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 Political  سياسی

  
  سعيد اميری

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠۵
  

  )تکميل شده ( در مورد چيستی سوسياليسم و کمونيسم نظر مارکس
  

ه می بايست برقرار گردد آرمانی نيست که برای ما کمونيسم وضعی نيست ک« : ی می گويد المانمارکس در ايدئولوژی 

ما آن جنبش واقعی را کمونيسم می خوانيم که وضع کنونی را رفع می کند شرايط . واقعيت می بايد از آن پيروی کند 

کمونيسم يا سوسياليسم  .  اگر اين تعريف در عمل پذيرفته شود»  دست می آيد ه اين جنبش از پيشنھادھای موجود ب

بار برای ھميشه مدون شده باشد، بلکه در جنبش  يدئولوژی حاضر و آماده و غير تاريخی نيست که يکنظريات يا ا

که فردی خارج از جنبش  اين.  عملی  کسب کند-اجتماعی واقعی موجود می بايست خلق وساخته شده و ارتقای نظری 

 کند مقاله نوشته و سخنرانی کند و يا بيانيه و خطابيه صادر. واقعی موجود مدعی شود کمونيست يا سوسياليست است

 نظری و ايدئولوژيک برای  پااليش جنبشی است که بعدھا قرار است ايجاد شود، تا در آينده، ۀمدعی شود در حال مبارز

يا مدعی کسب جامع . انحرافات را از دامن جنبش کمونيستی بزدايد و يا  با خود زمزمه و اشعار کمونيستی بسرايد

زيرا نظريات . ستی  شود،  نظراتش ھر چه باشد با تعريف کمونيسم و سوسياليسم سازگار نيستنظريات کموني

يعنی نتايج تئوريک جنبش واقعی و موجود طبقۀ کارگر است،  جنبش اجتماعی  »  عملی-نظری«کمونيستی تدوين 

 است و نه پيش داوری ودحاصل پيشنھادھای موجواقعی و مادی که شرايط موجود را نفی می کند و شرايط جنبش ھم 

ه مراتب کشيشان و روحانيون لھا و نظريات طبقه بندی شده تحت عنوان ايدئولوژی کمونيستی ھمانند عقايد مذھبی وسلس

  .ن ئيبا درجات از باال به پا

اگر پراکسيس يک جريان يا فرد به . نيز از درون جنبش واقعی شکل می گيرد » حزب کمونيستی«ھمين قياس ه  ب

ر توازن يياندھی آگاھانه و بالفعل کارگری و پيشروی مبارزات کارگران و مردم تحت ستم سرمايه داری و تغسازم

.  طبقاتی اجتماعی منتھی شد، می توان به ساخت نظری و تاريخی سوسياليسم و کمونيسم دورانی نزديک شدۀمبارز

 پيدا می شوند، که -جدا از جنبش واقعی موجود - مدعيان عقايد کمونيستی. صحت اين تعاريف ھمانند آفتاب روشن است

و يا ھزار و يک تفسير کمونيستی و سوسياليستی اختراع می .  کارگر می گذارندۀسجده بر اربابان قدرت و دشمنان طبق

عنوان يک کليت ارگانيک در ھم تافتۀ ه وضع موجود اجتماعی ب) از بين بردن، محو و لغو کردن و ترفيع  ( رفع. شود

  . است» و کل روبنای حاکم) ايدئولوژيک(  سياسی و فرھنگی -صادیاقت« 
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 سياسی و -  مدعی جنبش مطالباتی طبقۀ کارگر ھستند، يعنی با کليت جامعۀ موجود در ابعاد اقتصادیئیبخش ھا

 تحت که  کليت نظام اقتصادی موجود که انحصار مالکيت ابزار مولد و نيروی کار ايدئولوژيک کاری ندارند و حتی اين

اختيار سرمايه داران خصوصی يا دولتی بوده و کاالھا بر اساس ارزش و کسب ارزش اضافی وانباشت سرمايه توليد 

 کارگر است، ھر چند امر ناپسندی نيست ۀھدفشان بھبود وضع معيشتی و شکم طبق. می شوند برايشان بی اھميت است

 با پذيرش ساز وکار نظام سرمايه و عضويت کشور در ئیبخش ھا. اما به جنبش سوسياليستی مارکسی بی ارتباط است

 فرھنگی حاکم،  مبارزۀ خلق و امپرياليسم را –حلقۀ نظام سرمايه داری جھانی و پذيرش حوزۀ سياسی و ايدئولوژيک 

از نظر آنھا يک جنبش مذھبی  يا ناسوسياليستی و حتی شونيستی ضد امپرياليستی محور . در اولويت قرار می دھند

بخشی مدعی ايجاد حزب کمونيستی جدای از طبقۀ کارگر ھستند و اظھار می کنند، پس از . رزه را تشکيل می دھدمبا

  .کسب قدرت سياسی توسط حزب خود،  از طبقۀ کارگر دعوت می کنند که به آنھا بپيوندند

مدعی شود که حلقه ای از  اگر تشکل و يا حزب و فردی مدعی سوسياليست بودن باشد، تنھا به اين اعتبار می تواند 

جنبش موجود اجتماعی طبقۀ کارگر بوده و با فعاليت خود باعث توانمندی اين جنبش و پيشبرد مبارزه   در برابر کليت 

پيوند ارگانيک، ھمبسته با جنبش واقعی و موجود، شاخص و ارزيابی ماھيت . طبقۀ سرمايه دار درتمامی ابعاد آن گردد

ضعف، پراکندگی، .   زه برای الغای وضع موجود و يا خدمت در تداوم وضع موجود  استفرد يا تشکيالت در مبار

 ھای متضاد از سوسيالسيم و کمونيسم و بی عملی و بی اثری در وضعيت کنونی و درگيری ھای جناحی برداشتتشتت، 

ه  ب– در مبارزه با نظام سرمايه داری جنبش واقعی طبقۀ کارگر و توده ھا از ئیرا می توان ناشی از حلقۀ مفقودۀ جدا

سوسياليسم تاريخی .   مذھبی استۀکه بدون آن امر سوسيالسم و کمونيسم بی مفھوم و آئين وار.   دانست-ُعنوان يک کل

 از قانونمندی و تئوريزه کردن جنبش واقعی کنونی د می باي- صورت يک آئين منجمد درآمده ه  نه غير تاريخی، که ب–

  . است»تحليل مشخص و انضمامی از شرايط مشخص« ی  امعنه و اين بشکل بگيرد 

يک وضع يا رابطۀ  اجتماعی است، ھمانطور که سرمايه و . »کمونيسم آرمان نيست « :ھمانطور که مارکس گفت

ه بدين مفھوم که آرمان بشريت در ارتباط آزادان. کراسی، استبداد و بی حقوقی انسان يک رابطۀ اجتماعی ھستندوبور

 سرمايه، ثروت، رابطۀ قھر، حاکم و محکوم، روابط استثمارگرانه، بوروکراسی، قوميت، فارغ از کليه واسطه ھای

 برابر ً در مشارکت اجتماعی و با حقوق کامالبی واسطهآرمان اين است که کليۀ انسان ھا .  استهغير.... جنيسيت و 

سوسياليسم آرمان و ھدف نيست،  . ت انسان ھا آرمان استمشارکت کامل اجتماعی و وحد. تصميم گيری و زيست کنند

آنطور که جانشين لنين اظھار می کرد . يعنی کمونيسم نمی تواند واسطۀ بين انسان ھا شود.  استرابطۀ  اجتماعیايجاد 

  . و بنای ديکتاتوری و سرکوب را تئوريزه کرد!!!. ؟؟.که کمونيست ھا از سرشت ديگری ھستند

م که تا آخرين لحظه به آرمان ھای سوسياليستی و کمونيستی وفادار بود، ئيزيز از دست رفته ای بگو اگر در توصيف ع

در ويژگی ھايش بايد بتوان گفت که تا آخرين لحظه به آرمان ھای . موضوعی غير پراکسيستی را مطرح کرده ايم

ليه سرمايه و ديکتاتوری مبارزه  کارگری ع- عضو جنبش اجتماعیمشترک اجتماعی انسان  وفادار و به عنوان يک 

وحتی برای اثبات عملی ويژگی ھايش  جنبش اجتماعی و جايگاه وی را در جنبش سازمان يافته عليه نظام سرمايه .  کرد

حضور عملی در يک جنبش اجتماعی قابل اثبات است اما اندازه گيری ميزان غلظت آرمان يک امر . مئيمطرح نما

. اداری به آرمان کمونيسم ھمانند يک عقيدۀ مذھبی و غير اجتماعی می تواند متبلور شودوف.  وھمی وفاقد ارزش است

 يک مبارز، نه ۀر است، نه تفسير و نه اثبات، شاخص برای طرح ويژگی ھای برجستييموضوع مارکس فعليت و تغ

 کليت وضع موجود قول مارکس برای رفعه عقيده مند بودن بلکه مشارکت عملی در جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر ب

نظر به تاريخی و نسبی بودن متون و دانش . درک سوسياليسم از درون متون تا کنونی امری ناممکن است. است
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 با دانش، پيشفرض ھا و جايگاه ً، و انسان ھا عمدتاتعداد خوانندگان قابل تفسير استه يک متن بھرمنوتيک می دانيم که 

اين موضوع با آموزش ھای مارکس نيز منطبق است که انسانھا بر ( می کننداجتماعی کنونی خود از يک متن برداشت 

و لذا درک محتوا و نقطۀ آغاز انسان، عمل متحول گرايانۀ ) . اساس ھستی اجتماعی خود با پديده ھا مواجه می شوند

ر ييعی برای تغاجتماعی در جنبش اجتماعی قرار داشته و کاربرد متون، دانش ھا و تجربيات در حوزۀ جنبش اجتما

در اينجا می توان گفت مدعيان سوسياليست و کمونيست آموزش ھای علمی و دگرگون ساز . وضع موجود ممکن است

ه مراتب مريد و مرشد، مرکز و لمارکس را به ايدئولوژی سترون و جامد تبديل کرده اند و اين خود عالوه بر ايجاد سلس

ا، بدون برنامۀ مدون، سرآغاز دعواھای گروھی و جناحی بی پايان و بی پيرامون و انحصار حقيقت در بين باالتری ھ

 است، مگر ئیھمين لحاظ ديگر فاقد کاراه نگيخته و  ب طبقۀ کارگر را برای رھائی بر نيلذا  شور توده ھا و. ثمر است

ر و تئوری راھنمای عنوان دستاوردھای تاريخی بشه ب اصلی خود ایکه دوباره اين آموزش ھا به جايگاه و در منش آن

 جنبش اجتماعی موجود و پراکسيس، غنا يافته و ۀوسيله رد جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر قرار گيرد و بب در پيشعمل

  . سوسياليسم و برنامه ھم حاصل پيشروی آگاھانه و روشمند جنبش واقعی و موجود طبقۀ کارگر است. نوسازی شود

 يا عين »عين ذھنی شده«رگردر دوران مشخص تنھا از نتايج پراکسيس و  کاۀ دستاورد ھای پيشروی جنبش واقعی طبق

 و ھمه  درونی شده که به آگاھی که سوژه عين را از خود کرده است در آمده، در جنبش واقعی وموجود ممکن می شود

سيس مرتفع می از اين کمونيسم و سوسياليسم يک مفھوم واحد را می فھمند و اختالف در برداشت ھا و درک ھا در پراک

  . گردند

 

 

 
 


