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تعارضِ بين انسان و طبيعت، و بين انسان و انسان است: راه حل راستين تعارض  راستينكمونيسم راه حلِ «

يافتگي و اثبات خويشتن، بين آزادي و ضرورت، بين فرد و نوع است. كمونيسم  بين وجود و هستي، بين عينيت

تكوينِ  بالفعلِداند. بنابراين، كلِ حرك تاريخ، هم كنشِ  حل مي معماي تاريخ است و خود را همين راهحل 

درك شده و شناخته ورز آن، حركت  اش است و هم براي آگاهي انديشه كمونيسم زايش وجود تجربي

  ]١[....» آن شدايندي  شده

يك عصر و  عنوان بهي خود دار سرمايهكمونيسم راه حل و پاسخي تاريخي به ضرورتي تاريخي است و اصالً 
دورهء مشخص تاريخي با سطح معيني از رشد و تكامل نيروهاي مولدهء توليدي، امكان و ظرفيت كمونيسم را 

د. توان و ظرفيتي كه در كن ميبازتوليد آفريد و با بازتوليد هر باره خود اين ظرفيت عيني را نيز به اشكال مختلف 
توانست وجود داشته باشد. اما اين تنها امكان و ظرفيت آفريده شده در  نمياش وجود نداشت و  نظامات ماقبل

اند و كمونيسم آينده و  عيني اين عصر و مرحله نيست و امكانات رئالي مانند بربريت يا حتي نابودي بشر نيز
مكان صرف در ميان امكان اين ظرفيت و ا توان ميو حتمي بشر نخواهد بود. اما چگونه  ناپذير اجتنابسرنوشت 
راه حل « يافته تبديل ساخت؟ اگر كمونيسم هاي مخرب ديگر در وضع موجود را به جهاني فعليت و ظرفيت

 »فرد و نوعيافتگي و اثبات خويشتن، بين آزادي و ضرورت، بين  راستين تعارض بين وجود و هستي، بين عينيت
 عنوان بهها  ود پس كمونيستش ميكننده  يينسان در امر رهائي انسان برجسته و تع است و جايگاهش بدين

مهمي  د؟ موضوعنكن ميرهائي انسان پيدا  گامان آگاه به اين راه حل تاريخي چه نقش و جايگاهي در امر پيش
حركت درك شده و شناخته «يل و ون اين تبدكه دغدغهء اين نوشته است و صحبت اينجا عمدتاً حول چند و چ

  .خواهد بود» ي شدايند آن شده

مشخص طبقهء كارگر هم در  طور بهو  ها هاز يك طرف و نقش و جايگاه تود يچپ و كمونيست جنبشجايگاه 
دورهء تدارك انقالب و هم دوران گذار با توجه به تجارب مثبت و منفي دو انقالب روس و چين موضوعات 

 خود جلب كرده و در كانون توجه ها بر و كمونيستچپ نيروهاي اذهان بسياري از درستي  هبمهمي هستند كه 
در واقع روشنائي  مكمونيس -مسوسياليسو چون بديل آنها قرار داده است. درك و تصوير روشني از چند 

بخشيدن به راه رفتن و چگونگي اين شدايند درك شده و شناخته شده هم هست و به بسياري از مسائل امروز 
اش داد تا بتوان  ويد. ضرورتي كه بايد پاسخگ ميدر ارتباط با چگونگي تدارك انقالب و شيوهء مبارزه نيز پاسخ 

انداز تاريخي هم هست اختالفات نظري بروز  ر پاسخ به اين ضرورت عيني كه در عين حال چشمپيشرَوي كرد. د
نظام هاي مختلف از دوران گذار، از سوسياليسم و حتي  انداز و درك گاه و چشمدد كه مسلماٌ ربط دارد به ديكن مي

يرد. طرح و مدل گ ميكنشي آگاهانه و هدفمند صورت  عنوان بهي كه انقالب در درون آن دار سرمايه
هاي نظري است كه ادعاي داشت راه حل ديگري را  يكي از اين پاسخ »هاي خودگردان و خود رهبر جنبش«

چند و چون راجع به  توان ميارزيابي راه حل ارائه شده از د. تازه بعد كن ميداشته و حول اين راه حل نظرپردازي 
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ديگري  ستب گام به بن بيراههخود از يك  »راه حل«ا اين ن ساخت كه آيآن نظر داد و تا حدي روش ياعتبار
 گذارد؟ ببينيم مسئله چگونه است؟  نمي

 هاي اجتماعي كيفي جنبش -تغيير و تحول كمي

چگونه  در نتيجه هدف و جهت دارد. پس صحبت بر سر عنصر شناخت و آگاهي و ..انقالب حركتي آگاهانه است.
ي اجتماعي و آشنا شدن آنها با بديلي كه براي آن مبارزه ها ششدن جنب دار ست. بر سر افقها هتود شدنِ آگاه
تلفي خهاي م درك ،حول از سطح مبارزاتي اقتصادي به انقالبي آگاهانهتند. بر سر چند و چون اين تغيير و كن مي

از تغيير و ترين آنهاست. دركي كه در تحليل  دترمينيستي يكي از رايج -هاي اكونوميستي وجود دارد كه استنباط
ي از درد دار سرمايهانسان دردمند در جامعهء  كه پندارد ي اجتماعي ميها شتحوالت كمي و كيفي مبارزه و جنب

ود، سياست در برخورد با ديوارها و موانع نظام ش ميد، اين مبارزه اقتصادي در ادامه سياسي كن مياقتصادي آغاز 
از مرحلهء خودروئي و خودپوئي تا خودانديشي  ها شجنب. ودش مي راديكال شده و اين راديكاليسم به انقالب منجر

از روابط علي. حركتي صراط مستقيم  دركي سادهو  خطي و سريالي اي پروسهمثابه  و خودگرداني و خودرهبري به
تجربه گونه  را شنيديم و هنوز تاريخ آن را بدين اش افسانهادعايي كه تا امروز فقط  ..و جبري از آغاز تا پايان.

  .نكرده است

ند تا پروسهء تبديل كميت ما ميگر نيست و بنا بر شهادت تاريخ منتظر ن نظاره خنثي وداري نظامي  رمايهس
اگر . طي شود ي آگاهانهموجود بالواسطه تا مرحلهء كيفي انقالب ي ي جاري و خودانگيختهها شجنب» پراتيك«

 ها هي برچيده و جامعه كمونيستي برپا شده بود. توددار سرمايهگونه بود كه حداكثر در اوايل قرن بيستم بساط  اين
 - ند. اسير چرخهء مدام و مستمر توليد و بازتوليد انسان بيگانه شده با خود و جهان. اين تبديل كميا غرق در نظام

نيست بلكه  ها هي ديو افساندار سرمايهكيفي مبارزه در اين شرايط عيني است نه در شرايط متعارف آزمايشگاه. 
طلبانهء بسياري را فعاالنه ساقط كرده و بهتر  هاي حق ان در نظامي كه شورش و قيامشيوهء كار و زندگي انس

هست و كاركرد دارد،  در عالم واقعگونه كه  است اين پروسه را با در نظر گرفتن تمامي واقعيت نظام حاكم آن
در تمام  »ه شده، زندگي بيگانه شده و انسان [از خود] بيگانهكار بيگانه شده، انسان بيگان«توضيح دهيم. بر بستر 

براي طبقه كارگر چيزي بيش بقول ماركس اش  ي كه در مطلوب ترين حالتدار سرمايههاي وجودي نظام  حالت
رقابت با  تنزل تا سطح ماشين و نوكر مطيع سرمايه شدن،«ي هر چه بيشتر و »خرفت«از نتايج ناگزيري مانند 

. بر بستر سركوب و آورد ميبه ارمغان ن »شان... طبقاتي و ماشين و قرباني كردن ذهن و جان هم سرنوشت
ي ساقط شده و دار سرمايههاي خودجوشي كه فعاالنه توسط دستگاه سياسي ايدئولوژيكي  استحالهء تمامي جنبش

 آن آينده و جهاني كه در آنوند. ما فعالً اينجاي تاريخ هستيم و با اين انسان و جامعه سروكار داريم نه ش مي
شده است. مسئله امروز در وهلهء اول چگونه پاره كردن اين زنجيرهء از خود  »انسان مقهورِ ،ازخودبيگانگي«
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هار ركن و كليت جهان محو و نابودي چواسطهء آن تازه فرصت  هي است تا بدار سرمايهبيگانگي در نظام 
  ي فراهم شود.دار سرمايهشدهء  كهنه

ي به معضالتي مانند گرسنگي و دار سرمايهخودجوش و خوانگيخته در جامعهء  طور به ديده انسان ستمواكنش 
نياز عملي خامي باشد، صرفاً حسي محدود  حسي كه زندانيِ« درستي واكنشي حسي است. ولي هفقر و ستم ب

اهميت دارد. اين شكل اش  است. براي انسان گرسنه شكل انساني غذا مطرح نيست، بلكه فقط شكل انتزاعي
ترين صورت خود حضور داشته باشد و سخت بتوان گفت كه اين گونه خوردن چه  تواند در خام انتزاعي نيز مي

  ]٢[ »تفاوتي با خوردن حيوانات دارد.

سياسي شود فوراً  فراتر از آنبه سوال و پرسش نظري تبديل شده و  اي نقطهحتي وقتي اين واكنش حسي در 

؟ چه نوعي از سياسي شدن؟ سياست و برنامهء انقالبي يا چه سياستيكه  هد بودخواصحبت اين 

ود. ش ميمشخص به ضرورت پاسخ داده  طور بهاينجاست كه در واقع  سياست بورژوائي و ارتجاعي؟
 شود ميد و نكن ميكننده پيدا  ها برجسته شده و حتي نقش تعيينانداز چشماينجاست كه مسئله اگاهي و افق و 

بين بود كه  سپرد و بدون هيچ اساسي خوش »راتيكپ«و خود شدن سرنوشت آن را به بخت و اقبال خودجوشي 
انداز انقالبي رسيده و واكنش  چشمشان خودبخود و بالواسطه به اين افق و  در روند مبارزات جاري ها هتود

اين هم  .تا به كنشي آگاهانه تبديل شود د. اين روند را بايد عقالني كريابد ميشان به كنشي عقالني ارتقاء  حسي
تبديل پروسهء جوشش آب در شرايط متعارف آزمايشگاه نيست و در عالم واقعيت اين تبديل بايد در جهان كامأل 

مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير  طور به ها هبيني تود صورت گيرد كه معموالً افكار و فرهنگ و جهان اي نهووار
راديكال و انقالبي شده و  -د خودبخود فراي چارچوب وضع موجود رفتهتوان ميشديد طبقه و نظام حاكم است و ن

آغاز شده و با كمك تمام دم و دستگاه  ها هشود. از خودبيگانگي كه از فرآيند كار در شالود يدار سرمايهضد 
رسد. طبقهء حاكم فقط به  مذهبي طبقهء حاكم به اوج ميبعضاً ك و فرهنگي و ايدئولوژي -عظيم روبناي سياسي
د حاكميت خود را حفظ كند و بايد اين فرادستي را مداماً با كمك دم و دستگاه عظيم توان ميزور سركوب مادي ن

شده  يرفتهسرنوشتي ابدي و پذ عنوان به ها هنيز در ضمير تود به روز شدهء خود ايدئولوژيك -روبناي سياسي
  .نهادينه كند

 طور بهامري در خود و محدود به جائي كه مثالً جنبش كارگري ايران يا  ها همبارزهء تود نقطهء عزيمت

تر نبايد باشد. بعد از گذشت حداقل دو قرن  اند، نيست يا دقيق تر كارگران هفت تپه يا فوالد ايستاده مشخص
اين نقطهء عزيمت شامل تجارب و انباشت نظري غني و پرباري  ،يدار سرمايهپرولتاريا در عصر  مبارزهء طبقاتي

ي پيشين ها هو كل غناي حاصل از دور است جهاني اين طبقهحداقل دو قرن مبارزه  حاصلكه  خواهد بود
و جنبش  ها هگيرد. ثمرهء راه سخت و پر تالطمي كه طي شده و قرار نيست هر باره تود اش را در برمي تكامل
مت هر همان نقطهء عزي با حركت ازدر هر منطقه و كشور و اعتراضي دو قرن به عقب برگشته و  يكارگر
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چند و چون روند آگاه  وي جاري ها شد. اين دركي ايستا از اعتالي سياسي جنبنشكستي را صد باره تجربه ك
ر گام اول با كسب قدرت سياسي آغاز كه داست  يبه يك نيروي مادي براي انقالب انو تبديل آن ها هشدن تود

ترين فاكتور انقالب به هيچ يا با اكراه  حياتي عنوان بهكه جايگاه عنصر آگاهي و آگاه را  ناكارآمديود. درك ش مي
ي جاري و نهادهاي مدني آنها تقليل داده و آگاهي و عنصر آگاه ها شبه شريكي مطيع و تابع در عقب صف جنب

خودپو و  يها همين جنبش »بالواسطه و بالفاصلهء«وند محصول ش ميها  تيعني كمونيسم و كمونيس
واسطه تا مرحلهء سوسياليستي و كمونيستي تكامل يابند. طيفي از اين ديدگاه پا  نهادهاي مدني كه قرار است بي

در بطن  اي هاي خودجوش توده آلترناتيوي حي و حاضر يعني همان جنبش عنوان بهرا فراتر نهاده و كمونيسم را 
در انتظار انقالب  ها ههاي خودانگيختهء تود ركتح در پسدليل نيست كه هر باره  بي جامعه تعريف كرده و
 .ندكن مي خودجوش قرن شماري

خيلي خوب هم امكان  خودبخودي نيست و .ه بايد راهش گشوده و پيموده شودانقالب كمونيستي افقي است ك
ي جامعهء بشري را دار سرمايههاي عيني است كه در نظام  دارد و اين نيز يكي ديگر از ظرفيت »سوخت و سوز«

. تناقض و سختي كار اينجاست كه انقالبي آگاهانه را و تاريخ تجربي هم مهر تائيد بدان زده است دكن ميتهديد 
هاي مادي و  افتادگي ام اين عقباز خودبيگانگي عمومي تدارك كرد و با وجود تم نه وووضعيت واربايد در همين 
د و برند انقالبي آگاهانه و هدفمند تدارك و سازماندهي كرد. تودهء ناآگاه و از خو از آن رنج مي ها هفكري كه تود
تواند جهان را دگرگون سازد. حل اين تناقض (نه  شود خود چارهء دردهاست و مياي كه اگر آگاه  جهان بيگانه

  آن) يكي از شروط اصلي پيروزي و پيشروي انقالب است.كتمان كردن يا فرار از 

هاي به حق اعتراضي نشان  اند و مدام اين نارضايتي را به اشكال مختلف در جنبش مردم از وضع موجود ناراضي 

آزاد از توان خود را  اي تا اينجا فقط گوشه ها هتود .روند.. پيش مي  حكومتمرحلهء قيام و تغيير داده و حتي تا 
 ها بع تمام توان و ظرفيتطبالو  ظرفيت و نيروي خفتهء آنان نيست يك آزادسازي آگاهانهء زيرا اين. سازندمي 
ود. فقط وقتي آگاه ش ميفوراً به بخشي از جذب و دفع وضع موجود تبديل  يابد ميفعليت و آنچه نيز  شدهآزاد ن

در كمونيسم  »خواست«از  توان ميه تازد كن ميخواهد و براي چه و چگونه مبارزه  چه مي و دريافت كهشد 

ربط و  صحبت كرد. علمي كه بايد مانند هر علم و دانش ديگري آموخته شود و با بستن بي ي اجتماعيها جنبش

عنوان راه حلي  هاش را ب ود جايگاه عينيش مين »گرايي نخبه«با ربط دم عنصر آگاه به سازوكارهاي فلسفهء 
ي كه به هيچ »بزرگوار ذواتابرانسان، نوابغ، «ايسم و فلسفهء  و در كنار نيچه تاريخي از بيخ و بن انكار كرد

توانند باشند، نشاند و مهر  قاعده و ضابطهء اخالقي در سير بسوي اوج، بسوي نبرد و پيروي پايبند نيستند و نمي
  .بطالت بر آن زد

  توان و ظرفيتيابي  فعليت – توان، ظرفيت
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اين ديگر نه اگر شد  ولي بالفعل نيست...، عيني وجود دارد طور بهامكاني كه  ...بالقوهنيروي ظرفيت عيني يعني 
ي انقالبي در جامعهء ها ظرفيتپس اگر صحبت بر سر توان و  .استواقعيت جاري شده يك امكان صرف بلكه 

ترين  صليا اريخيت سوژه عنوان بهيم قبل از هر ظرفيتي و مقدم بر آنها طبقهء كارگر خود كن ميي دار سرمايه
قرار دارد. ظرفيتي كه خود نظام  ي ديگرها عيني انقالب كمونيستي است و در صدر تمام توان و ظرفيت ظرفيت
اشكال  ائل ثانوي مانندي آفريده و مدام در حال بازتوليدش است و بهتر است بجاي بحث بر سر مسدار سرمايه

ستي خود طبقهء يعني وجود و ه ها ظرفيتترين نمونهء اين  تشكيالتي مبارزه اين مسئله را با شاخصمختلف 
يعني نشان داده شود كه كجا و چطور اين ظرفيت عيني عظيم كه در واقع سوژه تاريخي هم  كارگر پيش ببريم.

تبديل  بالفعل ءسوژه اي بالقوه به از سوژه اش آگاه و در نتيجه و بر اساس مبارزات جاري بالواسطههست 

نبود » پرسشي نظري«كه نقطهء عزيمت و آغازش  اي مبارزههمان  ناپذير اجتنابشده است؟ به عنوان سرنوشت 
مبارزه عليه اين نظام و شعار لغو و «آن را  شود ميبلكه واكنشي حسي به گرسنگي و فقر و درد كه به ميل خود ن

لغو و « و يدار سرمايهو روابط و مناسبات  وهشي عليهيعني » عليه اين نظام« .كردتعريف  »يدار سرمايهدگرگوني 
بدون اين  كمونيستي. -وسياليستييعني براندازي اين نظام و جايگزيني آن با بديل س» يدار سرمايهدگرگوني 

 نفيبنياد  ي را ازدار سرمايهنه تنها كه  »يدار سرمايهضد «هم معنا ندارد. جنبشي راديكال بديل دگرگوني 

كه دست به ريشه برده و  اي مبارزه. دده ميقرار اش  در مقابلنوين  اثبات عنوان بهد بلكه بديل روشني را كن مي

ي يعني اين و نه آن واكنش حسي اوليه. اين تجسم دار سرمايهخواهان دگرگوني بنيادي جهان است. ضد 
بسياري از سد و موانع و  عدمي با وجود دار سرمايهاز بديل كمونيستي حتي در كشورهاي پيشرفته گرانه  تقليل
جائي از اعرابي ندارد و در بهترين تجسم رفرميسم و  ،هائي كه مختص كشورهاي تحت سلطه است افتادگي عقب

ميد واهي هنوز ا چپ خودگردانايئولوژيكي و تشكيالتي بورژوائي حاصل روندي بوده است كه  -ترهات سياسي
ي دار سرمايهدر كشورهاي پيشرفتهء بخصوص هء كارگر در يك قرن گذشته . نگاهي به وضعيت طبقداردبه آن 

امكانات تجربي و «يا هر ظرف تشكيالتي كارگري ديگر انداخته و بپرسيم چرا اين  ها هو سنديكاها و اتحادي

يابي  ه تنها فعليتكشيده نشد و نبه انقالب راهش ها هرگز  كمونيسم و كمونيستوساطت بدون  »پراتيكي

 ؟تبديل شد در برابر انقالبسد و مانعي بلكه اغلب به  انقالبي نكرد

از مرحلهء ظرفيت و نيروي بالقوه انقالب تا مرحلهء نيروي آزادشده و بالفعل انقالبي كه  »وجودي  دو وجه«
ود تخم مرغ را مساوي ش مين »حركت دوراني«د و به زور فلسفه و كن ميهم متمايز از تحولي كيفي آنها را 

انساني كه در او «جوجه كرد يا يك چيز سوم خيالي و غير واقعي كه چهار پا و دو پا و سه پاست اختراع كرد. آن 
بايد پرورش يافته و ساخته و پرداخته » همچون يك نياز، وجود دارد اش همچون ضرورتي دروني، خودشكوفايي

ست. اين انسان و اين جامعه محصول خود ي فراهم كرده ادار سرمايهاش را خود نظام  شود. ساختي كه مصالح
و  جهشيافتهء  يت عيني با حالت فعليتظرفتفاوت  رسد. نمي عاليدجوش به اين منزلت ها نيست و خو شدن



٧ 
 

. ظرفيت عيني كمونيسم فقط ودش ميبه چيز ديگري تبديل  يچيز و در اين تغيير كيفي و ماهوي است يتحول
ها بايد آگاهانه و هدفمند  اش به نظر كمونيست يابي ديگري است كه فعليتامكان بالقوه در ميان امكانات مخرب 
 .ي انقالبي مدام در حال جذب و دفع شدن در سيستم موجودندها ظرفيتصورت گيرد. وگرنه طبق معمول اين 

مادي د جهان بيرونش را براي رفع نيازهاي توان ميدانيم انسان تنها موجود شناخته شده است كه  كه مي تا جائي
هدفمند و با طرح و برنامه قبلي تغيير دهد. اگر اينطور نبود كه بعد  -و معنوي خود بر خالف زنبور عسل، آگاهانه

مبارزه  ،ي فلسفي و اقتصادي ماركس بايد از فرط نااميديها هنوشت خواندن مباحثات كار بيگانه شده در دستاز 
ي بستر دار سرمايهكار بيگانه شده در  ديم.ش ميو دق مرگ  ميخ ديوار كردهبراي انقالبي آگاهانه و هدفمند را 

تعقل و تفكر و انديشه است.  عالي توانائيتوان و ولي انسان از خود بيگانهء ما هم انساني با  ،پهن شده است
ي ها هدر يك پروسهء مدام تعادل و عدم تعادل تود اش و الينحل ناپذير متعدد آشتي ي خود با تضادهايدار سرمايه

كله  پيوستهزا كه  نظامي بحران كشاند. در سطوح مختلف ميمحروم و ستمديده را به عرصهء مقاومت و مبارزه 
يافتگي و  ود. شرايطي براي تعينش مي فراهماز خود بيگانگي  هءزنجير براي پاره كردنمساعدي و شرايط  پا شده

 تبديل آن به يك نيروي ماديِآگاهي و و سوژهء تاريخي به يمن تعقل و انديشه و  ها همصرف اگاهانهء توان تود
و تبعاً جايگاه و نقش عنصر آگاه و در نتيجه  شدهكننده  انديشه و آگاهي تعيينجايگاه آزادشده. شرايطي كه 

از بار گران آن  شانه توان ميكننده اصآل تحميل شده است و ن ود. اين جايگاه تعيينش ميها برجسته  كمونيست
لترناتيو آواقعيت عيني و تاريخ را تحريف كرد. كمونيسم تنها  ،خالي كرد و بعد براي توجيه فرار از تقبل مسئوليت

كمونيسم حل معماي «. تاريخي قراوالن اين راه حل ها پيش هائي و نجات انسان است و كمونيستو بديل ر
گذار و شدايندي آگاهانه با شناخت از ضرورت و راه حل تغيير آن. ... »داند تاريخ است و خود را همين راه حل مي

علمي الزم نيست و آگاهانه و هدفمند بايد پيشروي كند. شناخت  ناپذير اجتنابراه پر پيج و خمي كه گذارش 
ها از آن خود كرده و حامل و ناقل آن هستند. پس راهبري و رهبري كمونيستي الزام  شناختي كه كمونيست دارد.

پيمايد. حال اگر  كه انقالب راهش را در آن مي يتاريخ است و حزب كمونيست تبلور جبر و تقسيم كار
چپ مدرن و ها اين وظيفه و مسئوليت را بر عهده گرفته يا حتي حرفش را بزنند از چپ و راست از  كمونيست

و  وتپپل به صف شده و  يدار سرمايهماشين عظيم ماني پوالسيون شناس تا  كوالگطلب و  دمكرات و آزادي
خشي از حقيقت است و اشاره به ها هم حاوي ب ند. حتي تبليغات ضد كمونيستي فاشيستكن مينبش قبر استالين 

هاي  ند كه بايد از آنها درس گرفت، چه برسد به نقد برخي از چپكن ميهاي جدي در تجارب گذشته  ضعف
بدتر است و با عيار  تمامدلسوز انقالب. ولي بيان مهندسي شدهء بخشي يا حتي نيمي از حقيقت از كذب و دروغ 

ها سلب كرد. اين خلع سالح  كننده را از عنصر آگاهي و آگاه يعني كمونيست ود اين جايگاه تعيينش مياين روش ن
ت كه بقول مانيفست به منافع كلي و تاريخي پرولتاريا و و محروم كردن آنها از ستاد پيشرو و آگاه آنهاس ها هتود

به اين ضرورت پاسخ ندهند  ها كمونيستانقالب آگاهند و بايد طبقه و جامعه را بسوي اين افق بكشانند. اگر 
سان راه را براي هر  ُكشي است و بدين ه آمادهء انقالبميشنظام حاكم مثل ه عنوان بهي در هر صورت دار سرمايه
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ند توان ميي (منفي) هم موجودند و ها ظرفيت -ء شومي به غير از كمونيسم هموارتر كرده و اين امكانآينده
 .يابي كنند واقعيت

برده به صرف ظرف شورا يك شبه كارگر و زحمتكش محرومي كه تمام عمر در محروميت از همه چيز بسر 
. اداره و سازماندهي جامعه با شود مياو وحي نشناس نشده و در ظرف و فرم شورا علم و دانش تغيير جهان به  راه

در ايران يك لحظه خصلت انترناسيوناليستي خود را از دست انقالب  نمونه طور بهافق كمونيستي طوري كه 
يا تصميم عمومي به راي  توان مينداده و اگر الزم باشد براي انقالب در نقاط ديگر جهان گرسنگي بكشد را ن

 مسائل زيادي هستند كه نيروهاي آگاه كمونيست به منافع كالن انقالب بايد تصميم و بهشوراها واگذار كرد و 
 عموميراي صندوق گيري و  ود شدن يا نشدن آنها را مشروط به روند دمكراتيك تصميمش ميد و ناجرا بگذار

حتي ترناسيوناليسم و انواگذار كرد و اميدوار بود كه چنين بشود. گاه در راستاي پيشروي انقالب در سطح جهان 
در سطح ملي  »اخوشايندن«وارد جنگ شد و تصميمات اقتصادي و سياسي  ها هبايد بر خالف ميل و ارادهء تود

 .است در محدودهء انقالب پيروز شده مليگرفت كه بر خالف راي و خواست 

و فن و هنري است كه ، علم زمينه هادر همهء كمونيستي و منافع دراز مدت انقالب  حل ديالكتيك منافع فوري
 -ها هتود بپنداريم اگراست  سهل انگارانهو طبقهء كارگر بايد براي تداوم گسترش انقالب بياموزند و بسيار  ها هتود

تجارب سنديكا بازي و مبارزات روزمره در جامعهء بورژازي يمن  واسطه از فرداي انقالب و به طبقهء كارگر بي
هايي را از جهان كهنه به  افتادگي ها و عقب وند. انقالب، نابرابريش ميحياتي  قادر به انجام اين وظيفهء خطير و

فقر و محروميت مطلق كه فقط فقر و در بخش وسيعي از جهان در  ها هبرد كه اكثريت قاطع تود ارث مي

 اصالً انقالب ضروري شده است.دست و پا زده و از جبر همين فالكت  ،محروميت اقتصادي نيست
آنها. انقالب افسانه نيست و درعالم  راست نه پنهان يا انكاها  افتادگي اين معضالت و عقب حل انقالبوظيفهء

هار سرمايه بايد پيموده شود و گاه   واقعي تبديل اين به آن راه پر فراز و نشيب و طوالني است كه در جهانِ

تجربه و نيست بلكه همان ساده  حرف ها امل آغاز كرد. اينبيست ميليون كشته داده و دوباره از ويراني ك

در تجارب گذشته با وجود تمام كمبودها و خطاهاي  ها كمونيست. حداقل شود ميكه طلب  است پراتيكي

، نشان دادند كه انقالب شدني شان بود هاي تاريخي صول محدوديتدرستي مح هعملي كه خيلي از آنها ب -نظري
در و و راهبري كردند  هدادبا كسب قدرت سياسي با امر تغيير جهان آغاز كرد. راه نشان  توان مياست و چطور 

ها و  و تمام چپ عرضه كردند به جهان و انقالبات پيش روكنار خطا و كمبودهايشان، دستآوردهاي عظيمي 
 .امروز وامدار آنانند ها كمونيست

 دارند؟ كمونيسم »خواست«گر في نفسه ، طبقه كارها هآيا تود
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ي جاري آنان نيست و اين ادعا حقيقت ندارد و تقريباً تمام ها جنبشو  ها هخير، بالواسطه اين خواست تود
افقي و غيبت آلترناتيو  به امروز دقيقاً نتيجهء همين بي گذشته تا ي خورده هاي متعدد شكست و قيام ها جنبش

واكنش . خودرو و خود جوش نيست و بايد بشودمونيستي، امري است كه دار شدن ك جهت بوده است. ممونيسك
آمال و آرزوهاي  ،فقط سير كردن شكم گرسنه نيست ،نيست هاي نظام حاكم ري و ستمبه نابراب ها هطبيعي تود

خيلي بيش از  و هم نيست شما و منديده چندين هزار سالهء محرومين تاريخ و مادر و پدر زحمتكش و ستم
كه » انداز تاريخي بحران نظريه و بحران چشم«ها و  افتادگي پ جاي تمام عقبي چها هبرخي از نحل هاست. اين
ست به ميل خود هاآنخودانگيختهء ي اجتماعي ها جنبشبرند و شاخص مبارزات و  معموالً از آن رنج مي ها هتود

خواستي را كه  در نتيجهكند و از آن طرف آگاهي و  تبديل مي ها كمونيستعوض كرده و به معضل اصلي 
! مطمئناً من منكر زنند وصله ميي خودجوش آنها ها جنبش و ها هتود تن كمونيست است به عنصر آگاهشاخص 

نيستي نيستم ولي صحبت اينجا بر سر جابجائي آگاهانه يك وعملي جنبش كم -ضعف و كمبودهاي نظري
ران قابل مقايسه با بحران بيگانگي جنبش چپ ما دچار اين بحران هست ولي اين بح كننده است. شاخص تعيين

انداز  بحران نظريه و بحران چشم«بست  در يك بن ها كمونيستاز يك طرف  توده ها با بديل كمونيستي نيست.
سان در واقع عنصر آگاهي و آگاه به  ست و بدينها هوند كه شاخص تودش ميي قرار داده ناپذير اجتناب» تاريخي

 ها هنمائي از عظمت توان و خواست خودبخودي چپ در ميان تود طرف با بزرگ از آن. ود..ش ميكناري گذاشته 

اش  و به تقدسشده ساخته  بت ي اجتماعيها شبديلي خودجوش و حي و حاضر در جنب عنوان به
د. شو مي كشفي جاري، فضل و درايت كمونيستي ها شجنب برخي وجوه ارتجاعيكه حتي در  وريپردازند. ط مي

و تجارب عقيم  ها هجوش تودي جاري اقتصادي و سياسي خودها شبه نفع جنب» چپ بودن«در حرف موازنهء 
تابع تقليل » شريك«يعني عنصر آگاه در بهترين حالت تا حد يك  ها كمونيستود و نقش ش ميآنها عوض 

آگاه در نصر عبارت ديگر ع سياسي چپ و كمونيست يا بهنيروهاي آيا اين سناريوي زائد كردن و حذف  .يابد مي
 نيست؟ روند انقالب

هاي انداز چشمديدگاهي و  »بحران«نقد سازنده به جنبش كمونيستي در راستاي حل  رفقاببينيد اصل سخن اين 
كنندهء  تاريخي و كمبودهاي نظري و عملي آنان نيست. خير، صحبت بر سر انكار و رد جايگاه حياتي و تعيين

ترين حالت طيفي از آنان  بيخ و بن قضيه است كه در منصفانهكلي و از  طور بهو حزب كمونيست  ها كمونيست
ي اين بخش و آن صنف و رسته طبقهء كارگر تقليل داده ها هكننده را تا مرتبهء سنديكا و اتحادي اين نقش تعيين

جايگزين  كه پا را فراتر نهاده و اصالً همين تشكالت صنفي را انصاف بي طيفند. ده ميآنها قرار  و در كنار
 .دكن مياعالم  روشنفكر كمونيستنياز از  حزب كمونيست كرده و انقالب را بي

ها و احزاب جنبش كمونيستي نيز  گير بخش بزرگي از خود سازمان شكل ديگري گريبان متاسفانه اين معضل به
را بديلي حي و حاضر در  »چپ اجتماعي« سازي شريك هستند. اينان نيز بقول خودشان هست و در اين توهم
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ي خودجوش تعريف داده و فقط منتظرند تا اين چپ اجتماعي چهرهء سياسي خود را در ها شو جنب ها هميان تود
ند و كن مي ها هنزد تود »آگاهي -تحول فكري«اين سازمان يا آن حزب كمونيستي بيابد. با غلو صحبت از 

مشخص جنبش  طور بهآنان و ي اجتماعي ها شجنببه مبارزات خودجوش و  »يدار سرمايهضد «ماهيتي 

ست! ها شزنده و حي و حاضر در اين جنب آلترناتيوود بديل چپ و كمونيستي ش ميبخشند و ادعا  كارگري مي
خواهد و فعالً مقصود اين نوشته نيست.  يابي از توهم اين سازمان و احزاب كمونيستي پرداختي جداگانه مي ريشه
با  اوستنشيني بارزترين شاخص  حاشيهخالصه اشاره كنم مسلماً نيروي سياسي كه چهار دهه  طور بهولي 

ود. مانند قيام ش ميل آن روان زده شده و بدنبا هيجان اي بالفاصله ات خودجوش تودهگيري هر دور از مبارز اوج
مانند ، مانند بهار عربي، آغاز شد ٩٦كه از دي ماه  ها هبر حق تود از مبارزاتي دور جديد و ٨٨خيزش  و ٥٧

پيشروي و از يك طرف  .صورت گرفت..كردستان ي كه حول صندوق راي بارزاني و استقالل اقليم يها بدمستي
و سازي  و آگاه ها هپيشگامي فقط امري نظري نيست و بدون كار و زحمت انقالبي مستمر براي ارتباط با تود

كه در  يدر جامعه ادعاي پوچي بيش نخواهد بود. كار و زحمت ي كمونيستيها هآنان و ساختن پايگاسازماندهي 

 تئوري راهنمارا بايد در  انقالبيپراتيك است. از طرف ديگر ريشهء فقدان كارنامهء جنبش كمونيستي غايب 
تبديل شده  مزمن جنبش چپ و كمونيستيبيماري به امروز  در واقعكه  آمديناكارمدام توليد و بازتوليد  .جست
 .است

 خودگرداني هم مركزيت هم

عيني در بطن جامعه است، از آن برخاسته و بخشي از قوانين كاركردي  طور بهاما چرا؟ چون ضرورت هر دو وجه 
عيني وجود دارد  كه اين بستر ند. دوران گذار حامل هر دو جهان كهنه و نوست و تا زمانيده ميآن را تشكيل 

ت رد هرز پريده و خارج از چارچوب ضروتوان ميگوشانه ن خودسرانه و بازياست و ا و ساختار بازتاب اين محتو فرم
 تضاديبيان  ت كمونيستياي و مركزي يا واقعيت عيني ظهور جادوئي داشته باشد. ديالكتيك خودگرداني توده

 در آنكهنه و نو جهان  هر دو كه . دورانياستدوران گذار اش پاسخي به ضرورت عيني  است كه هر دو وجه
ها فقط بدين دليل در  كه انسان«قول ماركس دچار اين توهم نشده است  هور دارند و خواب و رويا نيست و بحض

شوند كه از ايدة نيروي ثقل برخوردارند. و اگر اين ايده را مثالً با اعالم خرافي و مذهبي بودن آن از  آب غرق مي
  ]٣[» اي متعالي ضد آب خواهند شد. ها به گونه ها بيرون كنيم، آن سر انسان

به ميل خود تغيير داد و شناخت از قوانين كاركردي آنها ضروري است. ديالكتيك سانتراليسم  توان ميچيزها را ن
دمكراتيك بازتاب خصلت كلي دوران هنوز طبقاتي گذار است. دوراني كه در آن بسياري از بقاياي جهان كهنه 

نگشته است. دوران وحدت و مبارزهء دو جهان كهنه و نو  آزادمعه هنوز از آنها اند و جا عيني ضرورتبخشي از 

ي كرد. تضاد پيشرو ،با حل ضرورت هر مرحله توان مياش  و تضادي كه فقط با شناخت درست از چند و چون
اگر شد يعني  ..نبايد باشد. تر دقيقدر دوران گذار آنتاگونيستي نيست يا كمونيستي و مركزيت اي  تودهخودگرداني 
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ود به لطف ش ميو  توان مي. به عقيدهء من و اين رابطه خصمانه شده استدر مقابل مركزيت قرار گرفته  ها هتود
گرايي در هر  تري از اين ديالكتيك و پرهيز از مطلق انقالبات گذشته با درك و فهم درست مثبت و منفي تجارب

پذيري با  تدريجي از اين ضرورت عيني در چارچوب آشتيقطب اين تضاد اساس استوارتري براي فراروي 

  .بنيان ساخت و پيشروي كرد ميرا و زوالي يخصلت

هاي  ز ماهيت دوگانهء دوران گذار گفتيم. دوگانه يعني هم بقاياي جامعه كهنه موجودند و هم ظرفيت و توانا
در روند يك گذار طوالني و پر پيچ و  كمونيستي كه بنا به شرايط مشخص بعضاً بالفعل شده و بسياري ديگر بايد

هايي هم در محدودهء ملي انقالب در دل خود دوران گذار و هم بيرون آن  ضرورتخم شكوفا شده و بار دهند. 
كه از همه طرف  . نظاميي استدار سرمايهدر جهاني كه انقالب پيروز نگشته و تحت سلطه و سيطرهء مناسبات 

. نبرد نكرده و نخواهد كرداش حذر  ده و از هيچ اقدامي براي شكست و نابوديانقالب پيروز شده را محاصره كر
طبقاتي مبارزهء طبقاتي در دوران گذار جاري است و در اين چارچوب تا برقراري جامعه كمونيستي قوانين 

هء طبقاتي واهر جهان كهنه در تمام امور جامعه هنوز حضور دارند و مبارزظاند. در دوران گذار بسياري از  حاكم
طبقهء كمونيستي  ست كه اين دوران را با جامعهء بيتر از اين ني انگارانه شدت ادامه خواهد داشت و سهل هب

را صادر كرد. ما از جنگ و ضرورت آن  يااين  نيستيحكم خودسرانه عوضي گرفته و با اتكا بر اين توهم 
ريزي ممكن  المللي بدون جنگ و خون ملي و بينانيم كه انقالب در سطح د ريزي بيزاريم ولي بخوبي مي خون

. ما از است ناپذير اجتناببازتوليدش از نيست. ما از سركوب بيزاريم ولي سركوب دشمن طبقاتي براي جلوگيري 
مرز و جدائي بيزاريم ولي براي پاسداري از همين مرز ملي انقالب در برابر يورش دشمن طبقاتي تا پاي جان 

. خواهد بودبورژوائي بيزاريم ولي همين حق بخشي از تنظيم فرآيند كار در دوران گذار  جنگيم. ما از حق مي
ترين و  يكي از مهمكمونيستي اي و مركزيت  خودگرداني توده ديالكتيكدوران گذار مملو از اين تضادهاست كه 

 محو و زوالبايد  يتسوسياليس المللي انقالب ملي و بينترين آنهاست. تضادي كه به تناسب پيشروي  برجسته
  .يابد

از طرف ديگر دوران گذار دوران پويندگي و شكوفائي جهان نويني است كه خودگرداني انسان آزاد و رها از تمام 

خودگرداني فقط به صرف قيد و بندهاي مادي و معنوي جامعه طبقاتي را در هدف و افق خود دارد. توان 

ند. نبايد آموزش ديده و تجربه و زندگي ك ها هو اين خودگرداني را تود ودش ميآزاد نو قانون از باال حرف 
دوران تدارك  از همين امروز يعنيدر نتيجه (خودگرداني بازتاب شكوفائي و بالندگي جهان نو در دوران گذار 

تبديل كرد و رهبري متمركز بايد بداند كه از روز  ها هتر به زندگي تود است كه بايد آن را هر چه بيش انقالب)
اول هر سياست و برنامه و عملي در واقع بايد در راستاي محو و نابودي تمام آثار بجا مانده از جهان كهنه از 

. رهبري ضروريت خويش را بايد با اين شود نه حفظ و تحكيم و تداوم آن جمله ضرورت وجودي خود جاري
طبقهء كمونيستي براي خود و جامعه تعريف كند و آگاهانه با  جامعهء بي حركت بسويي درك و فهم در راستا
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خود آنها واگذار كرده تا به يمن تئوري راهنما در ه واسطه بسياري از امور جامعه را ب ادارهء بي ها هرجوع به تود
اي در نهايت  آگاهي توده كارزار تجربي آموزش ديده و مجرب شوند. اين آموزش صرفاً تئوريك نيست و خرد و

از  .«.. وظايف و اموري كه بقول لنين: ود.ش ميتر  نهادينه و غني شانانقالبي خود آنان در ضميردر روند پراتيك 
 خاص مثابه وظايف هنوبه انجام خواهد يافت و سپس جزو عادات خواهد شد و سرانجام، ب هب طرف عموم مردم

  ]٤[ ».يدقشر مخصوصى از افراد، حذف خواهد گرد

تبديل شده و نبايد از آن وحشت داشت.  اتيك به درك و فهمي از آن خوداين خود آگاهي جمعي تازه به يمن پر 
هاي فكري و عملي را جارب گذشته اين خطاوجود دارد ولي بنا به ت ها همسلم است كه امكان خطا نزد تود

براي پرهيز از آن موجود نيست و وجود اين احتمال  يمرتكب شده و هيچ تضمين روشنفكران كمونيست هم
بلكه چارچوب سياسي و اجتماعي كه اين  نيست يا حتي انجام آن خطا امكانكامالً بديهي است. مشكل 

سياسي و اجتماعي اين اشتباهات سريعاً منجر به  يد. در يك ساختار سالم و پويانريگ مياشتباهات در آن صورت 
د بخش توان مينشده و جامعه با انعطاف  اي تودهو وجه دمكراتيك  مركزيت كمونيستيهء آنتاگونيستي شدن رابط

   .كندو جذب آن را دفع  سياسي -اقتصادي بزرگي از عواقب

هاي  محدودكردن اين وجه دمكراتيك دوران گذار به آزادي عقيده و بيان و تشكيالت و يك سري بازبيني
با سانتراليسمي كه  ءرائي و تالش بيهودهگ تقليل .خالي كردن اين مقوله از محتواي عيني آن است فرماليستي،

را  ها همذبوحانه تالش دارد با نقدي كه نقد نيست تود صوري  رفرم چندبا مطلق كردن وجه مركزيت كمونيستي 
كنار گذارده و با خود  فرآيند كار و زندگير جامعه و امو ي ادارهپردازي و مشاركت در  عيني كماكان از نقش طور به

در تجسم مبتذل اين  ، وگرنهبازي كند از باال جامعه را ي كاره همهنقش پدر دلسوز در بهترين تجسم  فريبي عوام
امروزى كه  نه، ما با همين افراد ...« بقول لنين: .شوند هم معرفي مي »گوسفند و احمق«حتي  ها ه، تودديدگاه

رود، خواهان انقالب سوسياليستى  نمي از پيش »سركارگر و حسابدار«كارشان بدون تبعيت، بدون كنترل، بدون 
  ]٥[ »م.هستي

اش را  يابي كمونيستي يا ضد كمونيستي جهت توان ميود و ش ميدرايت و فن رهبري كمونيستي اينجاها معلوم 
انجام اين آماده ساخت و نبايد  ء فردارا بايد از همين امروز براي اداره و سازماندهي جامعه ها هدريافت. پس تود

و هاي كمونيستي است كه رهبري كمونيستي  يابي ي سپرد. اين نيز يكي ديگر از جهتومكار را به فرداي نامعل
و حذف يا خواركردن وجه  نه مطلق كردن وجه سانتراليسم د.خور با آن محك ميتدارك انقالب و دوران گذار 

در اداره و سازماندهي فرآيند كار و زندگي خود، نه مطلق كردن وجه دمكراتيك و  ها هدمكراتيك و مشاركت تود
مادي و معنوي در برابر انقالب حذف خودسرانهء سانتراليسم در جهاني كه دشمن طبقاتي با تمام قواي 

 است پيوند و مبارزهء دو قطب تضاديكند. اين  نش پرهيز نميآرائي كرده و از هيچ اقدامي براي ساقط كرد صف
مادي و معنوي جهان و بقاياي كه بر حسب پيشروي انقالب سوسياليستي در راستاي محو و نابودي تمام آثار 
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 توان ميمقوالتي است كه نزوال كند. اين روند  سنگيني ها هتودخودگرداني بسوي بايد آن وجه عمدهء ،كهنه

كند كه اتوريته و اتونومى مفاهيم نسبى بوده  انگلس ثابت مي«...  بقول لنين: .آنها را به يك ضرب نابود ساخت
مطلقيت قائل شويم  كند و اگر براى آنها استعمال آنها در مراحل گوناگون تكامل اجتماعى تغيير مي و موارد

  ]٦[» ...نابخردانه است

ود و از ش ميبا اين وصف ما روبنا و خط سياسي و ايدئولوژيكي داريم كه در پيكر دولت و حزب كمونيست متبلور 
يي در بطن جامعه كه بسياري از امور ادارهء جامعه را توسط نهادهاي مدني خود مانند شوراها ها هطرف ديگر تود

چندان درست نباشد ولي فعالٌ ما اين قدرت اجرائي  هماهنگي كالن در دست دارند. شايديك در  ... ها و تعاونيو 

دولت در روبناي سياسي  ناميم. مي دولت مدنياي در بطن جامعه يعني فرآيند كار و زندگي را  و اداري توده
ل سياسي متمركز دولت اين قدرت مدني در بطن جامعه است يا بايد باشد. شك كنندهء شكل منسجم و هماهنگ

ن يو خطوط كالن پيشروي انقالب كمونيستي را در هماهنگي با حزب كمونيست تعي ها يابي مدني كه جهت
ين از باال نيست برعكس الزام و نيازي كه از پائين ضرورت عيني ديكته كرده و در روبناي يكند. اين تع مي

  .يابد سياسي بازتاب مي

الكيت خصوصي نه از ارزش اضافي و فرض الغاي كار استثماري و م در سوسياليسم و در محدودهء انقالب با پيش

جهاني خيلي  زوالمحو و نه از پرولتر و كارگر خبري است و روند  در نتيجهو  دار سرمايهانباشت سرمايه و 
. طبقهء كارگر و پرولتاريا در اين شود ميآغاز انقالب  »ملي«چيزها از جمله خود طبقهء كارگر از اين محدودهء 

طبقه  جهاني هستي دار اش وام عينتخود را از دست داده و به مقوله و مفهومي كه  جسميت ماديمحدوده 

 كارورزشناسيم بلكه  . پس در اين جامعه در واقع ما نه با كارگر با معنا و مفهومي كه ميشود ميتبديل  ،است
كه انقالب پيروز  سروكار داريم. بنابراين دولت ديكتاتوري پرولتاريا و حزب كمونيست در هر كشور و پايگاه

اي است كه پرولتاريا  يك هستي اجتماعي در آن محدوده عنوان بهود همزمان نماينده منافع كلي پرولتاريا ش مي
هر روز و هر  هاي بيرون از اين محدود هدر گستروجودش ولي همزمان  خود را از دست داده ماديجسميت 

له شدن است و تمايزات طبقاتي و روابط توليدي مسلط ي استثمار در حال ها هساعت همه جا البالي چرخ دند
يرند، كوالك گ ميئي كه از اين بستر گنديده نشأت ها هبر آنها و روابط اجتماعي برخاسته از آن و تمام ايد

به يك صرفاً انقالب  يمحدودهء پيروز دري دار سرمايهند. البته از اين توضيح نبايد سوء برداشت كرد كه كن مي
اند. دولت ديكتاتوري  نابود شده ،در محدوده انقالب پيروز شتبديل شده است و تمام رد و آثار ونيلولوي بير

پيشروان آگاه پرولتاريا اينجا هم تبلور اين تناقض و تضاد بين محدودهء  عنوان بهپرولتاريا و حزب كمونيست 
 بين آزادي و ضرورتتعارض  حل راستينراه داران  راستي طاليه هاند و ب يدار سرمايهانقالب پيروزمند و جهان 

 اي هم نيست كه هنوز جايگاه نيستيسازمان و احزاب كمو »حكومت شورائي«اين طرح و مدل مبهم . هستند
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و معلوم نيست كجاي كار قرار  خود روشن نساخته »ئيحكومت شورا«را در مدل و عنصر آگاه ب كمونيست حز
 .ددار

ها در مبارزات پرولترهاي  طبقه كارگر در اين است كه از طرفي، كمونيستها با ديگر احزاب  فرق كمونيست«
گيرند و از آن دفاع  مد نظر مي شان، ا را صرفنظر از منافع مليملل گوناگون، مصالح مشترك همه پرولتاري

آنان هميشه كند،  دار طي مي كنند، و از طرف ديگر در مراحل گوناگوني كه مبارزه پرولتاريا عليه طبقه سرمايه مي
ترين  ها از يكسو عمال پيشروترين و با عزم و همه جا نمايندگان منافع كل جنبش هستند. بنابراين كمونيست

راند. (و از سوي ديگر)  بخش احزاب طبقه كارگر همه كشورها هستند، بخشي كه هميشه ديگران را به پيش مي
تاريا در اين است كه آنان به روشني مسير حركت، ها نسبت به توده عظيم پرول از نظر تئوريك، مزيت كمونيست

   د.كنن ي جنبش پرولتاريايي را درك مينتايج نهايي عموم شرايط و

جنگند، اما  هاي بالواسطه و متحقق كردن منافع فوري طبقه كارگر مي ها براي كسب خواسته از اينرو، كمونيست
  ]٧[ »...كنند دگي و حراست ميدر عين حال آنها در جنبش كنوني، آينده آن را نيز نماين

 كمي راجع به مقولهء خودگرداني و شورا

نه  -آزادآگاه و هاي  اش يعني جامعهء كمونيستي كه از تعاون و همكاري انسان ترين تجسم خودگرداني در عالي
 -طبقاتيهاي جوامع  هاي مادي و معنوي و ضرورت بلكه آزاد از تمام آثار و نشان ،كل طور بهآزاد از ضرورت 

واقعي و  طور بهتشكيل شده است. ضرورت هميشه هست و تا انسان هست ضرورت هم هست. پس مسئله 

اش  در جامعهء كمونيستي هم ضرورت وجود دارد و در حداقل چه ضرورتي؟عيني هميشه اين خواهد بود كه: 

ديالكتيك منافع كلي جامعه را در مقابل خود خواهد داشت.  ،يفردآزادي يعني  ،ترين حالت آزادي در خالص

گونيستي. يعني حتي آن اولي نه تضادي آنت ،كه جامعه كمونيستي هم فارغ از تضادش نيست فرد و جامعه
ترين تجسم آزادي و خودگرداني، آزاد و رها از ضرورت نيست و  انسان بازگشته به ذات در اين عالي

تصوير و  منيتالش ك ود. حالش ميرتباط با جامعه تعريف وند كلي و اجتماعي و در ااش در اين پي خودگرداني
در جهان امروز طبقاتي و  ...وها  ها و آزادي ها و خود شدن از روند اين خودگرداني پردازانه تجسمي واقعي نه خيال

و از خود بيگانهء  نهرووا جهانودگرداني و خود شدن در ! خمي در ذهن خود بازسازي كنيدار سرمايهنظام هار 
از شروع همين  ..اش به مرحلهء جنون رسيده است. ي كه هاريدار سرمايهموجود و حاكميت مادي و روحي 

كه در ضمن با تمام شكوهش ي جاري و قيام و انقالب گرفته تا دوران گذار. خودگرداني كمون پاريس ها شجنب
اش رسيد و  نظري و عملي هاي لي سريع به مرز محدوديترهبر و رهبري نبود حتي در سطح يك شهر هم خي بي

ديكتاتوري پرولتاريا را ماركس از همين محدوديت تاريخي نتيجه  و دهدنتوانست پاسخ به نيازهاي انقالب 
كه ما به يمن قريب نيم قرن تجارب و پراتيك انقالبات عظيم سوسياليستي روسيه و چين تازه  . در صورتيگرفت



١٥ 
 

هايشان امروز انباشت  چيزها و ناچيزهاي دوران گذار آشنا شده و به لطف دستآوردها و شكستبا خيلي از 
خودمان را از نتايج اين تري براي تغيير آگاهانهء جهان در اختيار داريم و جاي تاسف خواهد داشت اگر  غني

 تجارب گرانبها محروم سازيم.

ست كه ها هطلبانهء تود هاي حق ش و قيامط شدن مدام جنبود ساقش مي ند. آنچهكن ميانقالب  ..شود ميانقالب ن
طبقاتي بر آن پراتيك حداقل دو قرن مبارزهء تجربه و اين حكمي است كه  .بديل كمونيستي حضور ندارد هادر آن

يا قيامي از زير تيغ  جنبش ها كمونيسته بدون كمونيسم و حتي يك نمونه نداريم ك ومهر اعتبار زده 

بدون حضور ميانجي و واسطهء عنصر برده باشد. اين شدن معمول و رايج بدر م الس ي جاندار سرمايه

. پس حتي نزد كه تاكنون تجربه شده است ودش مي. اگر به حال خود رها شود نتيجه همين آگاه است-آگاهي

 ،اين آگاهيدون خودگردان ناآگاه را راهنمائي و راهبري كند و ب آگاه بايد انِدخودگر مد نظر، ها همين خودگرداني
 تبر سر اصل ضرور اعم طور بهبت اول . صحنخواهد بودي بيش يصدا و پر سر طبل تو خاليِو شورا خودگرداني 

در هر سطحي از شورا و اين تقسيم كار  هاست. يراهبري حتي در همين خودگردان بالتبععنصر آگاه و 
 ٧٠٠. به زور حرف و شعار شود ميجامعه از آن رها ن ،حرف به زورِدر عالم واقع حضور دارد و  ها خودگرداني

شبه خودگردان و خودرهبر  جسمي و روحي و برده و دهقان گرسنه يك بيمارسواد و معتاد و  ميليون چيني بي
راهبري كردند انقالب تمام اين  ها كمونيستنجاكه كمونيسم و آود و در دنياي واقعي در روسيه، در چين ش مين

لي ها پاسخ عم و بايد بدان را به ارث بردجهان كهنه  هاي مادي و روحي دگي و محروميتافتا فالكت و عقب
هاي صدها  ها و محدوديت افتادگي طور نيست كه با پنج دقيقه سخنراني اسماعيل بخشي بشود عقب د. ايندا مي

انسان  -ودگردانسالهء مادي و روحي يك جامعه و يك طبقه را زير فرش كرد و يك شبه طبقه و جامعهء خ
. محروم از خواهد بودفقر اگاهي نتيجهء الزامي آن فقر فقط مادي نيست و  .خود رهبر اختراع كردو خودگردان 

شورا فقط چون شوراست  و هنوز خود گردان و خود مدير نيست اين انسان ...علم و دانش و فن و هنر و آگاهي

اين معماهاي تاريخي را حل كرد و خوشبين بود  ظرففرم و شكل و با جادوي  توان ميد و نكن ميمعجزه ن

 .هللا گربه استاكه انشا

نيست و به نتيجه نخواهد رسيد.  گشا راهحتم  طور بههر امري كه بيگانه با واقعيت عيني آن امر باشد  راه حل
كرد و  اقدام به تغيير توان مي يهر امر و موضوعفقط با شناخت علمي از ضرورت و چند و چون قوانين عيني 
هاي مادي و معنوي  ئي هستند كه از محروميتها هآزاد از قيد و بندهايش گشت. محتواي اين شوراها در واقع تود
انگاري محض و  ار از روز اول به اين شوراها سهلهزاران ساله رنج برده و سپردن قدرت تام سياسي در دوران گذ

رنج و زحمت ها  سالي خواهد بود كه هر روز و هر سال رخ نداده و محصول قمار سياسي بر سر سرنوشت انقالب
. در سطح محدود خود شورا هم باز ما با همين تقسيم كار درون همين هاست و عناصر آگاه آن ها هو خون تود
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خش ب عنوان بهشوراها  و بدين ترتيب نقش عنصر آگاه درهاي شعوري مختلفي روبرو هستيم  شوراها و نابرابري
  خالي كرد؟ اش مسئوليت شانه از زير بار توان ميجا چگونه پيشرو و راهنما تبعاً تعريف شده است و اين

هاست و فرقي ندارد اين عنصر آگاه كيست و كجاست. در بطن و داخل جنبش  تر از اين حرف پس مسئله عميق 
اين تقسيم  آن. درون شوراست يا بيرونِ ،هفت تپه است يا روشنفكر كمونيست آن، كارگر كارگري است يا بيرونِ

ش داد و تصور نابودي يك شبهء ان كهنه است كه بايد محو و زوالكار همه جا حضور دارد و از زمره بقاياي جه
جهاني كه در آن  با گيبيگانها و انقالب تاوان سنگين اين  توده بيش نيست كه در نهايت اي دفريبيآن خو

 .د را پس خواهند دادنك ميپيشروي كمونيستي انقالب 
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