود دراي طبسوی کسانی بمعنای فقدان کلیِ 
او نادرست است و درست آنست  اين نظر  بگوئيماين تعبير از نظر مارکس يا

از طبقات يعنی بازمانده ھای  جامعه سوسياليستی ھنوز اشکال معينیکه در
ش يابنده وجود  مداماً کاھته در سيریبطبقاتی جامعه سرمايه داری پيشين ال

دراين ارتباط تنھا حصول به کمونيسم به مفھوم اينست که ھرگونه دارد و 
نتی  در آالمثل اينکه انگلسفی  يا . شده اندوطبقات ديگر بطور کامل مح

 يا قدرت حاکمه دولتی را به دست ميگيرد و مقدمرپرولتا«ديوھرينگ مينويسد 
وی با اين عمل خود ولی . ورد توليد را به ملکيت دولت درميآائلبر ھمه وس
بقاتی طاريائی خويش را نيز نابود ميسازد و بع<وه کليه تفاوت ھای جنبه پرولت

و ھرگونه تضادھای طبقاتی و درعين حال خود دولت به عنوان دولت را نابود 
 در اين گفته اين واقعيت که پس از تصرف قدرت سياسی توسط - »ميسازد

تفاوت ھای طبقاتی و ھرگونه تضادھای طبقاتی و پرولتاريا نابود سازی کليه 
يا بيش طو1نی مدت انجام فرايند تاريخی کم  خود دولت بعنوان دولت در يک

 سوسياليسم در پذير ميباشد و 1اقل امحاء دولت بستگی به امر توسعه و تکاملِ 
 است ولی چنانچه اين گفته  مورد توجه قرار نگرفتهسطح جھانی نيز دارد

ابودی فوری و سريع تفاوت ھا و تضادھای مزبور و خود دولت تلقی بمعنای ن
 دولت ھمچنين به چگونگی وضع سوسياليسم  کاملشود و وابستگی امر امحاء

در سطح جھانی نفی شود در اينصورت بايد گفت که چنين تلقی از گفته انگلس 
  صحيح نيست و صحيح- 1قل امروزه معلوم شده که- يا بگوئيم اين نظر او

 تفاوت ھا و تضادھای طبقاتی در جامعه که امحاء واقعی و کاملِ آنست 
ت ميتواند  دراز مدتر يا بيشتر کمسوسياليستی عموماً در طی يک فرايند تاريخیِ 

اقل امحاء دولت به چگونگی امر پيشرفت و تکامل صورت گيرد و بع<وه 1
   . دارد بستگیسوسياليسم در سطح جھانی نيز

  نظام سياسی و اقتصادی و اجتماعیِ ، با سرنگونیِ  گرديدبيان   ھمانطور که 
رمزدی و سيستم ابورژوائی و برپائی سوسياليسم بمعنای واقعی ازجمله نظام ک

سبات طبقاتی ابھره کشی کاپيتاليستی فروريخته و برچيده ميشود اما طبقات و من
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طور نسبی بتاريخِی در اشکال معينی ھنوز وجود دارند که در طی يک فرايند 
 جامعه زمانده ھای طبقاتاين مناسبات طبقاتی يا باو .  ميگردندوی محتدريج

تعلق به قطب  م سوسياليستی، تا آنجا که بقايائیجامعهمايه داری در سر
 بالقوه ای بورژوازی محسوب ميشوند، درعين حال زمينه ھای کم و بيش قویِ 

و لذا منجمله نظام کار درجھت باز رشد و احياء نظام طبقاتی سرمايه داری 
رشد و بازمزدی را تشکيل ميدھند و تحت شرايط معينی ممکن است منجر به 

 . ند واقعی کاپيتاليسم يا شايد نظام استثماری و طبقاتی ديگری گردسلطه يابیِ 
 دھندهُ مجموع  عمده ترين جزء از اجزاء تشکيل که البته-نظام کارمزدی

ائی سوسياليسم  با برپ- داری بحساب ميايدمناسبات طبقاتی در جامعه سرمايه 
 در طی روند تاريخی  احياء وبازگشت مجدد آن زمينهُ لیپايان پيدا ميکند و

. امحاء طبقات يعنی روند تکامل سوسياليسم به کمونيسم کام<ً محو ميگردد
دود به پايان دادن به  طبقه کارگرنبايد تنھا محواست نھائیِ آرمان و خوانگھی 

 پايان بخشيدن به ھرگونه  بلکه بمراتب جامع تر و بزرگتر شاملِ دینظام کارمز
 آن و ھرگونه ستمگری و مناسبات و تمايزات طبقاتی و تعلقات و تبعات

 و  با طبيعت در روابطشان با يکديگر و و در قلمروی زندگی انسانھاکشیستم
 ھمهُ  و بدينگونه رھائی تمامی بشريت از با ساير موجودات ذيحيات احساسمند

 توجه و تأکيد ، بمثابه يک روال عمومی ومعمول،لذا درصورتيکه. جھات باشد
تنھا يا عمدتاً معطوف به از ميان بردن نظام کارمزدی باشد در اينصورت چنين 

  د1لت نمايد که شخص صرفاً خواستارِ  امرچيزی ممکن است بر اين
 باشد و نه کمونيسمِ  خود مي نھائیدف در وجه ايستايش بمثابه ھ آنھمسياليسمسو

تی و  فرادساد از ھرگونه روابط اجتماعیِ  آزکامل و جامعه واحد جھانیِ 
بايستی  .گونه ستمگری و ستمکشی و غيرهرفرودستی و انقيادآميز و آزاد از ھ

 کمونيسم کامل  يافتنِ قاز ھم اکنون آرمان و ھدف نھائی خود را معطوف به تحق
اس ديد و نگرش خود را گسترش و در عرصه کل گيتی نمود و بر اين اس

 امکان پذير  مختلفِ  تاريخیِ  مراحلِ ون اينکه وجودِ ه بدتبارتقاء و تعين بخشيد، ال
آرمان را از  واقعی بسوی آن يا ضروری و اجتناب ناپذير در مسير تاريخیِ 

ی مرحله  و خط مشی ھانظر دورداشت و از پيگيری واقعی و عملی اھداف
اجتناب  يا  ضروربی طبقاتی کارگری و علمی واقعاً  که از ديدگاه انق<-ای

  .  در طی اين مسير بازماند در سطح کشوری و جھانی-ناپذيرند
   در اينجا 1زم ميدانم که مفھوم طبقه کارگر و طبقات در جامعه بورژوائی و 

 از جھات ديگری که تا کنون تقريباً بدان پرداخته محاء آن تحت سوسياليسم راا
توجه وبررسی قرار دھم، بدين نحو که ذي<ً نخست نظريه من درباره  مورد نشد

 بيان ميگردد و سپس به نظر  مزبور جامعهُ طبقه کارگر و طبقات درمفھوم 
مارکس در اين باره و چگونگی نظر او می پردازم و آنگاه مطلب را از جھات 

  : مورد نياز ادامه ميدھم 
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،  ، مفھوم طبقه)۵مبحث  ( » اقتصادیدرباره چند مقوله«   من در کتابم بنام
بررسی و بيان کرده ام که  طبقه کارگر، اقشار اجتماعی ميانی، وبورژوازی را

طبقات :  بدين شرح بازگو ميکنم- که قب<ً نيز تا حدودی بيان شد-خ<صه آنرا
 بر - که عمدهُ آن توسط لنين ارائه شده بنابر تعريفی -بطور کلی اجتماعی

 وسيعی از افراد در سيستم اجتماعی تاريخاً معين اط<ق ميشود گروھھای نسبتاً 
و جايگاه و نقش اشان در نظام توليد  که برحسب رابطه اشان با وسائل توليد

ميزان دريافت  بر حسب شيوه و و درنتيجه اجتماعی و سازمان اجتماعی کار
 معنوی آنھا از ثروت ھای اجتماعی و بنابر منزلت اجتماعی و جايگاه سياسی و

طبقه کارگر مشتمل بر . ای که احراز مينمايند از يکديگر متمايز ميگردند
 مختلف  حيطه ھایمجموعُه گروھھائی از افراد مزد يا حقوق بگير است که در

 صنايع، معادن، ساختمان، بخشھای مختلف(توليد و اقتصاد جامعه سرمايه داری
 جسمی ) توليدی (لدِ کارھای مو) کشاورزی، خدمات اقتصادی، و بازرگانی

 رھبری و  کار ھدايت ياانجام ميدھند و در ھيچ شکل  يا سطحی عھده دارِ 
کار يا فعاليتی است که ھيچگونه » کار جسمی«مقصود از .(مديريت نيستند

جنبُه ھدايت و رھبری کننده نداشته و بلحاظ بکارگيرِی قواء جسمی يا فکری در 
کار « يا بيشتر است و منظور از جريان انجام کار جنبه جسمِی آن عمده

د انجام کار جنبُه  بوده و در رون و يا امور افرادکار ھدايت يا رھبریِ » فکری
 بر انواع و سطوح مختلِف مشاغِل رياست و  لذايا بيشتر است وفکری آن عمده 

شی  مشاغل آموز نيزمديريت و سرپرستی و نظارت و فرماندھی و نظائر آن و
نويسندگی و ھنری و مربوط به بررسی و   وعاتی و طراحی و مطالو تحقيقاتی

 بايد توجه داشت که متناسب با ميزان تکامل  د1لت مينمايد؛ وتشخيص و غيره
شيوه توليد سرمايه داری، کارھای جسمی رويھمرفته سبک تر و آسان تر 

بته کار  سبک بوجود ميايد ولی الميشود و اشکال جديدی از کارھای جسمیِ 
  طبقه کارگر، از). ھمچنان باقی ميمانداساساً  ر فکریتمايز آن با کامی و جس

 ديگر اکثريت کل ، به بعدمرحله معين با1ئی از تکامل اقتصاد سرمايه داری
ھای کارگران ، اکثريت کل  و، با احتساب اعضاء  خانواده» جمعيت فعال«

ھھای  گرو رده ھای بيش و کم پائينی.جمعيت در جامعه را تشکيل ميدھد
رھبری و   متشکل از افراد حقوق بگيرانجام دھندهُ کارھای فکری ومختلفِ 

اداری در حيطه ھای مختلف توليدی و اقتصادی يک قشر اجتماعی ميانی را 
طبقه «يا » خرده بورژوازی بوروکراتيک«تشکيل ميدھند که اصط<حاً 

اميده  ن-»قشر متوسط جديد« که بجای آن ميتوانيم بگوئيم - »متوسط جديد
 تأمين نيازھای ای که کارشان در ضمنِ  شاغلين رشته ھای آموزشی(.ميشود

تربيت و آماده   عبارت از- که نوعی ھدايت آنان محسوب ميشود- آموزشی افراد
مانند عموم  کردن نيروی کار مورد نياز سرمايه در قلمروی اقتصادی ميباشد

 تشکيل دھندهُ  افراد). رند اين قشر اجتماعی قرار ميگي در زمرهُ  نيزآموزگاران
لحاظ که مجبور به فروش نيروی کار   ازاين در کليت اشاين قشر اجتماعی
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 ھستند و امکاناً توسط  دولتی بورژوائی سرمايه داران و يا نھادھای به خود
 )در حيطه ھای توليدی و اقتصادی( و ھمچون کارگران اينھا استثمار ميشوند

رگر محسوب ميگردند ولی اين نيمی از وجود  انجام ميدھند کاکارھائی مولد
 بلحاظ اينکه جايگاه و نقش ،اجتماعی آنان را تشکيل ميدھد، و از سوی ديگر

 ھرچند کوچکی نسبت به کارگران در روند برتر يعنی رھبری يا کنترل کنندهُ 
و عملکردشان ھدايت يا رھبری يا نظارت بر کارھای جسمی  ھای کار دارند

ده و نتباط درعين حال ھرچند بطور نسبتاً جزئی نقش نماياست و در اين ار
 سلطه آنھا بر در اعمالِ  سرمايه داران و کارفرمايان بورژواء کارگزارِ 

 در ،گران توسط سرمايه را متحقق ميسازندرکارگران را ايفاء ميکنند و انقياد کا
 رند چنين موقعيت و نقشی که داقطب سرمايه قرار ميگيرند و نيز در نتيجهُ 

 بيشتری واز منزلت  بالنسبه و درآمدف و رويھرفته از حقوقربطور متعا
وردارند  برخ در جامعه بورژوائی نسبتاً با1تری از کارگراناجتماعی ومعنویِ 

بنابراين آنان خصلت . را تشکيل ميدھد  نيم ديگر وجود اجتماعی آنانھااين و
 اشان يک طبقه يا جود اجتماعیاجتماعی دوگانه ای دارند و در مجموع و

دارای جايگاه اقتصادی و اجتماعی  ان گفت يک قشر اجتماعی ميانی وميتو
 که ھمانگونه ميدھندل رويھمرفته نسبتاً برتر و با1تر از طبقه کارگر را تشکي

نرا ھم در اينجا توضيح اي .ناميد» قشرمتوسط جديد«که گفته شد ميتوان آن را 
 تحقيقاتی وعلمی و  طراحی ياد کارھای صرفاً  کار فکری مانندھم که آن اشکالِ 

 ھدايت يا رھبری يا  که مستقيماً کارِ  مربوط به قلمروی اقتصادیابداعی و غيرهِ 
مديريت يا نظارت محسوب نميگردند نيز برای صاحبان خود بيشتر يا کمتر 
جايگاھی ممتاز و برتر از جايگاه کارگران ايجاد ميکنند که معمو1ً در رديف 

 با1تر و  قشری و درمواردی مذکور ميانیه افراد متعلق به قشر اجتماعیجايگا
   .گاھاً شحصيت ھای ويژه و برجسته قرار دارد

    ھا کا1وسائل توليد يا مبادله ميزان نسبتاً کوچکی از افراد که    گروھھائی از
 با  در مالکيت شخصی خود داشته و تماماً يا عمدتاً  را)وسائل يا خدماتبمفھوم (

کار شخصی خود با اين وسائل کسب عايدی و امرار معاش ميکنند بخش 
ديگری از اقشار ميانی در جامعه سرمايه داری محسوب وخرده بورژوازی 

 اقشار 1زم به ذکر است که 1يه ھای تحتانیِ .( خصوصی ناميده ميشوند
 شامل قشر متوسط جديد و خرده بورژوازی خصوصی، که ،اجتماعی ميانی

جامعه » زحمتکشان«يت جمعيت اين اقشار را تشکيل ميدھند و در زمرهُ راکث
قرار دارند، متحد طبقه کارگر در مبارزه عليه سرمايه بطور اعم و جھت انجام 

 رده ). و گذار به سوسياليسم بطور اخص به حساب ميايندیانق<ب سوسياليست
ی فکری و  شاغل در کارھافوقانی گروھھای متشکل از افراد حقوق بگيرِ 

که ) و نيز در قلمروی روبنائی(ھای اقتصادی رھبری و مديريت در حيطه
 اقتصادی و  حيطه ھایرھبران و مديران بيش و کم ارشد در امور مختلفِ 

ع  جامعه بورژوائی را تشکيل ميدھند و در واق و روبنائیاجتماعی و سياسی



 

 ٣٦

ارزش ايجاد شده در  از اضافه تماماً يا عمدتاً با تصاحب سھم نسبتاً با1ئی
 به مردم زندگی خود را ميگذرانند  ثروت متعلقد يا اشکال ديگرروندھای تولي

در جايگاه نمايندگان و )  خصوصیفِ ر متعاجامعه سرمايه داریِ در(و
قرار دارند  اران خصوصیدار يهطبقه سرماکارگزاران بيش و کم بلند مرتبُه 

حاً بورژوازی بوروکراتيک  که اصط<دبخشی از بورژوازی راتشکيل ميدھن
 خصوصی در  متعارفِ اين قشر اگرچه در جامعه سرمايه داریِ ( ناميده ميشود

 و از جمله در  سرمايه داران و کارگزارانِ نمايندگان ردهُ فوقانِی مشتمل برواقع 
  نقش بلند مرتبه وعمده ای کهاعتباره  ولی ب ميباشدحيطه ھای غير اقتصادی

 و کليت نظام  امور طبقه سرمايه داررھبری و پيشبردِ در کاِر  افراد مزبور
قشر معينی از نمايند ميتوان و 1زم است آنرا بورژوائی حاکم ايفاء مي
رتست از سرمايه  عبا؛ بخش ديگر بورژوازی البته)بورژوازی محسوب نمود

 1يه ھای پائينی و ميانیِ . سط و کوچک خصوصیداران بزرگ و متو
ل در امور مختلف ايدئولوژيک و سياسی و قضائی و  شاغ حرفه ایِ گروھھای

 در استخدام سازمانھای دولتی پليسی و نظامی و غيره که عموماً حقوق بگيرانِ 
وحکومتی يا موسسات خصوصی و يا نھادھای مذھبی ميباشند و حقوق و 

 یِ  ميانیاد متعلق به قشر اجتماع اشان اگر چه معمو1ً ھم سطح افرعايدی
  مولد کارباشد ولی در واقع از حاصلِ مي» ر متوسط جديدقش« موسوم به 

که مستقيماً جايگاه و نقشی در  دم تأمين ميشود، از آنجاکارگران و توده مر
شر اجتماعی بمفھوم  ھيچ طبقه يا ق، اجتماعی ندارنددسازمان و سيستم تولي

ه رتبمرگزارن پائين ا عوامل و کرا تشکيل نميدھند بلکه صرفِ صحيح و واقعی 
 از نظم اجتماعی ی و حکومت بورژوائی برای حراستو دون پايُه بورژواز

کشان و برای بورژوائی و انقياد فکری و مھار و سرکوب کارگران و زحمت
 بورژوازی حاکم در برابر ساير اقشار و طبقات صالحِ م  منافع وعمالِ حفظ يا اِ 

ته اين بدان معنا الب.(و غيره شمرده ميشوند المللی حاکم در سطح ملی يا بين
نق<ب افراد به ا  پاره ای از اينگونهيان انق<ب سوسياليستینيست که در جر

   ).ھيچگاه و بھيچوجه عليه سرمايه مبارزه نکنندپيوندند و يا بطور کلی ترن
 را مورد توجه ظھار شده توسط مارکس در اين ارتباط   حال برخی نظرات ا

  :قرار ميدھم
زدھم،  يازدھم، دوافصول بطور پراکنده در اب سرمايهکت اولجلد در(   مارکس

،  ٣٣٩ -۴٠، ۴۶٢منطبق با صفحات  -سيزدھم، چھاردھم و بيست و سوم 
در زمانيکه فرد «: چنين مينويسد) درین ايرج اسک ترجمهُ ٣١۴ و ۵٨٣، ٣٩٢

مواد طبيعی را در تطابق با احتياجات معيشتی خود آماده ميکند، او خود بر 
بعدھا تحت نظارت و رھبری ديگران قرار . رھبری داردويش اليت خفع

در روند کار نيز کارھای فکری و جسمی متحد « و تا اين زمان . »ميگيرد
در . »دو تا مرحلُه تضاد خصمانه از يکديگرجدا ميگردند بعدھا اين. ميباشند

نيروھای فکری توليد بدان سبب در يک جھت گسترش «نظام سرمايه داری 
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آنچه را که جزءکاران از دست ميدھند .  جھات ديگر از ميان ميرودکه ازميابد 
اين خود محصول کار . در قطب مقابل آنھا که سرمايه است متمرکز ميگردد

مانوفاکتوری است که نيروھای فکری روند مادی توليد، بمثابه نيروئی بيگانه و 
ھمکاری اين روند جدائی در . قدرتی حاکم، رودرروی کارگران قرار ميگيرد

افراد کارگر وحدت و اراده ساده ھمانگاه که سرمايه دار دربرابر ھريک از 
روند مذکور در .  ھيئت کار جمعی را قرار ميدھد، آغاز ميشودمجموعهُ 

 روبه توسعه ميگذارد ند،کار ناقص ميکرا بصورت جزء مانوفاکتور، که کارگر
ار برای توليد بکار از ک و در صنعت بزرگ، که علم را بمثابه نيروی مستقلی

ی نيروھای جدائ« . »ميگيرد و به خدمت سرمايه می گمارد، تکميل ميگردد
دی و تبديل آن نيروھا به وسائل اعمال سلطُه سرمايه فکری روند کار از کار ي

سرانجام در صنعت بزرگ که برپايه ماشينيسم ايجاد ميشود کامل ...بر کار
نيروئی  ان اندازه که علم و دانش بمثابهبھم...در نظام سرمايه داری«. »ميگردد

مستقل به روند کار منضم ميگردد، کارگر را نسبت به نيروھای فکری اين 
نکه يرت و ھم آھنگ سازی، ھماوظيفه رھبری، نظ «.» بيگانه ميسازندروند

کار تحت اختيار سرمايه شکل ھمکاری پيدا ميکند، به يکی از وظايف سرمايه 
بمثابه وظيفه خاص سرمايه ويژگيھای مختص رھبری  عملکرد. تبديل ميگردد

 جلد  سيزدھمدر فصل( يا اينکه فی المثل بنابر نظر مارکس.»خويش را دارد
 ) ترجمه فوق الذکر از اين جلد۴١٢  منطبق با صفحه- اول کتاب سرمايه

دارند مانند دولتيان، روحانيان، حقوق » ايدئولوزيک«کسانی که مشاغل «
 بمثابه -  که عموماً يا اکثراً نوعی حقوق بگير ھستند-»و غيرهدانان، نظاميان  

  .گروه ويژه ای بکلی جدا و متمايز از طبقه کارگر محسوب ميشوند
من در مورد گروھبندی طبقاتی ارکس با نظريُه فوقاً بيان شدهُ فته ھای م   اين گ

ماعی در جامعه سرمايه داری ، در مورد مفھوم طبقه کارگر و مفاھيم قشر اجت
 کارھای فکری و  عھده دارِ  افراد حقوق بگيرِ رده ھای پائينیميانی متشکل از 
بورژوازی بوروکراتيک مشتمل  و  در حيطه ھای اقتصادیرھبری و مديريت

 و درمورد  در حيطه ھای زيربنائی و روبنائیبر رده فوقانی اينگونه افراد
اغل در عرصه ھای  افراد ش سطوح پائينی و ميانیِ جايگاه اجتماعی ويژهُ 

روبنائی، در تناقض نيست و بلکه رويھرفته با آن مطابقت داشته و آنرا تأئيد 
  .ميکند
 سوی ديگر گفته ھائی از مارکس در اين ارتباط وجود دارد که ظاھراً از   اما 

بنظر ميرسد با نظريه من در مورد مفاھيم طبقه کارگر و قشر متوسط جديد و 
گفته ھای  باابق نداشته و آنرا تأئيد نميکند و حتی بورژوازی بوروکراتيک تط

نتايج ب<واسطه «  در کتاب(چونکه مارکس .فوق الذکر خود او ھم تناقض دارد
، قطع معمولی، ١٩۶٩خ انتشار سال بزبان آلمانی، تاري» توليدفرايند 
  :چنين مينويسد  )٧٠ و ۶۵-۶۶صفحات
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، نه  سرمايه داری ويژهشيوه توليد يا  شمول واقعی کار تحت سرمايهبا پيشرفت   «
 نيروی کار اجتماعاً ترکيب يافته کارگر بصورت فردی بلکه بيشتر و بيشتر يک

 کار ميشود، و نيروھای کار مختلفی که باھم در رقابت  روند کلیِ عامل واقعیِ 
ھستند و کل ماشين توليدی را تشکيل ميدھند به اشکال بسيار متفاوتی در روند 

يکی بيشتر : ميکنند ليد کا1 يا به بيان بھتر توليد محصول شرکت  توب<واسطهُ 
کار ميکند، يکی بعنوان مدير، مھندس،  با دستھايش، ديگری بيشتر با مغزش

گر يدی، يا  متخصص فنی و غيره، ديگری بعنوان ناظر، سومی بعنوان کار
 تحتِ  روی کار کارکردھا ی نيسان شمار ھرچه بيشتری ازبدين. صرفاً کمک کار

طبقه   کارگران مولدو دارندگان نيروی کار تحت مفھوم کار مولد  ب<واسطهُ مفھومِ 
  تابعيتِ زير بندی ميشوند، کارگرانی که مستقيماً توسط سرمايه استثمار شده و

 را که کارگاه از کارگر جمعیچنانچه .  و توليد آن قرار دارندروند ارزش افزائی
 ترکيب يتِ  فعال، در اينصورت خواھيم ديد که اوآن تشکيل ميابد مدنظر قرار دھيم

 مجموعه ای از  که درعين حالمحصول جمعی در يک خود را  مستقيماً  يافتهُ 
ميباشد تحقق واقعی می بخشد، و دراينجا ھيچ مھم نيست که کار يک  اBھاکا

کارگربخصوص که صرفاً عضوی از اين کارگر جمعی است چقدر به کار يدی 
ممکن است مولد يا غير مولد  محتوای يکسانکار با «...»ستدور يا نزديک ا

. يک کارگر غير مولد بود بعنوان مثال ميلتون که بھشت گمشده را نوشت: باشد
ی که برای ناشر خود به سبک کارخانه کار ميکند يک نويسنده ابالعکس، 

ميلتون بھشت گمشده را، بھمانگونه که کرم ابريشم ابريشم . کارگر مولد است
او بعداً . ، توليد نمودخويشتوليد ميکند، بصورت بکارانداختن جوھر وجودی 

 اما پرولترِ .  ليره فروخت و بدين جھت فروشنده کا1 شد۵محصول خود را به 
 در باره  شده مطالِب مختصر، کتاب مث<ً زيک که، به دستور ناشر خود 1يپادبیِ 

 تحت شمول سرمايه بودهاکه محصول او ، تا آنجسياسی توليد ميکند اقتصاد
آواز خوانی .  ميابد، ھمانند کارگر مولد استوفقط بمنظور افزودن به آن تحقق

وقتی که او برای پول . که ھمچون پرنده ميخواند يک کارگر غيرمولد است
اما اگر ھمين آواز خوان دراستخدام . ميخواند، کارگر مزدی يا فروشنده کا1ست

خوانی او پول درمياورد، دراينصورت او يک صاحب شرکتی باشد که از آواز 
 آموزگاری که به ديگران .توليد ميکند کارگرمولد است زيرا مستقيماً سرمايه

 مزد بگير در گررکاولی آموزگاری که بعنوان . تعليم ميدھد کارگر مولد نيست
 خود بر پول يک موسسه آموزشی ھمراه با ديگران استخدام شده است تا با کارِ 

اشاره کنم ( .» دانش بيافزايد، يک کارگر مولد است فروشِ ن موسسهُ صاحب اي
را بمفھوم کاری که » کار مولد«که مارکس در اين جم<ت که واضح است 

  ).اضافه ارزش توليد ميکند درنظر داشته و مورد تأکيد قرار داده است
اين دسته دوم از گفته ھای مارکس رويھمرفته حاکی از ميتوان گفت که    
ست که از نظر او در جامعه سرمايه داری در ھمه عرصه ھای توليد و آن

ودستگاھھای خودکار  از زمانيکه جايگزينی ابزار دستی توسط ماشين - اقتصاد
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 ديگر ھمه حقوق بگيران شاغل در -  بقدر کافی پيشرفت نموددر روندھای توليد
 خود  در مجموعکارھای جسمی يا فکری و رھبری و مديريت، از آنجا که

 اضافه ارزش برای  توليدِ ای را تشکيل ميدھند که درخدمتِ »کارگر جمعی«
محسوب ميگردند؛ و » کارگر«،  ميباشد واز اين لحاظ جمعی مورد نيازسرمايه

بنظر ) که با نظريه من انطباق داشته( اين درتناقض با گفته ھای دسته اول او
ديريت در روند ھای ھبری و م آن بود که کارھای فکری و رکه مويدميرسد 

 بع<وه افرادی نظير .کار در تضاد با کار جسمی در قطب سرمايه قرار دارند
 صاحب کاران سرمايه خوان و آموزگار ھم چنانچه در استخدامِ  و آواز سندهوين

 من که پائين يهبه حساب ميايند درحاليکه طبق نظر» کارگر«دار باشند صرفاً 
 توليد  مزدبگير وينگونه افراد در صورتيکهتر نيز بيشتر تشريح خواھد شد ا

 اضافه ارزش برای سرمايه باشند  تنھا در نيمی از وجود اجتماعی خود کنندهُ 
 دارای جايگاھی بينابينی و غيرکارگر و در مجموع  نيم ديگرواقعاً کارگر و در

   .محسوب ميگردند  متعلق به قشر متوسط جديدعموماً 
 گفته  بخش اول ازمورد نظر مارکس در» رگرکا« نکته در اين است که اما 

در روند جمعی  شرکت کننده  حقوق بگيرِ ھای دسته دوم صرفاً بمفھوم ھر فردِ 
توليد اضافه ارزش است، خواه اين شرکت کننده خود توليد کننده اضافه ارزش 

 اين انقياد  بخشيدن بهو يا در خدمت تحقق و تحت انقياد و استثمار سرمايه باشد
ازديدگاه کليت گروھبندی ، و نه بمفھوم کارگر ثمار قرار داشته باشدو است
 تقسيم بندی افراد برحسب نقش اشان در روند ھای ، اگرچه براساسِ یطبقات

 واقعی  که در آن طبقه کارگر از کارگرانِ ب<واسطه توليد اما در سطح جامعه،
ل از رده ھای  متشک متمايز از قشر ميانیِ  او1ً  که، يعنی طبقه ايکهتشکيل ميابد

ميباشد که  حقوق بگيران شاغل در کارھای فکری و رھبری و مديريت  تحتانی
امکاناً توسط سرمايه استثمار شده و قطعاً زير انقياد آن قرار داشته ولی درعين 

 برتری ان و بر کارگرد ھستنانحال در خدمت تحقق امر انقياد و استثمار کارگر
 است که تنھا در تمايز از رده فوقانی اينگونه افراد م ثانياً و ندرو رھبری دا

 ز آنان و بھره کشی اان نيمه کارگر وان به انقياد درآوردن کارگر امرِ خدمتِ 
ی از بوده و صرفاً جايگاه و نقش رھبری و فرماندھی داشته و بع<وه قسمت

 را ھم بصورت حقوق و اضافه ارزش توليد شده در روندھای کار جمعی
متذکر ميشوم که چنين استنباط از گفته (. ک<ن تصاحب ميکنند و بيشکممزايای 

 شاغل در روند کارجمعی  ھمه افرادِ  بر اينکهھای نقل شده از مارکس مبنی
 استثمار ميشوند و يا اگر بفرض بگوئيم که نظر بدون استثناء توسط سرمايه

اً نظر مارکس مارکس در اينجا چنين است، بايد گفت که اين استنباط يا اين فرض
  از ديدگاه واقعاً طبقاتی نگاه کرد و ديد که افرادميبايست). قطعاً نادرست است

معی  کار ج اينو درگير و شاغل در روند» کارگر جمعی « اينتشکيل دھندهُ 
 يگاه و چگونه نقشیوائی کا1ھا دارای چه جا بورژ)و توزيع(در قلمروی توليد 

  انجام کارھای مختلف مربوط به  گذشته از-ھايا آن ميباشند يعنی آدر اين روند



 

 ٤٠

د، چنانکه نھست ارزش  توليد کننده اضافه صرفِ -  ھای مصرفتوليد ارزش
، يا نيماً توليد ی چنين اندکارکنان عھده دار کارھای جسمی يعنی  کارگران واقع

 ارزش و رھبری کننده اضافه ارزش و نيماً در خدمت تحقق امر توليد اضافه
 يک قشراجتماعی ميانی قرار ده کارگران ميباشند و لذا در زمرهُ وکنترل کنن

 از کنترل و  نقش و کارکردشان عبارتيگيرند و يا اينکه صرفاً و تماماً م
رگران مزبور جھت توليد اضافه ارزش ارگران و نيمه کاکرھبری روند کار و 

 عمدتاً يا شان ھم نسبتاً  با1يمد و عايدی فرمانفرمائی بر آنان است  و در آو
 ھمان اضافه ارزش توليد شده تأمين ميگردد و درنتيجه تماماً درواقع از

 کوازی بوروکراتي فوقانی بنام بورژ اجتماعی در زمره يک قشررويھرفته
   .قرار دارند

اغل در افراد ش    قبل از ادامه بحث در اينجا بطور حاشيه ای جايگاه اجتماعیِ 
 بيشتر - قب<ً تا حدودی بدان پرداخته شدکه  -قلمروی روساخت اجتماعی را

 افراد بنظر من جايگاه طبقاتی و اجتماعیِ : مورد توجه و تأمل قرار ميدھم
 ھای توليد و عرضُه فرآورده ھای معنوی مانند همستقيماً شاغل يا فعال در رشت

 ی، ترانه، نوشته ھای ادبی، اشعار،فيلم ھای سينمائی، نمايش ھای تأتر، موسيق
 در مواردی تماماً توسط جھت قی يا فلسفی و غيره بخشاً وھای اخ<آموزش 

ين ئه ھا تعتوای انسانی موجود در اين فرآوردگيری طبقاتی و اجتماعی و مح
الين و مروجين و  امور سياسی و متعلقات آن و فع و شاغلين مستقيمِ .ميگردد
 از ھمه و در  جايگاه طبقاتی واجتماعی اشان پيش نيز بطور کلی سياسیمبلغانِ 

  اجتماعی وانسانیِ اتی و جھت گيریِ مواردی تماماً توسط ديدگاه و مواضع طبق
افراد شاغل در رشته ھا و موسسات (.شان تعين ميابدھايدلکر عماعمال و

 مستقيم بخش ھای  شاغلين وسائل و خدمات مورد نيازِ  توليد کنندهُ مختلفِ 
قضائی و نظامی و پليسی و  و متعلقات آن چون  حاکم سياسیِ مختلف دستگاه

 کارکنان قلمروی توليد و اقتصاد قرار گرفته و غيره بديھی است که در زمرهُ 
ت که مقصود از ؛ بايد توجه داشجايگاه طبقاتی اشان بر اين اساس تعئين ميشود

شاغلين سازمانھا و نھادھای سياسی و متعلقات آن ھمواره شاغلين مستقيم در 
يا حقوق بگير مستقيماً شاغل در حوزه توليد » دستمزد« افراد ).اين حيطه است

 در کارتھيه و  که-  شاغل درھرگونه موسسه-کارکنان جانبی اين حوزه(معنوی
 معمو1ً ز شاغلين مستقيم اشتغال دارندھم نمودن وسائل و خدمات مورد نيافرا

 دتولي قلمرویھمانند )دی محسوب ميشوند اقتصاکارکنان قلمروی
ميزان حقوق و عايدی اشان از حد   امکاناً يعنی در صورتيکه)اقتصادی(مادی

ارزش  مربوطه اضافه صاحبان موسسات کاپيتاليستی معينی کمترباشد برای
 و بدين توليد ميکنند و بدينگونه توسط اينھا استثمار ميشوند که دراينصورت

ی  اجتماعی اين کسان که حت کارگر بحساب ميايند ولی نيم ديگر از وجودلحاظ
توسط نقش ھدايت کنندگی اشان يعنی جھت گيری  ميتواند تعئين کننده تر باشد

آورده ھا يا خدمات معنوی ای که توليد طبقاتی و اجتماعی و محتوای انسانی فر



 

 ٤١

ين ميگردد که در جامعه سرمايه داری اکثراً مشتمل بر ئو عرضه ميکنند تع
 منافع در راستای تأمينِ نسانی و ا بورژوائی يا بنحوی ديگر نا ھایجھت گيری

 ميباشد؛ ساير شاغلين  اقشار بورزوازی و حکومت آنھاو ع<ئق و خواست ھای
  در استخدام کسی و درآمدھای با1ئی دارند و يا حوزه توليد معنوی کهيا فعا1نِ 

 در درجه نخست  جايگاه اجتماعی و انسانی اشان معمو1ً حقوق بگير نيستند
  و سپس انسانی مستتر در آنچه عرضه مينمايندجھت گيری اجتماعی وتوسط 

  شاغل در موسسات حقوق بگيرِ ميزان درآمدشان معين ميگردد؛ و مديرانِ 
 توليد کننده فرآورده ھا و خدمات معنوی دارای ھمان جايگاه طبقاتی کاپيتاليستی

ھستند که درمورد رھبران و ميران و کارکنان اداری در قلمروی توليد مادی 
  .گفته شد

ای مذھبی و  نھادھ   بديھی است که قسمت معينی از قلمروی معنوی شاملِ 
 تحميق و  عبارت ازدش صرفاً نجاکه نقش و عملکرروحانيون و غيره، از آ

ر راستائی ارتجاعی و خرافی و ھدايت وانقياد فکری واخ<قی مردم د
 که - ت آن و متعلقا حاکماماً ھمانند روبنای سياسیوائی و ناانسانی است، تمبورژ

 ھای ديگر محسوب ميشود؛ ليکن قسمت -ذي<ً مورد توجه قرار خواھند گرفت
 باشند تنھا در  داشته بورژوائی سمت و سوئیمزبور اگرھم کام<ً  قلمروی

ضمن توليد وعرضُه فرآورده ھا وخدمات معنوی بھرحال مورد نياز خود 
ايده ھا و   و اشاعهُ ج تروي تبليغ و بهو خدمات جامعه و 1ب<ی اين فرآورده ھا

در اين جھت   جامعه افرادھدايت وانقياد فکری و اخ<قیگرايشات بورژوائی  و
 رسانه ھای موجود  عمومنا مناسب نيست که ھمچنين اشاره کنم که. می پردازند

  افراد جامعهنيازِ   موردگوناگونِ  که معمو1ً اط<عاتِ  سرمايه داری، درجامعه
 و امکاناً اعی و اقتصادی را ارائه مينمايندسی و اجتمھای سيا بويژه در زمينه

ين  از آنجا که ا،برای آنان برنامه ھای گوناگونی را تھيه و عرضه ميکنند
وائی و با برخورد ھا و  از ديدگاھی بورژ را در عموم يا اکثر مواردھاکار

ی تی بورژوائ اذھان در جھ ھمراه با ساختنِ و تفسيرھای بورژوائی و لذاتعبير 
:  موسساتی دوگانه محسوب ميشوند و نقشی دوگانه دارندانجام ميدھند،

   . بورژوائیی و ايدئولوژيکِ رويھمرفته اقتصادی، و سياس
می و پليسی  سياسی و نظا شاغل در سازمان ھا و نھادھایحقوق بگيرِ     افراد

 تاآنجا که جنبه  و پليسیقضائی(و قضائی تشکيل دھندهُ حکومت بورژوازی
 آنجاکه به و نيز تا  بوده و درخدمت حفظ نظم اجتماعی بورژوائی داشتهسیسيا

 مستقيماً غير سياسی مانند اخت<فات خصوصی بين اشخاص از ديدگاھی امورِ 
 بطور مستقيم در روند ارزش افزائی چکدامشانھي) ی برخورد ميکندئبورژوا

ار نميشوند  اضافه ارزش توليد نميکنند و استثمسرمايه شرکت ندارند يعنی
  محصو1ت و خدماتِ چونکه در اين حيطه ھا 1اقل بطور کام<ً غالب توليد

صورت  -توليد اضافه ارزش است که محملِ  -  مورد نياز جامعهمادی يا معنوی
 ست 1اقل بطور کام<ً غالب عبارت و بطورکلی عملکرد افراد مزبورنميگيرد؛



 

 ٤٢

 جھت انقياد و استثمار  1زممناسب ومساعدِ » شرايط خارجی« تأمين از
و حفظ حاکميت طبفه حاکم کارگران ونيمه کارگران در عرصُه توليد و اقتصاد 

 و ھمچنين تأمين منافع جھانی اين وازی بر اقشار و طبقات ديگرژ کل بوريا
 سرکوب کارگران و توده ھای مردم و  به بيان ديگر مھار يا يا وطبقه

رژوائی حاکم و حراست از وبجرای قوانين  اجريانھای نماينده و پيشگام آنھا و
  است ونه در سطح جامعه و در سطح بين المللیمنافع و مصالح طبقه حاکم

 با دريافت افراد مذکور.  جامعه وتوليد وسائل و خدمات بھرحال موردنياز مردم
 کارکنان بخش ھای توليدی و ثروت متعلق به مردم  کارِ سھمی از حاصلِ 

 ھستند که  کسانی خيلی را ميگذرانند و در اين بينخودزندگی مادی و معنوی 
ه معنايش اينست که حکومت و طبقه  کسھم کم يا کمتری برخوردار ميشونداز 
 منابعی که از -ای که در اختيار دارد»منابع مالی«اکم نميخواھد يا نميتواند از ح

طريق تصاحب بخشی ازاضافه ارزش توليد شده در روند توليد اجتماعی و 
 مقادير - متعلق به مردم تأمين ميشوندبخشی از عايدی زحمتکشان و يا ثروتِ 

سسات خصوصی وخی مر شاغل در ب حقوق بگيرِ  افراد.بيشتری به آنھا بپردازد
 شرکت مث<ً (دھندامنيتی و غيره ارائه مي کاپيتالستی که نوعی خدمات سياسی يا

در اگر چه ، )ظتیخدمات امنيتی و حفا باصط<ح صوصی عرضه کنندهُ ھای خ
 از ،، اماھستندبرای صاحبان اينگونه موسسات و شرکت ھا  خدمت پول سازی

 امور سياسی و متعلقات  مستقيمِ  شاغلينِ آنجا که فعاليت ھايشان ھمانند عملکردِ 
 و يا مورد نياز پاره ای محافل کمل آن م معمو1ً آن در حکومت بورژوازی و

مانند شاغلين دستگاھھای تماعی آنان جايگاه اج، ميباشدسياسی بورژوائی 
 مورد ن ميابد که قب<ً ضائی و نظامی و پليسی تعيحکومت در امور سياسی و ق

     .توجه قرار گرفت
در  :وائی بورژ افراد در جامعه، از ديدگاه تقسيم بندی واقعاً طبقاتیِ    بنابراين

يشه حقوق رکلی ھنرمند يا ھنرپوو بط( مارکسهُ رمورد آوازخوان مورد اشا
 صاحب موسسه ذيربط پول دار  برای سرمايه، درست است که) مشابه اوبگيرِ 

 جايگاه ھمانطور که بيان شد، ولی  و بدين لحاظ کارگر محسوب ميشودميسازد
يھای  و امکاناً مھمتر ازھمه توسط جھت گير ھمچنينی و اجتماعی اشتطبقا

 از اين  وميشود  تعئينھدميد نچه عرضه و ارائهاجتماعی و انسانی مستتر در آ
 نمايندگان  در زمرهُ   ويا بورژوازی خدمتگزاران نتيجه يا درصف درلحاظ

و . دا اقشار اجتماعی ميانی جای ميگير طبقه کارگر يفکری و ھنری و ادبیِ 
  که برای صاحبکاری پول ميسازد، بگيِر مورد نظرمارکس، حقوقنويسندهُ 

 داشته  و قضائی و غيرهاسی سي ياکنانچه نوشته ھايش مضامين ايدئولوژيچ
 ھمچنين توسط جھت گيری طبقاتی و  اش جايگاه اجتماعی بھرحالباشد،

زمينه ھای مستقيماً  در  اونانچه و چ؛اجتماعی اين نوشته ھا تعئين ميگردد
  يا طبقاتی جايگاه بلحاظ مينويسد و يا معنویتوليدی و اقتصادیمربوط به امور 

 کارھای فکری و رھبری در قلمروی  سطوح پائينیدر  شاغل يک فردِ مانندِ ھ
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 نيماً توسط اين واقعيت که يا  و بوده و به قشر متوسط جديد تعلق ميابداقتصادی
اضافه ارزش توليد ميکند و نيماً توسط جھت گيری معين بمثابه يک کارگر

 آموزگار مزبور نيز ؛ وجايگاه طبقاتیِ معنوی در نوشته ھايش تعئين ميشود
ر مدير، مھندس، متخصص فنی، ناظو . ين ميگرددئ اين نويسنده تعھمچون
 عموم موارد در که فوقاً توضيح داده شد، در نظرمارکس نيز، چنان موردِ وغيرهُ 

 و در مواردی ھم در جايگاه طبقاتیِ  جايگاه طبقاتی قشر متوسط جديد
  .بورژوازی بوروکراتيک قرار ميگيرند
 شرکت مختلف حقوق بگيرِ » کارکنان «   در گفته ھای دسته دوم، مارکس

کننده در روندھای توليد ماد ی و معنوی در جامعه بورژوائی را صرفاً ازنقطه 
 ارزش  توليد اضافه ارزش و درعين حال شرکت آنھا در اين روندھایِ نظرِ 

مورد توجه قرار داده و روی اين مطلب متمرکز شده است و نه  افزائی سرمايه 
 بندی طبقاتی آنھا در مناسباتشان با يکديگر در حيطُه روند از نقطه نظر تقسيم

ھای توليد و در سطح جامعه؛ و تا آنجا که من ميدانم او در ھيچيک از آثارش 
تقسيم  کليت بطور مشخص و مستقيم و بقدر کافی مفصل به تحليل و توضيح

 در جامعه سرمايه داری نپرداخته است تا بطور کامل و قطعی طبقاتیبندی 
معلوم شود که نظرش در اين مورد چيست و من فکر ميکنم که مقصود او از 

 مھندسان، ن،ام رويھمرفته تأئيد اين نيست که مدير دوگفته ھای دسته
و نظائر  يا نويسندھا، آوازه خوانھا، آموزگارانمتخصصين فنی و ناظرھا و 

ميدھند  طبقه کارگر را تشکيل  کارگر محسوب ميشوند و جزئی ازآنھا صرفاً 
 و نظر او مويد آنست که اينگونه افراد د اگر چنين تصور شود که مقصوولی

داشت از نظر او يا  طبقه کارگر قرار دارند بايد بگويم که چنين برنيز در زمرهُ 
من در مورد گروھبندی  و نظريه.  او قطعاً نادرست استبگوئيم اين نظر

  .ودرست است صحيح - که بيان شد–طبقاتی در جامعه بورژوائی 
، بنابر جايگاه معين اضح بمفھومی که من بيان داشته ام پرو-   طبقه کارگر

طبقاتی و تمايزات عينی اجتماعی اش، بالقوه تمايل به امحاء ھرگونه تقسيم بندی 
 فعل دارایل اين طبقه اجتماعی درصورتی بطور بابديھی است که.  داردطبقاتی

 ميشود يعنی بطور بالفعل خواستار انجام به ھرگونه طبقات پايان دادن ستِ اخو
انق<ب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم و تحقق بخشيدن به کمونيسم ميگردد 

 منطبق با مصالح طبقاتی که قبل از ھمه بطور کافی از آگاھی و رشد فکریِ 
خودش برخوردار گردد در حاليکه در جامعه سرمايه داری عموماً سخت در 

لوژی ھای بورژوائی و مورد توافق بورژوازی قرار داشته  ايدئو ھجومِ معرِض 
و عموماً بطور غالب از اين ايدئولوژی ھا متأثر ميگردد و بدين ترتيب از رشد 

 -جديد اما قشر متوسط .و تکامل آگاھی طبقاتی راستين خودش ممانعت ميشود
عل خودشان بطور بالف آن اکثراً بلحاظ فکری و فرھنگی طبقاتی خاص که افراد

 از اجتماعی دوگانه اش، عينی ، بواسطه جايگاهھستند تر نيزنسبتاً رشد يافته
تی و از دادن به ھرگونه مناسبات طبقا  به پايانيکسو مانند طبقه کارگر متمايل
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يت طبقاتی بالنسبه ممتاز وبرتر و رھبری کننده  حفظ موقعسوی ديگر خواھانِ 
 نوعی نظام طبقاتی  حفظ يا ايجادِ خود ميباشد که اين يک حاکی از گرايش او به

 کارھای فکری و  عھده دارِ  افراد حقوق بگيرِ و رده فوقانیِ . بورژوائی است
ته تماماً خواستار بقای بال که رھبری و مدبريت يعنی بورژوازی بوروکراتيک

پس .  در شکل دولتی ميباشدو باصط<ح در بھترين حالتنظام سرمايه داری 
يد  بوروکراتيک در کليت خود بکلی و قشر متوسط جدميتوان گفت، بورژوازی

  پايان بخشيدن به نابرابری بين افراد  فاقد خواستِ در کليت خود تا درجه معينی
جامعه از طريق تلفيق کار فکری و جسمی در سطح ھر فرد و امحاء سلسله 

 در برخورداری از ثمرات توليد ايجاد مساواتطريق  از  ومراتب شغلی
اين عدم خواست به امحاء اين نابرابری ھا و پيامد  و  ھستندغيره و اجتماعی

ھای اجتماعی و مادی و معنوی اشان طبعاً در جھان بينی و گرايش فکری 
اقشار مزبور باز تاب يافته و بصورت ديدگاه ھائی بيشتر يا کمتر متفاوت 

ھان بينی اين ج ھرچند امکاناً در التقاط با - قه کارگربومتمايز از جھان بينی ط
  بروز و تجلی مينمايد که در زمانھا و شرايط و مواردِ - آن يا صرفاً تحت لوای

 - یمختلف بصورت نقطه نظرات و موضع گيريھای اجتماعی و سياسی ا
د که د متجلی ميگر- »کمونيستی«و » مارکسيستی«ھرچند امکاناً با نام وعنوان 

ان بينی طبقه کارگر مارکسيسم واقعی بعنوان جھ بيشتر يا کمتر مغاير با
  .ميباشند

 که، به اقتضاء -شراجتماعی ميانی يا فوقانی مزبور قو قرار دادنِ    از اينر
گی دبالذاته ونه بعلت ناآگاھی و عقب مانيعنی جايگاھھای عينی اجتماعی اشان 

و فکری، بطور قابل توجھی يا تماما متمايل به نظام طبقاتی سرمايه داری 
 در زمرهُ طبقه کارگر، چنانچه در - گر اين نظام ھستندرای ديدگاه توجيه دا

ارتباط با مارکسيسم وجھان بينی کمونيستی باشد، امکاناً درعين حال منجر به 
ر و در  طبقه کارگ واقعیِ در جھان بينیِ   مذکوربينی اين يا آن قشرنفوذ جھان 

علی  تقاطی غيرکارگری و کارگری يا صرفاً  ال جھان بينیِ  نوعینتيجه تکوينِ 
الظاھر طبقاتی کارگری ميگردد و بدينگونه گرايش ھای فکری و اجتماعی و 

 با عناصر ايدئولوژيک   بنوعی نيمه بورژوائی يا بورژوائی در التقاطسياسیِ 
ً با لفافه ای از اين عناصر بوجود ميايد در . مارکسيستی و کمونيستی يا صرفا

 مفھوم سوسياليسم و  در زمينهُ  مارکسيسم  تحريفِ واقع يکی از علت ھای اساسیِ 
 کمتر يا بيشتر بورژوائی بوروکراتيک از  مفاھيمِ  برداشت ھا وشِ يپيدا

سوسياليسم ھمين نفوذ جھان بينی ھای متعلق به دو قشر اجتماعی مزبور در 
و چنين نفوذی در عالم واقع بطور خودبخودی . جھان بينی مارکسيستی است

ل مدعی مارکسيست و کمونيست صورت توسط آن افراد و جريانھای بھرحا
کارگر متأثر از يکی ميگيرد که بطور ناآگاھانه يا آگاھانه کم يا بيش بجای طبقه 

 دوقشر اجتماعی و حامی و سخنگوی آن ھستند و بگونه ايکه ممکن است از آن
 تنھا يکی از يا ھر در حقيقت» طبقه کارگر«مقصودشان از در مواردی حتی 
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  يک ازکسانی که بعنوان مارکسيست وکمونيست اين يا آن. ددوی اين اقشار باش
 اگر –دو قشر اجتماعی مزبور يا ھردوی آنھا را بخشی از طبقه کارگر ميدانند 

 برحسب مورد کمتريا بيشتر راست گرا و -دچار نا آگاھی و کج فھمی نباشند
 ھم که البته کسانی.  در تحليل نھائی بورژوابوروکراتيک ميباشنددارای گرايشِ 

ان انجام دھندهُ کارھای جسمی طبقه کار گر را منحصر به مزد يا حقوق بگير
لمروی توليد و توزيع کا1ھا ميدانند الزاماً فاقد انحراف از مارکسيسم و در ق

بدون ايراد واشکال مھم نيستند چونکه ممکن است از جھت يا جھات ديگری 
مده ای داشته باشند ولی بھر گرايش راست روانه يا انحراف و ايراد نسبتاً ع

ھای معتقد به کارگر بودن ھمه حقوق »ستيکمون«ھا و » مارکسيست«حال 
  که شايد حتی قلمروی سياسی و متعلقاتش-بگيران شاغل در قلمروی اقتصادی 
 فوقانی افراد صاحب مشاغل رھبری و  ردهُ را نيز به آن اضافه کنند، اگر حتی
 ی گرايش دارایيا بيشتر قطعاً کمتر  بازھم،مديريت را مستثنی و خارج سازند

وائی بوروکراتيک ھستند يا اينکه بعلت کج فھمی و يا راست روانه و بورژ
  . ناآگاھی چنين گرايشی را طرفداری ميکنند

   تمايزات طبقاتی و نابرابری ھای اجتماعی در جامعه سرمايه داری تنھا 
 و طبقه سرمايه داران رگرامحدود به تمايزات و نابرابری ھای بين طبقه ک

 تمايزات و نابرابری ھای بين طبقه کارگر و خصوصی نميشود بلکه شاملِ 
قشر متوسط جديد، بين طبقه بورژوازی بوروکراتيک، بين طبقه کارگر و 

جديد و طبقه سرمايه  و خرده بورژوازی خصوصی، بين قشر متوسط کارگر
 خرده بورژوازی نيز بورژوازی بوروکراتيک، بينداران خصوصی و 

، بين بورژوازی بوروکراتيک و اقشار ر مختلف بورژوازیاخصوصی و اقش
طبقاتی و کليت تمايزات ميبايست .  و غيره نيز ميگرددسرمايه داران خصوصی

قرار نابرابری ھای اجتماعی در جامعه بورژوائی را درنطر گرفت و مدنظر 
 عبارتست -نجام می پذيرد که درطی دوران سوسياليسم ا-و امحاء طبقات. داد

از پايان دادن واقعی و بنيادی و کامل به مجموعه و کليُه تمايزات طبقاتی و 
نابرابری ھای اجتماعی مزبور و بازتاب ھا و پيامدھايشان در حوزه ھای 

 حاکم جديد و ھيچ نوع سياسی و معنوی و نيز به گونه ايکه ھيچ نوع طبقهُ 
د؛ و تلفيق کار فکری و جسمی در سطح ھر مناسبات طبقاتی جديد بوجود نياي

يت تقسيم کارطبقاتی بمفھوم پايان دادن به سلسله مراتب شغلی و امحاء کلفرد و 
 امحاء طبقات و يک پيش شرط  کلیايندر، که بخش بسيار بزرگی از فواقعی

از ھرکس برحسب توانائی اش و به ھرکس برحسب «پايه ای تحقق اصل
عمدتاً معطوف به ازميان بردن تمايزات طبقاتی و را تشکيل ميدھد، » نيازش

 متشکل از اقشار فوقانی و تحتانیِ بريھای اجتماعی بين طبقه کارگر و نابرا
بری و مديريت در ھمه امور  فکری و ھدايت و رھافراد صاحب مشاغلِ 

ن اقتصادی واجتماعی است که از جامعه سرمايه داری پيشين بجا  مانده گوناگو
   .اند
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و انقيادآميز  ات و مناسبات طبقاتی تنھا محدود به مناسبات استثمارگرانه   طبق
 يک  بالفعل اصلی نميشود بلکه ھرگونه انقياد يا فرودستی معينِ هبين دو طبق

يگر يا بيان ديگر ھرنوع و ھرگونه روابط گروه اجتماعی در برابر گروه د
ی، رھبری کنندگی و اجتماعی سلطه و تابعيت، با1ئی و پائينی، برتری و کھتر

 در يک ک<م ھرنوع  يا، فرماندھی و فرمانبرداری و نظائرآنرھبری شوندگی
مناسبات (. را دربر ميگيرد اجتماعی با1دستی و فرودستیو ھرگونه مناسبات

اقوام و پديدهُ برتری  فرودستانه وفرادستانه بين زنان و مردان و بين ملت ھا يا
ج از روابط فرودستی و ر مستقيماً در خاتهبطلبی نژادی و نژادپرستی ال

 از تعلقات ويژهُ نظام  اينگونه مناسبات ھمی قرار ميگيرند امافرادستی طبقات
ات و مناسبات وجود طبق  غيرمستقيم يا جانبیِ  محصول يا پيامدِ طبقاتی و يا

 ).و با امحاء طبقات  و ھمراه با آن بايد بطور کامل محو گردندطبقاتی ميباشند 
حاء طبقات عبارتست از پايان دادن به ھرنوع و ھر شکل و ھر اندازه از و ام

  .فرادستی و فرودستی در روابط و مناسبات بين انسانھا
تنھا بيانگر واقعيت اجتماعی    تقسيم بندی طبقاتی در جامعه سرمايه داری 

فروش يا عدم فروش نيروی کار خود و استثمار فروشنده نيروی کار توسط 
امر خريد و فروش نيروی کار  بر مبنای  بايد اين تقسيم بندیيست بلکهسرمايه ن

 نيروی  افراد فروشندهُ  يا عدم استثمارِ )در شکل توليد اضافه ارزش(و استثمار
 گروه بندی افراد ازلحاظ اشتغال خريداران آن و نيز با نظر داشتِ  توسط کار

ع ماعی اين نوسطح اجتدر کار جسمی يا کار فکری و رھبری و مديريت و 
 کارمولد در قلمروی توليد و  بلحاط انجام  گروھبندی افراداخير کار و ھمچنين

 و  حاکم روساخت سياسی حوزهغيرمولد در بخش ھائی از حيطه معنوی يا کار
 صورت  ھمارزش و سرمايه افزائی توليد اضافه  که در آن- متعلقات آن

رک و برداشتی از مفھوم طبقات و فقط کسانی که چنين د. انجام پذيرد -نميگيرد
 مناسبات طبقاتی را در مفھوم کامل و جامع آن د در جامعه بورژوائی دارن

 عاری و  کمونيسم بمثابه جامعهُ ان يا خواستارِ درک ميکنند و ميتوانند دارای آرم
 و تمايزات طبقاتی باشند و بطور درست زاد از ھمه و ھرگونه تقسيم بندی ھاآ

 موجوديت بقايای گوناگون طبقات در جامعه ه باشند کهو کافی توجه داشت
 مجدد و بازگشت روابط  رشدِ  درعين حال زمينه ھای بالقوهُ سوسياليستی

استثماری بورژوائی و طبقاتی ھمراه با ساير مشقات و مظالم اجتماعی آن را 
اقص و ناکافی يا نادرست از طبقات تشکيل ميدھد؛ و نه کسانيکه درک ھای ن

   .دارند
 دھندهُ کارھای دون پايهُ   انجام   طبقه کارگر بمفھوم مزد و حقوق بگيرانِ 

داری ، اگر ھم بطور  جامعه سرمايهدی در قلمروی توليد و اقتصاد جسمی و ي
بوده و فاقد خواست گری بينی ھای طبقاتی غير کار بالفعل بسيار متأثر از جھان

تماعی عينی ای را تشکيل  اجتحقق بحشيدن به کمونسيم باشد، بھرحال پايگاه
 مفھوم واقعی و راستين و خاستگاه که خاستگاه سوسياليسم و کمونيسم ب ميدھد
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 ھرگونه مناسبات طبقاتی و فرادستانه و اء بنيادی و کاملِ  امحخواست واقعیِ 
 با تمامی تعلقات و پيامدھای  بين انسانھافرودستانه و ستمگرانه و ستمکشانه

» طبقه کارگر« ناانسانی و ظالمانه اشان ميباشد و نه اجتماعی و مادی و معنوی
 ھمه انواع که تقريباً ھمه انواع مزد يا حقوق بگيران انجام دھندهُ  بمفھومی

» طبقه کارگر«چنين. کارھای جسمی و فکری و رھبری را در برميگيرد
  و سلطه جويانه نيز بوده وک گرايشات بورژوائی بوروکراتيخاستگاه عينیِ 

 خواست و نياز به تحقق لص و کامل بيانگر و مبينِ ابطور خ يتواند نم1اقل
  .ليسم البته بمعنای واقعی باشداسوسي

يعنی » سوسياليسم«و تداوم اين» ساختمان سوسياليسم« باصط<ح    تجربهُ 
اتحاد شوروی سابق و اری دولتی در سده بيستم مي<دی در سرمايه د

 بطور روشن و قطعی - وجوديت داردھنوزھم در چند کشور م  که- ديگرکشورھا
نشان داد که نظام کارمزدی وبطور کلی سيستم روابط کار و سرمايه و نظام 

 مبتنی بر انقياد کار توسط يعنی سيستم و نظام اجتماعیِ (ماعی سرمايه داریاجت
ره کشی سرمايه از نيروی کار و ھبسرمايه، سلطه سرمايه و اسارت کار، 

جديدی، اما ) دولتی( در شکل ميتواند)  ابعاد اجتماعیفرمانفرمائی آن در تمامی
 موجود در شکل  ميتوان گفت جانبیِ اره ای از پديده ھایِ بيش و کم بدون پ

مانند معضل بيکاری يا بحرانھای اقتصادی يا بازار سھام يا تبعيت رف آن متعا
  طبقهُ  وجودِ  بدونرلت عرضه وتقاضا در بازار و غيره وقيمت ھا از تغيئ

  به نمايندگیِ ، و و توزيع وسائل توليدی و شخصیِ وص خص مالکِ مايه دارانِ سر
 بر ،راتيک استبورژوازی بوروک  جديد که نوعی اجتماعی حاکمِ يک طبقهُ 

 اين طبقه حاکم جديد يا بورژوازی بوروکراتيکِ و  جامعه حکمفرما گردد؛
<ً جمعی بر  و بطور کامميدھد  شخصی سرمايه را تشکيل نمادِ  که کليتِ - دولتی

 سطوحِ  متشکل از افرادی است که -  دارد و مالکيتکنترل  و توزيعوسائل توليد
 مشاغل فکری بمعنای مشاغل ھدايت و رھبری و مديريت امور مختلف فوقانیِ 

اين تجربه در زمان . اقتصادی و اجتماعی و سياسی را در اختيار خود دارند
بررسی  ود تا اينکه آنھا آنرا موردمارکس وانگلس يا قبل از آن بوجود نيامده ب

 و تحليل قرار داده و نتيجه گيريھای خود از آن را در نظريه ھايشان درباره
 ميبايست اين موضوع را خوب. طبقات اجتماعی وارد نمايند  سرمايه ومفاھيم

  .تأمل قرار داددر نظر گرفت و بقدر کافی  مورد توجه و 
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   دموکراسی در جامعه سوسياليستی- ٣   
  
 آزادی ھای دموکراتيک و آنگاه جنبه ھای ديگری از نخست مسئلهُ    

 مورد بررسی  و در رابطه با سوسياليسم رادموکراسی در جامعه سوسياليستی
عبارتست از آزادی ھائی » آزادی ھای دموکراتيک«مقصود از . قرار ميدھم

، دی اجتماعکل، آزادی تحزب، آزايده، آزادی بيان، آزادی تشزادی عقچون آ
 سکونت، آزادی آزادی اعتصاب، آزادی برگزاری مراسم، آزادی انتخاب محل

 آزادی ھای دموکراتيک تحت سوسياليسم، در زمينهُ . غيرهانتخاب نوع پوشش و
  :به بيان نکاتی به شرح زير می پردازم 

 اين آزادی ھا بطور  طبعاً ايجاب ميکند که جامعه   او1ً سوسياليستی بودنِ 
 فوق العاده  يعنی ھمه جمعيت منھای گروھھای اجتماعیِ ،»مردم«واقعی برای 
 ژوازی سابق و نمايندگان و  اقشار بور متعلق به افرادِ مشتمل بر زقليل و ناچي

 فکری و سياسی و فرھنگی نزديکشان که ھنوز دارای گرايش و تفکر وابستگانِ 
 داشته باشد که اين بمعنای ضرورتِ  ، وجودو تماماً بورژوائی ھستند عميقاً 
 آحاد مردم يا  آزادی ھای مزبور بطور بی قيد و شرط و برابر برای ھمهُ وجودِ 

 مردم و افراد و  بخش ھای مختلف ھمهُ .بعبارت ديگر عموم افراد جامعه است
 و غيره آنان گروھھای مختلفی که بلحاظ فکری يا سياسی يا فرھنگی يا صنفی

ھنوز درعين حال تاحدودی اگرچه ممکن است  حمايت ميکنند  يارا نمايندگی و
رده بورژوائی  بورژوائی و خد و افکار و گرايشاتِ شتر دارای عقايکمتر يا بي

 مذھبی يا ليبراليستی يا  مختلفِ يا حتی ماقبل بورژوائی در شکل ھایو
فی و خراز تفکرات اشکال ديگری ا و غيره و يا  يا شبه کمونيستیناسيوناليستی

با ستمگری بر  مث<ً در رابطه( سانیان ناغيرعلمی و اخ<قيات و خصائص
ند ولی معذلک بايستی بطور واقعی و بی باَش) ريب محيط زيستحيوانات يا تخ

   .شند برخوردار باقيد و شرط از آزادی ھای دموکراتيک
 ھدف نھائی اش  که معطوف بهش،نجا که سوسياليسم در وجه پوياي   ثانياً از آ

 تحقق بخشيدن به کمونيسم است که در آن تمامی روساخت ميباشد، فرايندِ 
 عقايد و اخ<ق ھا  نگرش ھا وعاری و آزاد از ھرگونه ايدئولوژيک ومعنوی 

ی ھای  ھرگونه ايدئولوژمو غيره و در يک ک<داب و سنن و ھنرھا وادبيات و آ
  کامل به  بنيادی واز آنجا که امر پايان دادن است وطبقاتی و ناانسان و خرافی 

عمال خفقان وجود اينگونه ايدئولوژی ھا و نھادھای مربوطه معمو1ً ازطريق اِ 
  اقناع و آموزش وتربيتِ نوعيت امکان پذير نبوده و نيازمندِ مکوب و مرو س

ر طی  سوسياليستی و د تکامل يابندهُ افراد جامعه بر بستر اقتصادی و اجتماعیِ 
 وتدريجی است، لذا  پيگيری شوندهيک روند تاريخی بيش و کم طو1نی مدتِ 

دموکراتيک بمعنای  جامعه سوسياليستی از اين لحاظ نيز به وجود آزادی ھای
   .واقعی و بطور بی قيد و شرط نياز دارد
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 بی قيد و  مزبور وجودِ   پس از دوجھت يا دولحاظ  بنيادين و اساسی و فراگيرِ 

 واقعی در جامعه سوسياليستی ضروری  بمعنایزادی ھای دموکراتيکشرط آ
 ميگذارد و در ھم وجود دارد که در جھت عکس تأثيرميباشد؛ ولی لحاظ سومی 

 از حالت مطلق  را  جامعه اين درنتيجه بی قيد و شرط بودن آزادی ھای مزبور
قبيل د1لت  محدوديت ھائی از اين براين لحاظ سوم . ی ميسازدنسب درمياورد و

يه ا آزادی ھای مزبور از گروھھای سابقاً سرم سلبِ  ضرورتامکاناً : ميدارد
 بيش و مايندگان سياسی و ايدئولوژيک ن مدافعان وو  و بورژوابوروکراتدار

 متون مذھبی و ، ممنوعيت آموزشن اشاره شدا که فوقاً نيز بد- آنھاکم عمده
فی و ناانسانی در مدارس و لوژی ھای بورژوائی و خرااشکال مختلف ايدئو

 يا شديداً مويِد ستمگری  خرافی شديداً مراسمِ   برگزاریِ ممنوعيت ،دانشگاھھا
،  در مراسم حيوانات يا آزار دادنکشتن نوعيتمطبقاتی يا ملی يا جنسيتی يا م

لزوم ، ليت روحانيون و نھادھای مذھبیا روحانيت و فعسیِ محدودکردن اسا
 فوق  وفکریِ  جريانھای سياسی افراطیِ   آکسيون ھایبله با برخی اقدامات ومقا
 و البته ، يا بنيادگرای مذھبی نژادپرست يا فاشيستی مث<ً ده راست گراالعا

   .امکاناً مواردی ديگر
 درباره سه جھت يا بگوئيم سه عامل تعين  بنظر ميايد در رابطه با آنچه که   

فته شد توضيحاتی بشرح  آزاديھای دموکراتيک در جامعه سوسياليستی گبخشِ 
  : زير 1زم است

مردم، عموم ار آن ره سوسياليستی از ھمان بدو استق   بديھی است که در جامع
افراد جامعه، بايد بمراتب بطور واقعی تر و وسيع تر از باصط<ح دموکراتيک 
ترين جامعه بورژوائی در حيطه ھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی و بلحاظ 

و من فکر ميکنم که . ادی ھای دموکراتيک برخوردار باشندامور فردی از آز
 رگران و تودها کدر دوره ھای آغازين سوسياليسم ھرچقدر آگاھی کمونيستیِ 

ان انق<ب پيشين و در جري  سرمايه داریجامعهُ  دوراِن  که در-  مردمھای
 وسيع تر و عميق تر و تکامل يافته تر باشد بھمان - سوسياليستی کسب کرده اند

  مساعد تری برای استقرار آزاديھای واقعی و بدون قيد و شرطِ نسبت وضعيتِ 
امر و اين  جامعه بوجود ميايد و مطالبه اين آزادی ھا از سوی افراد دموکراتيک

ن صدق د کار استقرار سوسياليسم و بقاء آنيز در مور تی ديگرا از جھطبعاً 
 که بقول مارکس - وسياليسمالبته در دوره گذار از سرمايه داری به س(.مينمايد

  که بويژه مدت-ست» ديکتاتوری انق<بی پرولتاريا«بلحاظ سياسی متناظر با 
 ممکن است  در ابعاد مختلف آن را شامل ميگرددکاربرپائی سوسياليسم زمان

جود پيدا نکند و محدوديت ی باشد که اين آزادی ھا اينچنين وشرايط به گونه ا
اينکه در  ).آنان بوجودآيد  و گروھھای نمايندهُ ھائی از اين حيث برای مردم

 بورژوائی بر  مالکيت ھای بورژوائی يا خرده مستقرشدهُ سوسياليستیجامعهُ 
ليت ھای ا و شيوه بورژوائی و خرده بورژوائی فععوسائل توليد و توزي
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 اقتصادی ديگر منسوخ شده و به بيانی ممنوع ميباشد و نظام آموزشیِ 
سفی و اجتماعی لزش دروس مذھبی و تعليمات  فوو آم دهحاکم بو سوسياليستی
 ديگر بر افتاده و  و ناانسانی و خرافیبورژوائی و خرده بورژوائیو اخ<قی 

 بدين معنا نيست که آزادی ھائی چون بمعنائی ممنوع است و غيره و غيره،
آزادی عقيده و بيان و اعتراض و تشکل واجتماع و غيره از مردم و عموم افراد 

ليات آن سلب گردد و يا با ھرنوع تفکر منجمله طرفدار نظام سرمايه داری و تج
وطی شود؛ با رروالی معمول و عمومی مقيد به شه ھا برای آنان باين آزادي

گروھھای نماينده و حمايت  در ميان مردم و ی غيرسوسياليستھای مختلفِ گرايش
، ھای دموکراتيکو شرط آزادي بی قيد  وجودِ چارچوبِ  بايد، در آنان معمو1ً کنندهُ 

   . از طريق اقناع و آموزش مقابله کردبروشھای واقعاً دموکراتيک و
و ی طبقاتی يا ناانسانی و خرافی لوژی ھا ايدئوريشه ای و کامل ھمهُ    امحاء 

  که بمثابه روندھای معينی در بطن جامعه سوسياليستیِ -نھاآ نھادھای مربوط به
 که اينگونه من بطورکلی مستلزم آنستنظر ب- مستقر شده صورت ميگيرد

معتقدات و اخ<قيات و تماي<ت در ھيچيک از حيطه ھای سياسی و معنوی 
چنين شوند باقی ميمانند   که درصورتيکه- سرکوب و فرو خورده و مخفی نشوند

 بلکه بطور آزادانه امکان بيان و تظاھر -ھم در خفا تقويت ميشوند وشايد
  تکامل يابندهُ اقتصادی و اجتماعیِ  ر بستر مساعدِ ب، پيداکنند تا اينکه

 و  و پيگير شونده بلند مدت با کار مستمر در يک فرايند تاريخیِ سوسياليستی،
 آموزشی و روشنگری و قانع سازی بروشھای صحيح علمی و انسانی بسندهُ 

تدريجاً ترک و محوگردند و اين امر نيازمند وجود بی قيد و شرط آزادی ھای 
 ھمه افرادِ .  ميباشد نيزهعتيک بمثابه روالی معمول و عمومی در جامدموکرا

 که در ابتدا عموم افراد جامعه را -  ايدئولوژی ھای مزبوربيش و کم حاملِ 
 از طريق پی مدتبالنسبه دراز يک فرايند تاريخی  بايستی طیِ - شامل ميشود

رد جھان و درمو(چنان تفکرات و اخ<قيات وتماي<ت خودبردن به نادرستی 
 که طی فرايندی منطبق با - آن پی بردن به زائد شدنِ  باقاتی پرولتاريابينی طب

دريجاً از آنھا دست  ت) صورت ميگيرد به کمونيسمفراينِد تکامل سوسياليسم
ره بطورکامل آنھا را طرد نمايند؛ و معدود افراد فوق العاده بکشند و با1خ

سوسياليستی   جامعهُ  بر بسترِ  بايداً  ھم که چنين نکنند قاعدتیسرسخت و متحجر
 با فوتشان وعدم جايگزينی اشان توسط کسانی ديگر ازميان ند نسلدرطی چ

  . بروند
ھم تحت   ديگریفاکتور عمل کنندهُ    معھذا، ھمانطور که فوقاً اشاره شد، 

 در اين کدموکراتي دارد که بی قيد و شرط بودن آزادی ھای سوسياليسم وجود
 یدر جامعه سوسياليست: اورد ونسبی ميسازدالت مطلق درميحجامعه را از 

استقرار يافته بويژه در دوره ھای اوليه آن کام<ً امکان دارد که برخی اقدامات 
و فعاليت ھای پاره ای از جريانھای سياسی يا ايدئولوژيک فی المثل جريانھای 

بر جامعه ل  فاشيست يا بنيادگرای مذھبی بطور عملی و بالفعناسيوناليستیِ 
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ای رعب و ناامنی يا بدگمانی  ان مردم بطورويژه جدی وارد کند يا درميضربه
در چنين حا1تی  جاد نمايد وغيره ، کهيسردی کاذب نسبت به سوسياليسم الو د

ثريت مردم يا مطابقت با قانون ک نظر و رأی ا موافقتِ درصورتِ (ممکن است
 اعمال مذکور و تنھا اين  امات ومرتکبين اقد)  مورد تأئيد اين اکثريتمصوبِ 

 بعنوان افراد يا و مجازات يا کمهاافراد معين برحسب مورد بازداشت و مح
ت شوند يا برخی از آزادی ھا از آنھا سلب الي از پيش ممنوع الفعگروھی خاص

 آزادی ھای کردن وددوچنين چيزھائی بھر حال بمعنای مح....گردد يا
قب<ً گفته  ھمانطور که يا. ن اين آزادی ھاستط بودرموکراتيک و بی قيد و شد

و نمايندگان و  مث<ً ممکن است از بازماندگان اقشار بورژوازی سابق شد
باشد  مدافعان بيش و کم مھم و فعالشان آزادی ھای مزبور کم و بيش سلب شده

 حيوانات در مراسم منع شده و ممنوع ميباشد و غيره يا مث<ً کشتن و آزار دادنِ 
تيک و يا بی قيد و شرط او اين محدود کردن ھای آزادی ھای دموکر .رهو غي

 بخصوص در دوره ھای اوليه آن که حاوی یبودن آنھا در جامعه سوسياليست
داری پيشين است حاکی از   سرمايهنسانیِ ا نظام طبقاتی و نا قویِ آثار و بقايایِ 

 قابل مل موارِد نسبتاً ميتواند شامواردی فوق العاده نادر و استثنائی نيست بلکه 
   .توجھی باشد

ھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی  آزادی ھا در عرصه  بودن طربی قيد وش   
 رحال رويھمرفته نسبت به که بھ-و در امور شخصی در جامعه سوسياليستی

ئی ھم  بطور بمراتب وسيع ترو وعميق تر و دموکراتيک ترين جامعه بورژوا
 در واقع تا حداکثر امکان پذير متحقق گشته و لذا - ندتحقق پيدا ميک یواقعی تر

 م يعنی جامعهُ فقط با تحقق کمونيس .امری نسبی و نه مطلق محسوب ميشود
 ملی و قومی عاری از ھرگونه آثار و بقايای مناسبات طبقاتی و تقسيم بندی ھای

ھای مادی و اقتصادی و در روبنای  و ھرگونه ناانسانيت گرائی در عرصه
رضات اجتماعی اعی و ايدئولوژيک و معنوی است که تضادھا و تعاجتما

 که در جامعه سوسياليستی اگرچه بطور پيوسته کاھش يابنده –حاصل از آنھا 
، ک ه و آزادی ھای دموکراتي کام<ً ازبين رفت-ولی بھرحال ھنوز وجود دارند

 يوهُ شتعالی يافته اند، بصورت جزئی از اظ محتوای خود ھرچه بيشتر که بلح
 ھمگان رفتار طبيعی و خودبخودی ھمه افراد جامعه در آمده و بدينگونه شاملِ 

سوسياليسم در وجه . شده و بطورمطلق بی قيد و شرط ميگردد بمعنای مطلق آن
و شرط بودن آزادی   امر بی قيدپويايش در اين ارتباط فرايند تاريخی تکاملِ 

   .ھای مزبور از نسبی به مطلق است
فته شد، نسبت گ، ھمانطور که سياليستی آزادی ھای دموکراتيکه سو   در جامع

به دموکراتيک ترين جامعه سرمايه داری ھم بمراتب از ابعاد پرعمق تر و 
ين وجود بی قيد و شرط بودن اين آزادی اترده تری برخوردار است ولی باسگ

 بی ودِ اگر کسانی ھستند که در واقع معتقد به وج. ھا نه مطلق بلکه نسبی است
 آزاديھای مزبور در جامعه سوسياليستی ميباشند ، بنظر من، قيد و شرط مطلقِ 
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ايد ھم ناشی از ست و شر تصوری ذھنی گرايانه و ناددچارِ اين کسان قطعاً 
 در تحليل نھائی ليبرالی در اين باره  بلحاظ طبقاتینوعی دلبخواھی گرائیِ 

 چگونگی ديشند وتعمق ورزند کهبين آنھا بايد در اين زمينه بقدر کافی. ھستند
  تماي<ت برخیسوسياليستی را نه صرفِ  ھای دموکراتيک در جامعهآزادی 

 و  تعئين ميکندآنھا درگيراست جامعه با افراد بلکه مجموع واقعيات عينی ای که
قابله شود و ت و تھديدات عليه سوسياليسم مامااز جمله اين واقعيت که بايد با اقد

 سياسی و فرھنگی و فکری و  بقايای بالنسبه قویِ شرايط وجودِ اين مقابله، در 
 در مواردی و بطريقی به ورژوائی و غيرسوسياليستی، ممکن است باخ<قیِ 

   .يانجامدن آزادی ھای مزبور بمحدود شد
 واقعاً سوسياليستی اين مردم ھستند که بھرحال    درست است که در جامعه

 نظام اجتماعی و سير حرکت آنرا تعئين مطابق با خواست و نظر خود چگونگی
مينمايند و لذا آنان بايد مطلقاً بدون قيد و شرط از آزادی ھای دموکراتيک 

درعموم  برخوردار باشند اما از سوی ديگر در چنين جامعه اکثريت با1ی مردم
 بلکه بطور جانبدارانه از سوسياليسم و امرِ  بنحوی باصط<ح بيطرفانه موارد نه

  دفاع آنان ميتواند در مواردی مث<ً ايند و دفاع خواھند کر تکامل آنء و ابق
منجر به کاھش آزادی ھای مزبور برای اقليت ھای بسيار کوچکی از جمعيت 

البته مقصود از سوسياليسم مورد دفاع مردم سوسياليسم راستين و واقعی .گردد
ھا، که  ھای دروغين يا شبه سوسياليسم»يسمسوسيال«است وگرنه دفاع از 

 اين يا آن نوع ديدگاه و خواست بورژوائی بوده و ممکن است در جامعه بيانگرِ 
ی ازميان  تقليل يا حت عمده شوند، منجمله درجھتِ مطرح يا حتی برجسته يا

  . نيز قرار دارد آزادی ھای مزبوربردنِ 
را از جھات ديگری به شرح زير مورد توجه قرار » دموکراسی «   حال مقولهُ 

   :ميدھم
دو وجه  و بمفھوم وسيع مشتمل بر فت که دموکراسی بطور کلی   ميتوان گ

 آزادی ھای به بيان ديگر آزادی ھای اجتماعی و فردی يا يکی: است
عموم شھروندان جامعه بورژوائی يا عموم بمعنای (دموکراتيک برای مردم
 و ديگری ھدايت و رھبری امور مختلف سياسی و) افراد جامعه سوسياليستی

 عمق ودامنُه برحسب ميزانِ . اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی  توسط مردم
 دموکراسی بمفھوم مذکور، ما با اشکال و درجات مختلف و معينی از فراگيریِ 

ا بطورکلی به دموکراسی ر نھاموکراسی مواجه ھستيم که ميتوان آد
و )  تحت حاکميت بورژوازیدموکراسی در جامعه سرمايه داریِ (بورژوائی

 يستِی تحت حکومتِ لدموکراسی در جامعُه سوسيا( دموکراسی سوسياليستی
  .تقسيم نمود) کارگری که  تکامل يافته ترين و عميق ترين دموکراسی است

 تأثير  تحت که خود طی مراحل تاريخی موجوديتش-   دموکراسی بورژوائی
و برای ھمگان ئی مث<ً در زمينه حق رأی برای مبارزات اجتماعی در زمينه ھا

سترش يافته و بع<وه در ھر زمان معينی ھم ممکن است فقط تا درجُه زنان گ
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 سرمايه دار د1لت  اساساً بر دموکراسی برای مجموع طبقهُ -  يابدقمعينی تحق
 اکميت سرمايه يا به بيان ديگر دموکراسی در چارچوب حدارد و بيانگر

 آن بنحوی وديتِ  ولی موجح دموکراتيک بورژوازی ميباشدحاکميت باصط<
را ھم در برميگيرد که اينھم البته  نسبتاً محدود و صوری عموم شھروندان

 آزادی ھای اجتماعی و النسبه محدود و کم عمقی ازبعمدتاً مشتمل براشکال 
ھدايت و رھبری و مديريت امور محتلف جامعه  کار فردی برای اينان ميباشد و

ار نمايندگان و کارگزاران طبقه  اين کار در انحصو را اص<ً شامل نمشود
 قرار -د مردم انتخاب ميشون توسط امکاناً  که علی الظاھر- يه دارسرما
 »  دموکراسی بورژوائی« از ضمناً ميتوان گفت که امروزه مقصود(.دارد

در حاليکه تحت دموکراسی ). د کنونی اش ميباش ترين شکِل تاتکامل يافته
 آزادی ھای  عميق و گسترده ازمعه بطورسوسياليستی عموم افراد جا

 خود که يق نمايندگان راستينراز ط  ميگردند و ھمچنيندارورک برخدموکراتي
ر مختلف جامعه و بطور واقعی متکی بر نظر و رأی آنان ھستند امدرعين حال

   .را ھدايت و رھبری و مديريت مينمايد
 که -دموکراسی در دورانھای اخير و حاضر، قبل از گذار به    بلحاظ تاريخی،

 فردی بر جامعه ائی است، ديکتاتوری مطلقُه غالباً قاعدتاً دموکراسی بورژو
  قویِ بيش و کم غالب بودِن عناصرِ  ديکتاتوری مطلقه يا ناشی از .حاکم است

  فئودالی و پيشاسرمايه داری در نظام حکومتی و حقوقیِ ايدئولوژيک و سياسی
ه و بصورت مانده بود ری نسبتاً عقب نيمه سرمايه داری يا سرمايه داجامعهُ 

تجلی پيدا   ولی ھمگی شديداً استبدادی مذھبی  يا جمھوری يا سلطنتیحکومتِ 
 تاريخی و اجتماعی و اص و ويژهُ  خ علل و عواملِ يا اينکه تحت تأثيرِ  و ميکند

 ؛ نه بسيار پيشرفته بوجود ميايد معمو1ً  در جامعه سرمايه داریِ  ديگریسياسیِ 
صرفنظر از دوره ھای موقتی و کوتاه مدت بحران سياسی يا  -  دوم در موردو

اقتصادی يا جنگ وغيره که حکومت بورژوازی نوع دموکراتيک ھم امکاناً 
 نميتوا - ديکتاتوری مطلقه می بيندعمال خود را در عرصه ھائی دراِ مصلحت

 را تبور جناح ھائی از بورژوازی حکومعلل و عوامل مز گفت که در نتيجهُ 
 نه خواھان دموکراسی بورژوائی بلکه خواستار اعمال  کهبدست ميگيرند

ميتوان در مورد . ديکتاتوری مطلقه خود بوده و اين ديکتاتوری را حاکم مينمايند
 در زمانھای بعد  دوره محمد رضاشاهن کنونی و نيز دوره رضا شاه وايرااول 

ون  تا کنون و ھم اکن يا عربستان سعودی از زمان پيدايش مرداد٢٨از کودتای 
روس امروزی را بعنوان نمونه و مثال از و درمورد دوم کشور چين يا ب<

 از - 1اقل امروزه ھم و درمورد اول- در واقع گروھھائیديکتاتوری مطلقهُ 
   .بورژوازی ذکر نمود

توری مطلقه به دموکراسی و تکامل دموکراسی بطورکلی سه    گذار از ديکتا
 دموکراسی بورژوائی يا لهُ  مرح- ١:  اين شرح را طی ميکندی بهيخرمرحلُه تا

 بصورت  وديکتاتوری مطلقهاريخاً ب<فاصله بدنبال گذار از ليبرالی که ت
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  گذاری که در- وجود پيدا ميکند در جامعهحاکميت دموکراتيک بورژوازی
خود بھرحال يک تحول اجتماعی بالنسبه مترقی و  يخی و در جایرمقطع تا
نی ای  ممکن است دوران تاريخی بسيار طو1 و- پيش محسوب ميگرددگامی به 

 و بھرحال تحت حاکميت دموکراسی بورژوائی نسبت به ؛ا دربرگيردر
 بلحاظ سياسی نجا که به اين عامل مربوط ميگردد، تا آقه،ديکتاتوری مطل

شرايط بالنسبه مساعدتری برای طبقه کارگر و پيشروان فکری و سياسی او 
بصورت جامعه  »دموکراسی انق<بی« وموقتیِ  زودگذر  مرحلهُ - ٢ .شودايجاد مي

  در طی جريان تاريخیِ ، امکاناً و نه لزوماً و قطعاً ،انق<بی که دموکراتيک
تاتوری مطلقه به  يا شايد از ديکداری به سوسياليسم انتقال از سرمايه

اقشار  دموکراسی برای تمامی طبقات و  بصورت تحققِ  بورژوائی،دموکراسی
 بوجود ميايد و طی اين مرحله ،و گروھھای اجتماعی در جامعه بورژوائی

 ميکنند تا ازطبقات ديگر ت<ش  پرولتاريا و ھمينطور ھريکجريانھای پيشروِ 
، از نظر طبقه کارگر  که- را برای انتقال به مرحلُه بعدی جامعهتوده ھای مردم

 انق<ب سوسياليستی زم، پيش شرط ھای مادی و اجتماعی 1 وجودِ در صورتِ 
رحله دموکراسی  م- ٣.  قانع و بسيج و ھدايت نمايند-و گذار به سوسياليسم است

ئی يا سوسياليستی که بر حکومت طبقاتی پرولتاريا د1لت دارد و با ارياپرولت
سوسياليسم را يخی رو کل دوران تا برقراری سوسياليسم درجامعه آغاز ميگردد

امعه  برای عموم اعضاء جوِد دموکراسی واقعیرد وبيانگِر وجدربر ميگي
 در  که- »دموکراسی«،  بمفھوم وسيعامحاء دولتميباشد؛ و با تحقق کمونيسم و 

 مفھوم خود -  د1لت مينمايد معينی از حکومِت طبقه حاکمجامعُه طبقاتی بر شکل
ی از را از دست ميدھد و محتوای بسيار تکامل و تعالی يافتُه آن بصورت جزئ

  . ھمه افراد درميايدِت اجتماعیِ ق و عادااخ<
 در نوشته حاضر بطور ۵   بنظر من، ھمانطور که در قسمت اول از مبحث 

مفصل تری آمده است، کشورھای سرمايه داری بيش و کم عقب مانده و درعين 
  مندِ ی مطلقه بورژوازی، بلحاظ تاريخی علی العموم نيازحال تحت ديکتاتور
آن   ھستند که درنتيجهُ  ته آن نوع انق<ب دموکراتيکبالو  انق<ب دموکراتيک

 ولحاو1ً اين ديکتاتوری مطلقه به دموکراسی بورژوائی در کاملتری شکل آن ت
يابد و ثانياً يک دگرگونی و سمت گيری اقتصادی جدی وپايدار به نفع توده ھای 

نيکه يخی تازمار تا کشورھای مزبور، در مقياس.کارگر و زحمتکش بوجود آيد
 که از تکامل اقتصادی واجتماعی سرمايه داری نرسيده اند ھنوز به آن سطح

 ی گذار به سوسياليسم بطوری برارپيش زمينه ھای مادی و اجتماعی ضرو
 اين نوع انق<ب دموکراتيک حلهُ ر در مشده باشد، فراھم در آنھا  و بالفعلواقعی

حقق پيروزمندانُه انق<ب  و ت.ه انق<ب سوسياليستی قرار دارندو نه در مرحل
 حداقل معينی از آگاھی  بالفعلِ دموکراتيک مزبور مھمتر از ھمه مستلزم وجودِ 

 درطی زمان وقوع موقعيت سياسی و اجتماعی در ميان توده ھای وسيع مردم
 بتوانند برای حصول ھای بپاخاستهوده است تا اينکه اين تانق<بی و انق<ب 
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 افراد و احزاب و  پيگيری نمايند و فريبکامل به اھداف مذکور ت<ش و
ديکتاتوری مطلقه يا  بيش وکم خواھان ھمان ورند کهجريانھائی را نخگروھھا و 

و تحقق اين سطح از . ژوازی ميباشندتأمين حد اکثر منافع اقتصادی برای بور
تلفی بستگی داشته باشد که  ميتواند به عوامل مخآگاھی توده ھای وسيع مردم

  آگاه گرانُه نسبتاً کافی و مطلوبِ  فعاليتِ  آنھا قاعدتاً عبارت ازده ترينتعئين کنن
 نسبتاً  پيشروِ  جريانھای برخی طبقه کارگر وکمونيست ھا و پيشروان انق<بیِ 

 کم و بيش طو1نی  بويژه در زمانھای مزبور ھای در ميان توده ديگرمترقیِ 
بتاً  نس موقعيتِ  وجودِ زمِ ، چيزی که مستل پيش از وقوع انق<ب ميباشدمدت در

ھا در کشورھای  تن. نيز ھست در زمانھای مزبورمساعد برای اين جريانھا
سرمايه داری پيشرفته يعنی بلحاظ اقتصادی و اجتماعی بقدر کافی تکامل يافته، 

 باشند، بورژوازی  ديکتاتوری مطلقه سلطهُ عللی استثنائی تحتِ  چنانچه به
اتيک انجام انق<ب سوسياليستی و گذار به دموکر از انق<ب بعد ب<فاصه

انق<ب  سوسياليسم در دستورکار قرار ميگيرد و يا شايد ھم تنھا يک
   . را نيز بانجام رساندکايف انق<ب دموکراتيظ 1زم ميباشد که ویسوسياليست

 تحقق دموکراسی سوسياليستی پايانی اين مبحث، در رابطه با امر    در قسمت
را مورد توجه و بررسی قرار   مسئله اين امور توسط مردم، رھبریدر زمينهُ 

ميدھم که در جامعه سوسياليستی مرجع نھائی در تصميم گيری ھای ک<ن در 
 از  نظر  پيشبرد امور اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرھنگی عبارتزمينهُ 

    : ديگرو رأی مردم است و نه چيز
ھدف ھرگونه قانون و تعئين ھرگونه    تحت سوسياليسم مرجع نھائی در تدوين 

 امور مختلف اجتماعی  اداره و پيشبردِ و برنامه و سياست و روش ک<ن و کلیِ 
عبارتست از خواست ونظر مردم يعنی آنچه که رأی اکثريت مردم بيان و باز 

اعضاء ھرارگان ( و نظر ف<ن حزب يا گروه يا فردگو ميکند و نه خواست
 آنچه که چوبِ را و در چريتی و غيره تنھا برطبقشورائی يا حکومتی يا مدي

زئيات امور را توسط مردم به تأئيد و تصويب نھائی رسيده است عمل و ج
 سوسياليستی يعنی اينکه  ضوابطته تحت شمولِ بد و آنھم التعئين و اجرا ميکنن

و تحت نظارت و  آنھا بايد منتخب مستقيم مردم يا شوراھای منتحب مردم
حقوق و عايدی اشان  عزل باشند و م و ھرلحظه توسط آنان قابلمرد پاسخگو به

که بيانگر انجام   اين امر).کنان متوسط جامعه باشدرسطح حقوق و عايدی کا ھم
گيری امور زندگی اجتماعی و مادی و معنوی انسانھا مطابق با خواست و ارادهُ 

 مردم واقعی خود آنان ميباشد در ھر مورد مشخص از طريق نظر خواھی از
برحسب مورد کل مردم يا مردم يک منطقه يا شھر يا ناحيه معين يا ( ذيربط

عموم کارکنان يک رشته يا موسسُه معين توليدی و اقتصادی يا فرھنگی يا 
هُ نظرخواھی از مردم ھم بايد  شيو و.انجام می پذيرد) آموزشی و غيره و غيره

 در بيان  انتخاب خود ونهُ  زمي در افراد ھمهُ ی بر آزادی واقعی و کاملِ مبتن
 باشد و در ھر مورد مشخص متناسب با شرايط ست و اظھار نظر خوداخو
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 امور کلِی جامعه  در کار رھبری و پيشبردِ .بطور صحيح تعئين گردد
سوسياليستی، مراجعُه مستقيم به نظر و رأی مردم شيوه و روال معمول و 

ازگو ميکند تعئين کنندهُ شود و آنچه که اين نظر و رأی بيمتعارف محسوب م
امه ھا و ف ھا و برن تصميم گيری ھا و اقدامھا و ھد ک<نِ نھائی قوانين و اشکالِ 

تلف اجتماعی است و نه نظر و رأی   امور مختدابير و روشھا در کاِر پيشبردِ 
 ارگانھای شورائیِ .  يا افراد)حتی تشکل ھای شورائی( ف<ن احزاب يا گروھھا

 که خود -  قانونگزاری و قضائیم ھمراه با ارگانھای دولتی و مستقيم مردمنتخبِ 
 که رويھم حکومت سوسياليستی - يا منتحب مستقيم مردم ھستندمنتخب شوراھا

 و اداره کنندهُ رھبری» شورائی«را تشکيل ميدھند و ھمچنين ارگانھای 
تصادی و آموزشی و فرھنگی و غيره عموماً و طبق روال موسسات مختلف اق

ايد در اتخاذ نھائی تصميم ھای ک<ن وکلی به رأی مستقيم مردم رجوع عادی ب
کنند و فقط در موارد فوق العاده اضطراری و فوری و موارد حقيقتاً موجه 

 نباشد استثنائاً مجاز ھستند و  و عملی ممکن واقعاً ديگر که رجوع به آراء مردم
ه به اتخاذ  تحت نظارت شورای مربوط-  در مورد ارگانھای حکومتی-آنھم

 فی المثل احکاِم .قدام و اجرا مبادرت نمايند نھائی جھت ا وتصميم کلی
 به تأيئِد نھائِی  سوسياليستیِ دادگاھھای سوسياليستی، که منطبق با قوانيِن مصوبِ 

 موارد  مجاز محسوب  عموماً در زمرهُ چنانمردم رسيده صادر ميشوند،
  .ميگردند

اجتماعی و  امور اقتصادی و سياسی و    در جامعه سوسياليستی، در ھمه
از آنان مربوط  ا کوچک معينی يا بخش بزرگ يفرھنگی که به عموم مردم

 در ھر شکل و ھر ونی و روال معمول کار اينست که ھر قانميشود، قاعده
 بايد تصويب شود و، در موارد ک<ن و کلی، ھر اقدامی که بايد انجام  کهسطح

بال و متحقق شود و ھر خط مشی يا سياستی که بايد گيرد و ھر ھدفی که بايد دن
خست و ابتدائآ توسط در پيش گرفته شود و ھر روشی که بايد بکار بسته شود ن

ا امکاناً  يا نظارت يا قانونگزاری و غيره يھبری ومديريتنھاد ذيربِط ر
 حزبی يا غير حزبی و يا کسان ديگر، که عضو يا مسئول وان کمونيستِ رپيش

 ميگردد و آنگاه  يا ارائه حکومتی يا مديريتی نيستند، پيشنھاد و مطرحدر نھادی
مث<ً ساکنين يک (يعنی کل مردم يا بخش ذيربط معينی از مردم توسط مردم

بطور آزادانه و بقدر کافی مورد بحث و بررسی ) ناحيه يا کارکنان يک موسسه
واھی از آنان جه اين بحث و بررسی در يک نظر خقرار ميگيرد و با1خره نتي

ی اکثريت تأئيد و تصويب گردد گيری واقع ميشود و آنچه بنابر رأمورد رأی 
 يا روش يا اقدام مورد  يا سياستبعنوان قانون يا ھدف يا برنامه يا خط مشی

وسسه يا ارگانھا و موسسات نياز پذيرفته و قطعی شده و توسط ارگان يا م
 - اليستی قب<ً بيان شده ھستند سوسي که اعضايشان تحت شمول ضوابط- مربوطه

  . به مرحلُه اجرا درميايد وجزئيات عملی آن مشخص و پيگيری ميشود
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    در جامعه سوسياليستی، نه حزب يا احزاب کمونيستی بلکه مستقيماً مردم و 
  منتحب مستقيم مردم و تحت شمول ضوابطکه اعضايشان( يا ارگانھای شورائی

 واجد افراد و اوليه دولت را از ميان ضاء اصلیاع) باشند ميی سوسياليستمعينِ 
 اقتصادی و  جداگانهُ  و سازمانھایبرميگزينند و در سطح موسساتشرايط 

 ی ھا»شورا« نيز  و غيره و نظامی و پليسی فرھنگی آموزشی واجتماعی و
 ) دانشجويانمربوطُه ديگر ماننديا عموم افراِد ( کارکنان  عموممنتحبمستقيماً 

ور يا مستقيماً توسط عموم ين ديگری، که توسط شوراھای مزب اشخاص معو
مول ن و افراد مربوطه انتخاب ميشوند ومانند اعضاء شوراھا تحت شکارکنا

ضوابط سوسياليستی ھستند، کار رھبری و مديريت يا فرماندھی را انجام 
 در ھر سطح و حيطه و محدودهُ يريت يا فرماندھی رھبری و مد کار و؛ميدھند

 در موارد ک<ن  نيز و توسط ھر نھاد و فرد و گروه افراد يا سازمانیاعیاجتم
 رجوع به نظر و رأی  چنانکه بيان گرديد طبق روال عادی بر اساسِ و کلی
  .پذيرد  واز اين طريق انجام می ذيربط مردممستقيمِ 

 ر دورانِ که من ميتوانم در مورد آينده ھا تصور و پيش بينی کنم، د    تا آنجا
 تدارک  درازمدتِ ارچوب شرايط اين جامعه، کارِ  سرمايه داری و در چعهُ جام

تھا و پيشروان و ستھای کمونيي گذشته از فعال، انق<ب سوسياليستیذھنی فکری و
ھا  فعاليت تشکل مندِ اً نيازفعالين انق<بی کارگری بصورت منفرد، طبع

نی يا  سرنگووگروھھای کمونيستی و سپس انجام اين انق<ب بمفھومِ 
سی توسط  حکومت بورژوازی و تصرف قدرت سيابنيادی برکنارکردنِ 

)  و پيشبردِ سازماندھی و ھم آھنگ سازی( رھبری زمندپرولتاريا امکاناً نيا
مبارزات انق<بی توده ھای طبقه کارگر وساير اقشار زحمتکش توسط احزاب 

 ھا ھمچنين چونکه در آينده» امکاناً «ميگويم ( انق<بی کمونيست خواھد بود
 ای ھای انق<بی»شورا« افراد و ارگانھا يا ممکن است اين رھبری توسط

 توده ھای کارگر  خودِ ستانه يا در جريان انق<ب از درونِ صورت گيرد که در آ
 بيرون  نسبتاً با1 کمونيستیِ  و آگاھیِ  رشد فکریز برخوردار او زحمتکشِ 
 به پيروزی قطعی رسيد، احزابنق<ب اما بھرحال ھمينکه اين ا). خواھند آمد

بايستی، در طی دورهُ برپائی  مشابه ديگر  و نيز ارگانھا و سازمانھایمزبور
رگری وانجام انق<ب ھای آغازين اقتصادی و فرھنگِی سوسياليستی احکومت ک

سرانجام تماماً و بطور قطعی به  برپائی سوسياليسم، نقش رھبری خود را يعنی
 بديھی است که در جامعهُ . مستقيم مردم واگذار کنندارگانھای شورائی منتخب 

 افراد، بعنواناحزاب کمونيستی و نيز ساير احزاب،  اعضاء سوسياليستی
وراھای مربوطه برای يا در مواردی از سوی ش  از سوی مردمميتوانند

عضويت در شوراھا و ارگانھای رھبرِی دولتی و ارگانھای مديريت موسسات 
اما  ھا مشارکت نمايند امور اين ارگاندر انجامو بدين گونه   انتخاب شوندو غيره

خواھد بود از   عبارتاحزاب مزبور در اين جامعه مستقيم نقش و عملکردِ 
 فکری و جھت بخشی و روشنگری و ترويج وتبليغ و از اين طريق ھدايتِ 
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ء شوراھا و مسئولين اتيک عموم افراد جامعه و اعضار به انديشه و پدھی کلش
 ارگانھای مديريتی وغيره در راستای حفاظت از سوسياليسم و تی و اعضاءدول

 به کمونيسم و در جھت  آن و تکامل آن صحيح و موفقيت آميز اموردِ پيشبر
  . سوسياليسم در سطح جھانی و غيرهقِ ق تح امرِ پيشبردِ 

 نظر و رأی مردم در جامعه بته در رابطه با امِر مرجع نھائی بودنِ    ال
تی در تصميم گيری ھا واتخاذ اقدامات و خط مشی ھا و روشھا سوسياليس

 اين  امکاناً بهلی ووغيره بشرحی که بيان گرديد، ازجمله اين حقيقت اساسی
د که توده ھای مردم مطابق با سطح د مطرح ميگر و با اين نتيجه گيریشکل

فعل آگاھی اجتماعی بالفعل و بالنتيجه سطح خواست ھا و مطالبات اجتماعی بال
 کافی از آگاھی صحيح خود نظر و رأی ميدھند و لذا درصورتيکه آنان بطور

نفع و ص<ح حقيقی و واقعی خود  وردار نباشند امکان دارد کهکمونيستی برخ
ھا و  را درست تشخيص نداده و موافق با قوانين و ھدف ھا و خط مشی

 منجر به عدم انجاماين ممکن است سر ی ندھند و سوسياليستی رأروشھای واقعاً 
 و لذا سوسياليسم يا حتی شکست قطعی آن گرددتحقق و پيشرفِت پيروزمندانُه 

 سوسياليستی بايد در ھمه ابعادش تحت رھبری و درواقع حاکميت احزاب جامعهُ 
اما بنظر من، با توجه به خط مشی و شيوه ای که من .کمونيستی قرار گيرد 

 در جامعه بورژوائی  و مفھومی که برای فعاليت کمونيستھا در ميان توده ھا 
من از سوسياليسم و نيز آنچه که من در مورد پيش شرط مادی و اجتماعی گذار 

 و ھمچنين در بارهُ ضرورِت بطورجھانی انديشيدن و برخورد و به سوسياليسم
 و با1خره  طرح و ارائه نموده ام- وکاملتر از ھمه در اثر حاضر-عمل کردن

 معمو1ً موجود در و انحرافات و عقب ماندگی ھای نظریِ با نظرداشِت خطاھا 
 اگر بطور عميق ،احزاب کمونيستی و امکان استحالُه آنھا به احزابی بورژوائی 

  :  نادرست است قطعاً   مزبور ظاھراً شايد موجهِ  استد1لِ  می بينيم که،بنگريم
 در تیو احزاب کمونيس چنانچه کمونيست ھا :من   بنابر ارزيابی و تصور 

  آنرا که من-  بورژوائی به شيوهُ صحيح واقعاً طبقاتی کارگری و علمیجامعه
  فرايند تاريخیِ کارِ  - طرح و بيان نموده ام۵در اين نوشته بويژه در مبحث 

 زمينه  انق<ب سوسياليستی به بيان ديگر کارِ  تدارک فکری و ذھنیِ درازمدتِ 
ای وسيع کارگر و زحمتکش  فکری و سياسی در ميان توده ھسازی درازمدتِ 

را دنبال و پيگيری نمايند که يک شرط آن اينست که خودشان بطور ھرچه 
مبرا باشند، در آنصورت نتيجه گی دبيشتر از خطا و انحراف و عقب مان

 آگاھی کمونيستی توده ھای وسيع  و نسبتاً ھمه جانبهُ عبارت از رشد واقعی
 سوسياليستی خواھد  جديدِ در جامعهُ مردم ھمچنين برای زمانھای پس از انق<ب 

در تطابق با نظريُه  - و چنانچه انق<ب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم. بود
زمانی  -  در نوشتُه حاضر بيان گرديده۵من در اين ارتباط که بويژه در مبحث 

در جامعه بورژوائی انجام پذيرد که اين جامعه از تکامل اقتصادی و اجتماعی 
 مساعد برای اشاعه و زمينُه اجتماعیِ ار باشد، در آنصورت پيش کافی برخورد
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مزبور و لذا برای ه ھای  تودو پايداِر آگاھی کمونيستی توسط واقعی جذبِ 
 فراھم خواھد شد که ماحصِل آن جامعه مزبور درگرانُه کمونيستھافعاليتھای آگاھ

 مطلوبی  مساعد ووضعيتِ   بصورت وجودِ  بعدی سوسياليستیِ جامعه درھمچنين
 رشد فکری مردم تجلی خواھد  با چگونگی آگاھی  وبرای سوسياليسم در رابطه

 منتقل شده ؛ و بع<وه سطح با1ی ظرفيت ھای توليدی و تکنيکی و علمیِ يافت
زمينُه مادی مساعدی جھت   پايه واز جامعه پيشين به جامعه جديد سوسياليستی

منجمله عدم انحراف بسوی عدم انحراف از خط مشی واقعاً سوسياليستی و 
» سوسياليستی«و حکومت باصط<ح» کمونيست«خودکامگی احزاب باصط<ح

و جھت مشارکت مردم در کار رھبری و پيشبرِد امور مختلف اجتماعی ايجاد 
 و چنانچه نيروھای انق<بِی پيشرِو پرولتاريا بطور واقعی و درست .خواھد نمود

 در  بين مبارزات انق<بِی طبقه کارگربه مسئلُه ضرورِت پيوند و ھم آھنگیِ 
 آن ت<ش و  برای تحقق و تداومِ ده ووجه نمو در سطح جھانی تجوامع بورژوائی

 جھانی  نامساعدِ  فاکتوِر شرايطِ  حاصل از در آنصورت ناکاميھای نمايند،عمل
برای سوسياليسم در ھر جامعُه معين سوسياليستی و عدِم موفقيت ھای امکاناً 

 به کمونيسم در عرصُه  ناشی از اين فاکتور در راه تحقق بخشيدنهُ بوجود آيند
 دراين زمينه نيروھای کمونيستی آگاھانُه  نقشِ  عملکرد و تاآنجا که به-کل گيتی

 خودِ   در،و گذشته از اينھا .اھد رسيد خو به حداقل ممکن خود- مربوط ميشود
ی که در آن سوسياليسم  جامعه ا- و در متن اين جامعهيستیل واقعاً سوسياجامعهُ 

 - برقرار ميباشده بعنوان نمونه من ارائه نموده امبمعنای واقعی يعنی بمفھومی ک
، حتی چنانچه  مردمتوده ھای   اکثر،و نيز در دوره ھای آغازيِن اين جامعه

 از 1اقل در اکثر موارد بيش و کم،  پائين باشد نسبتاً  اشان سطح آگاھیفرضاً 
حمايت و دفاع خواھند نگر خواست واقعی خودشان است، سوسياليسم ، که بيا

بايد (.ا بطور صحيح و درست تشخيص خواھند داد نفع و ص<ح خود ر وکرد
 به  منتھی شده انجام گرفتهُ  انق<ب سوسياليستیِ وجه داشت که در ھرصورت ت

 مورد حمايِت اکثريت مردم  جديد طبعاً بيش و کمليستیِ ا واقعاً سوسياين جامعهُ 
 رشد آگاھی بيانگر حد اقلی از  در نتيجه بوده وجامعُه قبلِی بورژوائی رد

 لذا اگر ھم فرضاً اين اشد و سازمان داده شده ميبکمونيستی آنان در جامعه جديداً 
 البته چنانچهو. )متر باشد ک از حد معينی نميتواندکافی نباشد ولیسطح آگاھی 
  که-شند برخوردار بايق و با1ئی نسبتاً عم از آگاھی کمونيستیِ اين توده ھا

،  اين حمايت و دفاع آنان- حتماً 1زم است چنين شودچنانکه قب<ً بيان نموده ام
 جاتیبدر بيشتر مطرح و مبرم ميشود،  جديدکه در دوره ھای آغازين اين جامعه

بطور وسيع تر و فراگيرتر و فعا1نه تر و مطمئن و  بسيار متفاوت  امکاناً حتی
    .صورت خواھد گرفت محکم تر

   وانگھی و بھرحال از نقطه نظر واقعاً طبقاتی کارگری و علمی و انسانی 
درست آنست که مرجع نھائی در تصميم گيری ھای اجتماعی، در موارد ک<ن 

، نظر و رأی مردم باشد و نه اينکه  و کلی که از لحاظ عملی امکان پذير است
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 و يا بطور قيم عمال گرددن تحميل و اِ تی بر آناخواست ھا و نظرا» با1«از 
 رھبری و با تحقِق سيستمِ ؛ و تنھا تصميم گرفته شود» با1«مابانه برايشان از 

مديريِت امور جامعه توسط ارگانھاِی واقعاً منتخب و نماينده مردم و تحت 
ر  ب است که مردم بطور واقعینظارت آنان و واقعاً متکی بر نظر و رأی آنان

رھبری جامعه نقش واقعاً و  ھدايت و ش حاکم گشته و در کارِ سرنوشت خوي
ات منفی  تأثير ناشی از خطراتِ  بع<وهعمده و تعئين کننده ايفاء مينمايند وکام<ً 

 راست گرا و وق يافتن جناحھای امکاناً موجودِ  چيزھائی چون تفو مخربِ 
احزابی  به الُه کلی اين احزاب  احزاب کمونيستی و يا استحبورژوائی در

در .  به حداقل ممکن ميرسد جامعه و مسير حرکت آنبورژوائی و غيره بر
  اھداف و سياست ھا و روش ھا از با1ای که»يستیسوسيال«جامعُه باصط<ح 

توسط احزاب کمونيست تعئين و بر مردم ديکته ميشود، چنين جامعه ای مث<ً 
قاعدتاً بايد ليستی باشد سوسياليستی نيست و اگرھم بفرض موقتاً از جھاتی سوسيا

  تثبيت يافتُه طبقاتی يا بھرحال وسرمايه داری  يک نظامِ سرانجام بطور کامل به
؛ سوسياليسم که ھدفش تحقق خواست ھای مردم است بايد بطور تبديل گردد

 ب<وسطه و مشخص نيز بيانگر و منطبق با خواست ھای مردم باشد و لذا
 و توسط آنان  ھدايت وت مردم قرار داشته  جريان عمل مورد حماي دربدينگونه

    .رھبری و پيش برده شود
 که در جتماعی ميانی اقشار ا 1يه ھای پائينی وميانیِ ھای طبقه کارگر و    توده
 چنين جامعُه کام<ً پيشرفتهُ  که بنظر من فقط يک( سرمايه داری پيشرفته جامعه

 )ر به سوسياليسم ميباشدھای مادی و اجتماعی گذا بورژوائی دارای پيش شرط
 فکری و  درازمدتِ  تاريخیِ مجموعُه مردم را تشکيل ميدھند، در جريان تدارکِ 

 و سپس - چنانچه بطور درست و کافی انجام پذيرد-  انق<ب سوسياليستیذھنیِ 
  از آن خود بيگانگیِ  و تا حد زيادیدر طی روند تحقق اين انق<ب، وسيعاً 

 حاکم بيشتر يا کمتر  بورژوائیِ ثير نظام طبقاتیِ فکری و ايدئولوژيک که تحت تأ
اند رھائی يافته و دگرگونی فکری عظيمی در راستای پذيرش  شده دچار آن

مان کمونيسم پيدا ميکنند و در مرحلُه تاريخی بعدی يعنی در سوسياليسم و آر
  طبعاً  آنان ين تحول و دگرگونی فکری و نگرشیِ  ا سوسياليستی جديدجامعهُ 

نه تنھا بلحاظ ضرورت بسط و  . ھرچه بيشتر و بيشتر تکامل پيدا ميکندتداوم و
تقاء آگاھی کمونيستی توده ھای وسيع کارگر وزحمتکش جھت انجام انق<ب را

  اشکالِ  وجودِ و گذار به سوسياليسم بلکه از جھت ضرورت سوسياليستی
ق<ب ودر رشديافتُه اين آگاھی در ميان توده ھای وسيع مردم در زمان پس از ان

ھا بعنوان پيشروان امعه سوسياليستی تازه بوجود آمده، 1زم است کمونيستج
 با نگاه و برخوردی بسيار  در دوران جامعه سرمايه داریانق<بی پرولتاريا

  مناسب و موثرِ حيحِ  با اتخاذ خط مشی ھا و روشھای واقعاً صدراز مدت و
 آگاھی تقاء و پرورشِ رو امستمر و پيگيرانه به کار توسعه ترويج و تبليغ 

 تودھای وسيع کارگر و زحمتکش بپردازند و در اين ارتباط نه تنھا کمونيستیِ 
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 اجتماعی و اقتصادی و سياسی آنان رادر نظر خواست ھا و مطالبات مشخِص 
قرار داده و در  اشان را مورد توجه گيرند بلکه ھمچنين بنيان و زيربنای فکری

 مذھبی و ليبرالی و  و اخ<قیِ یو عقيدتجھت زدودن زمينه ھای فکری 
از اذھانشان و رشد و  نسانیاناسيوناليستی و شبه کمونيستی و خرافی و نا

  انق<بی و واقعاً وايده ھای بخشيدن به تفکر واقعاً علمی و کمونيستیپرورش 
فی المثل در مقياس ( بسيار درازمدتِ واين کارِ . انسانی در نزد آنان ت<ش نمايند

 ھمه رشد و تکامل بخشيدنِ ) ھھا و دھھا سال يا حتی خيلی طو1نی تردزمانی 
  و رويھمرفته بايستی به آگاھی کمونيستی توده ھای وسيع عموماً جانبه و بنيادی

مھمترين وظيفه کمونيست ھا وپيشروان انق<بی پرولتاريا را درطول اين زمانھا 
  . تشکيل دھد

بورژوائی  ه داری و در جامعهسرماي نظام    درست است که تحت حاکميت
ده ھای  با نگرش ھا و ايای ساختِن اذھان توده ھا موافقشرايط و امکانات بر

 است و آنان تحت اين نظام مساعدبورژوائی بسيار  دهبنحوی بورژوائی و يا خر
از سوی ديگر بواسطُه پيشرفت ھای  ميشود ليکن اينچنين ساخته وياً اذھانشانق

 و مظالم و بيدادگری ھای مشقات علمی و وجود ختلفِ  مفوق العاده زيادِ 
  اذھان توده ھایپرورشِ گوناگون اجتماعی و در رابط با طبيعت زمينه برای 

مطابق با نگرش واقعاً  ھای تحتانی اقشاراجتماعی ميانی 1يهکارگرو وسيع طبقه
ی کمونيستی و علمی وانسانی يعنی درانطباق با مصالح و منافِع اجتماعی و ماد

و . خودشان نيز مساعداست  حقيقی و واقعیو معنوِی کم و بيش دراز مدتِ 
 ر ازھمه خطاھا و انحرافات و عقب ماندگيھای فکری و نظری و روشیِ بيشت

نھا که بسياری از آ -»کمونيست « خود گروھھا و احزاب تاکنونی و کنونیِ 
 وخرده جھان بينی بورژوائی  بکلی دارایديگر چيزی جزگروھھا و احزابی

» کمونيست«وعنوان  تحت لفافُه کمونيستی و مارکسيستی و با نام بورژوائیِ 
از آن شده و ميشود که آنھا خط مشی و روشھای صحيح واقعاً   مانع-نيستند

 کارگر  وسيع آگاھی بخشی درميان توده ھای کارزمينهُ   در راونيستی وعلمیکم
ن تنھا متمرکز شدن بر روی بنظر م. و زحمتکش در پيش بگيرند و دنبال نمايند

 کارگران و دود نسبتاً آگاه و پيشروِ گروھھای بسيار مح عناصر و
وسيع از  و درعين حال جلب حمايت سياسی توده ھای بالنسبه» روشنفکران«

گروه يا حزب خود اص<ً کافی و درست نيست و بلکه بايد با ديدی بسيار دراز 
 ی مختلفب سوسياليستی در کشورھادورنمای وقوع انق<  با بنظرمنکه -مدت 

بيان داشتم برروی توده  ای که  و به شيوه-در دوران کنونی نيزمطابقت دارد
 بنيادی و ارتقاء جھت بسط و ھای وسيع طبقه کارگر و ساير اقشار زحمتکش

يابی ھای ضروری  تشکلو( . آگاھی کمونيستی آنان متمرکز گرديدھمه جانبهُ 
از آگاھی ھای واقعاً  نسبتآ با1ئی يکه از سطحاين توده ھای وسيع درصورت

 آگاھی يابی باشند ايندرکمونيستی برخوردار شده باشند و يا در حال طی چنين ف
 ط خود آنانتوس و امکاناً يشتر يا کمتر بطور آسان وسريع و مطلوبميتواند 
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ند  اين فراي نسبتاً درست و کافیِ  متحقق گرديدنِ  شرطِ  يکلبتها و ).انجام گيرد
 دوری گرفتِن ھاتی توده سآگاھی کموني يابیِ  تاريخِی بلند مدِت رشد وتکامل

 افات و عقب ماندگيھای نظری و روشیِ ر ھا از خطاھا و انحکمونيست یِ واقع
احتمالی خودشان و شرط ديگر آن وجود حداقل معينی از دموکراسی و 

ھم درباره  باز۵در مبحث ( .آزاديھای دموکراتيک در جامعه بورژوائی است
    ).اين مطلب سخن خواھم گفت

 دراتخاذ تصميم ھا مرجع نھائی یکه درجامعه سوسياليسترابطه با اين    در 
: بايد ھمچنين بگويمت و نه ف<ن حزب يا گروه يا فرد، نظر و رأی مردم اس

ھای تماعی نشان داده اند که اگر توده تجربيات تاريخی در زمينه سياسی و اج
 غلط د و تشخيِص ُه ناآگاھی دچار اشتباه و خطا شونت درنتيجمردم ممکن اس

بدھند و ھمخوان با مصالح و منافع واقعی خودشان نظر ورأی ندھند، احزاب 
» کمونيست«ی کمونيست بمعنای احزاب و سازمانھای سياسی ای که مدع

 و واقعاً ناانسانی گرش و برخوردِ از ن  گذشته-ھستند يا چنين ناميده ميشوند نيز
ين حا1ت  نه تنھا در بھتر- گی اشان نسبت به مسئله ستم بر حيواناتھمنادرسِت 

روشی   نظری و ھای و عقب ماندگیات و انحرافکمنر يا بيشتر دچار خطاھا
ميباشند بلکه در بدترين حا1ت به اشکال مختلفی بطور عمده يا کام<ً استحاله 

 درواقع بورژوائی يا شايد و به احزاب شبه کمونيستِ  گرديده» فاسد«يافته و 
 ميشوند بگونه ايکه ديگر تقريباً يا بطورکامل فاقد ھرگونه  مبدلخرده بورژوائی

خصوصيت وخصلت واقعاً کمونيستی و انق<بی وص<حيت و ظرفيِت 1زم 
 طبقه کارگر و زحمتکشان ق<بیِ ن ا صحيحِ  عملیِ جھت ھدايت فکری يا رھبریِ 

 از سرمايه داری  جامعه سوسياليستی در پسی و ھدايتدار در جامعه سرمايه
و افراد کمونيست نيز بيش و کم  اين امر در مورد گروھھای کوچکتر. ميگردند

کارگر و کل بشريت از  رھائی طبقه  ھدفاصو1ً، ،وانگھی. صدق ميکند
 و نيز  در قلمروی اجتماعی و ستمکشی و آ1م و مشقاتتمامی اشکال ستمگری

 که بايد توسط خود کارگران و  با طبيعت استان انسدر زمينُه روابط
  تحقق آن بر طبق خواست خود آنان انجامزحمتکشان تحقق پيدا کند و شيوهُ 

 بويژه ھا و احزاب کمونيست دادن ياری ھایِ نقش کمونيست  و وظيفه و پذيرد
 اينکه چنان  1زم به آنان در راه متحقق گرداندن اين ھدف است ونهفکریِ 

جدا  خود و  با منافعی خاص و ويژهُ ل کنند که به گروه ھائیبرخورد و عم
ماعی يک قشر اجت قيم يا فرمانفرمای آنان و يا به  بهومستقل از توده مردم يعنی

    .ممتاز حاکم بر جامعه و غيره تبديل گردند
   البته امر استحاله يافتِن احزاب کمونيست به غير کمونيست و بانگرش و خط 

 واقعی  نمايندهُ ی در مورد شوراھا بعنوان نھادھای کارگرمشی طبقاتی غير
  معنا که اين شوراھا،ند اتفاق افتد، بدي نيز ميتوان در جامعه سوسياليستیمردم

ری يا نظارت کننده بر اين حکومت بمثابه ارگانھای تشکيل دھندهُ حکومت کارگ
 سياسیه خط فکری و ، چنانچ جامعه اين امور گوناگونرھبری کنندهُ   ياو
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 قع بورژوائی تحولتی و درواسبه يک خط غيرسوسيالي  بطور غالبراھنمايشان
يابد و چنين وضعی زياد تداوم پيدا کند، سرانجام آنھا مفھوم و مضمون واقعی 

ورتيکه ھنوز باقی درص - ده مردم را ز از دست خواھند داد ونماين خود بمثابه
يعنی نماينده راستين ( حقيقی خودیِ  به نھادھا وسازمانھائی تھی از محتوا-بمانند

حاکم   طبقهوبا عملکردی محدود و درواقع تحت کنترلِ ) مردم بودن
، که تحت چنين شرايطی سرانجام بطور قطعی تکوين خواھد يافت، جديدستمگرِ 

اما با اين وجود و بھرحال در جامعه سوسياليستی، که تحت . مبدل خواھند شد
ه ادامُه ھمان طبقه کارگر و زحمتکشان جامعُه  بمثاب،حاکميت واقعی خود مردم

 امورمختلف  ميباشد، طبعاً صحيح ودرست آنست که رھبری و ادارهُ ،پيشين
 مستقيم يا تا حدی با واسطُه خود ھمان مردم اجتماعی برعھدهُ ارگانھای نمايندهُ 
 از افرادی تحت شموِل  و متشکلنان آ خودو واقعاً متکی بر نظر و رأی

سياليستی باشد، و نه اينکه افراد و گروھھائی بصورت مجموعُه  سوضوابطِ 
رھبران يک يا چند حزب، که منتخب مستقيم يا با واسطُه مردم  و متکی بر 

،  سوسياليستی نيستندز آنان و قاعدتاً تحت شمول ضوابطنظر خواھی واقعی ا
مت از  باصط<ح در مقام قيم و به قيمو يا و و خود مختارانهانهربطور خود س

 بگيرند  خويشستدجانب آنان رھبری وادارهُ حکومت و امور جامعه را در 
 دگرديسی سھم خود ھمچنين موجبِ  به فی نفسه و  که در اينصورت اين وضع

 و  اين افراد و گروھھا به نوعی بورژوازی و طبقُه ممتاز جديد حاکمو استحالهُ 
   . مردم و شکست سوسياليسم  ميگرددمافوق

 سياليستی به جامعه سومل و تحول سوسياليسم به کمونيسم، جامعه   با تکا
ھرچند ،  افرادی خاصتی، رھبری و مديريت بمثابه کار و وظيفهُ کمونيس

ازميان ميرود و ھرگونه  ،  نماينده واقعی عموم افراد جامعهو منتخب مستقيم
 در ،هسلسله مراتب شغلی و اجتماعی امحاء ميابد و بگونه ايکه ھر فرد ازجامع

حاليکه با ھر فرد ديگر بلحاظ اجتماعی واقعاً و کام<ً ھم سطح و برابر است، 
کار رھبری و مديريِت مورد نياز را نيز خودش در تلفيق با کارھای جسمی و 

 يا به بيان ديگر در انجام کار د انجام ميدھدبل ميکن تقغير رھبری ای که
 فقط  و؛ ديگران مشارکت دارد رھبری و مديريت نيز در سطحی کام<ً برابر با

اتخاذ تصميم مستقيماً به جمع يا اجتماع معينی مربوط   آن امور کهدر موردِ 
 يا  آن جمع افراد کام<ً با ھم برابرِ يشود، اصل رجوع به نطر و رأی ھمهُ م

ای کاِر  ويژه و نيز در موارد بسيار محدود و  بقوت خود باقی ميمانداجتماع
 وبا نماينده  ھمگی باھمتهبال  که- معينیدا افر مجموعهُ انتخاب نماينده از سوی

 که  برای انجام اموری-خود در سطح و مقام اجتماعی کام<ً برابری قراردارند
نده و به ت ھمچنان پا برجا ماانجام آن مستقيماً توسط خودشان ممکن نيس

  .ا ميشود تکامل يافته تر اجرای شيوه
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  له سوسياليسم در اتحاد شوروی سئ م- ۴   
  

فھوم سوسياليسم بررسی و بيان    درپرتو آنچه که در سه مبحث قبلی درباره م
ای که بعنوان   تاريخی سيستم اجتماعی يک نمونُه مشخِص شد، اينک بمثابه

در اتحاد شوروی سابق بناگرديد و برای چندين دھه ادامه حيات » سوسياليسم«
  :تلف آن بشرح زير مورد توجه و بررسی قرار ميدھمداشت را در ابعاد مخ
 حوزهُ عملکرد ١٩١٧از مدت کمی پس از انق<ب اکتبر :    در زمينه سياسی

 صرفنظر از ايرادات و کاستی -شوراھا و نقش آنھا در رھبری و اداره حکومت
وتا اواسط دوره » کمونيسم جنگی« درطی دوره - ھائی که از ھمان ابتدا داشتند

ژه و اضطراری اشان کار ه ھائی که اساساً بعلت مقتضيات وي، دور»نپ« 
برپائی سوسياليسم قطع گرديده و به حالت تعليق درآمده و به آينده موکول شده 
بود، بتدريج کاھش يافت و سرانجام تقريباً بطور کامل ازميان رفت و حکومت 

از . و دولت بطور کامل و انحصاری در دست حزب بلشويک قرار گرفت
 به بعد شرايط جامعه برای برپائی سوسياليسم در عرصه ھای ١٩٢٠اواسط 

لذا از اين زمان به بعد، در عرصُه . مختلف رويھمرفته مناسب و مساعد گرديد
حکومتی و سياسی، اگر نه بطور خيلی فوری و سريع 1اقل درطی مراحلی، 

 ميشد و شوراھا  حزب بلشويک بر دولت پايان داده انحصاریِ ميبايست به سلطهُ 
 ھمراه با تحقِق واقعِی ضوابِط -احياء و نقش اشان در رھبری و اداره حکومت

در مورد اعضاءاشان و ازجمله تعقيِب واقعِی خط ) که قب<ً بيان شد(سوسياليستی
 قوياً تقويت و  - مشِی رجوع به رأی مستقيم مردم درمورد تصميم گيريھای ک<ن

و ساير ارگانھای کم وبيش رھبری کنندهُ دولت و کام< ًتعئين کننده ميگرديد 
حکومت نيز ميبايست ديگر بطورقطعی اعضاءاشان مشموِل ضوابط 
سوسياليستی مزبور گشته و لذا، درحاليکه زير نظارِت شوراھا و مردم قرار 
داشته، در تصميم گيريھای ک<ن و کلی به آراء مستقيم مردم رجوع ميکردند؛ و 

ُه آزادی ھای دموکراتيک بمعنای واقعی بطور نسبتاً بی قيد بع<وه ميبايست کلي
يعنی عموم افراد جامعه و نه لزوماً اعضاء اقشار سرمايه (و شرط برای مردم

دار و مالکان ارضی سابق و نمايندگان و عوامل مھم سياسی و  ايدئولوژيک 
ره ھای  که طی دو-متداول گرديده و منجمله آزادی احزاب و فعاليت آنھا ) آنھا

 تا حد اکثر ممکن برقرار می شد - مذکور سرانجام بطور کامل از بين رفته بود
ولی چنين تحو1تی که بيانگِر سازماندھی قطعی سوسياليسم در وجه . و غيره

ايستايش در بعد سياسی وحکومتی بود بھيچوجه انجام نگرفت و بلکه طولی 
راتيک و استبدادی و نکشيد که يک روساخت سياسی وحکومتِی شديداً بوروک

منطبق با نوعی نظام سرمايه داری دولتی بطورقطعی مستقر گرديده و ھمچنان 
و برپائی سوسياليسم در وجه پويايش در اين عرصه يعنی تحقق . ادامه پيدا کرد

بخشيدن به فرايند تاريخی و درعين حال بالنسبه پيوسته و مداوِم پايان دادن به 
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ھرگونه امور سياسی و قضائی و نظامی و پليسی وجوِد خود حکومت و دولت و
  . و غيره که اص<ً ھيچگاه مورد توجه قرار نگرفت و مطرح و دنبال نشد

 روابط ١٩٢٠ميبايست در طول زمانھای بعد از اواسط :    در زمينه اقتصادی
توليدی و اقتصاد سوسياليستی در دو وجه ايستا و پويا سازماندھی و برپا 

<ً چنين نشد و درعوض سرانجام يک نظام اقتصادی سرمايه ميگرديد ولی اص
  : داری دولتی بطور قطعی حاکم و مستقر گرديد

   ميبايست امر رھبری و مديريِت واحدھای توليدی و اقتصادی توسط نمايندگان 
 که البته بايستی تحت شموِل ضوابط سوسياليستی  -واقعاً منتخِب عموم کارکنان

ر طی دوره ھای کمونيسم جنگی و نپ با1خره بکلی از ميبودند ، چيزی که د
ميان رفت، احياء و  نيز از جھات 1زم منجمله از جھت رجوع به آراء مستقيم 
کارکنان در مورد تصميم گيريھای ک<ن قوياً تقويت و بھبود ميگرديد؛ و 
مبيايست امر ھدايت و رھبری سطوِح با1تِر اقتصادی و کل اقتصاد اجتماعی 

والبته دارای اعضائی تحت شموِل ( شوراھای منتخِب واقعی عموم مردمتوسط
و با شيوهُ کام<ً دموکراتيکِ بخصوص مبتنی بر رجوع ) ضوابط سوسياليستی

به رأی مستقيم مردم در تصميم گيری ھای ک<ن و کلی برقرار و متداول 
 يعنی ولی ھيچکدام از اينھا متحقق نشد و بلکه شيوهُ بوروکراتيک. ميگرديد

درواقع بورژوائی بوروکراتيکِ دولتِی رھبری و مديريت موسسات توليدی و 
اقتصادی و سطوح ديگر و با1تر اقتصادی با1خره بطورقطعی متداول و حاکم 

درپيش » از ھر کس برحسب توانش«ميبايست کاِر اجرای واقعِی اصل . گشت
بطور » رشبه ھرکس برحسب کا«گرفته ميشد و شيوه سوسياليستی توزيع 

ليکن تحت آن شرايط . صحيح و واقعی و فراگير متحقق ميگرديد
 که با1خره بطور - غيردموکراتيک و حاکميت بوروکراسی بورژوائِی دولتی

 و نيز نيازمندی به توسعُه سريع و وسيِع وسائل توليد، که - قطعی تثبيت شد
رای واقعِی درآن وضعيت بمعنای انباشِت سريع و وسيع سرمايه دولتی بود، اج

اصل اول  که مبين آنست که ھر فرد بطور آزادانه تنھا در حد توانش کار کند 
بسختی امکان پذير بود؛ و بجای شيوه سوسياليستِی توزيع يک شيوهُ توزيِع 
بورژوابوروکراتيک شديداً نابرابرانه در زمينه توزيع محصو1ت مصرفی  بين 

نان زحمتکش، جھت انباشت سرمايه افراد حاکم شد و استثمار کارگران و دھقا
ھای دولتی و تأمين ھزينه بسيار گزاِف دستگاھھای اداری و سياسی و نظامی و 
پليسِی بورژوابوروکراتيکِ حاکم شده و ھزينُه نسبتاً ک<ِن زندگی خصوصِی کم 
و بيش تجملی يا بسيار مرفِه بورژوابوروکرات ھای حاکم، ديگر، بمثابه يک 

ميبايست . ِت اقتصاد اجتماعی، بطور قطعی متداول گرديدسيستم فراگيِرکلي
سازماندھِی واحدھای توليدِی کشاورزی با مالکيت جمعی، در راه ادغام آنھا در 
اقتصاد عمومی، برھبری شوراھا و به شيوه دموکراتيک و مطابق با خواست 

ح خود دھقانان فقير و ميانه حال انجام ميگرفت ولی چنين نشد و بلکه باصط<
بيش وکم اجباری و به نحوی بوروکراتيکِ کشاورزی توسط » اشتراکی کردن«
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 دولت حاکم يعنی دولِت زير سلطُه حزب بلشويکِ تحت تفوق و رھبری - حزب
استالين به مرحله اجرا درآمد و بدين طريق دھقانان ديگر بطور قطعی و تثبيت 

راتيک مرکزِی شده تحت انقياد و استثمار دولت و دستگاھھای بورژوابوروک
  . حاکم قرار گرفتند

   درعين حال ميبايست فراينِد بالنسبه پيوسته و مداوِم پايان دادن به ھمُه ابعاد 
 که مشتمل بر تلفيق کار جسمی و فکری در سطح ھر فرد و -تقسيم کار طبقاتی 

امحاء سلسله مراتب شغلی واسارت وانقياد افراد توسط شغل و حرفه اشان و 
«  برقرار ميگرديد و فرايند تاريخِی گذار به اجرای اصل - کار بودتوسط وسيلهُ 

 که مستلزم ايجاد -»از ھر کس برحسب توانش ، به ھرکس برحسب نيازش
 بطور بالنسبه پيوسته و -وفور و فراوانی کافی در محصو1ت مصرفی نيز بود

مبادله کا1ئی و مداوم تعقيب ميشد و فرايند تاريخِی پايان دادن به  بقايای توليد و 
اما ميتوان گفت که . قانون ارزش برنامه ريزی و دنبال می گشت و غيره

  . 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 

تاريخی پايان دادن بنيادی و کامل به ستم پيشبرِد نسبتاً پيوسته و مداوِم فرايند 
انسان بر حيوانات صورت عمل بخود ميگرفت ولی بديھی است که اص<ً و 

ميبايست امر به حد . مطلقاً فکر چنين چيزی ھم به ذھن ھيچکس خطور نکرد
اقل ممکن رساندن تخريب محيط زيست و درعين حال پيشبرِد فراينِد عدم 

 البته درحديکه اين مسئله - محيط ھای طبيعی زيستتخريِب حتی ا1مکان کاملِ 
 جامُه عمل می پوشيد ليکن چنين نشد و بلکه -در آنزمان در جھان مطرح بود

ميبايست امر حفاظت انسانھا در برابر فجايع . درجھت عکس آن نيز عمل ميشد
طبيعی و پيشرفت ھرچه بيشتر در اين جھت در حدود 1زم در آن کشور مورد 

ی و پيگيری عملی قرار ميگرفت ولی اص<ً چنين چيزی 1اقل بطور توجه نظر
  . مشحص مطرح و دنبال نگرديد و غيره

 يک نظام اقتصادِی طبقاتِی سرمايه ١٩٢٠   در زمانھای پس از اواسط دھُه 
سيستم انقياد آميز و استثمارِی  مبتنی بر روابط  کار و سرمايه و (داری دولتی

 قشری - کيت و کنترِل کام<ً جمعی قشر فوقانی جامعهدرعين حال مبتنی بر مال
 بر وسائل - که به اين اعتبار بورژوازی بوروکراتيک دولتی محسوب ميشود

بطورقطعی پی ريزی و مستقر گرديد و اين نظام اقتصادی طبعاً پايه ) توليد
مادی ای را تشکيل داد که روساخت سياسی و حقوقی و روبنای فرھنگی و 

را در انطباق با خود بصورت روساخت ھائی غيرسوسياليستی و معنوی جامعه 
  .بورژوائی بوروکراتيک بطور نھائی تعين بخشيد و تثبيت نمود

 که -    در زمينه فرھنگ معنوی وسيستم آموزشی، تاحديکه من اط<ع دارم
 متأسفانه اط<ع من خيلی محدود است، اقداماتی که برای ازميان برداشتنِ 

 نقش و حيطُه فعاليِت روحانيون و نھادھای مذھبی و دودکردنِ مردسا1ری و مح
يره انجام گرفت عمدتاً به دورهُ برقراری سيستم آموزشی غير بورژوائی و غ
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   ھنوزبرپائی سوسياليسم پس از انق<ب اکتبر يعنی زمانی که ب<فاصلهچند ساِل 
 اقدامات  مربوط ميشد و اينبطور قطعی و ھمه جانبه نميتوانست مطرح باشد

پويا  در اين سطح باقی ماند و به سطح واقعاً سوسياليستی در دو وجه ايستا و
ارتقاء و تکامل  نيافت؛ امر به حداقل ممکن رساندن نقش و عملکرِد ايدئولوژی 
ھای بورژوائی و غيرکارگری عمدتاً و امر برقراری و پيشبرد روند پيوسته و 

د ھمُه ايدئولوژی ھای طبقاتی و ناانسانی مداوم پايان دادن کامل و قطعی به وجو
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 اخ<ق و آداب و 
سنن وھنر و ادبيات سوسياليستی در جھت حصول به کمونيسم به ھيچ اندازه 

ه با1خره بطورقطعی يک نظام آموزشی و يک نتيجه آنک. صورت نگرفت
فرھنگ معنوِی دارای محتوای بورژوائِی بوروکراتيک ولی با ظاھر 

بمعنای مضمون (سوسياليستی، که بيانگِر حاکميِت نوعی شبه مارکسيسم
بود، بر حيطه ھای معنوی و آموزشی در ) غيرمارکسيستی با لفافُه مارکسيستی

  . مقياس جامعه حاکم گرديد
مورد » ساختمان سوسياليسم« بطور خ<صه در اتحاد شوروی درطی روند   

نظر استالينن و ھمفکرانش سرانجام بطور قطعی يک سيستم اجتماعی سرمايه 
داری دولتی مستقر و يک بورژوازی جديد دولتی و شديداً مستبد حاکم گشت، 

 به ١٩٨٠سيستم و طبقه حاکمی که تا زمان فروپاشی اشان در اواخر دھُه 
  .حيات خود ادامه دادند

اينکه معيارھائی که من با آنھا چگونگی :   دراينجا به اين مطلب ھم اشاره کنم
در اتحاد شوروی سابق از اواسط دھه » سوسياليسم«و » ساختمان سوسياليسم«

 به بعد را مورد سنجش قرارداده ام عبارت از معيارھائی است مبتنی بر ١٩٢٠
کامل يافتُه من در مورد مفھوم سوسياليسم و نه نظريه تا سطح امروزی ت

معيارھای مبتنی بر سطح تکامل تئوری واقعاً مارکسيستی در اين باره در آن 
 من مشتمل بر زيرا بنظرمن اين نظريهُ . زمان، در اساس ايجاد اشکال نميکند

معينی بر تئوری مارکس و انگلس در ) يعنی تکميل و بسط و ارتقاءِ (تکامل
و » ساختمان سوسياليسم«وم سوسياليسم ميباشد و لذا چنانچه اگر مورد مفھ

در آن جامعه بر طبق معيارھای مبتنی بر نظريه من درواقع » سوسياليسم«
بمعنای ايجاد و استقراِر قطعی و تداوم نوعی نظام اقتصادی و اجتماعی سرمايه 

بعنوان ، چنين تزی بر طبق محتوای تئوری مارکس و انگلس هداری دولتی بود
تئوری واقعاً مارکسيستی در سطح آنزمانی ھم درچارچوِب نسبتاً محدودتری از 
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 

نه چگونگی تحقق بخشيدن به ھای نظرِی واقعاً صحيِح مارکسيستی در زمي
نکته در . سوسياليسم و تکامِل تئوری مارکس و انگلس در اين باره انجام گيرد

اين است که نخستين 1زمُه 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 
ھا و خط مشی ھا و روشھای صحيح مارکسيستی يا ارائه نشده، بتوان راه حل 

به بيان ديگر کمونيستی اتخاذ نمود و حتی به نوآوريھای تئوريک مارکسيستی 
) نه ظاھراً (دست يافت آنست که نگرش و بينش واقعاً يعنی مضموناً 

 1اقل درمورد امر - مارکسيستی يا کمونيستی داشت درحاليکه جريان استالين
 چنين نگرش و بينشی  بلکه دارای  نوعی نگرش و ديدگاِه   فاقد-سوسياليسم

بطورکلی بورژوائی بوروکراتيک با پوسته و ظاھری مارکسيستی، کمونيستی 
  . بود

   البته، طبق نظريه من درمورد پيش شرط مادی و اجتماعی 1زم برای گذار 
ه ای مقدم« از کتاب ٧که در نوشته ھای سابقم بويژه در مبحث (به سوسياليسم 

پژوھشی درباره پيش شرط مادی و «و کتاب »  بر تئوری  اقتصاد سوسياليستی
 از ۵و نيز مبحث »  کشورھای کنونی جھاناجتماعی گذار به سوسياليسم در

، اتحاد شوروی در آن زمانھا ، بعلت سطح بسيار )نوشته حاضر بيان گرديده
 بی واسطه يا با واسطه نازِل تکامِل تاريخی اقتصادِی کاپيتاليستی اش، که بطور

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، اساساً نميتوانست به سوسياليسم بمفھوم واقعی تحقق بخشد؛ اکثر موانع 

ياليسم و عمده ترين علِت تحقق نيافتن و شکست و عوامل بازدارندهُ برپائی سوس
سوسياليسم در آن جامعه ، آنگونه که بوقوع پيوست،  باشکال مختلف و بطور با 
واسطه يا بی واسطه  ريشه و منشاء در سطح فوق العاده نازِل تکامِل اقتصادی 

  . و اجتماعی کاپيتاليستی آن داشت
ا توجه به نظريه من درباره مفھوم    دراينجا نامناسب نيست متذکر شوم که، ب

 که بطور کلی بر امر سازماندھی -»ساختمان سوسياليسم«سوسياليسم، مقولُه 
اقتصاد و جامعه سوسياليستی پس از بقدرت رسيدن پرولتاريا د1لت ميدارد ، 
چه در رابطه با زيربنای اقتصادی و چه روساخت ھای اجتماعی، بلحاظ 

امکاناً در خود دارای تناقض است ونگاھی بيش از اصولی مقوله ای نامناسب و 
حد طو1نی مدت به امر برپائی و برقراری سوسياليسم دارد و بجای آن بايد 

و نظائر آنرا » سازماندھی سوسياليسم«يا » برپائی سوسياليسم«عباراتی چون 
يعنی ساختِن سوسياليسم » يسملساختمان سوسيا«چونکه عبارت . بکار برد

أکيد کننده بِر يک روند نسبتاً طو1نی مدت ميباشد درحاليکه بيانگر و ت
سازماندھی و برپائی آن در دو وجه ايستا و پويا علی ا1صول بايد نه در طی 
يک روند طو1نی مدت بلکه يطور نسبتاً سريع و فوری در اولين فرصت 
ممکن پس از کسب  قدرت سياسی توسط  پرولتاريا، بصورت  انجام انق< ب 

ی دگرگون کنندهُ بالنسبه سريع در ساختار حکومتی و در شيوه توليد و نظام ھا
آموزشی و فرھنگ معنوی و در زمينه ستمگری برحيوانات و تخريب محيط 
زيست و آسيب پذيری دربرابر فجايع طبيعی و غيره، انجام پذيرد و بع<وه 
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ر اين فرايند سوسياليسم در وجه پويايش خود فرايند ساختمان کمونيسم است و ب
      .تاريخی د1لت مينمايد

شامل چين و کره و » سوسياليستی«   بھرحال، در ساير جوامع باصط<ح 
ساً مطابق با مدِل ويتنام و کوبا و  کشورھای اروپای شرقی و غيره نيز اسا

تی و مدر ابعاد حکو» ساختمان سوسياليسم« کاِر باصط<ح اتحاد شوروی
انجام رسيد؛ و بدينسان الگوھای امکاناً تاحدودی  باش اقتصادی و اجتماعی

بوجود آمد، » ليسمسوسيا«متفاوت ازيکديگر ولی اساساً يکسانی از باصط<ح 
 خود بيانگر چيزی جز نظام اجتماعی سرمايه داری دولتی که ھمگی در کليتِ 

  .نبودند
  اساساً مغاير و متضاد با سوسياليسم   اين الگوھای اقتصادی و اجتماعیِ 

د دموکراتيک و  استبدادی و ض بيش و کم و الگوھای حکومتیِ بمعنای واقعی
تا کنونی، که بعنوان » تیسوسياليس« در کشورھای باصط<ح قيم مآبانه

 شاخص و برجسته ميتوان از دوره فرمانفرمائِی استالين، اين ای نمونه
سابق نام شوروی َسربورژوا بوروکراِت بغايت خود کامه و جنايتکار، در اتحاد 

 ھمانگونه که اشاره  با يکديگر دارند، امکاناً ، با وجود برخی تفاوتھائی کهبرد
 نوعی نظام نگرِ ی بورژوائی بوروکراتيک و نمايا چيزی جز الگوھائ اساساً شد،

ميبايست اينگونه الگوھا . اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری دولتی نمی باشند
 حقيقتاً سياسیِ  و  و اجتماعیِ اقتصادی گذاشت والگوی را بکلی کنار

سوسياليستِی منطبق با نگرش و ديدگاه واقعاً طبقاتی کارگری و علمی وانسانی 
و بقدرکافی تکامل يافته را برای خود برگزيد، بعنوان نمونه الگوئی از 

 اگرچه نه -سوسياليسم که من مبانی تئوريک و خطوط کلی آنرا در اثر حاضر
 بيان - شکلی کاملتر از نوشته ھای سابقم بهه رويھمرفتچندان مفصل ولی

ھمانطور که پيش از اين اشاره کرده ام، نظريه من در باره مفھوم . ام داشته
سوسياليسم عبارت از ھمان آموزش ھای تئوريکِ مارکس و انگلس دراين باره 
است که من آنھا را در پرتِو بررسی ھايم از برخی تجربياِت صورت گرفته در 

در سده بيستم و در راستائی واقعاً انسانی » سوسياليستی«باصط<ح کشورھای 
و علمی و منطبق با نگرش واقعاً طبقاتی کارگری تا سطح امروزی بسط و 

  . تکامل و ارتقاء داده ام
   بنظر من، استالينيسم، بمفھوِم مجموعُه نظرات و سياست ھا و روش ھای 

حاد شوروی سابق در سالھای بين استالين در زمينه ھدايت و رھبری جامعه ات
، مضموناً بيانگِر نوعی ايدئولوژِی بورژوائِی ١٩۵٣ تا ١٩٢٠اواسط 

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

 استالين در ساير زمينه ھا برای  من احتياج به شناخت قطعِی چگونگِی نظرات(
مائوئيسم، ). بررسی معينی دارد و لذا فع<ً نميتوانم درباره آن اظھار نظر کنم

بمعنای مجموعُه نظرات و سياست ھا و روشھای مائوتسه دون در زمينه 
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، ھرچند نسبت به ١٩٧۶ تا سال ١٩۵٠رھبری جامعه چين از اوائل دھه 
ھاتی گامی بسوی مفھوم واقعی و صحيح سوسياليسم به پيش بر استالينيسم ازج

ميدارد و بيانگر سيستم اجتماعی ای است که بالنسبه نزديکی بيشتری با 
سوسياليسم دارد، اما اساساً و در کليت خود شکل اص<ح  و تعديل شدهُ معينی 

شناخت قطعِی چگونگِی نظرات و خط مشی ھای .(ازھمان استالينيسم ميباشد
ائوتسه دون در ساير زمينه ھا ازلحاظ محتوا و جھت گيری طبقاتی و اعتبار م

علمی اشان برای من نيازمند بررسی ويژه ای است و لذا مجبورم اظھار نظر 
 -  البته چنانچه برايم مقدور شود- درباره آنرا موکول به پس از انجام اين بررسی

تباط با امر تحقق بخشيدن به نمايم و اکنون فقط ميتوانم بگويم که او نيز در ار
  ). سوسياليسم دچار اراده گرائی و ذھن گرائی بوده است

در اتحاد شوروی و چين، تا دوره ھائی که ادامه » سوسياليسم«   باصط<ح 
داشت، درخطوط اساسی اش بترتيب در انطباق با  نگرش و خط مشی استالين 

در اين دو » سوسياليسم«اين . و مائوتسه دون شکل گرفته و مستقر شده بود
کشور، با وجود برخی تفاوتھائی که با ھم داشتند و بخاطر جلوگيری از سوء 
تفاھم تصريح ميکنم  که حتی با ناديده گيرِی کامِل بی اعتنائی مطلق اشان نسبت 
به امر ستمگری بر حيوانات ونيز مسئله حفاظت از محيط زيست، ھيچکدام 

ھمينطور . ياليسم بمعنای واقعی نبوددرکليت خود سوسياليسم يعنی سوس
در ساير جوامع مربوطه شامل کشورھای اروپای شرقی و کره » سوسياليسم«

شمالی و ويتنام و کوبا وغيره ، که اساساً به تقليد وپيروی ازمدل سرمايه داری 
دولتِی استبدادِی اتحاد شوروی بنا گرديده و در بعضی ازآنھا ھنوزتداوم دارد، 

درکليه کشورھای مزبور سوسياليسم، مھمتراز . اليسم نبود و نيستواضحاً سوسي
ھمه بعلِت تکامِل ناکافِی تاريخی اقتصادِی سرمايه داری يعنی نارس بودن سطح 
تکامل اقتصادی و اجتماعی کاپيتاليستی آنھا و نيز به دليل خطاھا و انحرافات و 

ھوم سوسياليسم عقب ماندگی ھای نظری احزاب کمونيست مربوطه در مورد مف
بمعنای زمانھای قبل از ( وھمچنين به علِت فقداِن تجربُه تاريخِی کافِی قبلی

در زمينُه امر برپائی سوسياليسم و پيشبرد آن، به شکست انجاميد و ) ١٩١٧
اساساً بصورت نوعی نظام اجتماعی سرمايه داری دولتی از کار درآمد واين ھم 

مايه داری متعارِف تمام عياِر خصوصی و بعدھا در اکثر آنھا سرانجام به سر
تجربُه تحقق بخشيدن به سوسياليسم درسدهُ بيستم در . نيمه خصوصی تبديل شد

برخی از کشورھای جھان به د1ئلی که گفتم تجربُه بکلی شکست خورده ای 
محسوب ميشود که اگرچه ضربات جدی ای بر اعتبار مارکسيسم و آرمان 

دھای بزرِگ زيانبخشی در اين ارتباط داشت ليکن کمونيسم وارد نمود و پيام
اميد است که در حِد خود بتواند آموزش و رھنمود صحيح و 1زم را در زمينه 
مفھوم سوسياليسم و امر برپائی آن و پيشبرد آن بسوی کمونيسم برای جھان 

  آينده بدست بدھد
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   ه کمونيسم راه آتی رسيدن ب-۵  
  

پيش شرط :    مطالب اين مبحث را به سه قسمت تحت اين عناوين تقسيم مينمايم
مادی و اجتماعِی گذار به سوسياليسم، پيش شرط فکری و سياسی انجام انق<ب 

 استراتژی آتِی جھانِی پرولتاريا در  دربارهُ  و برپائی سوسياليسم، ويستیسوسيال
  .راه حصول به کمونيسم

     
  ش شرط مادی و اجتماعی گذار به سوسياليسمپي   
نظريه من در اين باره ، که قب<ً نيز در ھمين نوشته اشاراتی به آن نموده ام،    

 - »تئوری اقتصاد سوسياليستیمقدمه ای بر«بويژه در دوکتاب ديگر من يکی 
پژوھشی درباره پيش شرط مادی و اجتماعی گذار به « و ديگری ٧مبحث 

جھت آشنائی با اين . بيان گرديده است» کشورھای کنونی جھانسوسياليسم در 
 از کتاب اول و تمامی مطالب کتاب دوم را ٧نظريه 1زم است مقدمتاً مبحث 

دراينجا نيز خ<صه ای از مطالب مزبور از اين دو کتاب را با . مطالعه نمود
وابق  نکات جديِد چندی بر آن بازگو ميکنم ولی نخست بطور مختصر سافزودنِ 

تاريخی اين موضوع را درحديکه من از آن اط<ع دارم مورد توجه قرار 
  : ميدھم

ھمانطور که «: مينويسد» فقر فلسفه« در کتاب ١٨۴٧   مارکس در سال 
ھم کمونيستھا و سوسياليستھا نمايندگان علمی بورژوازی ھستند، اقتصاد دانان 

ه پرولتاريا ھنوز آنقدر تکامل کزمانيتا .  ميباشندنظريه پردازان طبقه پرولتاريا
ا با ولتاريران يک طبقه مشخص نمايد و لذا مبارزهُ پونيافته که خود را بعن

که نيروھای مولده  زمانياست و تا نکرده داوازی ھنوز خصلت سياسی پيبورژ
 1زم  مادیِ اند که شرايطِ  ود بورژوازی ھنوز آنقدر تکامل نيافتهداماِن خدر 

زمان   تا اين- و ايجاد يک جامعُه نوين را متجلی سازندايبرای رھائی پرولتار
اين نظريه پردازان فقط خيالبافانی ھستند که برای پاسخگوئی به نيازمنديھای 

دنبال يک علم و ب ھائی را در فکرخود ميسازندسيستم طبقات تحت ستم 
 ترِ  آن شکل يابی روشن اما با پيشروی تاريح و ھمراه با. نوسازنده ميگردند

را در مغز خود جستجو  که اين علم ، آنھا ديگر نياز ندارندامبارزه پرولتاري
؛ آنھا بايد فقط آنچه را که دربرابر ديدگانشان رخ ميدھد مورد توجه قرار کنند 

کس دراين گفته چنانکه ديده ميشود، مار .»داده و خود را محمل بيان آن نمايند
روھای مولد در خود جامعُه  وتکامل کافی نياتارياش تکامل کافی پرول

 نوين بورژوائی را شرايط 1زم برای رھائی اين طبقه و ايجاد يک جامعهُ 
طح تکامل اقتصادی واجتماعی جوامِع دراينجا اشاره اش به س ميداند؛ ولی او

نخستيِن سده  بورژوائی در سده ھيجدھم و دھه ھای درحال تکوين و عروجِ 
 بيشتر و قابل توجھی درباره سطح  نوزدھم در اروپای غربی است و چيز
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 جامعه سرمايه داری جھت برپائی جامعه تکامل اقتصادی واجتماعی مورد نيازِ 
  .نوين سوسياليستی بطورکلی بدست نميدھد

مبارزات طبقاتی « بر کتاب ١٨٩۵ مارس ۶در مقدمه ای که در (   انگلس نيز
و و مارکس و با اشاره به اينکه ا) اثر مارکس نوشته است» در فرانسه

و ( در فرانسه١٨۴٨- ١٨۵٠قاتی در سالھایب در جريان مبارزات طھمفکرانشان
اند که طبقه کارگر نقش  انتظار داشته) شايد در برخی ديگر از کشورھای اروپا

 »انق<ب اکثريت«بورژوائی را به » انق<ب اقليت«ای ايفاء نموده و  تعين کننده
گونی بورژوازی و برقراری حاکميت  بمعنای سرن که درواقع-متحول نمايد

تاريخ «: چنين اظھار نظر ميکند -  بوده استپرولتاريا و برپائی سوسياليسم
تاريخ . نشان داد که ما و ھمه کسانی که مثل ما فکر ميکردند در خطا بودند

روشن ساخت که سطح تکامِل اقتصادی در قارهُ اروپا در آنزمان بمراتب پائين 
. » باشد شدهداری آماده ايط برای امحاء شيوه توليد سرمايهتر از آن بود که شر

يک بورژوازی  « فقط به چگونگی پديداریِ اما اوھم در ادامه اين گفته اش
 طبقه کارگر  مبارزهُ و رشد و توسعهُ » ولتاريای صنعتی واقعیواقعی و يک پر
 ١٨۵٠پائی در نتيجُه اين تکامل اقتصادی در دھه ھای بعد از درکشورھای ارو

می پردازد و چيزی در زمينُه چگونگی رابطُه بين لزوِم تکامل اقتصادی جامعه 
بورژوائی و خود امر امحاء شيوه توليد سرمايه داری در مرحله تاريخی بعدی 

  .يعنی در مرحله سوسياليسم نميگويد
منشويک ھا نيز در جريان رويدادھای بين فوريه و     با1خره گفته ميشود که

 در آن جامعه  انق<ب مورد نيازاند که  در روسيه معتقد بوده١٩١٧اکتبر سال 
 دموکراتيک بوده که ميبايستی با -  انق<ب بورژوائی يا بورژوا يکدر آنزمان

 راه را برای توسعه و تکامِل طو1نی مدتِ   يک جامعه بورژوائی جديداستقرارِ 
آينده جامعه برای بعدِی اقتصادی و اجتماعی ھموارکند تا اينکه در زمانی در 

اگر چه ظاھراً بنظر . انجام انق<ب سوسياليستی وگذار به سوسياليسم آماده شود
 از  علمی و لذا آنزمان صحيحِ ميرسد که اين ديدگاه آنھا درمورد جامعه روسيهُ 

ميتوانم در باره اين ديدگاه اشان  حق به جانب آنھا بوده باشد ليکن من ناين جھت
 بقدر کافی 1لِ دئيد يا رد نمايم چونکه به يک تحليل و استاظھار نظر و آنرا تأ

 دسترسی نداشته ام تاببينم مقصود - 1 اقل تا کنون- وح از آنھا در اين بارهرمش
  . و واقعاً چه می گفته اندچه بوده نھا وازجھات مختلف ی آو نظر واقع

امل تمام  اين موضوع بيان داشتم ش   آنچه در باره سوابق تاريخی و تاکنونیِ 
يا پانزده سال  چيزی است که من در اين باره ميدانم و اين را ھم من در طول ده

ام مطلع  اخير يعنی پس از اينکه اساس نظريه ام در اين باره را تدوين کرده
  :حال  به بيان و توضيح نظريه خودم در اين زمينه می پردازم. شده ام

البته سوسياليسم بمعنای واقعی و (م   جھت انتقال از سرمايه داری به سوسياليس
پيش از )  بررسی و بيان گرديدوجه ايستا و پويايش که در مباحث پيشبا دو 

  تکاملِ بمفھومی که برسطح معينِ (»شرايط مادی«ھمه ضروريست که 
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پيش شرط «منيا در اصط<ِح ) نيروھای مولد و روابط توليدی د1لت مينمايد
  جامعهُ در خودِ ) سوسياليسم(آن بخشيدن به 1زم برای تحق» مادی واجتماعی

 که بر ميزان معينی از ،اين پيش شرط وجود. سرمايه داری فراھم شده باشد
 ،تکامل علمی و تکنيکی واقتصادی و اجتماعی در جامعه بورژوائی د1لت دارد

 جمعيت مربوط به -١: را ميتوان مشتمل بر سه رکن اساسی بدين شرح دانست
مجموع کارگران شاغل و بيکار و (بعبارت ديگرجمعيت کارگریطبقه کارگر يا 

اکثريت کل جمعيت موجود در جامعه ) ھايشان از کار افتاده و اعضاء خانواده
قدمت تاريخی کافی  و و اين طبقه با چنين جمعيتی از سابقه را تشکيل دھد
يه تااينکه پيش زمينه ھای فکری خرده بورژوائی و ماقبل سرما(برخوردار باشد

گری ھر چه بيشتراز اذھان کارگران زدوده شده و رداری و بھرحال غيرکا
ن بطور  تفکر وفرھنگ کارگری در نزد آنان واعضاءخانواده ھايشاپيش زمينهُ 

اين صورت است که اين طبقه ميتواند، اگرچه و در ) کافی بوجودآمده باشد
لحاظ ذھنی و بالفعل،  نه ب عمدتاً يا تماماً ممکن است تنھا بطورعينی و بالقوه و

  که نھايتاً تحقق کمونيسم-  جامعه و گرايش تاريخی آن کليتِ  شاخِص بعنوانِ 
و تکنيکی بمثابه امکانات مورد نياز  امکانات اقتصادی -٢ . محسوب شود-است

که اختصاراً بر سطح  به اقتصاد سوسياليستی جھت برپائی و تحقق بخشيدن
د و تکامل تکنيک يا به بيان ديگر ظرفيت  با1ئی از انباشت وسائل توليمعينِ 

 بورژوائی بوجود  در جامعهُ  بطور کافیھای توليدی و تکنيکی د1لت مينمايد
آمده باشد که چون ميتوان ميزاِن موجوِد اين ظرفيت ھا در اين جامعه را با 

لذا بايد توليد سرانه ساليانه در آن مشخص کرد »  سرانهتوليد «ميزان موجودِ 
مايه داری به ميزان معيِن با1ئی رسيده باشد و اين ميزان را من در جامعه سر

توليد ناخالص «که بنابر آن ( دومين کتاب فوق الذکر برآورد و تعئين کرده ام
 يعنی قيمت  با درنظرگرفتِن قيمت واقعی،٢٠٠٠برحسب سرانه در سال » ملی

 د1ر ٢٢٠٠٠حداقل  ميبايستی ، د1ر در اين سالمبتنی بر برابرِی قدرِت خريدِ 
در ) دانش ھای علمِی تئوريک و کابردی(  ظرفيت ھای علمی-٣. )بوده باشد

 مزبور به سطحی از رشد وتکامل رسيده باشد که بتواند پاسخگوی جامعهُ 
 عرصهو نه تنھا در(م در ھمُه ابعاد آنھای علمی و تکنيکِی سوسياليس نيازمندی

 رشِد علمی جامعه  موردنيازِ  سطحِ  باشد؛ اما تعئينِ  در جامعُه بعدی)توليد
 سوسياليستی، تا آنجا که سرمايه داری جھت تأمين نيازھای علمی جامعُه بعدیِ 

 امکاِن ھم، به د1ئلی چون عدمِ من توانسته ام آنرا مورد توجه و بررسی قرار د
اول و   شناخت 1زم از علوم گوناگون وحيطه ھای کابردشان در جامعهُ کسبِ 

ده دشوار يا االع  دوم عم<ً فوقرآورد 1زم از نيازھای علمی جامعهُ عدم امکاِن ب
 بورژوائی علمی جامعهُ   ظرفيت ھایميزان رشدِ حتی غير ممکن است و بع<وه 

 تکامل اقتصادی آن نھفته و مستتسر است و از اين  در ھمان ميزانِ تقريباً تماماً 
جامعُه ادی بايستی درخود  زيم تا حدود علمِی مورد نياز سوسياليسگذشته تکاملِ 
 به اين  لذا.ين شده و انجام پذيردئ و در طول دوران اين جامعه تعسوسياليستی
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 پيش شرط مربوط به ظرفيت ھای علمی  به ميتوان و بايد از پرداختند1ئل
م سي اجتماعی 1زم جھت گذار به سوسيالصرفنظر نموده و پيش شرط مادی و

 طبقه کارگر و ميزان توليد )قدمت تاريخیو ( جمعيت  ميزانرا به دو رکنِ 
  . سرانه در جامعه بورژوائی محدود ساخت

داری که ھنوز بيشتر يا کمتر   سرمايهشد، پس آن جامعهُ  گفته    بنابر آنچه
دھقانان و اقشار خرده بورژوازی   جمعيت آن از جمعيت مربوط بهيت کلِ راکث

اقليت  يا کمتر يک بيشتر ز کارگر ھنوتشکيل ميشود وجمعيت مربوط به طبقهُ 
وبيش تازه  قه شامِل کارگرانی است که بيشترشان کمبو اين ط را تشکيل ميدھد

پرولتاريا ملحق شده اند،  از اقشار دھقانی و خرده بورژوائی جداشده وبه صف
 ھنوز بيش و کم مستعد و آماده گذار به بلحاظ تکامل اجتماعی خود اين جامعه

لبته به بورژوازی، ا  دھقانان و خرده مختلفِ اقشارِ  ھمُه .سوسياليسم نيست
  اجتماعیِ  بزرگِ آرمانِ  بعنوان ، ازلحاظ عينی قبل از ھمه،درجات متفاوت

جود بر سر نع اقتصادی و اجتماعی و سياسِی مو موا اساسیِ  خواستاِر رفعِ ،خود
 در مقام نوی اشان مادی و مع اجتماعی وندگانیراه بھبود وشکوفائی ز

 ھا و قاء ايدهل و ا،و نه برپائی سوسياليسم  خرده بورژوا ھستندگروھھای
 چيزی تحميلی وآنان کمتر يا بيشتر   در اذھانی ھای سوسياليستخواست

نامنطبق با زمينُه عينی طبقاتی خودشان ميباشد؛ 1يه ھای پائينی اين اقشار که 
ند البته تر کارگر نزديکضعيف تر و به طبقه اشان خرده بورژوائی عينی جنبهُ 

نيروئی  دارند ليکن تنھا درصورتی بعنوان در عين حال تمايل به سوسياليسم
اقليتی در   سوسياليسم محسوب ميگردند که بمثابهتاحد قابل توجھی خواستارِ 

تماماً خواستار  بمثابه نيروی اجتماعیِ  -  اکثريِت بزرِگ متشکل از کارگرانکنار
 رفدارِ  خواھان و ط اجتماعیِ وھاِی عينیِ  قرار گيرند تا اينکه نير-يسمسوسيال

موقعيت و جايگاھی بقدر کافی مساعد و قوی احراز  ع خودوسوسياليسم در مجم
  . نمايند

 تأمين نشده  موجود سرمايه داریِ در جامعه  شرط پيشدرصورتيکه ھنوز اين   
انجام گرفته و بخواھد سوسياليسم » انق<ب سوسياليستی«باشد ولی بفرض يک 

 خرده  اجتماعیِ  عينیِ ، دراينصورت وجود زمينه ھایِ ق شود و متحقبرپا
سترده اش خرِد بيش و کم گدھای  بيش و کم غالب وھمراه با اقتصابورژوائیِ 

در اشکاِل مختلفی از بطور ناگزير و با شدتی بيشتر يا کمتر  ديددر جامعه ج
 پيشبرد تحقق ونع فکری ونظری و سياسی و اجتماعی و اقتصادی در راه موا

 و روز يافته و در جھت تکويِن دوبارهُ نظام طبقاتی سرمايه داریليسم بسوسيا
  .شايد در شکلی تازه اثر و عمل ميکند

 آن جامعه بورژوائی، که بلحاظ امکانات اقتصادی و ميزان وسائل توليد    و نيز
 از تکامل اقتصادی فاصله دارد بيشتر يا کمتر با آن سطح رشد تکنيک ھنوز و

 جامعُه بعدِی در دوره ھای آغازينِ  و ھمگان برای ھمه افراد تواند بکه
سوسياليستی يک زندگی بالنسبه مرفه و با فراغت کافی از کار جھت پرداختن 
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 بيشتر يا کمتر فاقِد پايه مادی بسوی کمونيسم تأمين نمايد،  جامعهبه تکاملِ 
بفرض و؛ د 1زم برای تحقق بخشيدن به سوسياليسم ميباشواقتصادیِ 

انجام » انق<ب سوسياليستی«يک عه ای با چنين وضعيت درصورتيکه در جام
 کمبودِ گرفته و بخواھد جامعه ای سوسياليستی سازماندھی شود، دراينصورت 

 و به اشکال مختلف در راه برپائی تر کمتر ياامکانات مادِی مورد نياز بيش
ال ايجاد کرده و موجب سوسياليسم و پيشبرد آن بسوی کمونيسم مانع و ِاشک

سوق يافتن بسوی حاکميِت دوبارهُ سرمايه داری و يک ساختاِر قطعی شدهُ 
  .ستمگرانُه طبقاتی ميگردد

بطور آسان و سريع به  با حاکميت يافتِن طبقه کارگر ميتوان    تصور نشود که
ی ن داد و بنحو انتقال يافته به جامعه جديد پايا اقتصادیِ ھایِ  ماندگی چنين عقب

 سوسياليسم را پيش برد؛ چنين  امرِ  و يا سپس خودِ موفقيت آميز بطورھمزمان
ادن به چنان عقب دپايان . تصوری بيش و کم غير علمی و يک توھم است

در جامعه جديد،  جامعه سرمايه داری گذشته ماندگی ھای اقتصادِی ميراثِ 
کمتر درجامعه اول، بيشتر يا  تکامل صورت گرفته برحسب ميزان معينِ 

 جامعُه جديد منِد يک مدت زماِن طو1نی است و سخت فکر وتوجه و نيرویِ نياز
قق بخشيدن به سوسياليسم و رھبری آنرا، بجای تمرکز برروی خود امر تح

و درنتيجه بجای برقراری و  ن، برروی کار خودش متمرکز ميکندوپيشبرد آ
 نوعی نظام دوبارهُ ياليسم، جامعه بيشتر يا کمتر درجھت تکويِن پيشرفِت سوس

  آن بايد سرانجامستمگرانُه طبقاتی پيش ميرود کهداری و ساختار سرمايه 
برای داشتِن يک (. چنين نظام و ساختاری باشد قطعیِ سردرآوردن و استقرارِ 

نان عقب  1زم جھت رفِع چ علمی از مدت زمانِ تصور ودرِک نسبتاً صحيحِ 
 آن در جامعه جديِد پس از ماندگی ھای اقتصادی و چگونگی عملی کردنِ 

نميتوان و نبايد بطور اميدوارانه و خيالی و حدسی  »انق<ب سوسياليستی«
يستی بطور درست و کافی به فاکتھا و داده ھای تجربی با د بلکهوبرخورد نم

مربوط به آھنگ و چگونگِی رشد و تکامِل اقتصادی در کشورھائی که دارای 
 قابل ند بعنوان نزديکترين نمونه ھای عينیِ حد اکثِر چنين رشدی بوده يا ھست

  ).استناِد در دسترس رجوع نمود
ليسم در اتحاد شوروی و در چين قبل از ھمه و ا شکست سوسي،   بعنوان مثال
تاقبل از  بترتيب  از اينجا نشأت ميگرفت که در اين دو کشورمھمتر از ھمه

سطِح مورد نياز  نظام اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری تا ١٩۴٩ و ١٩١٧
  واقعی و پيروزمندانُه سوسياليسم تکامل نيافته بود و بخصوص اينکهبرای تحققِ 

 خطاھا و  در واقع و اين عاملتا اين سطح فاصلُه بسيار و بسيار زيادی داشت
 -م سوسياليسمھو مفت کشورھای مزبور دربارهسنيوانحرافات نظری احزاب کم

ش ر  حفظ و تقويت کرد و آنرا تعميق و گسترا -بمثابه عامل ب<واسط و مستقيم
اين در اصل بيانگِر سطحی نگری، حاکی از نگرش و برخوردی غير . بخشيد

 تبيئِن شکست ماترياليستی در شکل ذھن گرائی و ارده گرائی است که بمنظورِ 
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 ايدئولوژيک و نظری و دو کشور تنھا و فقط بدنباِل علل سوسياليسم درآن
چوِب ھمان دو ری يا علل اقتصادِی صرفاً محدود به چاسی در سطِح رھبرسيا

  عللِ گشت و  و چيزھائی مشابه»پرولتاريا حاکميت«جامعُه باصط<ح تحت 
بنيادی تر و عميق تر و بزرگتِر تاريخی اقتصادی به شرحی که بيان داشتم را 

سيه قوياً رو در ١٩١٧فی المثل لنين و ھمفکران او در سال . نديد و درک نکرد
 يا منحرف وان نگرش و گرايشی مغاير بای، بعنچار ذھن گرائی و اراده گرائد

بودند که دراتخاذ تصميم اشان گری، ر جھان بينِی واقعاً علمی و طبقاتی کااز
به » سوسياليستی«و گذار به آن جامعه » انق<ب سوسياليستی«آن  ی انجامبرا

ن کشور اليستِی آنزماِن آو اجتماعی کاپيتناکافی بودِن ميزان تکامل اقتصادی 
من البته بنظر. برای انجاِم چنين تحولی بطور جدی توجه نکردند يا بھاء ندادند

 محرِک آنھا در اتخاذ تصميم اين ذھن گرائی و اراده گرائی آنھا تنھا عاملِ 
عامل ديگر و شايد  ن نبود بلکه تبليغ جھت جلب حمايت مردم برای آمزبور و

 ريخی و نبوِد تجربه قبلیِ تا که در آن اوضاع وشرايطمھمتر اين واقعيت بود 
را درک کنند و درک  خود کافی آنھا نميتوانستند نادرستی اين تصميم و اقدام

 کنند که تحقق سوسياليسم در آن کشور در آن شرايط مادی نارس و فقدان تکاملِ 
ت است، شکس کافِی طبقه کارگر امکان پذير نبوده و محکوم به شکست) عينیِ (

 که در مقياس نيزه شدنیيو ھمراه و بدنبال آن ماجراھای استالينی و استال
مدت تبعات منفی و زيانبخش بسيار بزرگی برای مارکسيسم و زيخی درارتا

حاليکه امروزه در رد .يا درپی داشترو رھائی بخش پرولتانھضت انق<بی 
بايد وشايد (ی ميتوانراتب بيشتمربيات تاريخی فراوان با سھولت بر تجپرتوِ 

   .نمود حقيقت مزبور را درک) و نه قطعاً  گفت فقط ميتوان
رگر با قدمت اطبقه ک  بقدر کافی تکامل يافته که در آن جامعه سرمايه داریِ    
نکه  گذشته از اي-  ميکندجايگاِه اکثريِت کل جمعيت را احرازيخی کافی رتا

ھت فراگيریِ  مقدماتی ضروری بيشتری جکارگران از تحصي<ت ومعلومات
ايده ھای کمونيستی برخوردار ميباشند و گذشته از نسبتاً محدود بودِن 

بورژوائی بمثابه مانعی در راه سازماندھی و  اقتصادھاِی خرِد دھقانی وخرده
 رشد و  عينی بنيادی مستعدِ  اجتماعیِ پيشبرد سوسياليسم، اين جامعه بلحاظ زمينهُ 

و تکويِن شرايط  آگاھی واقعاً کمونيستی گيرشدِن ابعاِد مختلف شکوفائی وتوده
 . 1زم برای انجاِم انق<ب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم استذھنی و فکریِ 

اما آنچه که اين جامعه را بنفع بورژوازی و در راستای ممانعت از انجام 
يِت ع گذشته از عدم وقوع موق- انق<ب جھت گذار به سوسياليسم مھار ميکند

   و عبارت از ھمان عامل ذھنِی مسلِط بازداندهُ بورژوائی- یانق<ب عينی
قاء بسيار گسترده و مستمر و بسيار قوِی ايده  يعنی از يکسو تزريق و النامساعد

امری که (ھا و گرايشاِت منطبق با مصالح بورژوازی در اذھان توده ھای مردم 
 غيربنيادی مشتمل متر بر يک پايُه مادی و عينیِ ک بيشتر يا  امکاناً درعين حال

بر برخوردارِی شھروندان از حداقلی از تأميِن نيازھای معيشتی و فراغت از 
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و )  ھای سياسی و فرھنگی استوار ميباشدکار و حداقلی از دموکراسی و آزادی
از سوی ديگر فقداِن جريانھاِی درست انديش و انق<بِی کمونيستی با نفوذ و 

ا فعاليت ھای سياسی و اجتماعی و ترويجی و اعتبار نسبتاً وسيِع توده ای و ب
 سرمايه داری آنقدر تکامل ولی چنانچه جامعهُ . تبليغِی نسبتاً نافذ و موثر است

 جايگاِه دربرداندهُ فته باشد که طبقه کارگر با قدمت تاريخِی کافی حائزاني
د، اين جامعه اگرچه ممکن است شرايط مساعدتری باش  شدهاکثريت جمعيت

ع موقعيت عينی انق<بی و انق<ب داشته باشد معذلک برحسب ميزان برای وقو
معيِن جمعيِت دھقانی و خرده بورژوائی و چگونگی قشر بندی آن، بيشتر يا 

وده گير شدِن ايده ت مساعد برای رشد و  بنيادیِ طبقاتیِ  عينِی فاقِد زمينهُ کمتر 
 صرفاً قط و فالبته نه ايده ھای دموکراتيک در مفھومیو(ھای کمونيستی

و پذيرِش تحول به ) بورژوائی و خرده بورژوائی يا ضدفئودالی وغيره
 و بلحاِظ بنيادی بدرجات بيشتری مستعِد القاء و تحميِل ايده ھا و  بودهسوسياليسم

و چنانچه . ای مردم استھح بورژوازی در اذھاِن توده لتماي<ِت منطبق با مصا
 سياسی مساعدی بوجود آيد که بنحوی اگر در اين جامعه چنان اوضاع واحوالِ 

توده ھا داده شود و يا و تا حدودی بيشتر يا کمتر آگاھی کمونيستی به اين 
 انق<بی انجام ينن برای انق<بی باصط<ح سوسياليستی جلب و چنحمايت آنا

 و اين تحميل اين آگاھیرفته يا بطور غالب بمعنای  که درواقع رويھم-گيرد
  خردِ دهُ راو1ً اقتصادھای بيش و کم گست:  در اينصورت- اشدانق<ب بر آنان ميب

دھقانی و خرده بورژوائی مستقيماً در راه سازماندھی و پيشبر اقتصاد 
  پس از انق<ب موانِع جدی ايجاد ميکند؛ و ثانياً ودِ سوسياليستی در جامعه جدِي 

وده ھا که بعنوان نکتُه اصلی از آنجا که آگاھی کمونيستِی داده شده به اين ت
 آن ذھنيت يا بطور غالب نميتواند رويھرفتهامکاناً چندان ھم قابل م<حظه نيست 

شان و بيش و کم مغاير با اين د خو بنيادیِ  عينیِ نان که حاصِل جايگاه اجتماعیِ آ
 خرده  واقعیِ لتقاط با ايده ھا و تماي<تِ ببرد و بلکه در ا را از بين آگاھی است

-  اين ايده ھا و تماي<ت ای لفافه و روکشی بربصورتِ بورژوائی خودشان و يا 
 در نتيجه در ، درميايد- دنکه مضموِن واقعی خواست ھايشان را تشکيل ميدھ

 جديد افکار و گرايشاِت بيش و کم گسترده و مسلِط خرده بورژوائی تحِت جامعهُ 
ير روکِش اگاھی کمونيستی  يا در التقاط با آن و يا در شکلی عريان و خالص د

 و گرايِش کمونيست هشييا زود در تمامی عرصه ھای جامعه و منجمله در اند
 ی کنندهُ عرصه ھاتي ھدا ھایِ خط مشیاه رھبری و در  دارای جايگھا و افرادِ 

، بسھِم خود که بيش  وافتهي و بازتاِب مثبت ی تجلیاسي و سی و اجتماعیاقتصاد
 یِ ابي رشد و سلطه ی برای مساعدتِ ي و موقعطي شراو کم تعئين کننده است،

 در سطوح سميالي سوس مخالفِ قتي به راست و درحقليافراد و نظراِت متما
سرمايه داری   بسوی جامعه ای  جامعه و بالنتيجه در جھت سوق دادنِ یرھبر

طبقاتی و استثمارگرانه  اظھاِر وجود و  قطعيت يافتُه  نظامِ  با يک بھر حال ياو
   .عمل ميکند
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 ناکافِی دربارهُ تکامل ناکافی طبقه کارگر بعنوان شاخِص تکاملِ    ماحصل آنچه 
مناسبات توليدی سرمايه داری در انتقال به جامعُه جديِد سوسياليستی گفته شد در 
مورد تکامل ناکافِی ظرفيت ھای توليدی و تکنيکی و علمِی بمنزلُه شاخِص 

 مزبور نيز صدق امعه جقال بهت در ان کاپيتاليستی نيروھای مولد ناکافیِ تکاملِ 
ظرفيت ھای  رشد و انکشاِف  جديد، ناکافی بودِن سطحِ در اين جامعهُ . ميکند

 امر پرداختن ،توليدی و تکنيکی و علمِی منتقل شده از جامعه بورژوائی پيشين
به رشد و تکامل دادن به اين ظرفيت ھا بطورفی نفسه و بخودی خود يعنی به 

وسياليستتی و سرمايه دارانه تا رسيدن به شيوه ای در واقع بيش و کم غيرس
تحميل ميکند و اين نيز، برحسب رد نياز برای سوسياليسم را مطرح و سطِح مو

 ديدگاھھا و تماي<ت بنوعی موجِب بازرشدِ  اينکه چه ميزان باشد، بيشتر يا کمتر
ذا در جھِت  ميگردد و لبورژوائی و مناسبات اقتصادی و اجتماعِی منطبِق با آن

داری  يها واقعاً سوسياليستی و تکويِن نوعی نظام سرمحراف يافتن از خطمشیِ ان
   . طبقاتی اثر گذاشته و عمل ميکندو ساختار اجتماعی قطعيت يافتهُ 

ھمه    بنابراين انق<ِب تاريخاً ضرورِی جامعُه کم و بيش سرمايه داری قبل از 
ين ميشود که او1ً ئی آن تع تکامِل اقتصادی و اجتماعميزاِن معينِ و اساساً توسط 

، خواست و نيلِز عينِی  موجود خواست ونياز عينِی غالب در جامعهُ بصورتِ 
 -به يک جامعُه بورژوادگرگونی  ن به آبالنسبه مشترِک اکثريِت افراد

 متجلی ميگردد و ثانياً ، مطلوب يا به يک جامعه سوسياليستیدموکراتيکِ
دِی کافی در جامعُه موجود برای سازماندھِی بصورِت فقدان يا وجوِد امکاناِت ما

 که در حالت اول يک اقتصاد و جامعُه جديد سوسياليستی تجلی پيدا ميکند
 موجود معه بورژوائیِ  چنانچه جا.ضرورِت گذار به چنين جامعه ای نفی ميشود

 دھقانی و خرده بورژوائی ھمراه يتِ م از اکثريتی مشتمل بر جمعھنوز بيش و ک
ای خرد گسترده اشان تشکيل شده و يا سطِح تکامِل ظرفيت ھای با اقتصادھ

باشد، در اينصورت اين  توليدی و تکنيکی و علمِی آن از حد معينی پائين تر
 - جامعه بلحاظ تاريخی ھنوز در مرحلُه انق<ب سوسياليستی قرار نداشته و

 کي نيازمند يک انق<ب دموکرات-بی کلی<درصورت نياز به يک دگرگونی انق
 بورژوائی اکثريِت کِل جمعيت اش از مطلوب ميباشد؛ و درصورتيکه جامعهُ 

جمعيتی  ده ھايشان تشکيل شده  و طبقه کارگر با چنيناکازگران و اعضاء خانو
ای توليدی و  باشد و نيز ظرفيت ھ بودهاز قدمِت تاريخی کافی برخوردار

اشد، دراينصورت اين تکنيکی و علمِی آن  به ميزان کافی رشد و تکامل يافته ب
جامعه تاريخاً در مرحلُه انق<ب سوسياليستی قرار داشته و نيازمنِد گذار به 

   .سوسياليسم است
ھر زمان معين تاريخی، پرولتاريا و کمونيست ھا بايد، در تطابق با    در 

  مورد نياز عينیِ  دگرگونِی بلحاظنگرش و برخورِد علمی، قبل از ھمه منطبق با
ی و  مبارزاتی، خط مشِی سياسی و تبليغ، خط مشیِ  مجموع آن در جامعه

  فعاليت و  تاريخاً ضروری انق<بِ ويش را تعين بخشند و برای تحققترويجی خ
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درصورتيکه جامعه تاريخاً نيازمند انق<ب دموکراتيک باشد،  .ت<ش نمايند
 اسیارتست از تحقق بخشيدن به دموکررسالت تاريخی اين انق<ب اختصاراً عب

به يک جامُه عمل پوشاندن  و  از يکسو در کاملترين شکِل آنبورژوائی
بنفع  طبقه کارگر اقتصادِی جدی و پايدار يری ويک سمت گدگرگونِی اقتصادی 

 و بدين( چوب نظام بورژوائی از سوی ديگراستروھمه زحمتکشان در چا
توده ھای  بھبود قابل توجھی در وضع زندگِی اجتماعی و مادی ومعنوی وسيله

 ايجاد ميشود و قاعدتاً اين نظام برای آنان مردم در چارچوب نظام سرمايه داری
 انق<ب سوسياليستی و گذار به سوسيالسم فرارسيدن ضرورتتا مرحلُه تاريخِی 

 ،  پيشروان انق<بی پرولتاريا بايستیکمونيستھا وو .١)بالنسبه قابل تحمل ميگردد
ای وسيع آگاه سازی در ميان توده ھنگری و شبخصوص از طريق کار رو

 در نان جھت بانجام رساندن موفقيت آميز اين انق<ب ومردم، برای آماده کردِن آ
 برای ھرچه بيشتر راديکال کردِن آن بنفع طبقه کارگر و اقشار مرحلُه وقوع آن

مل نيافته،  سرمايه دارِی بقدر کافی تکاجامعهُ اگرھم . زحمتکش مبارزه نمايند
سياسی و فرھنگی و از حيث وجود دموکراسی بورژوائی در روبنای بلحاظ 

د که رويھرفته نه به يک ن منافع اقتصادی زحمتکشان در وضعی قرار دارتأمي
ھاِی   بلکه به رفورمکِ مزبورکلی انق<بی يعنی انق<ب دموکراتيدگرگونی 

 انجامبايستی ھمچنين در جھت ب رانه نيازمند است، دراينصورتيتدريجی و پيگ
بنحوی ھرچه راديکال تر و منطبق تر با مصالِح کارگران  ھارساندِن اين رفورم

 تاريخی فرارسيدن انکشاِف کافِی اقتصادی و اجتماعِی  تا زمانِ و زحمتکشان
ليت و اجامعه و درنتيجه ضرورت انق<ب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم فع

تصادی و اجتماعِی جامعه مل اقچنانچه سطِح تکا، طبعاً  و .رزه کزدامب
                               تاريخاً مورد نياز انق<بوائی برای گذار به سوسياليسم کافی باشد، انق<بِ بورژ

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

ز کمونيستھا مبنی براينکه  برخ<ف برخی توجيھاِت ساختگی و نادرسِت بعضی ا-١
  دموکراسی بورژوائی درکشورھاِی اکنون بيش و کم عقب مانده ناممکن) پايدار(حاکميت

پذير ميباشد  حاکميت اين دموکراسی در اين جوامع کام<ً امکان  استقرار و تداومِ است،
ن تکامل اقتصادی و اجتماعِی ميزا: لی از اين قبيل بستگی داردبطورکلی به عوامو 

ملی، کاپيتاليستِی جامعه، چگونگی ميراث فرھنگی گذشته ھا يا باصط<ح فرھنگ 
 ين نگاھداشتِن دستمزد سياسِت پائ ھدف و آگاھانه و نقشه مندِ تعقيب يا عدم تعقيبِ 

 کارگران از سوی حکومت، چگونگی سابقُه مبارزات طبقات مختلف برای دموکراسی
يت سياسی عگی توازن قواء طبقاتی و موق تأثيرپذيری آنھا از اين مبارزات، چگونو

ان جريسياسِی  ايدئولوژيک و ھای خاِص  ويژگی چگونگی طبقات مختلف، مشخِص 
ت حاکمُه بقدرت رسيده و بورژوازی در قدرت  يا ھيأبری کنندهُ انق<ِب انجام گرفته رھ

 آن  در اين دموکراسی در روبنای سياسی و فرھنگی حاکم تحقِق قطعیِ و غيره؛ و
ايد ازطريِق توسعه و  ب ھای استبدادی قرار دارند تحت سلطُه رژيمکه ھنوز ورھائیکش

م به يک انق<ب دموکراتيک سرانجا که -مبارزات اجتماعی عليه استبدادتداوم تاريخِی 
   .صورت پذيرده با1خر - می انجامد يا تحو1ت راديکاِل ديگر  پيروزمندنسبتاً 
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ُه مبارزاتی کمونيست ھا و پيشرواِن انق<بِی سوسياليستی بوده و مھمترين وظيف 
 عبارتست -  تا قبل از زماِن وقوِع موقعيت عينی انق<بی وانق<ب-طبقه کارگر

  از زمينه سازِی فکری و سياسِی 1زم در مياِن توده ھای وسيِع پرولتاريا و 1يه
ق<ب ھاِی تحتانِی اقشار اجتماعِی ميانی و بدينگونه تدارِک ذھنی و فکرِی ان

 بعداً نيز  و شيوهُ معينی که قب<ً بيان شد بهسوسياليستی، زمينه سازی ای که
 با توجه به وضعيِت فکری و سياسی و، بدان پرداخته خواھد شد صورت گرفته

 دتاً زماِن بسيار طو1نی مدتی  طبقه کارگر در سطح جھانی در حال حاضر، قاع
  . گرفت دربر خواھدرا
 ضرورِت انق<ب نِ  فرارسيدمسئلُه تعئيِن زمانھاِی مشخِص  اما بپردازم به     

  :ر به سوسياليسم برای کشورھای مختلف کنونِی جھان سوسياليستی و گذا
پژوھشی دربارهُ پيش شرط مادی و اجتماعِی «( من در دومين کتاب فوق الذکر

 طابق با دو ضابطُه اساسیدرت) »يسم در کشورھای کنونی جھانگذار به سوسيال
 ميزان جمعيت طبقه کارگر و قدمِت تاريخی آن با جمعيتی با1 <ً ذکرشده يعنیقب

و ميزان توليد سرانُه ساليانه در جامعُه بورژوائی و بر پايُه آمار و اط<عاتی که 
لص سرانه در کشورھای ادرباره افراِد شاغِل حقوق بگير و ميزان توليد ناخ

ماری ديگری که توانسته  و غيرآ و برخی اط<عاِت آماری٢٠٠٠ان در سال جھ
ورم، کوشش کرده ام که با روشی علمی زمان فرارسيدِن مرحله  بدست آام

انق<ب سوسياليستی بمثابه انق<ِب تاريخاً ضروری را برای جوامع مختلِف 
در آن  طبق تحقيق و بررسی و برآورِد من. جھان محاسبه و برآورد نمايم

شرح ب توان به سه دستهدر اين ارتباط مي کنونِی جھان را کتاب، کشورھایِ 
  :ودمتقسيم نزير

 درصد کل ٩/١٢  حدود ٢٠٠٠، که در سال کشور٢٣    دسته اول شامل 
مدتھا قبل از آن از جمعيت جھان را دربرداشته اند، در سال مزبور و اکثراً 

و لذا  اند سوسياليسم بوده دارای پيش شرط مادی و اجتماعی 1زم برای برپائی 
که انق<ب تاريخاً مورد نيازشان انق<ب سوسياليستی   اکنون يا مدتھاستھم

امريکا، سوئيس، لوگزامبورگ، ايا1ت متحده : اين کشورھا عبارتند از. است
يک، دانمارک، کانادا، ژاپن، اتريش، ھلند، کويت، استراليا، ايسلند، نروژ، بلژ
ند، بريتانيا، و وئد، ايرلالت، فن<ند، ھنگ کنگ، سنگاپور، سآلمان، فرانسه، م

  .ليااايت
 درصد کل جمعيت ١/٢  حدود٢٠٠٠ سال  کشور، که در١۵   دسته دوم شامل 

 پيش شرط ٢٠٣٠ و ٢٠٢٠جھان را تشکيل ميداده اند، محتم<ً بين سالھای 
 وده ودر مرحلهُ مادی و اجتماعی 1زم برای گذار به سوسياليسم را احراز نم

قبرس، : کشورھا عبارتند ازاين . ند گرفتھواانق<ب سوسياليستی قرار خ
امارات متحده عربی، اسرائيل، اسپانيا، ز1ند نو، اسلوانی، پرتقال، جمھوری 

بحرين، سيشل، مجارستان، سنت کيتس و نويس، اسلواکی، و  چک، آرژانتين،
ميتوان گفت که در اين دسته دوم از کشورھا نيز مانند دسته ( .آنتيگوا و بار بودا
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 مھمترين وظيفه مبارزاتی کمونيستھا و پيشروان انق<بی پرولتاريا در اول
دوران کنونی عموماً عبارتست از تدارک فکری و ذھنِی انق<ب سوسياليستی 

  .)بگونه ايکه قب<ً بيان شد
 ١٧۵ بالغ بر حدود ٢٠٠٠   دسته سوم يعنی بقيُه کشورھای جھان، که در سال 

اند، ھنوز در چنان سطِح  ان بودهھ ج درصد کل جمعيت٨۵کشور و شامل 
اجتماعی کاپيتاليستی قرار دارند که  نازلی از تکامل اقتصادی و تريا بيش ترکم

 در - دور در آيندهتر يا بيشتربلحاظ تاريخی در حال حاضر و تا زمانی کم
 در مرحله انق<ب دموکراتيک مزبور قرار داشته و - صورت نياز به انق<ب

جتماعی  تدريجاً دارای پيش شرط مادی و ا٢١٣٠ و ٢٠۴٠فقط بين سالھای 
 کره ، بعنوان مثال:ھند شدمند انق<ب سوسياليستی خواگذار به سوسياليسم و نياز
، ٢٠۶٠، چين ٢٠۵٨، روسيه٢٠۵١، مکزيک ٢٠۴١جنوبی احتما1ً در سال 

 .٢١٠٧ابوه ، زيمب٢٠٩٩، ھند ٢٠٧۵رستان ا، بلغ٢٠٧٠، ايران ٢٠۶٣ترکيه 
ر مورد بخشی از اين کشورھا بعلت عدم دسترسی به آمار مورد نياز ضمناً د(

 فرارسيدن ضرورت انق<ب سوسياليستی محاسبه و  احتمالیِ از آنھا زمان
  ).برآورد نشده است
 که اين برآوردھای من برپايُه برخی آمار و اط<عات مربوط    بايد توضيح دھم

رھا  کشو در ناخالصيد سرانهبه درصد جمعيت افراِد حقوق بگير و ميزان تول
 و آھنگ رشِد اين دو شاخص و اط<عاتی ديگر که توانسته ام ٢٠٠٠در سال 

 ھرزمان بدست آورم انجام گرفته است درحاليکه در حال حاضر و در آينده در
 اط<عاِت مربوطُه دقيق تر و مشخص تر از ھر يک از با دردست داشتنِ 

 روش و فرمولھاِی مورد توان با کاربردِ کشورھای دستُه سوم بطور جداگانه مي
زماِن احتمالی رسيدِن آن به  استفاده در آن کتاب برای ھريک از اين جوامع

مرحلُه انق<ب سوسياليستی را ازنو و بطور دقيق تر محاسبه و برآورد نمود که 
 و در مواردی ٢٠ يا ١٠يجه بايد تا حدودی و به گمان من قاعدتاً نه بيشتر از تن

 و بھرحال برآورِد جداگانه و دقيق تر و نزديکتِر در ؛ال تفاوت پيدا کند س٣٠
بع<وه من در .  ضروری ميباشدتک تکِ کشورھای مزبور امریمورد 

ئين پيش شرط اجتماعِی گذار به سوسياليسم، عمحاسباتم در آن کتاب در مورد ت
 طبقه کارگر  1زم برای تاريخیِ  قدمتِ  سال را بعنوان حداقلِ ٣٠معمو1ً رقِم 

 درصد کل جمعيت جامعه، بعنوان ۵٠  از زمان رسيدِن جمعيِت کارگری بهپس
يت کارگری قابل قبول، درنظر گرفته و به اين زمان اضافه کرده عکمترين جم

 سال را درنظر گرفت که ٢٠ سال رقم ٣٠ام درحاليکه شايد بتوان بجای 
ر به تماعِی گذا اجدراينصورت زمان احتمالِی تحقِق پيش شرط مادی و

 سال نسبت به آنچه من ١٠سوسياليسم برای بعضی از کشورھای دسته سوم 
 نقل شده از آن بھر صورت، ارقام فوق الذکرِ  .برآورد کرده ام کاھش ميابد

کتاب من در مورد کشورھای دسته سوم يک برآورِد اجمالی و احتمالی از زماِن 
تی و گذار به سوسياليسم در اين تاريخِی فرارسيدِن ضرورِت انق<ب سوسياليس
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به اين نکته ھم اشاره کنم که من فکر . اکثريِت کشورھای جھان بدست ميدھد
 ،ميکنم که چنانچه بفرض در آينده زمانی فرارسد که در اکثر کشورھای جھان

جمعيت دنيا و با دارا بودِن پيش شرط مادی و اجتماعِی  کل  اکثريتِ با داشتنِ 
 و سوسياليسم برپا شده باشد، در ليستی انجام گرفتهانق<ب سوسيا ،1زم

 ھنوز فاقِد پيش شرط مادی و اجتماعی  فرضاً صورت در بقيُه کشورھا اگر ھمآن
مزبور باشند انجام انق<ب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم ميتواند تاريخاً 

  .ضروری و بجا باشد
  

   و برپائی سوسياليسمپيش شرط فکری و سياسی انجام انق�ب سوسياليستی   
   در اين قسمت نخست نظريُه من در زمينُه مفھوم ايدئولوژی بطورکلی و 

ه با چونکه در رابط(جھان بينی پرولتاريا  بطوراخص بررسی و بيان ميگردد
مفھوم  گفته خواھد شد در مواردی با فته شده و بعداً آنچه که در اين اثر تابحال گ

بقه کارگر و چگونگِی درک و برداشت من از بعنوان جھان بينی طمارکسيسم 
و سپس به سايِر مطالبی که بايد بررسی شوند پرداخته خواھد ) آن ارتباط ميابد

مندرج در (»درباره مفھوم ايدئولوژی«نظريه من در اين زمينه در مقالُه . شد
بيان گرديده که فشرده ای ) »درباره چند مسئله تئوريک « من تحت عنوانکتاب

 که در آن مقاله - ا در اينجا بازگو و درضمن نکاِت جديِد چندی را ھماز آنر
  : می افزايم  به آن- آورده نشده

 مناسبات انسانھا با يکديگر و با طبيعت، بيانگِر  آرمانیِ بازتابِ » ايدئولوژی   «
و خواست و آمالشان  ر جھان از ديدگاه نفعونگاه و نگرِش آنان نسبت به ام

، مناسبات اقتصادی، سياسی، حقوقی و معنوی افراد بشر با است؛ به بيان ديگر
 تحقق بخشيدن به اين مناسبات و وابط آنان با طبيعت و راه و طريقِ يکديگر و ر

يعنی از منظِر آنچه که برايشان مطلوب يا ايده آل روابط را از ديدگاه مزبور 
، حقوقی،  ايدئولوژی شش قلمروی فلسفی، اقتصادی، سياسی.بيان مينمايداست 

 ايدئولوژی فلسفی، و لذا تحت عناوينِ ی و ادبی را دربرميگيرد راخ<قی، و ھن
ايدئولوژی اقتصادی، ايدئولوژی سياسی، ايدئولوژی حقوقی، ايدئولوژی اخ<قی 

ايدئولوژی بطور کلی  در دو سطح متجلی . و ايدئولوژی ھنری مطرح ميشود
ِی نظری و ديگری در يکی در سطح تئوری و بصورِت جھت گير: ميگردد

؛ ھر ايدئولوژی سطح رفتار و عمل و بصورِت جھت گيری رفتاری و عملی
اول به شکِل نظريه ھا و ايده ھا و باورھا و نطراِت جھت دارانُه  معين در سطحِ 

آرمانِی معينی و در سطح دوم به شکِل رفتارھا و اعماِل جانبدارانُه آرمانِی 
دئولوژی که، بمثابه شناخت، قبل از ھمه يک اما اي. مشخصی تجلی پيذا ميکند

شناخِت آرمانی و با جھت گيرِی آرمانی محسوب ميشود، درعين حال ممکن 
 ، درتطابقايدئولوژی در سطح رفتار و عمل نيز. است علمی يا غير علمی باشد

 بصورت رفتار و عمِل عق<نی و منطبق با  با سطح تئوری، درعين حال
  . تجلی ميابد<نی و نامنطبق با برخورِدعلمیبرخورِد علمی يا غيرعق
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   پس برطبق اين مفھوم از ايدئولوزی، اين مقوله در واقع بمعناِی جھان بينی 
 و .را بکاربرد» جھان بينی«هُ ميتوان واژ» ايدئولوژی« بجای لفظ ميباشد و

نيز بايد توجه داشت که بطور اختصار ھر فرد بشر و ھر جنبش يا نھاد 
 برحسب آن واره دارای ايدئولوژی است و فقط نوع اين ايدئولوژیاجتماعی ھم

  . تفاوت مينمايدفرد يا جنبش يا نھاِد تاريخاً و اجتماعاً معين
ان در    ايدئولوژی يا جھان بينی افراد، بطورکلی، درتطابق با جايگاِه آن

ا پايه ای تر از ھمه مناسبات اقتصادی ر ھمه و  که مقدم بر- مناسبات اجتماعی
 تحِت اوضاع و ، و در روابط با طبيعت تعين ميابد ولی معذلک-شامل ميشود

 آنان ممکن است از ايدئولوژی ھای متعلق به ،احواِل واقعی در جامعه طبقاتی
 طبقاتی، بنابر مفھوِم در جامعهُ  .افرادی دارای جايگاھھای ديگر متأثر گردند

 و اساساً بمعنای وجود ِد جايگاه ھا قبل از ھمه، تعد»جايگاه«مزبور از 
جايگاھھاِی طبقاتِی مختلف، مبيِن وجوِد طبقات و اقشاِر اجتماعِی مختلف و 

  . ھريک با جھان بينِی خاص و متمايز خود ميباشد
جھان بينی «   ايدئولوژی يا جھان بينی طبقه کارگر، بنظر من، عبارتست از 

خص کنيم، ميتوان به که، اگربخواھيم آنرا با ناِم شخص معينی مش» کمونيستی
اط<ق نمود، زيرا مارکس، » مارکسيسم«يا » جھان بينی مارکسيستی«آن 

صرفنظر از نگرِش بکلی غير انسانی و نادرست او نسبت به مسئلُه ستمگری 
ص در نظريه ھا و نظراتش، در مياِن  برخی خطاھا و نقائات و با وجودِ برحيوان

کامل دھندهُ جھان بينی کمونيستی بمثابه  بنيان گذار و يا تھمه افراِد تاکنونیِ 
 جھان بينی .تئوری رويھرفته بزرگترين و بيشترين نقش را ايفاء نموده است

لتاريا و واقعاً علمی است، ش از ديدگاِه واقعاً طبقاتِی پروکمونيستی بيانگِر نگر
امور جھان ھستی را از ديگاِه طبقه اجتماعِی کارگر و به شيوهُ علمی می نگرد؛ 
در سطح تئوری، بمثابه تئوری، يک تئورِی علمی و نگاه کننده از منظِر طبقاتی 
کارگری است که بر اين مبنا جايگاه و موقعيِت اجتماعی و تاريخِی طبقه کارگر 
و خواست ھا و اھداِف او و راه و طريِق تحقق بخشيدن به آنھا و ھمچنين اموِر 

نجا که از آو . تبيئن و بيان مينمايدگوناگوِن اجتماعی و در رابطه با طبيعت را 
رگر، در وجوِد عينِی اجتماعِی مستقل خود، جدا از متأثر شدنش از اطبقه ک

طبقه ای داراِی نگرش ھا وگرايش ھای طبقاتی واجتماعِی متعلق به غير، 
برخورِد انق<بی عليه ھرگونه ستمگری و ايجاِد رنج و مشقت از سوی انسانھا 

ين اساس طبعاً خواستاِر نابودی قطعِی کليِت نظاِم طبقاتِی بوده و درنتيجه برا
ق<بی آن توسط نظام بدوِن طبقه کمونيستی و کام<ً نيگزينی ااداری و ج سرمايه

 يا بعبارت ديگر جھان بينی کمونيستی يا انسانی است، لذا جھان بينی پرولتاريا
  . ميباشد نيز يک جھان بينِی واقعاً انق<بیمارکسيستی

 بمفھوم شناختِ (، ھر نظريه»يمسمارکس«بنابراين، طبِق تعريِف من از    
 يعنی حاصِل تعميِم - يا تجربیِ -با تجربه يعنی حاصِل تفکِر در پيوتِد -  نظری

سِی عموم موارد  عام و با شموليِت عام که وجه مشترک و اسا-سادهُ تجربه
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ا شناختی که اِی نظر يبمعن(يا نظر)  را تبيئن و بيان مينمايدمشخِص امِر معينی
بسِت رخواه خود حاصِل کارِد خاص و مشخصی است،ن محدود به موشموليِت آ

يا » کمونيستی«صط<حبا) ا چنين نباشدعام در آن مورِد خاص باشد ينظريُه 
 حقيقتاً کمونيستی يا مارکسيستی  يک نظريه يا نظردرصورتی» مارکسيستی«

 بنگرد و ثانياً به شيوهُ علمی برخورد نمايد ميباشد که او1ً از ديدگاه طبقه کارگر
 از ديدگاھی  يايعنی( ا باشد فاقِد اين دو شرط يا يکی از آنھو درصورتيکه

 و يا به شيوه ای غيرماترياليستی بورژوائی يا خرده بورژوائی و غيره
  ذھن گرايانه،ماتيستی، مکانيستی،  در اشکاِل مختلفی چون دگغيرديالکتيکیيا

 )و غيره نگاه و برخورد کند نگرانه انه ، اغراق گرايانه، يکجانبهگرايذھنی 
ر توسِط نظ و تفاوتی ندارد که اين نظريه يا ؛تی نيستسکمونيستی يا مارکسي

 تنھا نظريه ھا نه. يا ھرکس ديگری تدوين يا ارائه شده باشدو  انگلس مارکس يا
 طبقاتِی  گيریِ فاقِد جھت» کمونيستیِ «و » يستیمارکس«و نظراِت باصط<ح 

کارگری بلکه آنھائی نيز که فاقِد برخورد به شيوهُ علمی ھستند غيرمارکسيستی 
  نظرات يا نظريه ھائی ھم ھستندالبته. کسيستی محسوب ميشوندراز نوع شبِه ما

ای طبقاتی يا چگونگی اشان بلحاظ علمی يا از ھر دوحيث، که، بنابر محتو
بع<وه نظرات . ستی و غيرمارکسيستی ميباشندمارکسيای  بيانگِر التقاط و آميزه

 يا و يا حتی امکاناً نظريه ھائی ھم وجود داشته يا بوجود ميايند که اگرچه عنوانِ 
 مارکسيستی نداشته و ظاھراً در بيرون از حوزهُ ادبياِت مارکسيستی قرار ظاھرِ 

   .دارند ليکن حاوِی شناخت يا درکی بيش و کم مارکسيستی وکمونيستی ھستند
ه يا حزِب باصط<ح يک گرو    به اين نکته نيز اشاره کنم که بديھی است که

درصورتی يک جرياِن شبِه مارکسيستی يا » کمونيست«دعِی يا م» کمونيست«
نظريه ھا و بعبارت ديگر شبه کمونيستی محسوب ميگردد که مجموعه ای از 

 غيرعلمی چنان نظرات و روشھاِی در محتوا بورژوائی و خرده بورژوائی و يا
برآن غلبه يافته باشد که بصورِت کليِت ايدئولوژی يا جھان بينِی مسلِط بر آن 
درآمده باشد و البته نه ھر گروه يا حزبی که ذاتاً معتقد و متعھد به مارکسيسم 

 يا برخی  وولی درعين حال دارای برخی عقايد و نظراِت شبه مارکسيستی
ِی نظری و روشِی کم يا بيش مھم ميباشد؛ خطاھا و انحرافات و عقب مانگی ھا

و واضح است که کمونيست يا شبه کمونيست بودِن افراد نيز به ھمينسان تعئين 
  .ميشود

 در سطح تئوری يعنی تئوری مارکسيسم، که مشتمل بر ا   جھان بينی پرولتاري
ی و ينه ھای مختلِف اجتماعمات در ز»نظر« ھا و »هنظري«عه ای از ومجم

و در رابطه با طبيعت است، از آنجا که يک ) مفھوم وسيع اين کلماتب(فلسفی 
ِی عمل، خِت توضيح گر يا راھنمااتئورِی واقعاً علمی است لذا، بمثابه شن

ر طوِل دورانھاِی  قابل تکامل و تکامل يابنده ميباشد و دمتشکل از نظريه ھائی
 و اقتصادی و  با تغيئر و تحو1ت و رويدادھای تاريخیحيات خود درانطباق

وردھای علمی تکامل ستااجتماعی و سياسی و معنوی و متناسب با پيشرفِت د
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 و  بطورنھائی، پس از آنکه که ھر نظريُه مارکسيستیپيدا ميکند؛ بدين معنا
 با پيشرفِت ل صحيح آن تعئين شد، و يا شک صحت و درستی آن تأئيدقطعی

سط يا تغيئر ميابد يا حتی بعلِت زمان امکاناً بازھم از جھاتی تکميل ميشود يا ب
 ای که موجِد آن بوده است بيمورد و زائد ميگردد و  شرايِط عينیِ ازميان رفتنِ 

 ولی تکامل درمورِد نظر.  و غيرهيا توسط نظريُه بکلی جديدی جايگزين ميشود
رد کسيستی معنا و موضوعيت ندارد زيرا ھر نظر مارکسيستی بيانگِر مورما

 توسط يک نظريُه عام بيان  امری که امکاناً -  امِر عاممعيِن خاصی از يک
 تغيئِر تعئين کننده در  لذاوو محدود به ھمين مورد خاص ميباشد  - ميابد

ھم  را آن يِش مورِد خاِص جديِد تا حدی مشابه پيدا ياوضعيِت آن مورد خاص
 وضعيت جديد  يک ميتوان بمعنای کاربسِت جديِد نظريُه عام درنظریازلحاظ 

 - اگرچه امکاناً تاحدی با استفاده از آن نظر قديمی- ارائُه نظِر خاص جديدیاي
 و بھرحال تکامل تئوری مارکسيسم و نظريه.  اين وضعيت دانستبرای

 کامِل مارکسيستی، تکامل بمعنای راستين و واقعی، تنھا بر اساِس حفظ و تداومِ 
و به از سوسياليسم و رکه با آغ(  کارگریھم جوھر و ماھيِت انق<بِی طبقاتیِ 

  بصورتِ  بيشتر و بيشتر طبقه کارگر بايستیامحاء گذاشتِن موجوديِت عينیِ 
 تحقِق کامِل کمونيسم در تاه  اين طبقزرگِ ر و ماھيِت انسانِی ھمان آرماِن بجوھ

  .  ميتواند انجام پذيردو ھم خصلِت علمِی آن) آيد
 از لحاظ اعتبارِ » يستیمارکس« يا نظر  ھر نظريه چگونگیِ    در رابطه با
 زيادی بستگی به اين دارد ست است که اعتبار علمی آن بميزانعلمی اش، در

ه ابتدائاً با چگونه استد1ل و چگونه بررسی و تحليل و نتيجه گيری از فاکت ک
ھای تجربی يا شرايط مشخص يا يافته ھاِی علمی تدوين يا ارائه گرديده است 

ت و بلکه بايد نکاِت مذکور در ذيل را نيز درنظر اما اين به تنھائی کافی نيس
گرفت و در موضع گيری و اظھارنظر خود درمورد اعتبار علمی و لذا 

  : مارکسيستی بودن يا نبودِن ھر نظريه يا نظر دخالت داد
 علمی، که بر پايُه بررسی و تحليل و ھر نظريه مارکسيستی، بعنوان يک نظريهُ 

 تدوين  معينیته ھای علمیِ جربی و يا يافتمدارک عبندی علمی از داده ھا و مج
قاِم فرضيه قرار دارد ميشود بديھی است که، بنابر ضوابِط علمی ، نخست در م

تکی بر تحليل مھرچند امکاناً فرضيه ای بسيار قوی و(وب ميشودو فرضيه محس
  ممکن است تکام<تی نيز ند در اين مقامو استد1ِل بسيار قوِی علمی و ھرچ

 درصورتی ميتواند بطور قطعی بعنوان يک  در ابتدا ھم و ھرچند کها کندپيد
شده   تأئيد بطور حداقلی مطرح شود که درستی اش بلحاظ علمی مقدمتاً فرضيه

افی  جديد بطورک ديگر يا يا يافته ھاِی علمیِ که بايد دوباره توسط تجربه) باشد
گونگی آن ازحيث يا چ بدينگونه درستی يا نادرستی مورد آزمون قرار گيرد و

برحسب مورد » تجربه«مقصود از(.علمی بطور قطعی و نھائی تعئين گردد
شواھد و قرائِن عينی، رويدادھا و وقايع ويا پديده ھاِی عينی، : عبارتست از

عمل و پراتيک بلحاظ چگونگِی نتيجه اش مث<ً موفقيت يا شکست، آزمايِش با 
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 و غيره، که ھر يک ممکن استی فصد، رفتار و برخورِد عينِی مشاھده ا
   درست بودنِ رصورتيکهد ). باشد يا آينده متعلق به زمان حال يا گذشته يامربوط
 بطور نھائی  يا توسط يافته ھاِی علمیوِن تجربیمآز در  بوسيله تجربه ونظريه

 نظريه مزبور بکلی رد يا: لت ممکن است رخ دھد تأئيد نشود، دو حاو قطعی
  فقط بايد بطور قسمی يعنی از جھت يا جھاِت معينی تغيئر اينکهميشود و يا

نظريه » تکميِل نھائیِ «يافته و تصحيح يا تکميل گردد که اين حالت دوم را من 
اين تأئيد يا رد يا تکميل شدِن نھائِی نظريه مستلزِم موجود بودن يا . می نامم

ز ميباشد که در بوجود آمدِن تجربه اجتماعی يا يافتُه علمِی معيِن مورد نيا
صورِت موجود نبودن بايد درطی فرآينِد معينی از تغيئرو تحو1ِت اجتماعی و 

بشری يا در حوزهُ علوم بوجود آيد که اين امر  تاريخی در فلمروِی جوامعِ 
گيرند، در مقياِس تاريخی، کمتر  صورت برحسب مورد و اينکه تحو1ت چگونه

اين مدت زمان تا قبل از روشن شدِن يا بيشتر طول ميکشد؛ و طبعاً در طوِل 
ت ھا سبرخی اخت<فاِت نظری در ميان مارکسيقطعی و نھائِی وضعيِت نظريه 

 نکته شايان توجه است  و نيز اين؛و کمونيست ھا برسِر آن وجود خواھد داشت
 نظريه بازھم ممکن است ھنوز  يک وضعِ گونگیِ  چ قطعیِ که پس از تعئينِ 
بطور قطعی و  کمونيست باشند که آنچه را که کسيست ورکسانی بعنوان ما

ايند که اين  و ثابت شده است را نپذيرند و بنحوی رد و انکار نمنھائی تعئين
 در اينجا توضيح اينکه(.رکسيستی ھستندا فاقِد ديدگاه مکسان  در اين مورد

 فرضيه يا فرضياتی نيست که امکاناً برای ، لزوماً »فرضيه« از منمقصود
 نظريه پرداز در جريان کار بررسی اش جھت يافتن پاسخ به پژوھشگر يا

 يا  آن يا آنھا را قبول يا ردمسئلُه مورد نظر مطرح ميشود و آنگاهپرسش يا 
 ميکند بلکه عبارت از پاسخی است که او در پايان اين بررسی برای تصحيح

  ). بعنوان نظريُه خود عرضه مينمايدبدان ميرسد و آنرا اين پرسش يا مسئله
عام در موردی مشخص     ھر نظر مارکسيستی، که بمثابه حاصِل کابرِد نظريه

  و استد1لِ و يا در شکلی مستقل و در ھر دو حال با اتکاء بر مدارِک تجربیِ 
و در ھر يک از اين دوحالت   عرضه ميشود و يا يافته ھای علمِی معينیمعينی

سبک کار و شيوه عمل يا  يا سياست يا  خط مشی خواست و ھدف يايا بيانگرِ 
 عقيده فلسفی يا سبک و يا محتوای ھنری يا  يارفتار و برخورِد اخ<قینحوه 

رائه دھندهُ شناخت يا ا يا  وضع گيرِی حقوقی و قضائی و غيرهُ خاصیمو
توضيح و تبيئِن مشخصی ميباشد، نيز چگونگی و درستی يا نادرستی اش بلحاظ 

 يا در تجربه و در بوتُه آزموِن تجربینھائی بوسيلُه  علمی بطور قطعی و
 تعئين ميگردد که اين ھم برحسِب مورد ممکن  يافته ھای علمی توسطمواردی

شد با د و يا نياز منِد رويداد يا تحولیاست بطور نسبتاً سريع و فوری انجام گير
ه در آنچه کو . ينده صورت خواھد گرفتکه در زمانی دور يا نزديک در آ

 تعئيِن  زمانِ ر در بين مارکسيست ھا و کمونيست ھا تا پيش ازمورد اخت<ف نظ
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 بلحاِظ علمی بودنش و نيز پس از آن زمان  مارکسيستیقطعِی وضعيِت نظريه
   .گفته شد بطور کلی در مورِد نظر مارکسيستی نيز صدق ميکند

   بديھی است که تعئيِن مضموِن طبقاتی، جھت گيری و جانبدارِی طبقاتِی ھر 
 چنانچه -  نيزارائه ميشود »مارکسيستی«يا نظری که تحِت عنوان نظريه 

   .  بايستی به شيوه علمی انجام پذيرد- نامعلوم يا مورد ترديد يا منازعه باشد
   نکته ديگراينکه در دورانھای جوامع طبقاتی، ھمُه جھان بينی ھا و نگرش ھا 

 که ميتواند –و درک ھا و دانش ھا در ھمُه زمينه ھای اجتماعی و فلسفی 
 جانبدارانه، دارای سمت و سوی -انسانھا با طبيعت را نيز دربرگيرد روابط

ور طبقاتی ھستند و اگرھم درعين حال تا درجه ای بيشتر يا کمتر يا حتی بط
 حدی که علمی است باصط<ح علِم خالص، کامل علمی باشند ھيچکدام تا آن

مارکسيسم بمثابه جھان بينی . اشدعلِم جدا از آرمان و جھت گيرِی آرمانی نمی ب
 اما  جھان بينی ھا ست، ھمهُ  اين خصوصيت مشترکِ ته دارایبپرولتاريا، که ال

 و در درک و  حال کام<ً علمی بوده درعينریِ ئو يک تاو1ً در سطح تئوری
 برخ<ِف مث< ًجھان بينی و -ستی در عرصه ھای جامعه و طبيعتتبيئِن امور ھ

 مصالح ومنافِع طبقاتی ای که  يعنیوديِت علمی ندارد محد-ری ليبرالیتئو
  انسانی و پيشرفت گرايانه و انق<بی است،ی مينمايد، ازآنجا که ماھيتاً نمايندگ

 از اين جھت که بازتاب و بياِن   و ثانياً چنين محدوديتی را برای آن ايجاد نميکند
به جامعه جھانی نظرِی سيِر تاريخِی عينی و گريزناپذيِر تکامل جوامع بشری 

کمونيستی ميباشد درعين حال علِم رھائِی بشريت بمعناِی واقعی محسوب 
  .ميگردد

  يا تکميلِ يا رد تئوری مارکسيسم و مسئلُه تأئيد    با1خره در زمينُه امر تکامل
آزمون تجربی، ازلحاظ علمی و يا طبقاتِی در بوتُه » مارکسيستی«قطعِی نظريه 

  :نمونه و مثال بشرح زير ارائه ميشود، چند کارگری بودِن آن
اضافه ارزش توسط کارگر در روند توليد سرمايه   نظريُه تئوريکِ توليد-     

 مارکس تدوين و ارائه  و تصاحِب آن توسط سرمايه دار که بوسيلهُ داری
صله پس از تدوين بوسيلُه صحت و درستی اش ھمان زمان ب<فا، گرديده

و . است قطعی و نھائی رسيده معُه بورژوائی به تأئيد تجربی و عينِی جاواقعياتِ 
 نيز در  جديدی تئوريکِ  نکاتُ بنظر ميرسد که از آن زمان تاکنون مطالب يا

ی طرح افراد مختلف رابطه با اين نظريه و يا شايد در تکميل و بسِط آن از سوی
باره در«در کتاب (  بيان گرديده است که بعنوان مثال ميتوانم از آنچه که منو

 چگونگی در زمينهُ ) ۵ بحث م ح از بند در قسمتی از،»چند مقوله اقتصادی
 توليد ارزش  ازديادِ  بارآورِی کار در نتيجُه اختراعات با امررابطُه ارتقاء

  . بيان داشته ام نام ببرم و امکاناً افزايش دستمزِد کارگراضافه
 ضرورِت انطباِق بين -دوبيان نم شکل اگر بتوان به اين -  تئوريکِ  نظريهُ -   

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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 مطلِب بررسی و بيان شده در اين باره در در اينجا ميتوانم بهبعنوان نمونه 
 که 1اقل قابِل تأمل و بررسی -  کنم اشاره من از ھمان کتاب فوق الذکرِ ۴مبحث 

که اگرچه مطالعه و بررسِی علمِی فکر ميکنم تاحديکه من توجه کرده ام،  .است
فاکت ھای تاريخِی مربوطُه تاکنونی درست بودِن اين نظريه را بطور قطعی 
تأئيد ميکند اما تعئيِن کامِل وضعيِت قطعی و نھائی آن ھمچنين نيازمنِد تحقِق 

 به کمونيسم بوده و لذا  چيزی است ار از جامعه سرمايه داریيخِی گذفرايند تار
  .که بايد در آينده ھا به سرانجام برسد

  نظريه تئوريکِ بنيان گذاری شده توسط مارکس و انگلس در بارهُ -   
  آن را تکميل کرده و بسط و ارتقاءسوسياليسم و مفھوم آن که بعنوان نمونه من

ونه واقعی و قابل م<حظُه ديگری غير مکه من شخصاً نمتذکر ميشوم ( داده ام
اين ). »بعنوان نمونه«از کار خودم نمی شناسم ولی معھذا احتياطاً ميگويم

 تکامل يافتُه  بعنوان يگانه نظريُه حقيقتاً و از ھمُه جھات مارکسيستیِ ،نظريه
رفته  استالينيسم و ديدگاھھای اساساً مشابه و نيز رويھم جايگزينِ تاکنونیِ 

مائوئيسم در زمينُه مفھوم سوسياليسم، که بنظر من غير مارکسيستی و نادرست 
بودِن ھرکدام آنھا در مجموع خودش توسط واقعياِت انکار ناپذير بطور قطعی 
اثبات شده است، ديگر نه يک فرضيه بلکه يک نظريُه بطور فطعی مارکسيستی 

  چگونگِی وضعيت اش تعئيِن قطعیِ و صحيح محسوب ميگردد ليکن از لحاظِ 
 متعلق  کافیِ بطور مستقل ھنوز يک فرضيه بحساب ميايد که بايد توسط تجربهُ 

 مورِد بررسی قطعی اليستی ای که برطبق آن تحقق پيدا کندبه يک جامعُه سوسي
  .ونھائی قرار گيرد

 که اگر بتوان به اين شکل -  مارکس و انگلس ميتوان گفت نظريه تئوريکِ -   
 مبنی بر گذاِر حتمی و انق<بِی جوامع سرمايه داری به کمونيسم که -بيان داشت

 نگرديده و لذا ھنوز لُه تجربه بطور قطعی ونھائی تعئين ھنوز بوسيوضعيت آن
  .در مقام يک فرضيُه علمی قرار دارد

 ،نظريه وارد شدِن آگاھِی سوسياليستی از خارج به دروِن جنبش کارگری -   
ارائه گرديده و سپس توسط کائوتسکی   ابتدائاً توسط-مآنطور که من ميدان - که

 کمونيستی   ايدئولوژیِ  معتقد به تکوينِ لنين پرورش داده شده است، بلحاظ اينکه
، بنظر من، ز طبقه کارگر و جنبش کارگری ميباشد بطور جدا و مستقل ااصو1ً 

ست اما مارکسيستی انظريه ای اغراق گرايانه و لذا بدين لحاظ غيرعلمی و غير
 رشد و ارتقاء آگاھی طبقاتی  امرِ  باشد که اند حاوِی اين تز صحيحمعذلک ميتو

 به چگونگی و ميزاِن فعاليِت  بنحوی اساسی بستگیو مبارزه انق<بی کارگران
، تزی که درستِی آن اسِی کمونيست ھا در بين آنان  داردترويجی و تبليغی و سي

ه اثباِت قطعی رسيده و تئوری مارکس و بارھا و بارھا توسط واقعياِت تجربی ب
 از يک  بويژه اين ديدگاهِ اين تز. است انگلس در اين ارتباط را تکامل بخشيده

که از گفتُه مربوطُه او  - و ناقِص مارکس را ساده انگارانه و ساده سازانهجھت
 به  که بنا برآن فقط بايدتکميل کرده -ستفاد ميشودم» فقر فلسفه«در کتاب 
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در جامعه بورژوائی بعنوان  اريا شکل يابِی روشن تِر مبارزه پرولتجريانِ 
گر و ايجاد ر و به رھائِی طبقه کادر برابر ديدگاِن ما صورت ميگيرد که چيزی

د شد توجه کرد و خود را محمِل بيان آن معه نويِن سوسياليستی منتھی خواھجا
   .نمود

حلُه انحصاری و درعين حال  نظريه تکامل سرمايه از مرحلُه رقابتی به مر-   
، که نخست توسط رودلف ھيلفردينگ طرح و »سرمايه مالی«تکوين و رشد 

بيا ن گرديده و سپس بوسيله لنين و افراد ديگری تا حدودی بسط يافته و تکميل 
اين نظريه که، جدا از  . شده و درضمن مطالب ديگری ھم به آن الحاق شده است

 درستی اش بلحاظ علمی در ھمان زمان بطور ساير مطالب به آن ضميمه شده،
در تئوری مارکسيستی را از جھتی مفھوم سرمايه أئيد و اثبات گرديده، قطعی ت

  .تکامل بخشيده است 
    حال به مسئلُه وضعيِت کنونِی فکری و سياسِی طبقه کارگر در سطح جھانی 

 اين طبقه در و چگونگِی رشديابی و ارتقاء آگاھی کمونيستی و مبارزه انق<بیِ 
  :زمانھای آتی می پردازم 

   نظام طبقاتِی ستمگرانه و ناانسانِی سرمايه داری در سيِر حيات و تکامل 
قايد و ايده ھا و  عد، مھمتر از ھمه بر پايه و اساسِ خود، از مرحلُه معينی به بع

ا و اخ<قياِت به شکلی بورژوائی يعنی مذھبی و ناسيوناليستی و ارزشھ
رميستی و شبه مارکسيستی و خرافی و ناانسانِی جای وفتی و بورژوا رليبراليس

گرفته در اذھان توده ھای مردم، توده ھای وسيع طبقه کارگر و اقشار 
  و ب<واسطهُ مستقيمِ علل . زحمتکش، پابرجامانده و به بقای خود ادامه ميدھد

تمگرانه  و ستم توسط نظام ھای سمھار و انقياِد توده ھای طبقات تحت سلطه
 بطور - که مورد نظر در اينجاست-طبقاتی بطور اعم و نظام سرمايه داری

اخص يا به بيان ديگر تمکين و تسليِم مردم در برابر اين نظام ھا و بالنتيجه 
تداوم حيات و سلطُه آنھا، از ديدگاه تاريخی بقدر کافی درازمدت، در انقياد 

  . يشودفکری و ايدئولوژيک توده ھای مزبور خ<صه م
   اين انقياد فکری و ايدئولوژيک مردم، تحت نظام بورژوائی، محصول دو 

 تاريخِی بسيار ديرينه و با کارکرِد بسيار  با پيشينهُ ريانِ يکی ج: يند استافر
 و تزريِق ايدئولوژی ھای توجيه گر و مدافع تمِر القاءترده و نيرومند و مسسگ

 ناکافی بودِن جريانھای اشاعه دھندهُ نظام در اذھان و ديگری فقدان يا ضعيف و
در جامعه سرمليه . نواست ھاِی واقعاً مخالف و متضاد آديدگاھھا و ايده ھا و خ

داری، طبقه حاکم، بورژوازی، جھت انقياد ايدئولوژيک توده ھای تحت سلطه و 
مانند نفوذ ( ستم، از يکسو از پيش زمينُه تاريخِی فکری و فرھنگِی مساعدی

ينه و گستردهُ مذاھب و عقايد مذھبی يا قوم گرايانه و مليت گرايانه يا بسيار دير
ايده براليستی يا رسوم و اخ<قيات ناانسانی و غيره و در مراحل بعدی ھمچنين يل

برخوردار بوده )  غيرهھای اشاعه يافتُه بورژوا رفورميستی يا شبه کمونيستی و
ت اقتصادی و اجتماعی و متر اينکه چون دارای حاکميگر و مھو از سوی دي
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دھا و دستگاھھا و ابزارھای آموزشی و ترويجی و تبليغِی اھسياسی است ن
 محکوم، ون و بسيار گسترده ای در اختيار خود دارد؛ درحاليکه طبقهاگگون

 تاريخی  بسيار ديرينهُ  چنين پيش زمينه ھای مساعدِ پرولتاريا، بيش و کم از
 در اين ارتباط ين و شکل گيری اشتکو و تا مدتھا پس از برخوردار نبوده

ادی و اجتماعی ع کند و مھمتر اينکه چون بلحاظ اقتص بايد از صفر شرومعمو1ً 
 قرار دارد  نيز و بيش و کم مورد سرکوبو لذا به اشکالیو سياسی تحت سلطه 

فا و گسترش واند آگاھی طبقاتی، آگاھی کمونيستی خود را شکلباً بسختی ميتوغا
 مورد نياز خود  و از تشکلھای سياسی و انق<بیرتقاء بخشدو تعميق و ا

ظام بورژوائی و جھت رنتيجه مبارزه طبقاتی خود عليه نبرخوردار گردد و د
  .موثر و تعئين کننده سازد  را وايجاد نظام مطلوب خويش نظامنابودی اين

 معين تاريخی در فرايند حيات و مسير تکامل    سرمايه داری يک مرحلهُ 
 که در آن امکانات مادی و نيروھای اجتماعی ماعی انسان محسوب ميشوداجت
زم جھت تحقق بخشيدن به کمونيسم بوجود ميايد ولذا بدين لحاظ مرحله ای 1

ضروری در سيِر واقعاً وقوع يابندهُ تکامل جوامع بشری بحساب ميايد و روند 
زمينه ھای مادی و  پيش  فراھم شدِن واقعی و کافیِ تکوين و تکامل آن تا زمانِ 

 کمونيسم بھرحال  در راه حصول به گذار به سوسياليسماجتماعی 1زم برای
لم واقع اضرورت پيدا ميکند؛ مسير تکامل جوامع بشری بسوی کمونيسم در ع

يه داری بعنوان مرحلُه فراھم  سرمابگونه ايست که ضرورتاً از مرحلُه تاريخیِ 
 1زم جھت انتقال به کمونيسم گذار  پيش زمينه ھای مادی و اجتماعیکنندهُ 

اما اين مرحلُه معين تاريخی يا بعبارت ديگر نظام اجتماعی ماھيتاً . مينمايد
 روند پيشرفت تکامل انسان ستمگرانه و غير انسانی است که بنابر ضرورتِ 

 بايستی بکلی توسط مرحلُه تاريخی با1تر، مرحله کمونيسم يا نظام اجتماعیِ 
 جايگزين شود و بع<وه تاقبل از ،ی و غيرستمگرانه و انسانیکام<ً غيرطبقات

يعنی در طول زماِن حيات  ، از ھرجھت غير ضرور و زائد گردديخاً اينکه تار
يخاً ضروری اش بلحاظ ايجاد پيش زمينه ھای مادی و اجتماعِی رو تکامِل تا

 ھای ممکن برای توده نيز ميبايست تا حداکثر ،1زم جھت گذار به سوسياليسم
ر و قابل تحمل تر باشد و برای طبيعت و ساير موجودات مردم کم زيان ت

دو ھدف، گذار اين . ذيحيات احساسمند صدمات و درد و رنج کمتری ايجاد نمايد
 تاحداکثر ممکِن رنج ھا و زيان ھای حاصل از نظام سرمايه به کمونيسم و تقليلِ 

ه توسط مبارزات طبقاتی ت ھای تکامل تاريخاً ضروری اش، البداری در دوره
پرولتاريا و ديگر مبارزات اجتماعی عليه سرمايه و کارکردھايش متحقق 

 مھمتر از ھمه منوط و وابسته به  پيروزی اشانميگردد، مبارزه و مبارزاتی که
سطح آگاھی کمونيستی کارگران و ميزان رشد فکری و معنوِی توده ھای 

   . ميباشدزحمتکش
 طبقه کارگر و اقشار  آگاھی کمونيستی توده ھای   رشد و بسط و تعميقِ 

نان از جايگاه و موقعيت  خود آ واقعیِ  تجربياتِ  براساسِ زحمتکش طبعاً 
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ت و زندگی اشان و در جريان ساجتماعی و شرايط شغلی و وضع زي
مبارزاتشان عليه اشکال مختلف عملکرد سرمايه ولی درعين حال بطور تعئين 

فکری و سياسی ای آگاھگرانه و آموزش دھندهُ پيشروان کننده ای در اثر فعاليتھ
مبود و پرولتاريا در ميان آنان انجام می پذيرد بگونه ايکه فقداِن اين فعاليتھا يا ک

نھا و در آنچه اگاھی و آموزش داده ميشود موجب کاستی يا ايراد و خطا در آ
 مشتمل بر (تیاز آگاھی کمونيس که توده ھای مزبور بکلی يا بقدر کافی دميگرد

 در باره امور گوناگون وعلمی کارگری  طبقاتیِ  توأماً انق<بیِ شناخت و اعتقاِد 
برخوردار )  روابط انسانھا با يکديگر و با طبيعت کليهُ ھستی و در زمينهُ 

 اينھا بطور نگردند يا آگاھی شبه کمونيستی و ناصحيح کسب نمايند که نتيجهُ 
 عدم موفقيت آنان در مبارزاتشان  ناکامی وازتعئين کننده ای عبارت خواھد بود 

ز اين جھت پيشبرد انق<ب سوسياليستی يا تحقق بخشيدن به سوسياليسم در پس ا
چنانچه اين انق<ب ( نيازام رساندن انق<ب دموکراتيک موردنجانق<ب يا به سرا

ه يابی نظرات و خواست ھای گروھھا و و يا بيش و کم سلط) ضروری باشد
 يا آشکارا بورژوا رفورميستی يا ارتجاعی و غيره بر  شبه کمونيستیجريانھای

  . مبارزات و منجمله مبارزات روزمره اشان
ذھاِن توده ھای    نفوذ و سلطه يابی عقايد و ايده ھای به شکلی بورژوائی در ا

نان ميگردد بلکه  مانع از رشِد خود آگاھی طبقاتی آه تنھاکارگر و زحمتکش ن
 عليه عملکردھا  آنان روحيه اعتراضی و مبارزه جويانهر کلی بطوممکن است

 ناانسانی و ستمگرانُه سرمايه را نيز کاھش داده م و غيرمستقيمِ و تجلياِت مستقي
درست است که کارگران در تطابق با جايگاه اجتماعِی . و محدود و مھار نمايد 

اساً مستعِد پذيرِش معيِن تحت سلطُه خود در نظام سرمايه داری قبل از ھمه و اس
ايده ھا و عقايِد واقعاً کمونيستی، که بازتاب و بيانگر نفع و خواست و آرماِن 
حقيقِی خودشان ميباشد، ھستند اما بعنوان افراد بشر درعين حال اذھانشان از 

ب در نھای فکری و سياسی و اجتماعِی غالشرايط فرھنگی و سياسی و جريا
  شرايطِ فرضاً در. تأثير اينھا ساخته ميشود تحت ميگردد و امکاناً  متأثر جامعه

 واقعاً  يک جريان بالنسبه قوی و وسيِع ترويجی و تبليغیِ غياِب طو1نی مدتِ 
 گسترده و نيرومند و مستمِر مترقی و انسانی و درعين حال وجود جريانھای

،  کنندهُ عقايد و گرايشاِت فکری بيش و کم نامترقی و غير انسانی و خرافیالقاء
 اگرچه نامنطبق و در تضاد با جايگاه و شرايِط عينِی - بالطبع افکار مردم

 از جريانھای مزبور -اجتماعی اشان و اگرچه امکاناً بطور بيش و کم سطحی
دھند تأثير می پذيرند و ھمخوان با نظرات و گرايشاتی که اين جريانھا اشاعه مي

اقل بطور کافی رشد و  علل خاصی چنين نشود، 1ساخته ميشوند و، اگرھم به
   .ارتقاء نمی يابند

 نفوذ و مقبوليت و اعتبار  ميتواند مطرح شود که چگونگیِ ال   در اينجا اين سؤ
توده ای کمونيست ھا و گروھھا و احزاب کمونيستی تا چه اندازه شاخِص 

 ميباشد؟ در پاسخ به اين پرسش ميتوانآگاھی کمونيسنی توده ھای وسيع کارگر 
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 به -  تحقق يافته باشدنسبتاً وسيعی چنانچه بطور- ن نفوذ و اعتبارگفت که اي
  از آگاھِی کمونيستیِ توده ھای مزبور  لزوماً شاخِص برخورداریِ  ياتنھائی

 نيست زيرا ممکن است تنھا مبيِن حمايت و پشتيبانِی صرفاً سياسِی نسبتاً کافی
ز درحدی قابل آنان از گروھھا و احزاب کمونيست باشد درحاليکه آنان ھنو

توجه از آگاھی کمونيستی بالنسبه ھمه جانبه و عميق برخوردار نباشند چنانکه 
بخصوص کاِر بانجام رساندِن پيروزمندانُه . تا کنون معمو1ً چنين بوده است

 برپائی سوسياليسم و پيشبرد آن، تحت شرايطی  امرانق<ب سوسياليستی و سپس
 نفوذ توده ای ی بوده وستی در جامعه قوکه جريانھای فکری وسياسِی غيرکموني

 که من فکر ميکنم که جوامع بورژوائِی کنونی و -ديرينه و وسيع و زيادی دارند
 ھمچنين بنحوی اساسی و تعئين - د بودناً و معمو1 ًاينگونه بوده وخواھعمومآتی 

 توده ھای وسيع کارگر و کننده مستلزم برخورداری حتی ا1مکان ھرچه بيشترِ 
کش از آگاھِی بنيادی و ھمه جانبُه کمونيستی ميباشد و نه صرفاً حمايت زحمت

 انق<بی سياسی آنان از احزاب کمونيستی يا از افراد و ارگانھای ديگرِ 
   .کمونيست

   تاريخ رشد و گسترش نسبِی جنبش انق<بی و ظاھراً سوسياليستِی پرولتاريا و 
در در نيمه نخست قرن بيستم ه بويژه اقشار زحمتکش در دوره ھائی در گذشت

تعدادی از کشورھای جھان و سپس شکسِت قطعی و فروکش کردِن آن و متعاقباً 
ونيستی و افول وسيِع مبارزه انق<بی  فراگير در جنبش کم بحرانِ شِ يپيدا

پرولتاريا از يکسو و ھمچنان تداوم و گسترش و تکامِل سرمايه داری در 
نی نادرستِی ديدگاھھائی را نشان داد که مجموعُه جھان از سوی ديگر، بروش

تصور ميکردند که نظام سرمايه داری جھانی بلحاظ تاريخی بزودی سرنگون و 
 اين تجربيات .يگزين ميگرددااز ميان برداشته شده و توسط سوسياليسم ج

انه و اراده  ديدگاھھای ذھن گراي برخوردِ خی پيش از ھمه نشان داد کهيتار
 ليستِی مقدماتِی 1زم  و کاپيتائلُه تکامل اقتصادی و اجتماعیِ  مسگرايانه نسبت به
 طبقُه کارگر و  توده ھای کمونيستیِ رشد وتکامِل کافِی  آگاھیمسئلُه ضرورِت 

  برپائی و پيشبرد آن، در واقعگذار به سوسياليسم و اقشار زحمتکش جھتِ 
 ينی و کوته ب نوعی حاکی از و در مقياسی بزرگ تاريخیبمعنائی تاريخی

 سرھم بندی کردِن امور در اين راه  تمايل به و و نادرست شتابزدگِی نابجانوعی
 رخورد ب بيانگرِ انجامد و نه است و چيزی است که سرانجام به شکست می

ک پايُه درست و و قرار دادِن امور بر يکردن به شيوهُ واقعاً صحيح علمی 
 پيمودن اين راه محسوب ين در کاريزی که ضرورِت بنيادوارعلمی يعنی چاست

 نابودی سرمايه  سرنگونی و امر تاکنونی نشان داده که تاريخیِ  تجربياتِ .ميشود
درعالم واقع،  داری جھانی و جايگزينی آن توسط کمونيسم بمعنای واقعی،

 دربرگيرندهُ دورانھای تاريخِی  دشوارتر و بسيار پيچيده تر ومشتمل بر فرايندی
چه سابقاً تصور ميشده ميباشد و نيز برخوردی واقعاً بسيار طو1نی تری از آن
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 را از سوی کمونيست ھا بعنوان  نگرانهلمی و دورانديشانه و ھمه جانبهع
   .پيشروان انق<بی پرولتاريا نسبت به آن  می طلبد

 ميتوان بعنوان مثال    بعنوان يک مظھر برجستُه اين ذھن گرائی و اراده گرائی
ند درعين حال بايد تصريح و تأکيد نمود که ديدگاه آنزمانِی از لنين نام برد، ھرچ

يخی نادرستی اش معلوم گرديد رلنين در اين ارتباط که بعداً در بوتُه آزمون تا
يانُه او بوده است و تنھا تا حدی ناشی از گرايش فکرِی ذھن گرايانه و اراده گرا

آنزمان بعلِت فقداِن  در ،کهيد بزرگتر معلوِل اين واقعيت بوده تا حدی ھم شا
 حاصل از چنين  قبلِی کافیِ  کافی و آموزش ھای صحيحِ  قبلیِ  تاريخیِ تجربياتِ 

مث<ً .  خطا و تشخيص نادرست ميتوانسته اجتناب ناپذير و عادی باشدتجربياتی،
بگونه ای » ری مرحله سرمايه دانياليسم بمثابه با1تريرامپ«لنين در اثرش بنام 

رحلُه تکوين و تسلط يابِی سرمايه دارِی انحصاری را امپرياليسم بعنوان م
تلقی ميکند که استنباط ميشود که او او1ً » با1ترين مرحله سرمايه داری«

تصور ميکرده که اين مرحله بمفھوِم به حال احتضار درآمدن نظام سرمايه 
داری جھانی و لذا قريب الوقوع بودِن سرنگونی و نابودی اين نظام اقتصادی و 

نداشته که در آنزمان در ھمين جتماعی در سطح جھانی است و ثانياً توجه ا
تی در ھمان تعداد نسبتاً معدود ھم ح» داری1ترين مرحله سرمايه با«

يت کارگری بمثابه نيروی کشورھای به اين مرحله از تکامل رسيده عموماً جمع
اليسم ھنوز  سرمايه داری و متحقق کنندهُ سوسيسرنگون کنندهُ دهُ اصلی و عم

اکثريت کل اھالی را تشکيل نميدھد و مھمتر اينکه توجه نداشته که در بخش 
ز ِت با1ی کشورھا و جمعيت دنيا ھنو مشتمل بر اکثري آنزمانیعمدهُ جھانِ 

فئوداليسم و نيمه فئوداليسم و نظام ھای پيشا سرمايه داری حاکم و سرمايه داری 
يش شرط ھای اقتصادی و اجتماعِی گذار به بعنوان مرحله تاريخِی فراھم کنندهُ پ

<ً او در تحليل يا مث. سوسياليسم ھنوز از رشد بسيار ناچيزی برخوردار است
بطه با انجام انق<ب، که از نظر ار از جامعه روسيه آنزمان در ھای طبقاتی اش

او پس از به سرانجام رسيدن بايد ب<فاصله به سوسياليسم گذار کند، اين حقيقت 
رسيده که اکثريت اھالی ط به طبقه کارگر ھنوز به ميزانی نکه جمعيت مربورا 

 يرد و با وارد کردنِ را تشکيل دھد و با آن فاصله بسيار زيادی دارد ناديده ميگ
 در صد کل اھالی را تشکيل ٧۵ يا ٧٠ که مجموعاً - نانای دھقاکثريت با1

ِی 1زِم موافق و ت جمعيت، اکثريی چنين انق<بیا در صف نيروھ- ميدادند
يعنی کار را » جور« گذار به سوسياليسم را بمفھومی تاريخی باصط<حپشتيبانِ 

يا مث<ً به مسئلُه ناکافی بودن سطح رشد و . ميکند» سرھم بندی«بدين مفھوم 
  جامعه آنزمانِی روسيه برای  تکامل ظرفيت ھای توليدی و تکنيکی و علمیِ 

يا مث<ً کار . توجه و اعتناء نمی کند سياليسمپائِی اقتصاد سوسياليستی و سوبر
ھای وسيع کارگر و زحمتکش را تنھا به  بسط و ارتقاء آگاھی کمونيستی توده

بنيادی به توده طبقه  دادِن آگاھی ھای اجتماعی سياسی و نه ھمه جانبه و
 درصد کل ٢٠ تنھا ھايشان مجموعاً ه حتساب اعضاء خانواد که با ا- کارگر
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  جدا معينِ  مفھومِ مث<ً در زمينهُ يا .  محدود مينمايد-يل ميداده اندجمعيت را تشک
 نسبِی ايدئولوژی کمونيستی از جنبش ھای خوبخودی کارگران و چگونگی بودنِ 

در بردِن اين آگاھی به ميان » انق<بيون حرفه ای«نقش کمونيست ھا و 
يا مث<ً در . يکند گرايانه شديداً اغراق مگران در جھتی ذھن گرايانه و ارادهکار

بکلی برای او مطرح  در روسيه، ١٩١٧زمان پس از انق<ب فوريه تا اکتبر 
عئين  انتقال قدرت به شوراھا و ت تعئين تکليف قطعِی خواستهُ ه جھتِ نيست ک

يم سياسی و اجتماعِی آيندهُ روسيه بايد به نطر و رأی مستقيم خود مردم رژ
ت ومراکز و ت موق مقر حکومسلحانهُ مراجعه شود و بلکه درآخر فقط تصرف م

در واقع بنابر تصميم حزب بلشويک و کميته   و آنھمرانسازمانھای وابسته به آ
 مورد تأئيد و  بعنوان ارگانھای نماينده مردممرکزی اين حزب و نه شوراھا

 البته -واضح و بديھی است که لنين. و غيره و غيره حمايت قرار ميدھد
واقعاً  -  روابط با طبيعت در زمينهی و نه ھمچنيندرچارچوب روابط اجتماع

  در مبارزه عليه برخی ديدگاھھای بع<وهانق<بی بود وانق<بی برخورد ميکرد و
 بورژوا رفورميستی و  اپورتونيستی و نادرست و ياظاھراً مارکسيستی ولی

 بطور  درعين حالليکن برجسته ای ايفاء نمود  موثر و نقش رويھمرفتهغيره
علمی و بلحاظ طبقاتی  انحرافِی قطعاً غير دارای نگرشِ  و تاحد زيادیعميق

متأسفانه کمونيست ھای بعد . بود شايد غيرکارگرِی ذھن گرايانه و اراده گرايانه
از زمان لنين و تاکنونی، عموماً ، نتوانسته اند آنچه که در نظريه ھا و نظرات 

 و نقد و رد نمايند بلکه و موضع گيری ھای او نادرست بوده را تشخيص داده
  .بطور دربست او را مورد تأئيد و پيروی قرار داده اند

 عوامل موثر در رشد يا عدم رشِد جنبش کمونيستی و    اما به امر بررسیِ 
. آگاھی کمونيستی و مبارزه انق<بِی طبقه کارگر در جوامع بورژوائی بپردازم

وامل و چگونگی نقش و مطالعُه بقدر کافی مفصل و دقيق و عميِق اين ع
دور نشد ولی تاحديکه توانستم تأثيرشان در اين ارتباط متأسفانه برای من مق

وجود اجتماعی از   البته گذشته-ع را مورد توجه قرار دھم اين عوامل راموضو
و جايگاه اجتماعی پرولتاريا در جامعه سرمايه داری بعنوان يگانه عامل بنيادی 

 ونيستی و ھم اشاعه و توده گيرشدنِ يِن جھان بينی کمو عمومِی ھم پيداش و تکو
که بترتيب اھميت ( ميتوان در ديدی کلی به شرح زير-آن در نزد اين طبقه

  : دانست) بازگو نشده اند
تمل بر مش(يعنی فرھنگ» فرھنگ ملی« محتوياِت مشخِص چگونگیِ  -   

عمومِی ) اتھنرھا و ادبيمعتقدات فلسفی، خصوصيات اخ<قی، آداب و سنن، و 
 عناصری جامعه که ميراث تاريخی آن است؛ اين فرھنگ ممکن است حاویِ 

 جذب و پذيرِش تئوری کمونيستی توسط ی مساعد يا نامساعد از جھتِ بنحو
 پيشرو و عقايد و ايده ھای  مبارزِ باصط<ح روشنفکران انق<بی و افرادِ 

 عناصر  وجودِ فی المثل. کمونيستی توسط توده ھای کارگر و زحمتکش باشد
بسيار قوِی خرافی و مذھبی يا قوم گرايانه و مليت گرايانه در فرھنگ عمومی 
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 ممانعت از رشد و اشاعُه جامعه يا باصط<ح فرھنگ ملی بسھم خود در جھتِ 
  . نظريه ھا و عقايد و ايده ھای کمونيستی اثر و عمل ميکند

مذھبی، (ونيستی چگونگی وضع احزاب و جريانھای فکری و سياسِی غيرکم-   
بلحاظ نفوذ ) ناسيوناليستی، ليبرالی، بورژوا رفورميستی، شبه کمونيستی و غيره

 و سابقُه نفوذ و اعتبار چنين چگونگی و ميزان: و مقبوليِت توده ای اشان
يانھا و احزاب در نزد توده ھای مردم ميتواند حتی تا حد کام<ً تعئين کننده جر

تھا و آگاھی کمونيستی ومبازه سياسی و سموني کای در امر رشد يا عدم رشدِ 
فی المثل درصورتيکه . انق<بِی طبقه کارگر و اقشار زحمتکش تأثير گذار باشد

بدون يانھا و احزاب در ميان مردم کم و محدود و رنفوذ و مقبوليت اينگونه ج
سابقه طو1نی باشد، زمينه اجتماعی بلحاظ فکری و سياسی برای رشد 

تقاء خودآگاھی کارگران و اشاعُه ايده ھای کمونيستی در رسط و اتھا و بسکموني
جامعه و بالنتيجه رشد و توسعه و ارتقاء مبارزه انق<بی طبقه کارگر و اقشار 

چه جريانھا و احزاب مزبور از ش مساعد خواھد بود و بالعکس چنانزحمتک
برخوردار در نزد توده ھای مردم نفوذ و اعتبار زياد و با سابقه ای طو1نی 

د در برابر رشد جنبش کمونيستی اشند، دراينصورت مانع وسدی بالنسبه نيرومنب
يعنی ( و ديگر اقشار زحمتکشاوداگاھی طبقاتی و مبارزه انق<بی پرولتاريو خ

آنچه در اين باره در مورد . بوجود ميايد) 1يه ھای تحتانی اقشار اجتماعی ميانی
 گذار از نظام ھای د دوره ھای تاريخیِ جوامع بورژوائی بيان گرديد در مور

دوره ھائی که مث<ً انق<ب ھائی ( سرمايه داریفئودالی و پيشاسرمايه داری به
نيز اساساً صدق ) گرفته اندچون انق<بھای روسيه و چين در طی آن صورت 

 ای فکری و سياسیِ ھياسی و جرياند؛ در اين دوره ھا ھرچقدر احزاب سميکن
نند بيشتر رشد نموده و اذھان توده ھای مردم را به طرفداری کمونيستی بتواغير

  ان اندازه زمينهو نفوذ بيشتری در جامعه کسب نمايند بھم از خود متأثر سازند
 و مبارزه  برای رشد و گسترش جنبش کمونيستی و فرھنگی سياسیو شرايط

 در واقع  ايده ھائی که-  و توده گير شدِن ايده ھای کمونيستیانق<بی زحمتکشان
 از آن وجود  بوجودآمده اند و قبل به بعددھم مي<دیاز حدود اوسط سده نوز

   . مساعدتر خواھد بود و بالعکس نا-اند نداشته
کم در جامعه بورژوائی ا يا استبدادی بودِن رژيم سياسی حک دموکراتي-   

  دموکراسی بورژوائی در اين جامعه کهبعبارت ديگر وجود يا فقدان حاکميتِ 
بسھم خود موجب تسھيل يا سخت تر شدن شرايط برای فعاليت کمونيستھا و 

 ايده ھای کمونيستی و رشد خودآگاھی  طبقه کارگر و اشاعهُ  انق<بیِ پيشروانِ 
البته چنين شرايط مساعد يا (طبقاتی کارگران و مبارزه طبقاتی آنان ميگردد

کری و سياسِی نامساعد ممکن است در مورد رشد يا عدم رشِد جريانھای ف
   ). مطرح باشد بھمانگونهغيرکمونيستی و حتی بسيار ارتجاعی نيز

ز جھان که در آنھا ايده ھا و  چگونگی موقعيت ارتباطی جامعه با نقاطی ا-   
فی المثل بيشتر .  ھای کمونيستی از اشاعه و رشد بيشتری برخوردارندجنبش
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ئی و ارتباطی قرار داشته اند ايت جغرافيعکشورھای آفريقائی سابقاً در چنان موق
 اط<ع رسانی و ارتباط  وسائلِ  بسيار محدودِ  با توجه به فقدان يا وجودِ - که

در  درآنھا )اينترتت، ماھواره، تلويزيون، راديو، مطبوعات و غيره(جمعی
 از مراکز و کانونھای رشد جنبش کمونيستی و انق<ب ھای -گذشته ھا

 بوده و تأثيری نپذيرفته اند و بنظر ميرسد که کام<ً بدور و جدا» ليستیاسوسي«
اين امر يکی از علل عمدهُ عدم رشد جريانھا و احزاب کمونيستی و عدم اشاعُه 

  . ايده ھای کمونيستی در چنين کشورھا در زمانھای گذشته و تا کنون بوده است
 چگونگی وضع خود کمونيست ھا و جريانھای کمونيستی بلحاظ نظری و -   

تھای روسيه و بويژه سبعنوان مثال، کموني.  سياسی و روشھای عملیخط مشی
 اواخر سده نوزدھم و اوائل سده بيستم خط مشی ھا بلشويکھا در طول چند دھهُ 

 در ميان توده ھای تھای سياسی و تبليغی و ترويجی خوديو روشھائی را در فعال
 شرايط سبِ ا من رويھمرفتهدند که از جھاِت اجتماعی سياسی دنبال ميکرکارگر

اً جدی و پيگيرانه و فداکارانه بوده  واقعجامعه و مبتنی بر شيوه ایمشخص آن 
و نقش بسيار موثری در رشد و توسعه نفوذ فکری و سياسی و تشکي<تی اشان 

 ايفاء نموده  سياسی اين توده ھاه ھای مزبور و رشد و پرورشدر ميان تود
   .است

  تجربُه باصط<ح  ويھرفته منفی و زيانبخشِ  ر اثرات و پيامدھای جھانیِ -   
اتحاد شوروی، چين، اروپای شرقی، ويتنام، کره شمالی، در » سوسياليسم«

کوبا، کامبوج و غيره برای جنبش کمونيستی و مبارزه طبقاتی پرولتاريا و 
ونيسم در دوران برروی تلقی و برداشت افکار عمومی از سوسياليسم و کم

  .کنونی
:  بورژوائی بلحاظ اقتصادی و اجتماعی جامعهُ  مشخِص  وضعيتِ  چگونگیِ -   

تکش نا مطلوب تر و بدتر  وضعيت برای توده ھای کارگر و زحمھرچقدر اين
باشد، شرايط اجتماعی رويھمرفته برای متزلزل شدن و فروپاشی توھمات و 

 مذھبِی جای  و ليبرالی، ناسيوناليستی بورژوائی در اشکالِ عقايد و ايده ھای
نان و روی آوری اشان به ايده ھای انق<بی کمونيستی و گرفته در اذھان آ

)  و شبه کمونيستیو نيز امکاناً ايده ھای بورژوا رفورميستی( انق<بی مبارزهُ 
مساعد تر خواھد بود؛ و بالعکس بھبود نسبِی وضع اقتصادی و اجتماعی به نفع 

ستھا کنونی و کنونِی کموني تاتوده مردم، با توجه به اوضاع و احواِل واقعیِ 
نيسم  بعنوان سوسياليسم و کمو معمو1ً نھابخصوص از اين لحاظ که آنچه آ
به ای ندارد و ذا و ج برای مردم گيرائیعرضه و تبليغ و ترويح مينمايند

  توانائی ھای آنھا معمو1ً بگونه ايست کهروشھای عمل و امکانات و
رگذار و کارساز نميکند، شرايط برای  را برای توده ھای مردم اثفعاليتھايشان

رشد کمونيستھا و اشاعه ايده ھای کمونيستی و رشد مبارزه انق<بی کارگران و 
  . زحمتکشان نامساعد تر ميشود



 

 ٩٩

يک به پيشرفته زددر عموم کشورھای کنونی سرمايه داری پيشرفته و ن   
در اکثر   نيزحداقلی از دموکراسی بصورت دموکراسی بورژوائی وجود دارد و

چيزی که بنظر (آنھا مردم از حداقلی از تأمين معيشت و رفاه مادی برخوردارند
 توليد سرانه  يا 1اقل بطور کام<ً عمدهتماماً  آنرا  تقريباً من پايه مادِی کنونیِ 

ا1ی تکنيک و بارآوری کار و ميزان بسيار بسيار با1ی مبتنی بر سطح بسيار ب
 و عامل متحقق کننده آن را  در اين جوامعده انباشت ش وسائل توليدبا1ی

رمايه در خود  تاکنونی عليه سات اجتماعیِ  مبارز سايرمبارزات طبقه کارگر و
 و درنتيجه رويھمرفته ،) تشکيل ميدھد جھان  ديگر نقاطاين جوامع و در برخی

 ھرچند  - اعی و سياسیيک رضايت نسبِی حداقلی از حکومت و سيستم اجتم
سانات وضع مشخص اقتصادی و اجتماعی مانند وناتی منطبق با ناتوأم با نوس

و » دولت رفاه« يا تقويت رونق اقتصادی يا رشد نئوليبراليسمش بحران ياياپيد
ازاينرو  .ود مردم در عموم يا اکثريت با1ی اين جوامع ديده ميش در بين-غيره

ته به النسبت به کشورھای بيش و کم عقب ماندهُ کنونی ک( در اين کشورھا
 زمينه مادی و  چنين)رھا و جمعيت جھان را دربرميگيرنداکثريت تعداد کشو

اجتماعی جھت انقياد فکری و ايدئولوژيک کارگران و زحمتکشان توسط نظام 
 اساساً به -بورژوائی بالنسبه مساعدتر است و وانگھی موقعيت عينی انق<بی ھم

و   سيستم سياسی و اجتماعی ازمايت مرددليل وجود ھمان حداقل معينی از رض
 بندرت  فوق العاده- ھای بورژوائی بر افکار عمومی نيز چيرگی ايدئولوژی

 ای ر توده نفوذ و اعتبا کنونیِ  با توجه به ضعف بسيار شديدِ ميتواند وقوع يابد؛ و
قب ماندگی ھای نظری و روشی اشان و عنحرافات و کمونيست ھا و خطاھا و ا

 و ايده ھای غيرکمونيستی و رفورميستی در اذھان توده  انواع عقايد قویِ وذِ نف
 تقريباً کامِل مبارزات آنان در چارچوب نظام ھای وسيع کارگر و محدود بودنِ 

 در حال حاضر چشم انداز و دورنمای  در کشورھای مزبور،سرمايه داری
 کام<ً تيره و تار و  در آنھاليستی و گذار به سوسياليسمتحقق انق<ب سوسيا

 در کشورھای کم و بيش عقب مانده کنونِی سرمايه داری. مساعد بنظر ميرسدنا
ضع طبقه کارگر بلحاظ فکری و سياسی و ونيز وضعيت جنبش کمونيستی و 

زديک اوت زيادی با کشورھای پيشرفته و ندر حال حاضر عموماً تف مبارزاتی
نداز و  چشم ا بع<وهوارد و در مواردی ھم حتی بدتر است؛ به پيشرفته ند

 و اجتماعی و سياسی و ايدئولوژيکِ طو1نی مدِت اقتصادی   بقدر کافیدورنمایِ 
تم<ً بايد الگوی جوامع پيشرفته کنونی باشد، مگر ح م اکنون عقب ماندهجوامع

اينکه وضع در سطح جھانی در راستای رشد جنبش کمونيستی و گسترش و 
 و وقوع انق<ب ھای اريارتقاء خودآگاھی طبقاتی و مبارزه انق<بی پرولتا

 واقعی و راديکال و غيره بکلی دگرگون سوسياليستی و انق<ب ھای دموکراتيکِ
   .گردد

   در رابطه با کشورھای سرمايه داری پيشرفته و سطوح بسيار با1ی تکامِل 
 و پيشروان ا که کمونيستھعی بورژوائی، يک نکته شايان توجه،مانظام اجت
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 تی آن را بطور درست و کافی درنظرگيرند و در شيوهُ  بايساانق<بی پرولتاري
سياسی و اجتماعی خود دخالت دھند، عمومِی فعاليتھای ترويجی و تبليغی و 

 اقتصادی و اجتماعی  بسيار زيادِ  درنتيجُه تکاملِ -چنين جوامعی در :اينست که
 تنِ بارنشس  توليد سرانه از يکسو و بهمنجمله رشِد بسيار زياِد بارآوری کار و

 مبارزاِت بلحاظ تاريخی طو1نی مدِت طبقاتی و اجتماعی عليه بخشی از نسبیِ 
 مشقات و فشارھای ناشی از وضع معيشتی -عملکردھای سرمايه از سوی ديگر

 از جھتی و » شرايط کار« و زمان کار و  و دستمزدو درمانی و آموزشی
  زمينه سازِ عمدهُ ، که در مجموع اشان نخستين عامل  و غيرهمسئله بيکاری

 و تکوين خواست ه ھای مردمھای کمونيستی از سوی تود يرِش ايدهجذب و پذ
 ،دندھمي را تشکيل آنان برای نابودی کليت نظام بورژوائی و تحقق کمونيسم

 ولی معمو1ً تا ، در اساس خود ھمچنان باقی ميمانند عموماً ھرچند که البته
ين امر درمورد برخی ديگر از ان قابل توجھی تعديل پيدا ميکنند؛ و اميز

معض<ت و دردھای اجتماعی مانند مردسا1ری و ستم بر کودکان نيز صدق 
 دررابطه  ودر سطح داخلی جوامع اينگونه خصوصيات درحاليکه ساير.ميکند

 ، بمثابه ساير عوامل عمده ای که جھانی طبقات حاکِم آنھا در مقياسکارکردبا 
نياز و مطلوب برای طبقه کارگر و  عی موردکمونيسم را بعنوان نظام اجتما

ثرشان و ، 1اقل اکدنسازمي مطرح 1يه ھای تحتانِی اقشار اجتماعی ميانیِ 
، تعديل نميابند و امکاناً تشديد ھم ميشوند؛ اين ھريک از آنھا رويھمرفته

 که به اين يا آن نحو و تاحدودی کمتر يا بيشتر مورد توجه عموم -خصوصيات
 نابرابرانُه ثروت مادی و قدرت توزيع طبقاتیِ :  ازعبارتند - ندمردم نيز ھست

تبی و اسارت آميز، مصائب ا نابرابرانه و سلسله مراجتماعی، تقسيم کار طبقاتیِ 
ای زائد ، قيد و بندھغيره اعتياد و بيکاری و نژاد پرستی و چون اجتماعیويژهُ 

  ِاعمالِ  و جھانیی يا برتری طلب سلطه جوئیو آزاردھندهُ اجتماعی و اداری،
 خشونت، جنگ، انقياد و اسارت فکری و وجود ،المللی  بين در سطحھژمونی

 بر حيوانات، تخريب محيط گری نا انسانی، ستم ياگستردهُ عقايد خرافی و
   . غيره آسيب ھای ناشی از ب<يای طبيعی وزيست،

ع ضو وضعيت کنونی جنبش کمونيستی و    از مجموع آنچه تابحال دربارهُ 
قه کارگر بلحاظ فکری و سياسی و مبارزاتی در مقياس جھانی از بکنونی ط

  مبارزاتِ  شيوهُ  طريق وت ھا وسنيوليت کما فعيکسو و چگونگی شيوهُ 
پرولتاريا در راستای تحقق بخشيدن به سوسياليسم در کشورھائی از جھان در 

مونيستھا من، نتيجه ميشود که ک شد، بنظرنزمانھای گذشته از سوی ديگر بيا
 بر  بطور واقعی و درستبعنوان پيشروان انق<بی پرولتاريا، برای اينکه بتوانند

ضعف ھا و ايراداِت کنونی خويش فائق آيند و نفوذ واعتبار توده ای خود را 
 آتِی رشد آگاھی کمونيستی و ھایِ نيازمنديھای روند  بهوسيعاً گسترش بخشند و

م و آنگاه کمونيسم س راه حصول به سوسياليمبازه طبقاتی انق<بی پرولتاريا در
 بايستی بطور بنيادی و نقادانه و  نخست پاسخ گويند،اشان راستين بمعنای
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حقيقت جويانه نظريه ھا و نظرات و روشھای مورِد قبوِل خود را مورد 
جا که ميبايست، تصحيح نموده و تحول و تکامل نبازنگری قرار داده و، تا آ

نوينی ای را در پيش گيرند که ھم آموزش ھای صحيح و راه و شيوه  بخشند
کسيستِی حاصل از تجربيات گذشته را در خود ملحوظ داشته و ھم شرايط رما

کنونی و دورنمای احتمالِی آتی را بويژه در ارتباط با نيازمنديھای فراينِد رشد و 
ارتقاء فکری و سياسی و مبارزه انق<بی طبقه کارگر بخصوص جھت تحقق 

 در  .در نظر گيردبطور صحيح  و گذار به سوسياليسم ب سوسياليستی انق<
ح ر در سطور زيرين به ش که من کوشش ميکنم اين راه و شيوهُ نوين،زمينه

  و قب<ً  گفته شدهدم، که بعضاً ممکن است تا حدی تکراریونقطه نظرات خ
اقتصادی ته من نميتوانم مشخصات و ويژگيھای تاريخی و بال. بپردازمباشند، 

آن  واجتماعی و سياسی و ايدئولوژيکِ شرايط مشخص و خاصی را که تحت
نگاه  در عالم واقع در زمانھای آتی به سوسياليسم وآ جھانکشورھا و مجموعهُ 
د کرد و مسير واقعی و مشخصی را که اين گذار طی نکمونيسم گذار خواھ

  نوين وی و عمومیِ خواھد نمود را پيش بينی کنم، اما بھر حال راه و شيوه کل
 کمونيستی، بعنوان نيروھای ليِت کمونيستھا و جريانھایافع  مبارزه وصحيحِ 
آگاه که آگاھانه در راستای پيشرفت بسوی کمونيسم و تحقق   پيشروِ انق<بیِ 

ان کنونی را ھمانطور که گفتم مطابق با آنچه   در دورکمونيسم ت<ش ميکنند،
   : ميدانماختکه ذي<ً به  بشرح آن خواھم پرد

  و ساير اقشار زحمتکش طبقه کارگر  ايدئولوژيک و سياسیِ  کنونیِ    وضعيتِ 
ح آگاھی طبقاتی و  سطدر کشورھای جھان امِر متحول ساختن و با1بردنِ 

 جريانھای  بخِش فعاليتھایثابه مھمترين بم،و اقشار راماعِی اين طبقه اجت
 ضروری مينمايد و درس  حصول به اين ھدف ايجاب وکمونيستی، تا زمان

آموزی از خطاھا و نقائِص نظری و روشِی احزاب و گروھھای کمونيستی در 
اين ارتباط در دوره ھای گذشته تحول از خط مشی تاکنون بسيار متدواِل جلب 

 کسِب پشتيبانِی سياسِی توده ھای  آگاه تر به صفوف خود و توأماً  وافراد پيشرو
از حزب يا گروه خود را به خط مشی ای 1زم نسبتاً وسيع کارگر و زحمتکش 

ميسازد که مبتنی بر آگاھی بخشِی حتی ا1مکان ھرچه بنيادی تر و ھمه جانبه 
 کارگر و زحمتکش باشد بگونه ايکه نه تنھا بلحاظِ  تر به توده ھای کام<ً وسيعِ 

  و فلسفی و اخ<قی و تاريخی اجتماعی سياسی بلکه از ھمه جھات اجتماعی
 فکرِی  مختلِف عقايد و گرايشاتِ  اشکالِ  و بنيانھایگری شودنان روشنی آبرا

افِی جای تی و ناانسانی و خرسونيممذھبی و ناسيوناليستی و ليبراليستی و شبه ک
چنين کار آگاھی بخشی و اين . گرفته در اذھانشان مورد ھدف قرار گيرد

ئی چوب جامعه بورژوار توده ھای وسيع مزبور در چاروشنگری برای
  انجام برای توده ایبخصوص بمفھوِم زمينه سازی فکری و سياسیِ 

   و امِر برپائیبويژه انق<ب سوسياليستیاريخاً مورد نياز  ت انق<بِ پيروزمندانهُ 
   فکری و ذھنِی انق<ب بوده تدارکِ  يا بعبارت ديگر بمفھومِ و پيشبرد سوسياليسم
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ھد بود و سرانجام پذيری  کاری دراز مدت خواو در مقياس زمانِی تاريخی
موفقيت آميز آن مھمتر از ھمه بستگی به اين دارد که در تمامی دوره ھای 

 ای صحيح و مناسبِ مختلف اين دوران جريانھای انق<بی کمونيست با شيوه 
 به ستمر و خستگی ناپذير و صبورانه و فداکارانهم پيگيرانه و علمی و  بطور

در اين راه بمعنائی يا بلحاظی کمونيست . ھندچنين ت<ش و فعاليت خود ادامه د
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 

 توده ھای حتی ا1مکان ھرچه بنيادی تر و ھمه جانبه ترِ   کمونيستیِ تحول فکریِ 
بايد .  گسترده تری از طبقه کارگر و اقشار زحمتکش است پيشرفت نمايندھرچه

توجه داشت که در اين جم<ت، ھريک از واژه ھا و عبارات بار معنائی زيادی 
  . دارد و بايستی بطور کافی مورد تأمل و بررسی قرار گيرد

ان  آگاھی دادن به توده ھای مزبور از طريق ترويج و تبليغ در مياين کارِ    
 اشاعُه تفکرترويج عبارتست از آموزش و . آنان و برای آنان صورت ميگيرد
 مفھوم  آموزشِ  اجتماعی و معنوی؛نه ھایيمعلمی و نگرِش انسانی در ھمه ز

نظام طبقاتی سرمايه داری وکارکردھای ستمگرانه وناانسانِی آن در زندگی نوع 
لی و چگونگی طبقات و بطه با طبيعت و در سطوح ملی و بين المل در رابشر و

طبقاتی و  اجتماعی و مبارزهُ  تشکيل دھندهُ اين نظام و جايگاهمناسبات طبقاتیِ 
 سوسياليسم و کمونيسم يده و آرمانِ  آموزش و اشاعُه ارسالت تاريخی پرولتاريا؛

 نظام  مترقی و انسانِی جايگزينِ بمفھوم راستين و واقعی بعنوان يگانه بديلِ 
 اقتصادی و اجتماعی و معنوی و در قلمروی کليه  ابعادِ میِ سرمايه داری در تما

با ساير موجودات  با  طبيعت و نھا و در حيطُه روابط آنانمناسبات بين انسا
 و با1خره نقِد آموزش دھندهُ بنيادی و انق<بِی ھرگونه جھان ذيحيات احساسمند؛

بينی و نگرش و گرايش فکری و اخ<قی و ھنری و ادبِی مذھبی و 
ناسيوناليستی و ليبراليستی و شبه مارکسيستی و غير انسانی و خرافی و 

زات و رال مختلف مبا مشارکت در اشک و تبليغ عبارتست از.غيرعلمی
مکان ساير توده ھای زحمتکش و کمک به آنان اعتراضات کارگران و حتی ا1
 اين مبارزات و اعتراضات و  و اعت<ء آميزجھت ھدايت و پيشبرد موفقيت

 جوانب مختلف  روشنگری در زمينهُ - بويژه از طريِق نشريه و رسانه-نگاهآ
يه موضع گيريھا و برخوردھای ضدکارگری و عل و افشاءگری مبارزاِت مزبور

مت در قبال وبورژواھا و کارفرمايان و يا مقامات يا مأموران حکغير انسانی 
  مشخِص ربياتِ ؛ و نيز عبارتست از روشنگری درباره عموم مسائل و تجآنھا

در زمينه ھای مختلف   و مشاھدات مشخص آنان و تحت ستممردم زحمتکش
ھای مربوط به ستمگری  در زمينه اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرھنگی و

بر حيوانات و تخريب محيط زيست و فجايع طبيعی و غيره در سطح جامعه و 
 ضروری جامعه  تاريخاً و درصورتيکه انق<ب ب<فاصلهُ ( .در سطح جھانی

معطوف به آگاه ق<ب دموکراتيک باشد، طبعاً کار تبليغ و ترويج ھمچنين بايد نا
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بديھی است که طرق و روشھای  ).گری و روشنگری در مورد اين انق<ب باشد
، که با توجه به وضعيِت مشخِص اجتماعی و سياسی و فرھنگی ترويج و تبليغ

رتطابق با امکانات و وسائل متداول جامعه بورژوائی و بويژه طبقه کارگر و د
با گذشِت زمان و اندوختن تجربه و غيره تکامل و دردسترس تعئين ميگردند، 

 ھسته ھای  ايجادِ  سازماندھی وپيدا ميکنند و بع<وه بويژه کار تبليغ نيازمندِ 
ی و محل ھای تجمع کارگران و حتی تشکي<تی 1زم در محيط ھای کار و زندگ

   .حمتکشان نيز ميباشدا1مکان ساير ز
 مطرح شود که آگاھی بخشی ن تزیابطه با آنچه گفته شد شايد چني   در ر

 کمونيستِی ھمه جانبه و بنيادی به  توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش در
و لذا برای انجام انق<ب وامع بورژوائی ممکن و عملی  نيست  جچارچوب

 از تودهُ کارگر و  سياسِی اکثريتیسوسياليستی و گذار به سوسياليسم تنھا حمايت
ب انق<بی کمونيست کفايت ميکند و با گذار به سوسياليسم زحمتکش از احزا

 بسط و ارتقاء آگاھی و  سوسياليستی جديد ميتوان به کارِ تحِت شرايِط جامعهُ 
ولی بايد گفت . ختداربا1بردِن سطح فکرآنان به شيوه ای بنيادی و ھمه جانبه پ

 فقط دارای عنصری از حقيقت و تنھا از يک جھت یه و نظرعقيد که چنين
او1ً : زيرا .درست است و گويای ھمُه حقيقت و از ھمه جھات صحيح نيست

حمايت سياسِی اکثريت مردم از احزاب کمونيستی مزبور، تحت شرايطی که 
 در  و ناانسانی عقايد و ايده ھای بورژوائی و خرده بورژوائی و خرافینفوذِ 

 و غيره در ستی و شبه کمونيستی مختلف مذھبی و ناسيوناليستی و ليبرالياشکالِ 
 که بنظر -ترده و نيرومند و با سابقه ای ديرينه استساذھان توده ھا بسيار گ

بدون حداقلی از تحوِل بنيادی م يا اکثر جوامع چنين خواھد بود، ميرسد در عمو
ی، نبايد تحقق پذير و انجام  جانبه در تفکر آنان در جھتی واقعاً کمونيستهو ھم

 و سياليستی بمفھوم سرنگون کردنثانياً درصورِت انجام انق<ب سو. شدنی باشد
،  پرولتارياو تصرف قدرت سياسی توسطت بورژوازی از ميان برداشتن حکوم

 با توجه به -  آن در جامعه جديدد و پيشبرش برپائی سوسياليسم در ھمه ابعادکارِ 
سم از يکسو و تجربيات شکست خورده در اين رابطه در مفھوم واقعی سوسيالي
 ھمچنين نيازمنِد - تا کنونی از سوی ديگر» سوسياليستی«کشورھای باصط<ح 

وجود توده ھای بسيار وسيِع حتی ا1مکان ھرچه بنيادی تر و ھمه جانبه تر 
   تنھا اتکاء تازه بوجود آمده جديدِ ؛ در جامعهُ مجھز به آگاھی کمونيستی ميباشد
 بلحاظ بنيان ھای فکری و عقيدتِی خود  فرضاً بر حمايت سياسِی توده ھائی که

ھای به اين يا آن شکل ه  قوِی عقايد و ايد رويھرفته بسيارھنوز تحت نفوذِ 
ين کننده ئ بطور تع و امکاناً  بسھم خود،بورژوائی و خرافی و ناانسانی ھستند

 رشد بوروکراسی و عدِم :د از اين قبيل ميگرد پديده ھائی موجب پيدايش،ای
ھا در   فعال توده و مداخلهُ شدن دموکراسی سوسياليستی و عدم مشارکت شکوفا

 ضع گيری و برخورد بقدر کافی فعا1نهُ و ھدايت و مديريت امور و عدم مکارِ 
آنان عليه ت<ش برای دست کشيدن از سوسياليسم و عدم استواری و قاطعيت 
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وناگون فکری وسياسِی بيش و کم مخالف کافی آنان دربرابر جريانھای گ
 انحراف :چنين چيزھائی را در پی دارد  در نتيجه وم وغيره و غيرهسوسياليس

معه جديد و از خط مشی صحيح و حقيقتاً سوسياليستی در امر سازماندھی جا
 ن سلطه يابی اي وتس احزاب کموني قيم مابیِ رشدِ پيشبرد روند تکامل آن و 

 حاکم ک طبقه جديدِ به ي تبديل گروھای فوقانی آنھا ا1خره باحزاب بر جامعه و
  طبقاتیِ  ستمگرانهُ  نظام قطعيت يافتهُ  يکو سرمايه داری و ھمراه با رشِد مجددِ 

  انق<بیِ و ثالثاً در گذشته ھا و تا کنون جريانھای کمونيستی و پيشروِ . غيرهو
عمول تنھا در ل و م بطور متداو بورژوائی در جوامع کم و بيشطبقه کارگر

 جلِب توافق و حمايت سياسِی توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش  کارِ چوبِ رچا
 متحول سازِی بنيادی ليت کرده اند و معمو1ً به کارِ ااز سازمان و حزب خود فع

ينه ھای اجتماعی و فلسفی و اخ<قی و غيره مو ھم جانبُه تفکر آنان در ھمه ز
  تا نتيجه و حاصِل آن معلوم گرددبه نکرده اندنپرداخته اند و آنرا آزمون و تجر

و من فکر ميکنم که درصورتيکه آنھا بتوانند با نگاه و برخوردی کام<ً 
درازمدت و با امکانات نسبتآ کافی و به شيوه ای صحيح ومناسب علمی و بطور 

 بورژوائی يا حویپيگيرانه و خستگی ناپذير ھمه بنيانھای فکری و عقيدتِی بن
ليت ھای ا غيرانسانِی توده ھای وسيع را نشانه گرفته و بدينگونه به فعخرافی و

نان بپردازند سرانجام  تعميق و ارتقاء آگاھی کمونيستی آجھت بسط وآگاھگرانه 
 رشد و ارتقاء فکرِی توده ھا در نبر معضِل ناممکن و غيرعملی بودِن اينچني

دست آوردھای بسيار جوامع سرمايه داری بيش و کم فائق خواھند آمد و به 
ارزنده و بزرگی در راِه آتِی تحقق پيروزمندانُه انق<ب سوسياليستی و 

   .سوسياليسم و پيشرفت بسوی کمونيسم نائل خواھند شد
 ترويج و تبليغ در ميان  بايد بگويم که بنظر من ھدف از   در ادامُه بحث فوق،

نان از گروه يا يت آ نبايد معطوف به جلب  توافق وحما اص<ً ده ھای وسيعتو
ج بوده و ھست و  چيزی که تا کنون و ھم اکنون بسيار راي- حزب خود باشد

  بايستی رشدِ  تنھابلکه -ی و نفع طلبِی گروھی نيز ميباشدحاکی از نوعی خودبين
جانبه سطح  و ارتقاء ھمه) نه تنھا بلحاظ سياسیو ( فکری ھمه جانبهُ بنيادی و

يت مبارزاتی خود آنان در راستائی واقعاً لا اعتراضی و فعآگاھی و روحيه
کمونيستی و انق<بی و انسانی باشد؛ تودهُ بقدر کافی برخوردار از آگاھی صحيح 
کمونيستی و روحيُه و اخ<ق انق<بی 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 

ِن مورد توافق خود حمايت نمايد و مبارزات خود را بطور صحيح و و سازما
 نوين مکان موفقيت آميز پيش برد و غيره و بع<وه در جامعهُ حتی ا1

سوسياليستِی پس از جامعه بورژوائی پايگاه اجتماعی قوی و محکم و قابل اتکاء 
  . واھد دادروزمندانُه سوسياليسم تشکيل خي پو اعتمادی را جھت تحقق و پيشبردِ 

معه بورژوائی عبارت از  انق<ب سوسياليستی در جا تدارک فکری و ذھنیِ    
 حتی ا1مکان توده  است که در طی آن فراينِد معيِن دراز مدتیتحقق بخشيدن به
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بقه کارگر و اقشار زحمتکش مجھز به آگاھی ھای ھرچه وسيع تری از ط
رت وقوع موقعيت عينی درصو تا اينکه  بنيادی و ھمه جانبه گردندکمونيستیِ 

دگِی فکری ا بطور ھرچه بيشتر و مطمئن تری دارای آم حتی ا1مکانانق<بی
گذار به سوسياليسم و در اين ضمن  ب و< انقِت بانجام رساندن پيروزمندانُه جھ

وائی و خرده بورژوائی و غيره باشند ه با جريانھای سياسی و فکرِی بورژمقابل
 جديد پايگاه اجتماعی حتی  به سوسياليسم در جامعهُ و بع<وه پس از انتقال

ا1مکان ھرچه آگاه تر و مطمئن تری بنفع سوسياليسم و پيشبرد موفقيت آميز آن 
لف سوسياليسم تشکيل ا مخناگون فکری و سياسِی بيش و کمو عليه جريانھای گو

زمينه سازِی فکری و سياسی توده ای در دوران جامعه بورژوائی، . دھند
 علی الخصوص در خدمت تحقق ،شيوه ای که بيان شدخط مشی و بق با مطا

در رابطه با وضعيت   سوسياليستی، جامعهُ  پس از سازماندھیِ .اين ھدف است
فکری و ايدئولوژيک مردم، سوسيالسم بعنوان يک فرايند تاريخی عبارت از 

 انسانیامحاء کامل تمامی بازمانده ھای ايدئولوژی ھای طبقاتی و خرافی و نا 
 و زودن کامل آنھا از اذھان ھمه افراد جامعه در در ھمه عرصه ھای اجتماعی

   .راستای حصول به کمونيسم خواھد بود
 بسط و ارتقاء ھمه جانبه و بنيادِی آگاھی بايد توجه داشت که اگر کارِ    

 بورژوائی کاری فوق کارگر و زحمتکش در جامعهُ  کمونيستِی توده ھای وسيع
 ولی ه و حتی در مواردی غيرممکن استوار و با موانع زيادی مواجده دشاالع

و بنحوی که  انجام انق<ب سوسياليستی بطور واقعاً پيروزمندانهاز سوی ديگر 
متعاقب آن سوسياليسم بمعنای واقعی برپاگشته و بطور موفقيت آميز راه 

 درجُه پيشرفت و تکامل بسوی کمونيسم در پيش گيرد قطعاً ھمچنين نيازمندِ 
 توده ھای  ھمه جانبهُ  از رشد و ارتقاء فکریِ ا1مکان ھرچه با1تریحتی 
 يک پيش شرِط تحقق يابنده در طول دوران جامعه بورژوائی در  بعنوانِ ،وسيع

   . ميباشد،ق<ب و تاحدودی در جريان انجام انق<بزمانھای قبل از انجاِم ان
ته بالو(، مھمترين وظيفهگر جھانیکری و سياسِی کنونِی طبقه کار   در شرايِط ف
 و  و پيشرِو کارگری، طبق روال عمومیانق<بيون کمونيست) نه تنھا وظيفهُ 

 از کار  زمانِی خاص يا استثنائی، عبارتنه در برخی موارد و مقاطع عموماً و
بمنظور رشد و ارتقاء بخشيدِن  بسيار بلند مدِت ترويج و تبليغ  قاعدتاً مستمرِ 

يادی به آگاھی و سطح فکری و روحيُه  بنطور ھمه جانبه وحتی ا1مکان ب
اعتراضی و مبارزاتِی توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش در راستای واقعاً 

دن آنان بلحاظ فکری وکمونيستی و انق<بی و انسانی و بخصوص جھت آماده نم
 حتما1ً انق<ب تاريخاً مورد نياز او ذھنی برای به سرانجام رساندِن موفقيت آميِز 

و پيشروان و انق<بيون کمونيست .  ميباشد و مراحِل متعاقب آنهوقوع يابند
 و اجتماعی و تشکي<تی ليتھای تئوريک و عملی و سياسیا فعکيفِ  بايستی کم و
 خود را مھمتر از ھمه منطبق با چنين خط مشی و شيوهُ کاری و سازمانیِ 

لی العموم ميبايست مھمتر متحول سازند؛ وکار سازماندھی در بين توده ھا ع
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فعاليت تبليغی و ترويجِی مزبور متعين ازھمه به تبعيت از نيازمنديھای 
ندی ھای مبارزات ت کمونيستھا در پاسخگوئی به نيازملياطبع فعلالبته و با.گردد

 کارگران و ساير تودھای زحمتکش ازجمله مبارزه برای  جاریِ  ياروزمره و
  تبليغی و ترويجِی مزبور تِ با فعاليرعين حال يجاد تشک<ت موردنياز، که دا

علی و يھمرفتهورارتباط و وابستگِی تنگاتنگی دارد، ھمچنان ادامه ميابد ولی 
 فعاليتھای درازمدِت آنھا اشغال العموم بايستی مکان درجه دومی را در کليتِ 

بديھی است که در ھر سطح معينی از آگاھی توده ھا، تشکل يابی آنان . نمايد
 موفقيت آميز مبارزاتشان ضروريست و دست آوردھای اين دِ ھت پيشبرج

مبارزات را افزون ميسازد و غيره اما درعين حال اين چگونگی و ميزان 
 مبارزات  اھدافِ  توده ھاست که جھت گيرِی تشک<ِت آنان و کمونيستیآگاھی

در   گيری آنانياسِی اشان را تعين می بخشد و موضعاقتصادی و اجتماعی و س
ای سياسی و اجتماعی مطرح و فعال در جامعه قباِل جريانھای فکری و سازمانھ

و .  از ھمه چيز مھمتر ميباشد معمو1ً را معين ميسازد و اين امر دراين ارتباط
بايد توجه داشت که منوط و موکول کردِن جھت گيری اجتماعی و سياسِی 

ت ايدئولوژيک و سياسِی تشک<ت و سازمانھای توده ای تنھا و صرفاً به وضعي
، ھمانگونه که پيش از اين ھم بيان داشته ام، کام<ً ناکافی بوده و رھبری آنھا

نيست و بع<وه ميتواند حاکی  مبتنی بر پايه و اساسِی استوار و قابل اعتماد
د و يا چنين  و غيردموکراتيک باشکازنوعی نگرش و گرايِش بوروکراتي

  .تقويت نمايد عملی اش  زيانبخشِ پيامدھای را ھمراه با  ینگرش و گرايش
   تا زمانيکه توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش به حداقل معينی يا به سخن 

 1زم از آگاھی واقعی و تکامل يافتُه کمونيستی دست نيافته و از یديگر به ميزان
 اثر کتورھای سياسیِ اگر ھم بفرض ساير فااين حد از آگاھی برخوردار نباشند، 

ت و اھداف مبارزاتشان رويھمرفته ار نسبتاً مساعد باشند، باز ھم مطالبگذا
  درچارچوب نظام سرمايه دارِی حاکم باقی ميماند و از آن فراتر نخواھد رفت

  بطور مشخص يا بنحو ديگری اين مبارزات فرجام مطلوبی نخواھد داشت وو
نصورت بتواند ايبی بوجود آيد و در انچه يک بحران و موقعيت عينی انق<چن

 بازھم سرانجام، با ،د انق<بی در سطح جامعه انجام گيريک دگرگونی بزرگِ 
 يا حتی امکاناً فوق ارتجاعی بر مبارزات تسلط يابِی اين يا آن جريان بورژوائی

 به  بھرحالومردم، اوضاع به نفع اين يا آن قشر بورژوازی خاتمه خواھد يافت 
و يا تحقق پيروزمندانه سوسياليسم در پس از ب سوسياليستی پيروزمند يک انق<

 منطبق با  انق<ِب دمکراتيکِ- درصورت ضرورت انق<ب دموکراتيک - وياآن
  . منافع و مصالِح مردم منتھی نخواھد شد

اما ماحصل و ثمرهُ درواقع کامِل فعاليت جريانھای انق<بی کمونيست و    
ی کمونيستی و رشِد فکری در  تحقق بخشيدن به چنين آگاھپيشرِو کارگری جھت

مقياس توده ھای وسيع طبقه کارگر و حتی ا1مکان 1يه ھای تحتانِی اقشار 
 در دوران جريانھای مزبور  مبارزاتیِ مھمترين وظيفهُ   بمثابه-اجتماعی ميانی
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 اين  چنانچه، حصول به اين ھدف زمانِ حاضر در ھمه کشورھای جھان تا
 ھا و ی انجام پذيرد و با پاره ای رويدادنسبتاً بطور درست و کاففعاليت 

نگردد، به ايدئولوژيکِ فوق العاده نامساعد مواجه تحو1ت اجتماعی و سياسی و 
ل ديگر بصورت  کشورھا فقط تا زماِن دو يا سه نسگمان من، در مورد عموم

ته آمادگی در سطحی بالنسبه بنيادی و ھمه ب ال- توده ھا  واقعیآمادگی فکریِ 
 تحقق ومندانُه انق<ب سوسياليستی روزييژه برای بانجام رساندِن پ بو- جانبه

 ميتواند متجلی گردد و در مورد تعداد  به سوسياليسم موفقيت آميزبخشيدنِ 
ار و توقع و درحال حاضر داشتن انتظ.  کشورھا ھم شايد زودترمعدودی از

رپائی ب تحقِق پيروزمندانُه انق<ب سوسياليستی و امر برای چيزھائی چون
سوسياليسم در پی آن و يا حتی انجام گيری انق<ب دموکراتيکِ واقعی و مطابق 

ن گفت که در مورد کليه جوامع ، ميتوابا منافع و مصالِح توده ھای مردم و غيره
ند، رجھان حاضر و با وجوِد تفاوتھائی که امکاناً از اين جھت با يکديگر دا

 حتی  و.شن بينی در اين باره استحاکی از متوھم بودن و نداشتن حداقل رو
ھمان روال و شيوهُ   و سازماندھی از فعاليت ترويجی و تبليغیدواگر مقص

  جلبِ  و مردود و با سرانجاِم ناموفقِ ستر ناد- ھمانطور که گفته ام- سنتی و
 صرفاً سياسِی توده ھای وسيع کارگر و زحمتکش از احزاب انق<بی حمايتِ 

 امکاناً  انق<بِ »ررھب« و  اين توده ھا»رھبر« نوان بع،باصط<ح کمونيست
  البته- دوران حاضر شرايطِ بازھم حصول به چنين ھدفی در  باشدوقوع يابنده ،

 يا در مورد ھمه -  با موفقيت انجام پذيرد بتواند وکه امکان پذير بودهاينبفرض 
د  بايده و نبوآينده ای نسبتاً نزديک ممکن جھان تا  جوامِع موجود در1اقل عمومِ 

   . گيرد صورت  زمانی بسيار طو1نی مدتدر طی
گر و زحمتکش ر   با توجه به اينکه در عموم جوامع بورژوائی، توده ھای کا

 گسترده در معرض ھجوِم انواع  وگون و بطور مدامابه اشکال و طرِق گون
 و ناانسانی و گریرايدئولوژی ھای بورژوائی و خرده بورژوائی و غيرکا

وده و اينچنين عقايد و ارزش ھا و ع<ئق و اخ<قيات به آنان تزريق و  بخرافی
يجی  تروھایليتا موفقيت آميز و واقعاً اثرگذاِر فع، پيشرفتِ تلقين و تحميل ميشود

هُ ھمه جانبه و بنيادِی جريانھای انق<بی کمونيست و تبليغِی دراز مدت و به شيو
 با  جريانھای مزبور قادر شوندکهدر ميان اين توده ھا ھمچنين منوط به آنست 

 توده ھا ذھانِ رگذارِی آن ايدئولوژی ھا بر اجرياِن بسيار نيرومنِد نفوذ و تأثي
 مايند؛ و اين مستلزم آنست که اين جريانھا موثری مقابله ن قابل توجه وبطور

 از خطا و انحراف و عقب ماندگِی نظری و روشی یاو1ً بطور ھرچه کاملتر
 راه  و گردنده نظريه ھا و ايده ھای حقيقتاً کمونيستِی تکامل يافتهمبرا و مجھز ب

حاظ کمی يعنی بلحاظ  و ثانياً بل را درپيش گيرندحيِح علمیص عمِل  شيوهُ و
 افراِد فعال و بويژه افراد نظريه پرداز و مروج و مبلغ و سازماندهُ داشتِن تعدادِ 

ھرچه بيشتر رشد نمايند و به  و غيره وانا و وسائل و تجھيزات 1زمه و تآزمود
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  در حال حاضر چيزھائی که تحقق اشان- سطح با1ی مورد نياز ارتقاء يابند
  .  غيرممکن بنظر ميرسد حتی فوق العاده دشوار يا شايد

 با تکامل داشِت چشم انداز و دورنماِی آتی که مبين آنست که   با درنظر
دريجاً تعداِد بيشتر و  تاقتصادی و اجتماعی سرمايه داری در سطح جھانی

 پيش شرط مادی و اجتماعِی گذار به بيشتری از کشورھای جھان واجدِ 
 انق<ب سوسياليتی خواھند شد، زمينه و لذا تاريخاً نيازمندِ سوسياليسم گشته 

رک فکری و ذھنِی انق<ب  فکری و سياسِی توده ای بعنوان تدا دراز مدتِ سازیِ 
بطور ب<واسطه معطوف به انق<ب مزبور  ھرچه بيشتر و بيشتری در جوامعِ 

از اينرو مناسبت دارد که چگونگِی انجام گيرِی روند انق<ب . خواھد گرديد
سوسياليستی در کشورھای جھان در زمانھای آتی نيز حتی ا1مکان مورد توجه 

 در جوامع مختلف دنيا بنظر من درمورد چگونگی انجام اين انق<ب .قرار گيرد
، با توجه به تجربُه انق<ب ھا و جنبش ھای انق<بی توده ای تا یدر زمانھای آت

يکی سرنگونی  :مودلت کلی بدين شرح را ميتوان تصور نکنونی، نخست دو حا
حکومت بورژوازی و درھم شکسته شدِن نظام سرمايه داری و تصرف قدرت 

  پيوسته در رويھمرفته در طی يک روندِ  و تثبيت آنسياسی توسط طبقه کارگر
انق<بی در سطح جامعه  و ديگری وقوع يک دگرگونی سياسی و يک مرحله؛

 مرحلُه حاکميت دموکراسی انق<بی  مشتمل بر- که متعاقب آن مرحلُه ويژه ای
ر طی آن چند قطب يا  بوجود ميايد که د- که پيش از اين مورد توجه قرار گرفت

اريا مطرح و سياسِی مختلف منجمله قطب سوسياليستی پرولتجبھُه طبقاتی 
برجسته گشته و ھر يک برای جلِب توافق و حمايت توده ھای مردم و تحقق 

 که برای قطب سوسياليستی - بخشيدن به بديل اجتماعی مورد نظر خويش
 ت<ش -انا انجام انق<ب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم استمپرولتاريا ھ

 به آن خواھد بود که قاعدتاً منوطخواھد کرد و سرانجام نھائی اين مرحله 
ده و و جمعيت يا اکثريت مردم با کداميک از قطب ھای مطرح توافق نمنبيشتري

حالت نخست بيانگر دوره ای از مبارزات وسيع انق<بِی . از آن حمايت کنند
مسلحانه و  قيام بود که احتما1ً در اکثر موارد بهکارگران و زحمتکشان خواھد 

اين طبقه قدرت  ا پرولتاري نھائیِ رت پيروزی درصوجنگ منتھی خواھد شد که
 افراد يت، با اتکاء بر نظر موافق و حمايت اکثر سپسسياسی را تصرف و 

 اقدام به برپائی  بدست آورده باشد، آنراجامعه که قاعدتاً بايستی تا اين زمان
 و در ساير موارد ھم که ؛ خواھد نمود و سوسياليسمحکومت طبقاتی خود

 -قيام و جنگ مسلحانه منتھی نخواھد شد طبقه کارگررويھمرفته به 
 حکومت بورژوازی -روزی نھائی برای او بينجامديدرصورتيکه مبارزاتش به پ

ر نظر موافق و ، با اتکاء ببعنوان قدرت سياسی حاکم را تصرف کرده و آنگاه
 آنرا بطوربنيادی و بکلی دگرگون مينمايد و  افراد جامعه،حمايت اکثريت

ی يعنی سوسياليستی را تشکيل داده و به سازماندھی جامعه ارگرحکومت ک
  قيام و جنگ مسلحانه در وقوعِ دم بايد توجه داشت که ع.پردازد سوسياليستی می
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 مسلح شدن پرولتاريا  لزوماً بمعنای عدم ضرورتِ  ازحالت اول اخيرموارد
 .ستوتشکيل گروھھای مسلح از سوی اين طبقه در اين دوره از مبارزات ني

يکی رجوع به آراء واقعی :  مختلف پيدا کنددوم ميتواند دو وضعيت کلیِ حالت 
و مستقيم مردم که قطب سوسياليستی پرولتاريا بايستی در وھله نخست بطور 

 نتيجه به نفع قطب پيگيرانه برای تحقق آن ت<ش نمايد و چنانچه بدين طريق
 آنرا بطور بنيادی و  طبقه کارگر حکومت را در دست ميگيرد ومزبور باشد

 و اقدام به برپائی بکلی جھت تشکيل حکومت کارگری دگرگون ميسازد
 برخوردھای وسيع مسلحانه بين قطب ھای ؛ و ديگری وقوعِ سوسياليسم مينمايد

مختلف که درصورتيکه پيروز نھائی در اين جنگ مسلحانه قطب سوسياليستی 
 خواھد بود از کسب قدرت ترعبايا باشد، نتيجه و ماحصل مبارزات پرولتار

 افراد اء بر موافقت و حمايِت اکثريتِ ، با اتک آنگاه واين طبقهسياسی توسط 
در .  و سازماندھی جامعه سوسياليستی برپائی حکومت کارگریجامعه،

 که مبارزات ھنوز سرانجام ای  در دورهوضعيت اول از اين حالت دوم نيز
 که قطب سوسياليستی پرولتاريا در عين  امکاناً 1زم خواھد شدقطعی پيدا نکرده

 احتمالِی قطب ھای حال خود را مسلح سازد تا اينکه بتواند دربرابر توسلِ 
بگرانه عليه نيروھای سوسياليستی و وبورژوائی به اقداماِت مسلحانه و سرک
 بع<وه من فکر ميکنم که وقوع حالت .غيره آمادگِی قبلِی 1زم را داشته باشد

ن شرح نيز غير ممکن نخواھد بود يا به بيان ديگر وقوع چنين کلی سومی بدي
 سازمانھا و احزاب انق<بِی نماينده و پيشروِ : حالت سوم ھم امکان خواھد داشت

اشاعُه آگاھی ضمِن  مدت  که در دوره ھائی بيش و کم طو1نی-رولتارياپ
ليسم کمونيستی بطور اعم به ترويج و تبليغ برنامه اشان برای تحقق سوسيا

 توانسته اند بطور بسيار وسيعی حمايت کارگران و  سرانجامپرداخته و
 در يک انتخابات بيش و کم معمول - زحمتکشان از اين برنامه را کسب نمايند

 به پيروزی  را بدست آورده و لذا اکثريت آراء جامعهدر جامعه بورژوائی
 ، آنگاهرسيده و دستگاھھای حکومتی را دراختيار خود خواھند گرفت و

 جناحھائی ای که امکاناً   بر تھاجمات و مبارزات مسلحانه قطعیدرصورت غلبهُ 
ژوازی عليه آنھا براه خواھند انداخت، خود را تثبيت و دراولين فرصت از بور

ممکن اقدام به سازماندھی حکومت طبقه کارگر و برپائی سوسياليسم خواھند 
   .  نمود

و درواقع (مونه ای تاريخی از حالت دومته ن   چنانچه بخواھيم با رجوع به گذش
 در  روسيه جامعهُ ذکر نمائيم، بنظر من، ميتوان از شرايطِ ) ضعيت اول آنو

 اينکه اين  از فرضاً صرفنظر-١٩١٧ از اانق<ب فوريه تا اکتبر  پسزمان
کشور در آن زمان بکلی فاقد پيش شرط مادی و اجتماعی 1زم برای گذار به 

 - و لذا انق<ب تاريخاً ضروری آن اص<ً انق<ب سوسياليتی نبودسوسياليسم بوده 
  مدعیِ شرايط نيروھای سياسیِ  نام برد و در عين حال تأکيد نمود که در آن

بايستی روی بلشويکھا   که درميان آنھا بويژه-کمونيست و مدافع طبقه کارگر
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 که ت ت<ش و پيگيری ميکردندايست قبل از ھمه و نخس ميب- انگشت گذاشت
که از سوی لنين و » راھاھمه قدرت به دست شو« ليِف خواستُه برای تعئين تک

ھمفکرانش مطرح شده بود و بطورکلی تعئين نوع رژيم سياسی واجتماعی آينده 
 مردم رجوع گردد و درصورتيکه ت<ش ستقيممجامعه به نظر و رأِی آزادانه و 

  حکومت به دليل مخالفتِ عللی مث<ً برای رجوع به نظر و رأی مستقيم مردم به 
  ردم انجام ميشد رجوع به آراء م مث<ً موقت واقعاً به سرانجام نميرسيد و يا اينکه

زينه ھای ديگر و آنھم نمی پذيرفت آنگاه برای گ ومت  حک اينرا آنجهولی نتي
  و اقدام کوششبارزاِت مستقيماً توده ای ھرچه بيشتر با اتکاء بر محتی المقدور

  .دبعمل ميام
دھم عبارتست از مسئله ميخواھم در اينجا مورد توجه قرار   اما مطلبی که 

تھای ترويجی و ي بر حيوانات و ضرورت وارد شدن اين مسئله در فعالگریستم
  درنظر گرفتِن کارِ تھا در جوامع بورژوائی و ضرورتِ ستبليغی و عملِی کموني

وانات بمثابه جزئی از  حين بربه ستم انسا  دادِن بنيادی و قطعی و کاملپايان
اين  پويايش و کار تقليِل تا حد اکثر ممکنِ ء متشکلُه سوسياليسم در وجه اجزا

چنانکه در مباحث .  بمثابه وجه ايستای سوسياليسمستم در جامعه سوسياليستی
 ديده شد، نظريه من در مورد مفھوم سوسياليسم نه تنھا تئوری سوسياليسم پيشين

ينه س و انگلس را در زمسيستِی تدوين شده توسط مارکبمعنای حقيقتاً مارک
 روابط بشر با مناسبات بين انسانھا بسيار تکامل می بخشد بلکه در زمينهُ 

 سه مسئلُه  و بطور واقعاً راديکالِ طبيعت نيز با وارد کردِن صريح و مشخِص 
تخريب محيط زيست، آسيب پذيری در قبال فجايع طبيعی و بخصوص ستمگری 

قعاً صحيح انسانی انات در اين تئوری، مفھوم مزبور را در راستائی وبر حيوا
1زم ميدانم که اين نکته را نيز در اينجا متذکر شوم که نظريه . مينمايد متحول

 من بويژه در مورد مسئله ستم برحيوانات و در زمينُه مفھوم سوسياليسم بازتابِ 
گر و در عين حال رماعی کا موجود در طبقه اجت ممکنِ کنونا انسانيت تنبيشتري

   .علمی است  واقعاً مبتی بر بيشترين کوشش برای برخورد به شيوهُ 
 روابط با طبيعت عطف توجه به امر حفاظت از محيط ينهُ م   بھرحال در ز

 حفاظت از افراد بشر دربرابر فجايع يا باصط<ح ب<يای طبيعی و  امرزيست و
جا که اين حفاظت ھا منطبق با نآ سوی کمونست ھا، آز ذيرش اين دوامر ازپ

  بشری است، رويھرفته پرستیِ مصالح و منافع بشر و درتطابق با خويشتن
 ليکن در مورد مسئله پايان دادن به ستمگری بطور سھل و آسان انجام ميگيرد

ِی اين  انسانی اخ<ق درحاليکه جنبهُ حيوانات وضع بيش و کم تفاوت دارد،بر 
 تا کسيسمِ راصو1ً ما. دبمراتب بيشتر و با1تر ميباشمسئله از دو مسئله ديگر 

ی اعتناء و بی تفاوت کام<ً ببرحيوانات  کنونی و کنونی نسبت به مسئله ستم
اانسانی و رد نگرش و برخوردی بکلی نوم  يا به بيان ديگر در اينبوده و ھست

 دارد و چنين نگرش و برخوردی بطور آشکار در مارکس و ستمگرانه داشته و
تھا و سسيسم و در عموم مارکسيکانگلس و در ھمه باصط<ح بزرگان مار
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من در اينباره بخصوص در مقاله .  ديده ميشود و کنونیی تاکنونیکمونيستھا
در باره چند «مندرج در کتاب ( »ستم بر حيوانات و پيشرفت ھای علمی«

ر اسر در سبه بحث پرداخته ام و بع<وه) نوشته حميد پويا» مسئله تئوريک
سمتی از مبحث يکم از کتاب و ق» يواناتيرامون مسئله ستم بر حدرپ «کتابِ 

)  حميد پوياھر دو کتاب نوشتهُ (»يستیيال بر تئوری اقتصاد سوسمقدمه ای«
من بنظر . ی قرار داده ام ستمکاری بر حيوانات را مورد بررسمسائل مرتبط با

تاب سوم برای ھمه  مقاله مزبور و کتاب دوم و قسمت مذکور از کخواندنِ 
ت ھا و کمونيست ھا 1زم است وآنھا بايد مطالب اين نوشته ھا را سکسيرما

البته متأسفانه تنھا .  وقت و توجه کافی مورد مطالعه و تأمل قرار دھندباصرفِ 
 نتيجه  چنين مطالبی بدون داشتن زمينه اخ<قی و فکری 1زم معمو1ً با مطالعهُ 

ِی افراد نسبت  کافی در نگرش و رفتار ناانسان تحولمطلوب بدست نمی آيد و 
 ولی معذلک خواندِن نوشته ھای مزبور ميتواند تا به حيوانات صورت نميگيرد

 وجدان و و باعث بيداریِ  اين جھت تأثير مثبت داشته باشد درحدود قابل توجھی 
 در رابطه با مسئلُه ستمگری اخ<قی و عواطف انسانی افرادشکوفائِی خصائل 

.  اعتراض و مبارزه عليه اين ستمگری گردد در راستایحيوانات وبر 
بھرصورت برای مارکسيسم قطعاً ضروريست که در اين ارتباط خود را بطور 

اخ<قی متحول سازد و بر ايراد و نقصان رست و راديکال در راستائی انسانی د
 بسيار اساسی و بزرگ خود فائق آيد و در نتيجه نگرش و برخوردی واقعاً 

 برای ا کند و لذا انسانی نسبت به مسئله ستمگری بر حيوانات پيدصحيحِ 
 ھدف و برنامه خويش  که در آرمان و تئوری و 1زم است قطعاً تھاسمارکسي

يان دادِن به آن را نيز بطور واقعی و ا پ برایامر مبارزه با اين ستمگری و
 عملی خود و در غی ودر خط مشی ترويجی و تبلي اين را نمايند وکافی وارد 

   .رفتار و شيوه زيست فردی خود مورد توجه قرار دھند و غيره
ِد  زياونِی سرمايه داری با تکامِل فوق العاده   بايد توجه داشت که در عصِر کن

 ستمگری  و پايدار به پايان دادِن قطعی امرنيروھای مولد پيش شرط مادیِ 
نھای آزاديخواھانه و برابری انسان بر حيوانات فراھم ميشود و با رشِد آرما

 که بويژه در طبقه کارگر متجلی ميگردد پيش شرط انه و انسانيت گرايانهطلب
 بوجود ميايد و فقط نوِی تحقِق امر مزبور تا حد قابل توجھیاجتماعی و مع

بايستی، با تحقق بخشيدن به فرايندھای انجاِم انق<ب سوسياليستی و برپائی 
ونيسم، به عصرسرمايه داری خاتمه داده شود و عصِر سوسياليسم و گذار به کم

نوين کمونيستی که در آن ستم بشر بر حيوانات نيز پايان گرفته است ھستی پيدا 
ايانگيرِی کامل و قطعی و پايداِر ستم بشر بر ای پرار و توقع بانتظکند؛ و لذا 

وقعی  تدر طی روندھای تاريخِی تحقق و تکامِل سوسياليسم، انتظار وحيوانات 
و مبتنی بر  سير تکامِل تاريخی انسان  ازمنطبق با خصوصياِت اين مراحل

بر اقتضاء جايگاه عينِی بنظر من، طبقه کارگر بنا. شالوده ای علمی است
 او در صورِت منفعت و مصلحِت عاد1نه اجتماعی اش در قباِل بورژوازی که ب
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يرستمگرانه و مبتنی بر  و نيازمندِی او به روابط اجتماعِی غ طبقهقبال اين
ايه داری، حامِل  تجلی ميابد، بيشتر از ساير اقشار و طبقاِت جامعه سرمبرابری

 از جمله در زمينه چگونگی برخورد و رفتار  انسانیانسانيت و اخ<ق و انديشه
 بشر ھای زندگیِ  مناسبات انسانی در عرصه  تحققِ  و خواستارِ  بوده با حيوانات

از پتانسيل اخ<قی و مرامِی  بطوريکه ات احساسمند استموجودات ذيحيو ھمه 
 جھت اعتراض عليه ستم بر - چه امکاناً تنھا بصورت خفته و پنھان اگر- 1زم

بته ال( و مارکسيسم.حيوانات و پايان دادن به اين ستم نيز برخوردار ميباشد
لتاريائی و  پرو واقعاً انق<بیِ بمعنای راستين و واقعی آن يعنی بمفھوم جھان بينیِ 

 شبه ه ھا و نظراتِ م ھا و ديدگاھھا و نظريسنه انواع شبه مارکسيعلمی 
 انسانيت  کاملِ   تحققِ نيز، از آنجا که از يکسو ماھيتاً خواستارِ ) مارکسيستی

 که بناچار رابطُه او با حيوانات را - زندگی بشر کليتِ بمعنای واقعی در قلمروی
 اين قابليت ،مل و تعالی يابنده است تکاصلتاً  و از سوی ديگر خ-در بر ميگيرد

جمله نگرش و  ايرادھا و عقب ماندگی ھای خود مننقائص و را دارد که به ھمه
 . تاکنونی اش نسبت به حيوانات خاتمه بخشدهُ نبرخورِد واقعاً ناانسانی و ستمگرا

 اين جھان بينی ياً محتمل است کهو، ق، بنابر برداشت من از مارکسيسمازاينرو
ايراد و نقص فوق العاده بزرگ خويش در رابطه با مسئلُه  انجام و با1خرهسر

ھا و »ارکسيستم«البته . ت را بنحوی بنيادی و کامل مرتفع نمايداستم بر حيوان
ھای شايد زيادی ھم ھستند که، بعلت نداشتِن زمينُه عاطفی و »کمونيست«

 انات و ابعادِ  حيو براخ<قی و فکرِی 1زم جھت درک کافِی واقعيِت ستمگری
 تعصبی مذھبی گونه نسبت ناک آن از يکسو و داشتنِ تفوق العاده بزرگ و وحش

 از دينگونه مبرا و مصون دانستِن اينھاو ب...کسيسم و مارکس و انگلس وربه ما
ايراد و خطا از سوی ديگر، نميتوانند ناانسانی و ظالمانه بودِن نگرش و 

ين زمينه را 1اقل آنچنان که ھست درک و کسيستی در اربرخورد جھان بينی ما
قبول کنند و بنحوی آنرا انکار مينمايند که اينھم بر مقاومت دربرابر دگرگونِی 

   .ينه می افزايدمضرورِی انسانيت گرايانه و انق<بِی مارکسيسم در اين ز
 که قب<ً نيز از آن سخن -  که اين مسئله را1زم ميدانم    در پايان اين قسمت

 مبارزه طبقاتی پرولتاريا جھت تحقق فتِ ردھم که پيش مورد توجه قرار- ه شدگفت
 که ای  کمونيسم، مطابق با اھداف وطريق وشيوهبخشيدن به سوسياليسم و آنگاه

سومين قسمِت اين مبحث بيان خواھم نمود، من تابحال بيان داشته ام و در 
 عموم انق<بيونِ يک دگرگونی فکری و ايدئولوژيک در سطح  ھمچنين نيازمند

ِن ر در مقياس جھانی در راستای زدودگر کمونيست و پيشرِو طبقه کامدعیِ 
حتی ا1مکان ھرچه بنيادی تر و کاملتِر نادرستی ھا و نقائص وعقب ماندگی 

تنھا جلب توافِق . ھای نظری و روشِی احتما1ً موجود در نزد خودشان است
 يافتُه نظراِت صحيح و تکاملتوده ھای کارگر با نظريه ھا و ايده ھا و 

يانھا و سازمانھای فرضاً دارای اينچنين رنان از جمارکسيستی و جلِب حمايِت آ
 بر اخت<فات  حتی ا1مکان ھرچه بيشترديدگاھھا کافی نيست بلکه فائق آمدنِ 
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انق<بِی از قرار معلوم يانھای بيش وکم رنظری و سياسِی موجود بين ج
 وبع<وه ؛ کارگر نيز ضرورت دارد طبقهختلفکمونيست و بين بخش ھای م

 چيزی است ،پايان دادن به خطاھا و انحرافات و عقب ماندگی ھای نظری خود
جنبش . که فی نفسه برای ھر جريان و فرد کمونيست ضروری ميباشد و غيره

 مجموعُه جنبش انق<بيون کمونيست بعنوان پيشروان کمونيستی، بمفھومِ 
نظری و روشی و از حيِث فعلی اش بلحاظ عقيدتی و پرولتاريا، با وضعيت 

اکندگی ھای سياسی و عملی، بھرحال و بھرصورت، قادر رنظری و پاخت<فات 
و   رشد و تکامِل نھضت انق<بِی طبقه کارگربه پاسخگوئی به نيازمنديھای امرِ 

پيشرفت اين نھضت در راه تحقق بخشيدن به سوسياليسم و حصول به کمونيسم 
قطعاً ضروريست که ھا باشد منديبرای اينکه بتواند پاسخگوی اين نيازنيست و 

در وھلُه نخست خود را بلحاظ عقيدتی و نظری و روشی در راستای مجھز 
  طبقاتیِ شدن به نظريه ھا و ايده ھا و روشھای تکامل يافتُه واقعاً انق<بیِ 

  .کارگری و علمی بطور کافی دگرگون و متحول نمايد
 يا ِن معتقديوک جنبش فکری و ايدئولوژيک در سطح عموم انق<ب  از اينرو ي

 به تحول و دگرگونی مزبور  تا به مارکسيسم در مقياس جھانی 1زم استمتمايل
ته من نميدانم و نميتوانم پيش بينی کنم که بطور مشخص چگونه بال. تحقق بخشد

 وقوع يابد تا  تاريخی و اجتماعی و سياسی و غيره بايد يا رويدادھای وتحو1ت
ر دا کند؛ اما ميتوان بنحوی کلی تصواينکه چنين جنبش ايدئولوژيک تکوين پي

 احتما1ً ترکيبی از دو مولفُه اساسی بدين - اگر بوجود آيد- د که چنين جنبشیونم
  واقعاً  نوينِ  نظريه ھای تکامل يافتهُ ش و عروجِ ييکی پيدا: بود شرح خواھد

 برخی از نظريه ھای تاکنونی و پذيرش يگزينِ مارکسيستی بمثابه تکامل يا جا
، و  به کمونيسم انق<بيون کمونيست و يا متمايلنظريه ھای مزبور از سوی

و نقادانه و بنيادی و ھمه ديگری اقدام اينگونه افراد به بازنگرِی حقيقت جويانه 
 اعم و نظرگاه ويژه خود و يا ايسم ويژه موردجانبه و پيگيرانُه مارکسيسم بطور

) مانند لنينيسم، مائوئيسم، تروتسکيسم، استالينسيم و غيره و غيره( اعتقاد خود
يا ناقص يا  بطور اخص و بالنتيجه نفی و طرد کردِن ھر آنچه واقعاً ناصحيح

 تا و بدينسان است که،. قط شده ميباشدعقب مانده يا کھنه شده يعنی از اعتبار سا
اً روح تازه ای در کالبد جنبش واقعد، آنجا که به اين معضل مربوط ميشو

 راه  از اين حيثتی و نھضت پرولتاريا دميده خواھد شد وسانق<بی کموني
 انق<بی و انسانِی طبقه کارگر بسوی متحقق ساختِن آرمانھای بزرگِ پيشرفت 

   .ھموار خواھد گشت
  

    م جھانی پرولتاريا در راه حصول به کمونيس  آتییاستراتژباره در   
ن درک و برداشِت واقعاً علمی از سير حرکت تاريخی جوامع بشری مبنظر   

 اين جوامع رويھرفته بسوی کمال يعنی بھبود و ارتقاء بيانگر و مويد آنست که
اين نکته در آنست که اما . دنزندگی اجتماعی و مادی و معنوِی انسان پيش ميرو
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ست بلکه، تا قبل از  لزوماً مستقيم الخط و در ھر لحظُه تاريخی ھويدا نيپيشروی
ر واقع در دورانھای جوامع طبقاتی، بطورکلی و در ز سوسياليسم يعنی داآغ

 بزرگ و کوچکِ تاريخی، امکاناً بصورت زيگزاگی و پيچ ھای مختلفِ  مقياس
ھاِی اجتماعِی ناانسانِی جديد و يا رضه  عاحلی متضمنِ ادر پيچ و توأم با مر

؛ و ماحصل آن بمثابه بھبود و د پذيرجام مین ائیتوقف ھا و يا عقب گردھا
ارتقاء زندگانِی اجتماعی و مادی و معنوِی بشر در مقياس ھای تاريخِی بقدر 

سته و ھيکی تدريجی و قسمی يعنی بطور آ: کافی طو1نی مدت و به دو شکل
  سريع و کلی يعنی بالنسبهکم کم و در اين يا آن جزء از زندگی و ديگری

 متجلی و  تکامل يافته ترجديدترِ  به کليتی  زندگی  کليتِ گونیِ  دگربصورتِ 
 انسان، که در مقياس ھای حرکت بسوی افزونِی کمال و سعادتِ . اھر ميگرددظ

تاريخِی بقدرکافی طو1نی مدت تنھا سمت و سوی جريان تاريخ را تشکيل 
 ذاتِی بطور پايان ناپذير ترقی خواه و کمال جوِی بشر، که ميدھد، از سرشتِ 

ام اجتماعی و نيروھای مولد و روابط توليدی و نظ تکامِل پايان ناپذيِر بصورتِ 
 گريز و فرجام نھائی و نھايتِ . فرھنگ معنوی اومشخص ميگردد، نشأت ميابد

 منطق انسانی و عق<نی که از آنجا که عنی برطبقِ  ي-ناپذيِر اين حرکت منطقاً 
بايد  - ه خواھد يافتمنطبق با خصوصيت کمال يابندگی انسان است با1خره غلب

 بشريت از ھمُه پليدی ھا و ناانسانی ھا و  نخست رھائِی تام و تماِم کلِ در وھلهُ 
مظالم در قلمروی زندگی اجتماعی و مادی و معنوی اش و در مناسباتش با 
طبيعت و ساير موجودات ذيحيات احساسمند باشد و آنگاه بر اين مبنا سير بعدِی 

  .امه پيدا کندتکامل و کمال يابِی او اد
 پليدی و ناانسانيت و ستمگری و ستمکشی گونِ ا   تمامِی اشکال و درجات گون

 افراد بشر و در مناسبتشان با يکديگر و اکنون در قلمروی زندگیکه تاکنون و 
حساسمند و با عرصه ھای مربوط به محيط زيست ت ا موجودات ذيحيا سايرِ با

 از ديدگاه علمی پديده وز وجود دارد وجود داشته و ھنو فجايع طبيعی و غيره
 با  آناننونی تکامِل روابطِ نونی و ک تاک معينِ رضی و محصوِل مراحلِ اھائی ع

  سرانجام ھمراه با اين مراحِل گذرایِ  ھمگی کهد ميباشطبيعت و با يکديگر
 نه مناسبات طبقاتی و ؛ نه تنھا طبقات وود آورنده اشان پايان خواھند گرفتبوج

و قوميت و نه تنھا تخريب محيط زيست توسط انسان و آسيب پذيريی تنھا مليت 
بشر در برابر فجايع طبيعی و غيره بلکه ستمگری انسان بر حيوانات نيز 

لی متفاوت  بک مدت زمانھایته باب ال-  تاريخاً موقتیھمگی پديده ھای عارضی و
که ل آن محسوب ميشوند در قلمروی زندگانی بشر و سير تکام - از يکديگر
  .پديد خواھند شدسرانجام نا
 بسوی ترقی و تکامل در عرصُه ر گريز ناپذير و پايان ناپذي تاريخیِ    حرکتِ 

ايه داری مزندگی اجتماعی و مادی و معنوی انسان، در عصرنظام طبقاتی سر
کنونی، گذشته از طی اشکالی از پيشرفت ھای تدريجی و قسمی، بواسطُه 

 معيِن بوجود آينده در  اجتماعیِ وھا و خواستھایرايط و امکاناِت مادی و نيرش
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اين عصر، مبين و نويد دھندهُ فرارسيدِن قطعِی يک کليِت بزرگ و فراگير 
نوينی است که جايگزيِن تماميِت نظام مزبور و تعلقات و تبعات آن خواھد شد، 

 رھائِی قطعِی کل بشريت از تمامی  که در عين حال بايد دربردارندهُ کليت نوينی
گيِر نويِن متعلق به ااين کليِت بزرگ و فر. مظالم باشدھا و  پليدی ھا و ناانسانی

آينده در واقع ھمان کمونيسم جھانی بمفھوم راستين و واقعی و تکامل يافتُه آن 
يعنی جامعُه واحِد جھانِی کام<ً عاری از ھرگونه مناسبات کاپيتاليستی و 

تی و ھرگونه تقسيم بندی ھای ملی و ھرگونه طبقات و مناسبات و تمايزات طبقا
قومی و ھرگونه تجلی و تظاھر و پيامِد ستمگرانه و ناانسانی و رنج آور و 

اين ھمچنين ردی و مادی و معنوی اشان و بنابرمشقت زای اجتماعی و ف
ھرگونه ستمگری انسان بر حيوانات و ھرگونه تخريب محيط زيست توسط 

  . جايع طبيعی وغيره خواھد بود برابر فرگونه آسيب پذيرِی بشر درانسان وھ
 دگرگونی از نظام سرمايه داری به اين کمونيسم، در سطِح  تاريخیِ    فرايندِ 

افتُه مبارزه انسان، از طريق اشکاِل تکامل ي پراتيکِ اجتماعی و سياسی
 انسانيت گرايانُه راديکال و انق<بِی افراد بشر عليه کل پرولتاريا و مبارزه

 نسانی آن دراتعلقات و تبعاِت ناظام ستمگرانُه بورژوائی و کليه نموجوديت 
 با طبيعت و با فلمروی زندگی انسانھا و در مناسبات بين آنان و در روابطشان

 کمونيسم اگرچه بمعنای .ديگر موجدات ذيحيات احساسمند انجام می پذيرد
 سطح صف  بشريت و آيندهُ حتمی و گريز ناپذير اوست ليکن، دررھائی قطعیِ 

بندِی طبقاتی در عصر کنونی برله يا عليه آن، اين طبقه کارگر است که بنابر 
اقتضاء جايگاه عينی اجتماعی و تاريخی اش دارای آن جھان بينی ميباشد که 

 بسوی جامعه ريخیسير حرکِت تا  باتماماً خواستار کمونيسم و ھمخوان
مانِی عصر کنونی تا  يعنی جھان بينی ای که در محدودهُ ز استکمونيستی

 اجتماعِی معين ن حد ممکن ھم علمی و ھم انسانی است و گروھھایبيشتري
در تطلبق با جايگاه عينی ) شامل 1يه ھای پائينی اقشار اجتماعی ميانی(ديگر

 دارای  واجتماعی خود بلحاظ ايدئولوژيک تا حدود معينی با طبقه کارگر ھمسو
 بغير از -ھا و گروھھای اجتماعی  و 1يهآرمان کمونيسم ھستند و ساير اقشار

گرِش باصط<ح بيطرفانه  که ممکن است نيانی م اجتماعیبخش ميانِی اقشار
، بنابر اقتضاء جايگاه عينی اجتماعی اشان در نگرش و تفکِر خود -داشته باشد

 تماماً خواستاِر حفظ  سلطُه آن ھستند،که معمو1ً بطوربالفعل و واقعی نيز زير
 به بيان ديگر،. ر ضد تحول به کمونيسم ميباشندمايه داری و بنظام سر

 کليت خود، به تمامی يعنی در  مجموع و دريا، بمثابه يک طبقه دررپرولتا
 بالقوه مستعِد پذيرِش آرماِن کمونيسم  بطور و خويش طبقاتیِ  عينیِ  وجودِ تمامیِ 

ه جھت تحقق ت<ش و مبارزبعنواِن آرماِن بزرِگ انسانِی متعلق به خودش و 
  متحقق گرداندِن جامعهُ  رسالِت تاريخیِ  بوده و بدين معنا عھده دارِ ه آنبخشيدن ب
 و اين پتانسيِل عينِی او تحت شرايط معينی بصورت رشد ، است آتیکمونيستی

 متجلی ميشود و البته جھِت بانجام  در اين راستاذھنی اشفکری وو شکوفائِی 
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 اينچنين متحول شود؛  بطور کافی بايدرساندِن اين رسالت تاريخِی قطعاً 
 محسوب  آن 1يه ھای اجتماعی ديگری که در اين راه متحد اودرحاليکه

 بلکه در حدود معينی در به انجام ميگردند نه در تمامِی وجوِد اجتماعِی خويش
  . رساندن اين رسالت با او توافق و ھمسوئی دارند

تاً محدود تاريخی، اين براينِد چوب مقياس ھای زمانِی نسبر   البته در چا
  در جامعهنيروھای مختلف اجتماعی و سياسی و معنوِی عمل و مبارزه کننده

رو تحو1ت آنرا تعين می ئ حرکت آن و تغياست که کم و کيِف واقعی و مشخِص 
بخشد اما در مقياس زمانی تاريخِی بقدر کافی بلند مدت اين حرکت و تغيئر و 

 امر تحقق کمونيسم ی و بطور موثرِی در راستای حال بنحوتحو1ت درعين
کت رح. انجام ميگيرد و در سرانجام نھائی خود به کمونيسم منتھی ميشود

ھا وأم با پيچ و خم ھا و فراز و فرود جوامع بشری، ھرچند امکاناً ت آتیِ تاريخیِ 
گزير ائی در مقياس ھای مختلف تاريخی، ولی بطور ناو توقف ھا و عقب گردھ

 که در طی آن بطور ھدفمندانه به م بايد به مرحله يا مراحلی منتھی شودانجاسر
تمامی اشکال اقتصادی و اجتماعی و معنوِی متعلق به گذشته ھا و حاوِی 

شده و بجايشان  ستمگری و نابرابری و انقياد و اسارت بطور کامل پايان داده
 ناميده ميشود مستقر يسمکليِت نظام نوينی واقعاً و از ھمه جھات انسانی که کمون

 حرکت تاريخ،  در تحليِل نھائی گريزناپذيرِ  بنابراين، در تطابق با اين سيرِ .گردد
 و تمامِی  و تعلقات و تبعات عينی اشان نظام طبقاتی سرمايه داریتمامی اشکالِ 
يه گر آنھا مانند اشکال گوناگوِن  ديدگاھھا و عقايد و ايده ھای توجايدئولوژيھا و

ارکسيسم و ساير نگرش ھا و گرايش ھای يوناليسم، ليبراليسم، شبه مب، ناسمذھ
جام خود جھان بينِی کمونيستی بمثابه جھان نبيش و کم ناانسانی يا خرافی و سرا

در اين ارتباط، تفاوت جھان .  زوال و امحاء يابند کام<ً بينی طبقه کارگر بايد
اينست که جھان بينی بينی کمونيستی با تمامی آن ايدئولوژی ھای ديگر در 

 تاريخ بسوی کمونيسم رِ مزبور بازتاب و بيانگر و نويد دھندهُ حرکت گريزناپذي
 آن ورد و مبارزه ميکند در حاليکه ھمهُ بوده و فعا1نه در اين راستا برخ

ته امکاناً ازجھاتی و بدرجاتی متفاوت از يکديگر، بايدئولوژی ھای ديگر، ال
 تمامی عقايد و باورھا و ارزش .مينمايند  عملعليه آن جھت گيری و برخورد و

 معنوِی  ھایِ  فرھنگِ ايدئولوژی ھا وھا و ع<ئق و اخ<قيات و ساير اجزاء
ا از جھاتی طبقاتِی بورژوائی و خرده بورژوائی و پيشاسرمايه داری و ي

 دربرابر پيشرویِ   بيشتر يا کمتربرای حفظ موجوديت خويشی  خرافناانسانی يا
ليکن مقاومت و باز مقاومت ميکنند،  ناپذير تاريخ بسوی کمونيسم ريز گحرکت

در (  انسانی و علمی توأماً  راديکالِ  و ھر نگرشِ  تماماً جھان بينی کمونيستی
 چگونگِی زندگی انسانھا و روابطشان با يکديگر و با ساير  ھایزمينه

  برحسب)موجودات ذيحيات احساسمند و با عرصه ھای معيِن ديگِر طبيعت
 واقعاً و کام<ً انسانی  تحقق جامعهُ  خواستارِ  يا تماماً مورد از جھت يا جھاتی و
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تاريخ بسوی تحقق  و ھمراه و ھمسو با سير حرکت  بوده کمونيستیيعنی جامعهُ 
  .داين جامعه ميباش

 واضح و بديھی است اما نکته در اينست که دگاه علمی   تا اينجا مطلب از دي
 کارگری بايستی  واقعاً طبقاتیِ مونيسم ، که از نظرگاهِ اين حرکت تاريخ بسوی ک

 و به شيوهُ در حداقل مدت زمان ممکن با گذار از مراحِل ضروری معينی
 ديگر چه  با طی چه دورانھائی يا بعبارت و انجام گيرد، چگونهانق<بی

 چيزھائی که - دت زمانھائی صورت خواھد گرفت در طول چه ممسيرھائی و
 اجتماعی و سياسی و  دهُ ن عمل کن مختلفِ ندھای  نيروھای به برايبستگی

 به بيانی .ايدئولوژيک درعرصه جوامع بشری درزمانھای آتی خواھد داشت
 مث<ً در اثر رويدادی طبيعی بکلی نابود و از عرصُه ، اگر نوع بشرساده تر،

ھستی حذف نشود، ضرورتاً و قطعاً به عصر کمونيسم يعنی جامعه جھانی 
تی بمفھومی که بيان داشته ام خواھد رسيد ولی چگونه و چه وقت آن کمونيس

 به  نيل و علمیِ ولتاريائیر پیِ ب بنظر من، بغير از راه انق<.نامعلوم است
 سوسياليسم ب<فاصله پس خیِ ي از تحقق مرحلُه تارکمونيسم، که اختصاراً عبارت

واجتماعی ی عه به سطِح کافِی معينی از تکامل اقتصادم جااز رسيدنِ 
  رفورميستی وباصط<ح تدريج گرايانه و غيرهِ  مسيرھای، ھمه استکاپيتاليستی

 ت<ش  معنائی جز، رويھرفته و بطورکلی، ديگربھرحال امکاناً بوجود آيندهُ 
قب انداختن و باز به عقب انداختن و يا شايد ھم بطريقی بصورت  به عبرای

بی چون و چرا بطور طه و اساساً واس مرحلُه تاريخِی معيِن ب<ديگر درآوردنِ 
  سوسياليسم  انتقالیِ  پيوستهُ ذار به جامعه کمونيسنی يعنی مرحلهُ ضروری جھت گ

  . نخواھند داشت
البته مقصود (يارپيشروان پرولتاامروزه ديگر1زم است که کمونيستھا بعنوان    

چوجه نه آنھائی است که بيش و کم انق<بی و خواھاِن تحقق کمونيسم ھستند و بھي
 به )اند شده» فاسد«کسانی که درواقع بکلی غيرکمونيست و بورژوازده و 

ی خويش را تحقق ن و معين آرمان و ھدف غائی و نھائ نسبتاً روششکلی
نی بمفھومی که بعنوان نمونه  واقعاً کمونيستی يع جھانیِ  واحدِ عهُ بخشيدن به جام

ترويج و اشاعُه اين ايده بپردازند ام بدانند و حتی المقدور به   بيان نموده آنرامن
ِن اين جامعه را بطور و راه و استراتژی  مورد نياز جھت متحقق گرداند

و استراتژی و تاکتيک ھای مقتضِی  تعئين کرده و دنبال نمايند علمی صحيحِ 
المقدور با آن  حال حتی درعين  راکشوری خود  در ھر مرحله معين تاريخی

ھانی کمونيستی،  واحد ججامعهُ .  و منطبق سازندانی پيوند زدهھاستراتژی ج
، عبارتست از جامعه ای در عرصُه کل گيتی ھمانگونه که قب<ً نيز بيان گرديده 

 طبقاتی که در آن ھرگونه مناسبات کاپيتاليستی و ھرنوع و ھرشکل تقسيم بندیِ 
عات  ملی و قومی و تمامی تعلقات و تبو مناسبات طبقاتی و ھرگونه تقسيم بندیِ 

نه و رنج آور و اسارت باِر نی و ظالماانسا مستقيم و غيرمستقيِم ناگونِ اگون
عنوی و ايدئولوژيک اشان و لذا ھمچنين ممادی و  اجتماعی و جمعی و فردی و
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وانات  حيھرگونه ستمگری انسان بر ساير موجودات ذيحيات احساسمند يعنی
گونه آسيب پذيرِی رھيافته و ھرگونه تخريب محيط زيست توسط بشر و  تکامل

ن و حتی ا1مکان حيوانات در برابر فجايع طبيعی و غيره ديگر بطور اانس
 کامل و قطعی و پايدار پايان پذيرفته و بجايشان مناسبات و وضعيت جديِد ازھمهُ 

ستقرگرديده است و کاِر تا حداکثِر ممکن انجام شوندهُ پايان جھات کام<ً انسانی م
ات گوشتخوار بر گياھخوار چنانچه ھنوز انجام نگرفته دادن به ستمگری حيوان
  . در حاِل انجام شدن است

ژی  جھت تحقق استراتواضح است که نميتوان درباره مدت زمان 1زم   اما 
 ای  اھداف و طريق و شيوه با يعنی در واقع مطابقجھانِی حصول به کمونيسم

  ولی چنانچه؛د پيش بينی کردذي<ً بيان خواھم نمو که من تابحال بيان داشته ام و
به مينه داشته باشيم برآوردی بسياراجمالی و کلی در اين زبخواھيم بھرصورت 

  و شيوه و طريقاف ميتوان گفت که، درصورتيکه بفرض اين اھد منگمان
 پذيرفته شود و دراينصورت چنانچه بفرض کار رويھرفته بطور کافی و درست

ھم، برحسب چگونگِی تحو1ت و رويدادھای و نسبتاً با موفقيت پيش رود، باز
وقوع يابنده در جھان  اجتماعی و سياسی و ايدئولوژيکِ  اقتصادی وتاريخی و

 سيرآتِی رشد و پيشرفِت آگاھی کمونيستی و آتی بويژه در رابطه با چگونگیِ 
مبارزهُ انق<بی پرولتاريا در جوامع بورژوائی و برحسب چگونگِی امِر آتِی 

 فرايند آتِی تکامل سوسياليسم به  چگونگیِ ه جھانِی سوسياليسم وتحقق و توسع
ن سده يا حتی بيشتر طول بکشد  يا چندي)دو يا سه(کمونيسم، ممکن است تا چند

 کامل متحقق  نسبتاً سم در مقياس جھانی بطوريھدف حصول به اين کمونتا 
در معذلک و بھرحال بنظر من کمونيستھا ميبايست از ھم اکنون و . گردد

تھای مبارزاتی ي ارتباط با فعالبلحاظ نظری و برنامه ای و در ھرزمان در آينده،
و  بطور دور انديشانه  حتی المقدور، شوری و جھانی خود در سطح کوعملیِ 

تا آنجا که  حتی، ه و برخوردی بقدر کافی درازمدت ودورنگرانه و با نگا
  و از ھرجھت جھانِی واقعاً  بطور نقشه مندانه ھدف نھائِی ايجاد جامعه،ميتوان

  . کمونيستی را مدنظر قرار داده و دنبال کنند
استراتژی «   چنين استراتژی آتِی جھانی، که از نظر من ميتوان آنرا بعنوان 

آن  و ذي<ً باز ھم درباره مطرح و دنبال نمود» جھانِی انق<بِی نويِن پرولتاريا
ھر اليسم و تکامِل آن در سطح ، طبعاً از طريق تحقق سوسيتوضيح خواھم داد

 مجموعُه  سطحبھم پيوستِن اين روندھا درکشور يا شايد تعدادی کشور باھم و 
معھذا دنبال کردِن سوسياليسم و کمونيسم تنھا و . کشورھای جھان متحقق ميشود

 که از اين لحاظ و - صرفاً در کشور خود و در اين يا آن کشور بطورجداگانه
 با کاِر درپيش -  نبايد فرجام موفقيت آميزی داشته باشدصرفنظر از جھات ديگر

 صحيح و با سرانجام  که تنھا راهِ - صُه کل گيتیرگرفتِن راه ايجاد کمونيسم در ع
 و اصو1ً بمثابه رھائی بشريت ھدف غائی محسوب  بودهپيروزمندانهنھائِی 
 ی حزب کمونيستفرد کمونيست و ھر گروه ياھر .  متفاوت ميباشد-ميگردد



 

 ١١٩

 سر در 1ک خود« شدهُ باصط<ح  بيش و کم متداولبايستی رسِم ناصحيحِ 
 به کمونيسم در مقياس پيش از ھمه ھدِف حصول  و لذا را ترک نمايد»فروبردن

ن نھائی و  مقياس کشور خود، را بعنوان آرماکامل جھانی، و نه سوسياليسم در
ری و در پراتيکِ غائی خويش درنظرگيرد و بگونه ايکه اين امر را بلحاظ نظ

ليت تشکي<تی اش حتی المقدور بطور واقعی ملحوظ ااجتماعی و سياسی و فع
ی و اجتماعی و سياسی و ای ترويجی و تبليغھنمايد و نه تنھا درضمِن فعاليت

 فکری و ذھنِی انق<ب تاريخاً مورد نياز و بويژه در راه تدارکِ تشکي<تی 
 کشور خود بلکه  باصط<ح نظر يا جامعُه خاص موردی درانق<ب سوسياليست

 جھت پاسخگوئی به  خويشدور است در فعاليتھای عملیکه مقحتی تا آنجا 
 جامعهاين   زحمتکشان وجارِی کارگران يا نيازمندی ھای مبارزات روزمره و

 ايجاد و آنرا مورد توجه قرار دھد و نيز در اين جھت بطور پيگيرانه برای کارِ 
ايجاد پيوند و ھماھنگی  مورد نياز بمنظوِر  نوينِ انق<بیِ  تأسيِس سازمان جھانیِ 

  مختلفو اتحاد عمل بين مبارزات سياسی و انق<بِی طبقه کارگر در کشورھای
  ھمچنين و ت<ش نمايد فعاليت در ارتباط با اين تشکي<ت بين الملیو آنگاه برای

ی با  در زمينه ھای نظری و سياسی و اجتماع و مشاورتجھت تبادل نظر
تئوريکِ  دست آوردھا و نوآوری ھای تھای ديگر کشورھا و آشنائی باسنيوکم

 نظرات و  در اين ارتباطو  کوشش نمودهمارکسيستی در ساير نفاط جھان
نظريه ھای مطرح شونده را مورد توجه و بررسی و درصورت لزوم مورد نقد 

 کسيستی برخورد شبه مار ياھای نادرست و  با ديدگاه انتقاد قرار دھد و ياو
     . و غيره و غيرهنمايد

   در شرايط امروزه و با توجه به تجربيات گذشته، تعقيب آرمان و ھدِف 
حصول به کمونيسم جھانی بمعنای واقعی و کامل مستلزِم دست يابِی تعداِد 
ھرچه بيشتر و بيشتری از کمونيستھا بعنوان پيشروان انق<بی پرولتاريا به 

 و خط يستِی سوسياليسم و کمونيسم و طريقمل يافتُه مارکسمفھوم صحيح و تکا
 پيشرفت عملِی  آنگاه علمی و انق<بِی تحقق بخشيدن به آن و صحيحِ مشیِ 
و  ھدف و در انطباق با اين طريق  اين حصول بهت آميز آنھا در راستایموفقي

 منوط  مقدمتاً  و اينھا، ھمانگونه که پيش از اين بيان داشته ام،؛ ميباشدخط مشی
 عموم کمونيستھای به متحقق گرديدِن امِر بازنگرِی نقادانه و حقيقت جويانهُ 

ايان دادِن حتی  ديدگاھھای مورد قبول خود و بالنتيجه پکشورھای جھان نسبت به
ا1مکان ھرچه بنيادی تر و ھمه جانبه تر به خطاھا و نقائص و انحرافات و 

  .است ودعقب ماندگی ھای نظری و روشِی احتمالِی خ
 جريانھای  که بايد علمی و انق<بیِ عمومِی صحيحِ و خط مشی  در زمينُه راه 

 درپيش  جھت حصول به کمونيسم جھانیکمونيستی در پراتيک اجتماعی اشان
 م به شرح زير خود نظر مجددِ ئیِ  و بازگو به ادامُه بيانِ  مناسب ميدانم که،گيرند

  :پردازمب
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 کشور، که درنتيجُه تکامِل اقتصادی و    انق<ب تاريخاً ضروری در ھر
 بيش و کم عقب ماندهُ کنونی، ھرچه اجتماعِی آتِی کشورھای سرمايه داریِ 

 شد، بايستی در عين بيشتر و بيشتر بصورت انق<ب سوسياليستی  متجلی خواھد
 تاريخِی حصول به کمونيسم در مقياِس کامل جھانی ئی از فرايندِ حال بمثابه جز
 وقوع .ر در پيوند واقعی با اين فرايند مطرح گشته و انجام پذيردو حتی المقدو

ميباشد و  موقعيت عينِی انق<بی کافی واقعِی انق<ب در ھر کشور منوط به وقوع
آن مھمتر از ھمه به سطح اگاھی طبقه کارگر و  سرانجام پذيرِی پيروزمندانهُ 

 در و مشخص آنانتوده ھای وسيع مردم وبالنتيجه به سطح مطالباِت بالفعل 
  چنانچه سوسياليستی باشد و پيروز گرددانق<باين .  بستگی داردزمان انق<ب

 به سوسياليسم، بمثابه جامعُه  از سرمايه داریدگرگونی ضروری برای انتقال
 ب<واسطُه حصول تاريخیِ  رھائی يافته از حاکميت سرمايه و درعين حال روند

کمونيستی ھستی پيدا جھانی عه واحد انجام بصورت جامسم، که سربه کموني
پيش شرط  نظر ھنوز  در جامعه مورد درصورتيکه.حساب ميايدکرد، ب خواھد

 پيش شرط ھائی که قب<ً - 1زم برای گذار به سوسياليسم مادی و اجتماعیِ ھای
و درعين حال يک رژيم  (نيامده باشدبوجود  -مورد بررسی قرار گرفته است

 مورد نياز اين جامعه نوعی انق<ب نق<ب تاريخاً  ا)استبدادی حاکم باشد
ھای بورژوا وائی و آزادی  است که بايد دموکراسی بورژکدموکراتي

   برابریِ  نسبیِ ازجمله مشتمل بر تحققِ که  -دموکراتيک را در کاملترين شکل آن
لی و مليت ھای ستمديده و بين زن و مرد و تأمين حقوق دموکراتيک اقليتھای م

  برقرار سازد و به يک تحول اقتصادی و يک جھت گيریِ -  ميباشدغيره نيز
 به نفِع کارگران و  در چارچوِب جامعُه بورژوائی جديد جدی و پايداراقتصادیِ 

 -روزیي درصورت پ-تحقق بخشد؛ اين انق<ب دموکراتيکھمُه زحمتکشان 
ِر منافع جامعه ای را در پی خواھد داشت که درضمِن تأميِن تا حداکثر امکان پذي

 مرحلُه  يکوائی درعين حال بورژ نظامِ و مصالح زحمتکشان در چارچوبِ 
  فراھم شدنِ  تکامِل بيشتِر اقتصادی و اجتماعی و بالنتيجهمعين تاريخی جھت

 . محسوب ميگرددبه سوسياليسم گذار پيش شرط ھای مادی و اجتماعیِ 
 اقشار اجتماعی انیِ نيروھای انق<ب سوسياليستی را طبقه کارگر و 1يه ھای تحت

ب دموکراتيک مزبور را طبقه کارگر و مجموعُه اقشار  انق<، و نيروھایميانی
 خط و. ميانی و بورژوازی کوچک و نيز شايد بورژوازی متوسط تشکيل ميدھد

ری و مبتنی بر درس آموزی  از خطاھا و  صحيح علمی و طبقاتی کارگمشیِ 
 عاليت کمونيستھا در عرصهُ ھای گذشته، در زمينُه چگونگی فنادرستی 
 گذشته از امر بديھی و - در دوران کنونی در ھمُه کشورھای جھان،اجتماعی

ه و يا جارِی کارگران و ضرورِی پاسخگوئی به نيازمنديھای مبارزات روزمر
 فعاليت ترويجی و تبليغی با مھمتر ازھمه عبارتست از  رويھمرفته- زحمتکشان

 علمی و ت و به شيوهُ واقعاً مناسب و موثرِ نگاه و برخوردی بسيار دراز مد
  بسط و و زحمتکش بمنظورِ  کارگرمستمر و پيگيرانه در ميان توده ھای وسيعِ 
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  بنيادیوسيع بطور حتی ا1مکان ھرچه  اين توده ھای ارتقاء آگاھی کمونيستی
؛ و چنين فعاليتی بخصوص بمفھوِم تدارِک فکری و ذھنِی  تر و ھمه جانبهتر

تاريخاً مورد نياز ھرجامعه محسوب شده و قاعدتاً بايد تا زماِن تحقق انق<ِب 
     .  تداوم يابد رويھمرفته بطور پيوسته پيروزمندانُه انق<ب سوسياليستی

 در اکثر  زمانی در آينده   اين نکته نيز قابل ذکر است که چنانچه بفرض
ی از تکامِل کشورھای جھان مشتمل بر اکثريت جمعيت دنيا و با ميزان کاف

اقتصادی و اجتماعِی کاپيتاليستی انق<ب سوسياليستی انجام گرفته و سوسياليسم 
برپاشده باشد، بنظر من، در باقيمانده کشورھا اگرھم فرضاً ھنوز پيش شرط 
ھای مادی و اجتماعِی گذار به سوسياليسم فراھم نشده باشد انجام انق<ب 

        .ند تحولی تاريخاً ضروی و بجا باشدسوسياليستی و گذار به سوسياليسم ميتوا
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