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  حسين فروتن داکتر غالم

  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ

 ٢٠١٢ دسمبر ٢٣

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف
 بخش نھم

  اجتماع استارزش ھای اخالقی بر خاسته از 

دکتر شريعتی آنجا که انسان را می ستايد، نه به انسان به مثابه يک وجود تاريخی می نگرد و نه او را در عرصۀ 

انسان او انسانی انتزاعی و منفرد است، انسانی است در عرصۀ خيال با نيروئی پر توان و . اجتماع قرار می دھد

می گويد که گويا انسان از زمان پيدايش خود برخوردار از او از شعور طوری سخن . ارزش ھای انسانی عالی

  .شعور به مفھوم امروزی آن بوده است

انسان دارای قدرت عجيبی است که بر ھر قدرت مادی و بر ھمۀ ھستی برتری دارد و آن علم است، آگاھی به خود «

م می تواند مسير جغرافيائی را، شرايط و به کائنات و اراده است و می بينيم که انسان با اراده، با تکنيک و با عل

  ١»جا کنده اقليمی را و ھمچنين قوانين گياه شناسی و انسان شناسی را به نفع خود جاب

اين ھمه کرامت ھا، قداست ھا، زيبائی ھا، «: در جای ديگر در مکارم و فضائل اخالقی انسان داد سخن ميدھد

بلکه در دماغ عقل و علم نيز نمی گنجد از ... کور و بی شعورارزش ھا، فضيلت ھا و اعجاز ھا که نه در طبيعت 

  ٢»کجا به درون آدمی ريخته شده است

بديھی است کسی که انسان را فقط در مقطع و ابعاد امروزی آن ببيند، کسی که به پيدايش و تکامل انسان که فاصلۀ 

ه قدرت عظيم انسان کنونی را ببيند و به زمانی بيش از دو مليون سال را در بر می گيرد بی اعتنا بماند، کسی ک

، »ارادۀ مطلق«چگونگی کسب اين قدرت نينديشد، طبيعتاً انسان در نظر او به معجزه ای می ماند گواه بر وجود 

  .»عقل مطلق«

، نه انسان واقعی آنگونه که در جامعۀ کنونی به سر می برد، بلکه »انسان«به عالوه دکتر شريعتی در ديد خود از 

انسان گويا با اراده، با تکنيک و با علم می تواند . انسان تجريدی که ساخته و پرداختۀ خود او است سخن می رانداز 

  .جا کنده مسير جغرافيائی، شرايط اقليمی و قوانين طبيعت را به نفع خودش جاب
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زندگی می کنند، نه علم اما در جامعۀ متمدن امروزی ھستند انسان ھائی که در شرايط بشر اوليه و ماقبل تاريخ، 

دکتر شريعتی » انسان«آيا اين انسان ھا در زمرۀ . دارند، نه تکنيک و نه آگاھی و بنابر اين مقھور قوانين طبيعت اند

در نمی آيند؟ وقتی از مکارم و فضايل و ارزش ھای انسان سخن می رود، منظور کدام انسان است؟ ھمان انسان 

آنھا می باشيم؟ اگر » ت و ھمه جا، ما و تاريخ ھر دو شاھد جنايات، ددمنشی ھایامروز، ديروز، ھمه وق«ھائی که 

ترس «اين ھمه کرامت و فضيلت و ارزش و اعجاز درون آدمی ريخته شده و انسان واقعاً از آنھا برخوردار است، 

 فريب ھا، دروغ ھا، محافظه کاری ھا، نوکرمابی ھا، بندگی ھا، ھا، دلبستگی ھا، لذت ھا و ھوس ھا، حرص و آز

از کجا به درون آدمی راه يافته و » رشته ھای پليدی« يا به يک کالم اين »ھا، مصلحت انديشی ھا، تقرب ھا، توسل

کرامت، فضيلت و ارزش کجا و محافظه کاری و نوکرمابی و فريبکاری . روح او را به پَستی و دنائت کشانيده است

 می» بر ھر قدرت مادی و ھمۀ ھستی برتری«که انسان را » ين علمقدرت عجيب و ا«اين ! و مصلحت انديشی کجا

 زمين یسفانه امروز و ديروز ھمه در اختيار انسان ھائی است که از آن برای بردگی اکثريت انسان ھای روأدھد مت

ھای که از آن به مثابه معجزۀ آفرينش ياد می شود، ھمين انسان » انسان«آيا منظور از . سوء استفاده می کنند

برخوردار از علم و قدرت اند که با علم و قدرت خود پا بر سر انسان ھای ضعيف و نادان می گذارند؟ از کجا است 

به مثابه فرد (انسان است ولی از علم و قدرت مادی و معنوی بھره مند نيست؟ مطلق کردن انسان » انسان«که 

ستن از واقعيت جامعه منشاء نمی گيرد و محصول و انسان را مظھر قدرت شگرف و سجايای اخالقی دان) انسانی

بديھی است از انسانی که مظھر قدرت مادی است، آن ھم قدرت بی پايان قرن بيستم، از انسانی که . خيالبافی است

مظھر اين ھمه سجايای اخالقی است تا اين انديشه که چنين وجودی بارقه ای از عالم باالست، تنھا يک گام است که 

سخن از انسان در ورای اجتماع سخن بيھوده است و در اجتماع سخن از انسان . ن را به سھولت برداشتتوان آ می

مارکسيسم حق دارد وقتی جامعه را به . به طور مطلق بدون توجه به وضعيت و موقعيت اجتماعی آنھا نادرست است

ان مطلق با آن خصوصيات خيالبافانه آنچه که امروز به چشم می خورد انس. طبقات و اقشار طبقاتی تقسيم می کند

نيست، انسان طبقاتی است، انسانی که بر حسب تعلق طبقاتی يا قدرت، علم و تکنيک را قبضه کرده و بر طبيعت و 

  .جامعه فرمان می راند و يا ضعيف و زبون در دست طبيعت و انسان ھای عالِم و قدرتمند، مقھور و منکوب است

با ھم و تا آنجا که در قدرت داشته ) ھمۀ انسان ھا( وجود داشته است که در آن انسان ھا البته در تاريخ بشر دورانی

بدون شک در آينده نيز دورانی فرا . اند در پی مھار کردن نيروھای طبيعت برای رفع نيازمندی ھای خود بوده اند

 قدرت عجيب را که علم نام دارد ، رسته از تضاد ھای طبقاتی، آن)ھمۀ انسان ھا(خواھد رسيد که در آن انسان ھا 

اما در جامعۀ امروزی نمی توان از انسان در . برای غلبه بر نيروھای کور طبيعت و اجتماع به کار خواھند گرفت

اگر واقعاً . ورای تعلق طبقاتی، از قدرت شگرف و مکارم اخالقی انسان بدون توجه به خصلت طبقاتی سخن گفت

که ھم دارای قدرت مادی روز ) معنی نوع بشر صرفنظر از جنس، نژاد و مليتانسانی به (انسانی می خواھيم 

افزون باشد و ھم دارای فضايل اخالقی، ناگزير بايد برای بر انداختن وضع موجود جامعه، برای بيرون کشيدن 

ه  بدست کارگران و رنجبران يعنیه  برای سپردن امور جامعه ب،قدرت مادی از دست مشتی جنايتکار و ددمنش

اين مھم با .  دست به کار شد،دست آن طبقات محرومی که مظھر دشمنی با استثمار و استعمار و ستمگری اند

حکومت اسالمی در . درگاه خداوند و مساعی ديگر از اين قبيل به موفقيت نخواھد انجاميده با عبادت ب» تزکيۀ نفس«

... کند، يکی از فاسدترين، جنايت پيشه ترين، مخرب ترين وايران که کوشيد دستورات آفريدگار و پيامبر او را پياده 

برای ايجاد جامعه ای نوين، جامعه ای که در آن انسان حاکم . حکومتی از آب در آمد که تاريخ بشر به خود ديده است

ی و برخوردار گردد و راه را به سوی ترق) آزادی از يوغ طبيعت و اجتماع(بر سرنوشت خود باشد، از آزادی کامل 
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دھد، راھی مبتنی بر استفاده از  تعالی مادی و معنوی بگشايد ناگزير بايد به راھی رفت که مارکسيسم نشان می

قوانين تکامل جامعه، راھی متکی بر يگانه طبقۀ انقالبی دوران ما، طبقۀ کارگر، که خواه ناخواه، چه استثمارگران 

طبقۀ سازنده است، طبقه ای است که جز با دست توانای او و ستمگران را خوش آيد يا نيايد، طبقۀ آينده است، 

. کمونيسم يگانه راه رھائی بشريت از قيود طبيعی و اجتماعی است. ساختمان چنين جامعه ای امکان پذير نيست

 منبع الھام کمونيست. کمونيست ھا با ايمان و با صداقت به اين راه می روند و به نتيجۀ نھائی آن ايمان کامل دارند

دکتر شريعتی بر آنست که کمونيست ھا ارزش . ھا، منبع ارزش ھای اخالقی آنھا، در ايمان به ھمين ايده آل است

آنجا که پای زور . مذھب ارزش ھای اخالقی نمی آفريند! چه اشتباه بزرگی. ھای اخالقی خود را از مذھب گرفته اند

عبادت «، »شفاعت«به ويژه که پای . وش می شوندو زر به ميان می آيد خداوند، پيامبر و احکام الھی فرام

شيعۀ زرمند و زورمند می تواند ھمۀ گناھان و معاصی صغيره و . و ترفند ھای ديگر در ميان است» استيجاری

 اين !!کبيره را مرتکب شود و اميد و شايد ھم يقين به بخشايش پروردگار داشته باشد که يتبدل السيئات بالحسنات

آيا اين است آن ارزش ھای اخالقی که مذھب به پيروان خود اعطا می .  در برابر چشم ھمگان است است کهیواقعيت

  کند و گويا کمونيست ھا از آن اخذ کرده اند؟

منين مسلمان عليه نظام مبتنی بر ستمگری و فساد که حتی به قيمت جان آنھا نيز تمام ؤزۀ ماز اين گذشته ميان مبار

رگری کمونيست ھا يک تفاوت ماھوی ھست و اين تفاوت خود ارزش است که پيروان شود با مبارزه و ايثا می

که  داند و به آن دست می زند برای آن را کاری نيک می» طاغوت«مبارز مسلمان، مبارزه با . مذھب فاقد آنند

در روز معاد کسی که در دنيا ثواب کند . معتقد است که در جھان حساب و کتابی در کار است و مکافات و پاداشی

 عکس جايش در جھنم است و هرود و در کنار انبياء و اولياء می نشيند، گناھکار ب پاداش می گيرد و به بھشت می

او فصل مشبعی در بارۀ بھشت و حوريان و غلمان ھای آن در کتاب آسمانی . شايد در درکات و اسفل السافلين

 در وصف آن آمده »الواقعه «ۀبھشتی که سور. د باز استوی شھيرخوانده است، او می داند که در ھای بھشت بر

خاطر پاداشی است که پس از مرگ ه مِن مسلمان در مبارزه، به خاطر حساب و کتاب است، بؤايثارگری م. است

دريافت می کند، اما کمونيست نه به آخرتی معتقد است و نه به معادی، نه به بھشتی و نه به نعمات و لذات جسمی 

ست در مبارزۀ خود، در محروميت ھای فراوانی که در اين مبارزه تحمل می کند، فقط به يک چيز می کموني. آن

که  کمونيست می رزمد فقط به خاطر آن. انديشد و آن انسان زحمتکش است، انسان تحقير شده و تحت ستم و استثمار

کمونيست در انجام اين . دتمند داشته باشداين انسان از وضع فالکت بار کنونی برھد، آينده ای آزاد، تابناک، و سعا

او مبارزه را وظيفۀ خود می سازد، وظيفه ای در قبال توده . امر چشمداشتی از کسی ندارد، در انتظار پاداش نيست

آيا اين يک ارزش نيست، ارزشی که بر ھمۀ ارزش ھا برتری دارد، ارزشی نيست که ارزش ھای . ھای زحمتکش

  خيزند؟ میاخالقی ديگر از آن بر 

  

  تضاد در مارکسيسم يا در ايدئولوژی توحيدی؟

دکتر شريعتی که پيوسته در تالش يافتن تضاد در مارکسيسم است خيال می کند آن را از زبان يکی از کمونيست 

  :ھای با ارزش يافته است و پيروزمندانه با تفرعن آن را چند بار تکرار کرده است

ند خيال کنم اين مارکسيست ھا چون سواد کمی دارند و خيلی ھم اطالع ندار له را من ھر جا مطرح میأاين مس«

که تضاد را خود  را می دھند و در صورتین له را مطرح کردم و ھمين جوری جواب مأکنند اصالً من اين مس می

حس معلوم می شود تضاد را ! ببينيد چقدر مضحک است(اينجوری حلش کرده » ژرژ پوليتسر«. آنھا فھميده اند
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اين ھمان است که من به آن می . »ما در فلسفه ماترياليست ھستيم اما در اخالق ايده آليست«: می گويد...) کرده

  ٣»گويم تضاد

. له را حل می کردأ سوادش زياد بود می بايست اين مسدکتر شريعتی خود که! اگر سواد مارکسيست ھا کم است

ست را خوب می شناسد ھرگز اين سخن از زبان او بيرون نمی چون روشن است که ژرژ پوليتسر که فلسفۀ مارکسي

اگر کينه به مارکسيسم ذھن . جھد که کمونيست ھا در فلسفه از ماترياليسم پيروی می کنند و در اخالق از ايده آليسم

ی او را کور نکرده بود و در معنی، مفاھيم و کلمات اندکی غور می کرد بيھوده به ژرژ پوليستر نمی تاخت و ب

سوادی خود را در زمينۀ مارکسيسم و به طور کلی مسائل فلسفۀ مارکسيستی به حساب او و کمونيست ھا نمی 

  .گذاشت

می نامند ـ يک مکتب فلسفی است که ماده را مقدم بر شعور و شعور را » ماترياليست«ماترياليسم ـ که پيروان آن را 

يسم ـ که پيروان آن را ايده آليست می خوانند ـ آن مکتبی است ايده آل. داند انعکاس واقعيت خارج در مغز انسان می

اگر از ديدگاه فلسفی به موضوع بنگريم . که بنابر آن شعور بر ماده مقدم و ماده ساخته و پرداختۀ ايده است

يست، نمی توان در عين حال ھم ماترياليست بود و ھم ايده آل. با يکديگر در تضادند» آليست ايده«و » ماترياليست«

دکتر شريعتی کلمۀ ايده آليست را به معنی فلسفی آن گرفته و به . ھم ماده را بر ايده مقدم شمرد و ھم ايده را بر ماده

تنھا به پيروان ايده آليسم » ايده آليست«اما در زبان فرانسه واژۀ . خيال خود تضادی برای کمونيست ھا تراشيده است

ايده آليست کسی را نيز می گويند که دارای ايده آلی است . يده آل نيز می باشداطالق نمی شود بلکه به معنی داشتن ا

کمونيست ھا ھم دارای ايده . را در گفتۀ خود به ھمين معنی به کار گرفته است» ايده آليست«و ژرژ پوليتسر واژۀ 

سياليستی و کمونيستی آلی می باشند که زائيدۀ مکتب فلسفی آنھا، فلسفۀ مارکسيست است و آن ايده آل جامعۀ سو

  . آن در جامعۀ سرمايه داری ريخته شده و مبارزۀ کمونيست ھا به خاطر تحقق آنستۀاست، جامعه ای که پاي

لۀ ارزش ھای اخالقی انسان که صفحات بسياری را با بيان و أدکتر شريعتی نه تنھا در يافتن اين تضاد بلکه در مس

او ھم انسان را در ورای جامعه می نگرد و ھم ارزش ھای . يالت استقلم شيوای خود سياه کرده است در عالم تخ

اخالقی را جاودانی و خدائی می پندارد، در نتيجه ميان ارزش ھای اخالقی او و واقعيت اعمال انسان ھا شکافی 

شتن ايده آلی اگر کمونيست ھا با دا. کس ديگر نمی تواند آن را پُر کند يد که نه خود او و نه ھيچ آوجود میه عميق ب

به نھايت درجۀ انسانی، با مکتب فلسفی خود در تضاد نمی افتند دکتر شريعتی با ارزش ھای جاودانی خود با واقعيت 

واقعاً انسان در . که خود متوجه باشد، در تضاد فرو می رود زند بدون آن موجود در جامعه که با قلم خود رقم می

ن اندازه مطلب متضاد را به ھم می بافد و به اين فکر نمی افتد که الاقل شگفت می ماند که چگونه دکتر شريعتی اي

اين ھمه کرامت ھا، زيبائی ھا، «: او در يکجا با شکوه و طنطنۀ خاص می نويسد. حسابی به خودش پس بدھد

صرف و بدين سان آدمی  »از کجا بدرون آدمی ريخته شده است؟... قداست ھا، ارزش ھا، فضيلت ھا و اعجاز ھائی

. نظر از شخصيت او مظھر صفات عاليه و ارزش ھای اخالقی است که از منبع الھی در درون او ريخته شده است

  :چند صفحۀ بعد مظھر رذايل اخالقی، مظھر پستی و دنائت و فرومايگی از آب در ميايد» آدمی«اما ھمين 

نبوه کثيری از تيپ ھای سنتی مذھبی و را نيز در رفتار ا) ژرژ پوليستر است» تضاد«منظور (عکس اين تناقض «

فلسفه و جھان بينی ايده آليست اند و در عمل و اخالق «رسمی و ارتجاعی می بينيم، کسانی که در روحانيون 

  ».ماترياليست
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جيفۀ «ھمه روز چون ددان بر سر مردار زندگی فردی، بر روی ھم چنگال می کشند و ھمه شب را به بيزاری از «

و روحانيت وابسته به اين طبقه نيز ! اند صبح می کنندی از دنيا پرستانی که خدا و فردا را از ياد برده و بد گوئ» دنيا

شنشر می کند و از احتکار و بھره کشی و زمين خواری و دوز و » دينار«را به » دين«در گيشۀ منبر و محراب 

کلک ھای کثيف بازاری و بازی ھای جادوئی و چشم بندی ھای رايج سرمايه داری و سفته بازی و واسطه کاری و 

 دست گردانی و ھزار ھا تردستی انگل ھائی که خون توليد کننده و مصرف کننده را می مکند و رنج سھام فروشی و

نمی برند و گنج می نھند، فقط پولشان است که در اين روسپی خانۀ سرمايه داری بچه می کند و زرنگی ھای ابليسی 

با زور که برايشان زر ميزايد و داللی  شان که جيب ھا را می زند و ھمدستی و ھمداستانيشان ۀو حيله ھای دزدان

کند و مالی را که اين چنينی عمری انباشته اند در  شان برای استعمار بيگانه که استثمار خوديشان را تأمين می

می کنند و با دادن رسيد و وجوھی به نام ماليات شرعی و مالکيت، در آمد » صاف«پاليشگاه امام با گرفتن سھمی 

ه دار را به نام شرع به ثلث می دھند و از جانب خدا امضاء می کنند و شيوۀ کارشان را نيز به سرمايه دار و زمين

  ٤»نام مسيح يا هللا توجيه می نمايند

  :دھد و چند صفحۀ بعد چنين ادامه می

ھمچون خدا پرستانی که به اصالت ايمان معتقدند و جز خدا و صفات خدائی و آنچه روی در خدا دارد و در طريق «

خدا سير می کند، ھمه چيز را بی معنی و بی ارزش و پَست و پليد می شمارند و اقتصاد را دنيا تلقی می کنند  لذت 

را گناه و ثروت را تباه و سود را زيان و تالش مادی را خسران و جھان را رباط و عمر را فرصت عمل صالح و 

 و تصفيه تعالی وجودی و اخالق را طرد زندگی زندگی را صحنۀ آزمايش و ميدان کسب ارزش ھای اخالقی خدائی

مادی و لذت پرستی غريزی و منعفت جوئی اقتصادی و نفی مصرف پرستی و تجمل و خودنمائی و برتری جوئی 

و حتی سود بردن از .... فردی و نژادی و طبقاتی و پرھيز از استکبار و استبداد و استثمار و استبعاد خلق خدا

خدای زنده و آگاه و در برابر ... خود را در ھر دم و ھر قدم... کنند جنگ با خدا تلقی می) او نه کار ر(سرمايه را 

ثبت می شود و بايد پاسخ گويند و پايان » نامۀ اعمالشان«ول می يابند و معتقدند که ھر عملشان در ؤحاکم مطلق مس

با اينھمه ھمچون يک مادی که نه ... زندگيشان مرگ و نيستی نيست که حضور در برابر ميزان عدل خدائی است

 عالم معتقد است و نه رسالت و خدا را باور دارد، نه فردا را پيش بينی می کند، نه به حساب و کتابی در اين

وليت و تا خرخره در دنيا غرق است و به جز ؤت، الابالی است و بی درد و بی مسوليتی برای انسان قائل اسؤمس

 گنبد دوار خوشتر نمی بيند، سه پايه زندگيش بر سر مغرور است و شکمی پُر و صدای سخن پول يادگاری در اين

زير شکمی بيقرار، بر دين موسی است، فرعون وار تکيه بر زور دارد و قارون وار بر گنج زر خفته است و تا ِسر 

ب را بنوشد به نيت خدا را کاله بگذارد، به بلعم با عور سھمی می دھد تا سحرۀ فرعون برايش کالھی ببافد و شرا

  ٥»...شربت و

  آدمی اينست يا آن؟! آخر کرامت و زيبائی و ارزش کجا و اين ھمه دنائت و پستی و فرومايگی کجا

روشن است که سودجوئی و زورگوئی، خدا و مذھب نمی شناسد، به موازين اخالقی و اصول اخالقی آن وقعی 

که امکان می دھد زور، مستدام بماند و زر از زادن باز برای زر و زور اخالقيات آن اصولی است . گذارد نمی

ش، با بھشت  اسودجوئی و قدرت خود سرچشمۀ ھمۀ قبايح اخالقی است، مذھب با اصول و موازين اخالقی. نايستد

سودجو و زورگو طالب ربودن دسترنج انسان ھای . و دوزخش، با پاداش و مکافاتش در برابر آن مانعی نمی تراشد
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 گيری بی قرار است، ثروت می اندوزد و با پول و زور ھمه چيز را از آِن خود می ت در دزدی و رشوديگر است،

اما آيا تودۀ . در نظر او ارزش ھای اخالقی بايد چنان باشند که وضع او و ثروت او را توجيه و حفظ کنند. سازد

 و خانواده اش دستخوش ھوی و ھوس رنجبر که دسترنج او ربوده می شود، نواميس او برباد می رود، زندگی او

تواند ھمان ارزش ھای اخالقی بورژوائی  فريند، می آاست يا دستخوش فالکت ھائی که سودجوئی و قدرت طلبی می

و نظائر اينھا که به حفظ و تحکيم نظام استثماری ياری می » عدالت«و » آزادی«و » برادری«، »برابری«مانند 

ھمه کس . ال برای ھيچ فردی که در انديشۀ انسان زحمتکش باشد مثبت نتواند بودؤرساند تن در دھد؟ جواب اين س

يک سرمايه دار با يک کارگر نه برابر است و . داند که برابری و برادری در نظام بورژوائی فريبی بيش نيست می

 است، آزادی برای کلمه ای تو خالی عدالت بورژوائی چيزی جز ستم بر توده ھای مردم نيست، آزادی ،. نه برادر

ثروتمندان و زورمندان است، آزادی استثمار، ستمگری و زر اندوزی است و اطاعت بورژوائی تن دادن به استثمار 

ھمينطور ارزش ھای اخالقی برای يک برده . ھر چه بيشتر است، راستگوئی لو دادن مبارزان انقالبی است وغيره

اگر کلی تر صحبت کنيم، در جامعه ای که به طبقات . ند يکسان باشدو برده دار، برای يک فئودال و رعيت نمی توا

 سان و يک  جامعه يکیآنتاگونيست تقسيم شده ھيچ اصول اخالقی واحدی يافت نمی شود که برای تمام اعضا

آيا تجربه و پراتيک روزانه صحت اين حکم ماترياليسم . ول بشناسدؤ باشد و آنھا را يکسان موظف و مسنواخت

و ھيچ اصول بوده يست را نشان نمی دھد که اخالقيات در جامعۀ طبقاتی ناگزير دارای خصلت طبقاتی مارکس

اخالقی جاودانی و اليتغير وجود ندارد؟ بر اساس اصول اخالق بورژوائی سلب مالکيت خصوصی از وسائل توليد 

 وسايل توليد از چنگ بورژوازی اما از ديدگاه طبقۀ کارگر بيرون کشيدن. دست خلق زحمتکش غير اخالقی استه ب

توان به استثمار  و سپردن آن به دست رنجبران دارای ارزش اخالقی فوق العاده است چون فقط از اين طريق می

مبارزۀ طبقۀ . دھد، پايان بخشيد توده ھای زحمتکش که آنھا را در موضع اجتماعی پائين تر و حقيرتر قرار می

و استثمار، ارزش ھای انسانی و اخالقی واقعی، ارزش ھائی را که از انسان کارگر در سراسر جھان به خاطر مح

فقط نظام سوسياليستی و کمونيستی است که ھمۀ انسان ھا . سازد، حاکم می گرداند انسان واقعی می) ھمۀ انسان ھا(

ردن آنھا از قيود طبيعت را از ھر جنس، نژاد و مليتی که باشند از استثمار، ستم طبقاتی و ملی می رھاند و با آزاد ک

و اجتماع، جامعه را به سوی سعات و کمال پيش می راند، فقط در اين نظام است که برادری، برابری، عدالت، 

اين سرمايه و ارزش (يابند، فقط در اين نظام است که کار  آزادی، علو مقام انسان وغيره معنای واقعی خود را می

و » رشته ھای پليدی«ورد، فقط در اين نظام است که ديگر اثری از  آ میمقام واالی خود را به دست) جاودانی

کمونيست ھا و طبقۀ کارگر به خاطر چنين ايده آلی . پليدی ھا که دکتر شريعتی از آن ياد می کند بر جای نخواھد ماند

صيان، فداکاری، می رزمند، ارزش ھای اخالقی آنھا، ھمبستگی طبقاتی، ھمکاری، فعاليت و کار خستگی ناپذير، ع

ھمه و ھمه از اين ايده آِل ... تھور و جسارت، ايثار و جانبازی، تحمل آالم و محروميت ھا، استقامت در مبارزه و

آيا باز ھم مانند دکتر شريعتی می توان ادعا کرد که ارزش ھای اخالقی کمونيست ھا از . واال سرچشمه می گيرد

آيد؟ آيا اين ادعای دکتر شريعتی پوچ و بيھوده نيست که کمونيست ھا ارزش جھان بينی ماترياليستی آنھا بيرون نمی 

ھای اخالقی خود را از مذھب گرفته اند، ھمان مذھبی که او صفحات زيادی را در رذايل اخالقی پيروان آن سياه 

زد و امکان کرده است؟ تئوری سوسياليسم علمی از واقعيت مادی جامعۀ کنونی يعنی نظام سرمايه داری بر می خي

اين گذار در تضاد با قوانين تکامل جامعه . گرداند واقعی گذار از اين نظام به نظام سوسياليستی را ضروری می

پايه ھای گذار به جامعۀ سوسياليستی ـ جامعه ای که در آن مالکيت خصوصی . نيست در انطباق کامل با آنھا است
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 و انحطاط ھمۀ ارزش ھای انسانی، به مالکيت عمومی توده ھای بر وسايل توليد، اين سرچشمۀ استثمار و استعمار

  اين پايه ھا کدامند؟. زحمتکش در می آيد ـ در جامعۀ کنونی جھانی يعنی نظام سرمايه داری گذاشته شده است

که سرمايه داری يک مرحلۀ تاريخی از تاريخ جامعۀ بشری است، مرحلۀ تاريخی بدين معنی که نظام   ايننخست

 داری ھمانگونه که آغازی داشته ناچار پايانی ھم خواھد داشت و ناگزير جای خود را به يک نظام تکامل سرمايه

  .يافته تری بايد بدھد و خواھد داد

که در درون سرمايه داری تضاد ھائی ھست که به آن جھت تکامل معينی می دھد و فرجام اين تکامل جز   ايندوم

  سوسياليسم نمی تواند باشد و 

يد که وضع مادی و معنوی آن، چنان تحمل ناپذير است  آکه در نظام سرمايه داری، طبقۀ کارگر پديد می  اينخرهباال

که ناگزير عليه بورژوازی مبارزه را آغاز می کند و برای رھائی از استثمار و ھمۀ معايب ديگر سرمايه داری 

دھد که در اتحاد با ديگر  ين به او امکان میھم. گيرد گذارد و سازمان می ھدف ھای سياسی در برابر خود می

استثمار شوندگان، با انقالب سوسياليستی مالکيت خصوصی بر وسايل توليد را بر اندازد و مالکيت عمومی را به 

جای آن بنشاند و خود با تصرف قدرت سياسی ادارۀ امور جامعه را به دست گيرد و جامعه را به سوی جامعۀ بی 

  .نيسم پيش بََردطبقه، به سوی کمو

 تحول جامعۀ سرمايه داری واقعيت عينی نيست؟ آيا واقعيت تاريخی سرمايه داری مورد ترديد است؟ ۀآيا اين سه پاي

مگر ممکن است سرمايه داری جاودانی باشد و نظام تازه ای جای آن را نگيرد؟ آيا وجود طبقۀ کارگر و مبارزۀ او 

 چشم نمی خورد؟ آيا جزء اين است که طبقۀ کارگر برای رھائی از استثمار با بورژوازی در جامعۀ سرمايه داری به

  که ثمرۀ تلخ مالکيت خصوصی بر وسايل توليد است، چاره ديگری جز پايان دادن به اين نوع مالکيت ندارد؟

 نظامی بدينسان سوسياليسم و کمونيسم جامعه ای رويائی و تخيلی نيست که مبارزه به خاطر آن سرابی بيش نباشد،

که مشاھده  سوسياليسم علمی چنان. وجود خواھد آمده است که از طريق مبارزۀ طبقۀ کارگر و متحدين او ضرورتاً ب

مارکس تنھا به تشريح جامعۀ سرمايه داری و يافتن قوانين و جھت . می شود نتيجۀ تراوش فلسفۀ مارکسيست است

دھد که  مارکس نشان می. دھد اين جامعه را نشان میورزد، بلکه پايه ھای مادی تحول  تکامل آن قناعت نمی

توان انسان را ـ ھمۀ انسان ھا راـ  از نظام سرمايه داری و عوارض شوم و پليد آن، که گريبانگير ھمۀ  چگونه می

دھد که چگونه رھائی از طريق مبارزۀ سرسخت، پی گير و آشتی  انسان ھای محروم جامعه است، رھانيد، نشان می

مارکسيسم به شما می گويد که راه نيل به موفقيت راه راست نيست، جنگ طبقاتی پرولتاريا . مکان پذير استناپذير ا

ھا و عقب نشينی ھا است ولی پيروزی  عليه بورژوازی مانند ھر جنگ متضمن پيروزی ھا و شکست ھا، پيشروی

 که به یکمونيست. امل آن بيرون می آيد تکنھائی، قطعی و ناگزير است و ناگزيری پيروزی از خود جامعه و قوانين

 می کند فقط به خاطر انسان ءفدا...  می کند،ءسوسياليسم علمی ايمان دارد ھمه چيز خود را در اين مبارزه فدا

  . که از کسی چشم داشت يا توقع پاداشی داشته باشد محروم، به خاطر ارزش ھای انسانی سوسياليسم، بدون آن

مِن مسلمان پاداش انگيزۀ ؤبرای م. دھد انجام می» آن دنيا«خاطر گرفتن پاداش ولو در مسلمان کار نيکو را به 

دکتر شريعتی متعجب است که چگونه کسی بدون انتظار پاداش به کار عظيمی دست . اعمال و حتی شھادت او است

اما کمونيست، . ی روداز او و ھمکيشان او جز اين انتظاری ھم نم. زند که ممکن است به مرگ او پايان پذيرد می

او به خاطر . که سودی عايد شخص او شود يا پاداشی ببيند او نمی رزمد برای آن. خودبين و خودپرست نيست

آزادی و سعادت انسان، انسان زحمتکش، مبارزه می کند و بيمی ندارد که قبل از نيل به ھدف، مرگ گريبان او را 

از خصال بورژوازی و » سرای ديگر«انتظار سود، پاداش ولو در . بگيرد يا جان خود را بر سر اين راه بگذارد
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نگاھی به جنبش کمونيستی جھان از آغاز . کمونيست واقعی از چنين خصالی مبری است. خرده بورژوازی است

ھين پيدايش آن تاکنون بيندازيد و ببينيد چه انسان ھای پر ارزشی حتی يکدم از مبارزه نايستادند، حماسه آفريدند و شا

  .پيروزی را ھم در آغوش نگرفتند

که فقط به خود می انديشد و در لجن زاِر خود پرستی و انديويدوآليسم فرو رفته است قادر نيست به کاری تن  اما آن

او ھمه چيز را، ھر عملی و ھر . در دھد  ـ ولو کاری بی ضرر و بی خطر ـ که فايده ای از آن عايد خود  او نگردد

عيار شخص خويش می سنجد و اگر آن اقدام متضمن سودی، فايده ای برای او نباشد به آن دست نمی اقدامی را با م

او به آالم و درد ھای ديگران . برای او فرق نمی کند که انسان ھای ديگر در چه موقعيت و وضعی قرار دارند. زند

مين جھت چنانچه در مبارزه احتمال فقط خود را می خواھد و بس و به ھ. توجه ندارد فقط خود را می بيند و بس

او برای تأمين منافع . چنين فردی نه مبارز است و نه قادر است مبارزه را ادامه دھد. نتيجه ای نباشد عقب می زند

امروز در جمھوری اسالمی با تظاھر به اسالم و رھا کردن ريش، . خود ھميشه ھمرنگ محيط اجتماعی می شود

دنبال کسب مال و مقام و قدرت ه شود و در ظاھری طاغوتی باز ھم ب د دست و پا میمقامی ھرچه باالتر برای خو

  .است

مارکسيسم به کمونيست ھا می آموزد که ھرگز از مبارزه با خودپرستی باز نايستند، نه تنھا در درون خويش جائی 

  .افروزندبرای آن باز نگذارند بلکه بکوشند شعله ھای اين مبارزه را در درون ديگران نيز بر

مبارزۀ ھر کمونيست ذره ای . مارکسيسم می آموزد که ھيچ مبارزه ای، ھيچ کوششی در راه آرمان به ھدر نمی رود

مبارزۀ . است که در پيروزی نھائی جای خود را دارد و دريای پيروزی از ھمين قطرات ناچيز مبارزه پديد می آيد

 و دھقان محروم و تھيدست است و ھر مبارزی سھم خود را کمونيستی کار قھرمانان نيست، کار توده ھای کارگر

مارکسيسم می آموزد که مبارزه ھميشه با . که ناشناس و بی نام و نشان باقی بماند کند، ولو آن در موقعيت آن ادا می

 آسان، در دنيائی که نيروھای عظيم و پرتوانی در برابر کمونيسم ايستاده اند، انتظار موفقيتِ . موفقيت قرين نيست

اما مارکسيسم در عين حال يک چيز . انتظار مبارزه ای که در ھمه حال به کاميابی بيانجامد، انتظار بيھوده ای است

ضرورت . موزد و ھمان است که به مبارزان نيرو و حيات می بخشد و آن محتوم بودن پيروزی نھائی است آرا می

 کمونيستی که در راه آرمان خود می.  بودن آيندۀ انسانھاستاستقرار جامعۀ سوسياليستی و کمونيستی است، تابناک

بيھوده نيست که در سياھۀ انسانھائی که جان خود را برای آرمان خود باخته اند . رزمد، مشعر به اين حقايق است

 .توان آن را پوشانيد اين حقيقتی است که با ھيچ تحريف و سفسطه ای نمی. کمونيست ھا در رأس قرار می گيرند

 

 


