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  »انسان و سوسياليسم در کوبا«
  به قلم ارنستو چه گوارا

  

مقالAAه ای کAAه از نظAAر خواننAAده مAAی گAAذرد، در اصAAل نامAAه ای اسAAت از چAAه گAAوارا بAAه    

پايتخAAت » يAدئو مونتAه و «ايAن هفتAه نامAه در    . »مارچAا «سAردبير  » کAارلوس کAی هAانو   «

 آن ١٩٦٥ مارس   ١٢اين مقاله نخستين بار در شماره ی        . منتشر می شد  » اروگوئه«

  .به چاپ رسيد

  

  :رفيق عزيز

     اميAAدوارم بAAه هAAر حAAال بAAه  . ايAAن يادداشAAتها را طAAی سAAفرم بAAه افريقAAا تنظAAيم مAAی کAAنم    

ن عالقه مندم موضوع مورد بحAث، همAي  . وعده ی خود اگر چه با تأخير وفا کرده باشم         

  .تيتر مقاله باشد که به نظر من برا خوانندگان اروگوئه ای مطالب جالبی خواهد بود

مطلبAAی کAAه پيوسAAته سAAخنگويان سAAرمايه داری در مبAAارزه ی ايAAدئولوژيکی شAAان بAAا  

        سوسياليسAAAم، راه کنAAAونی مAAAا، بAAAه عنAAAوان يکAAAی از ويژگAAAی هAAAای سوسياليسAAAم مطAAAرح 

مAن سAعی   . هنگAام سAاختن سوسياليسAم اسAت    می کنند، قربان کردن فAرد در پAای دولAت        

نخAAواهم کAAرد کAAه ايAAن نظريAAه را صAAرفًا در عرصAAه ی نظAAری رد کAAنم، بلکAAه در ابتAAدا بAAه  

. تشريح حقايق موجود در کوبا می پردازم، آنگاه مطلب کلی تری را بيAان خAواهم کAرد              

بAه   خودمAان در دوران قبAل و بعAد از        اتی از تاريخچه ی مبAارزه ی انقالبAی        در آغاز کلي  

  .دست گرفتن قدرت، ارائه می دهم

 ١٩٥٣ ژوئيه ٢٦همه به خوبی می دانند که تاريخ دقيق شروع مبارزه ی انقالبی، 

گروهی از افراد تحت رهبAری فيAدل کاسAترو    .  به نتيجه رسيد١٩٥٩بود که در ژانويه     

آن . در سAAحرگاه آن روز بAAه پادگAAان مونکAAادا واقAAع در اسAAتان اورينتAAه حملAAه ور شAAدند  

افرادی که جان سالم به . ه به شکست انجاميد و نتيجه ی شکست، فاجعه آميز بودحمل
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در بردند روانه ی زندان ها شدند و تنها پس از آزادی با عفAو عمAومی، بAاز توانسAتند       

  .دست به مبارزه ی انقالبی بزنند

در آن جريان که صرفًا نشان دهنده ی رويش جوانه هAای سوسياليسAم بAود، انسAان         

 بAه فAرد، بAه يAک     -مAا دربسAت بAه او اعتمAاد کAرديم     .  عامAل اساسAی را داشAت     نقش يAک  

 و پيروزی يا شکست مأموريتی -انسان شناخته؛ به کسی که اسم و رسمش معلوم بود

  .که به او واگذار شده بود، بستگی به ميزان توانايی عمل وی داشت

ا پAا گرفAت   اين مرحله در دو حيطه ی مجAز   . سپس نوبت به مبارزه ی چريکی رسيد      

   مAردم يعنAی تAوده ی هنAوز بيAدار نشAده ای کAه مAی بايسAت بسAيج            : که عبAارت بودنAد از     

می شد؛ و پيشتازان آن يعنی چريک ها که نيروی محرکAه ی ايAن بسAيج و عامAل نشAر             

قشر پيشتاز عامل فعAل و انفعAاالت      . آگاهی انقالبی و شور و شوق مبارزه جويی بودند        

  . را برای کسب پيروزی فراهم ساختبود که زمينه ی ذهنی الزم

در آن مرحلAAه نيAAز، در راسAAتای رشAAد فرهنAAگ جنAAبش کAAارگری در افکAAار مAAا و در       

چارچوب تحول انقالبی که در عادات و بينش ما به وقAوع پيوسAت، عامAل اساسAی بAاز         

هر يAک از رزمنAدگان سييرامايسAترا کAه در صAفوف نيروهAای انقالبAی بAه             . هم فرد بود  

 AAاال رسAAات بAر ه  درجAتند و بAAی هسAAالی عملAAوابق عAد، دارای سAAيده انAAه آن مAAاس بAAين اس

آن هنگAام، نخسAتين دوران قهرمAانی بAود و افAراد رزمنAده               . درجات باال دست يافته انAد     

برای قبول سنگين ترين مسئوليت ها و به جان خريدن بزرگترين خطرها، آن هAم فقAط           

  .به خاطر انجام وظيفه، از هم پيشی می گرفتند

کار در زمينه ی آموزش انقالبی، ما اغلب به اين موضوع می پردازيم که در هنگام 

  .رفتار رزمندگان امروز می توان شمايلی از انسان فردا، مشاهده کرد

در .  در مقاطع ديگAر تAاريخ مAا نيAز وجAود داشAته اسAت               تعهد کامل به اهداف انقالبی    

      شAAاهد نمونAAه هAAAای  دوران بحAAران اکتبAAر و در روزهAAای طوفAAان سAAAهمگين فلAAورا مAAا       

اگAر از ديAدگاه ايAدئولوژيکی    . فوق العاده ای از دالوری و فداکاری همه ی مردم بAوديم   
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يAافتن راهAی کAه ايAن رفتAار قهرمانانAه را پيوسAته در           : به مسAئله نگAاه کنAيم، بايAد گفAت          

  .زندگی روزمره تجلی دهد، از وظايف اساسی ما به شمار می رود

نقالبAAی بAAا شAAرکت برخAAی اعضAAای بAAورژوازی خAAائن  حکومAAت ا١٩٥٩در ژانويAAه ی 

حضور ارتش شورشيان بAه عنAوان نيAروی اصAلی در صAحنه، تضAمينی           . تشکيل گرديد 

  .برای حفظ قدرت بود

در وهلAAه ی اول، ايAAن تضAAادها، هنگAAامی  . تضAAادهای جAAدی خيلAAی زود شAAکل گرفAAت  

 رهبAAری حکومAAت و مقAAام نخسAAت   ١٩٥٩طAAرف شAAدند کAAه فيAAدل کاسAAترو فوريAAه ی    رب

يری را به عهده گرفت اين جريان در ژوئيه ی همان سال، بر اثر فشار توده ها، به وز

  .استعفای رئيس جمهور اوروتيا انجاميد

مشAخص خAود پديAدار       اکنون در تاريخ انقالب کوبAا شخصAيتی بAا خصوصAيات کAامالً             

اين . توده ی مردم: شده بود، شخصيتی که از آن پس بطور منظم اعالم حضور ميکرد

 آن -د کثيرالچهره، آنگونه که ادعا می شود، حاصل جمع عناصر همگون نيست     موجو

 که مانند يAک گلAه ی   -ک قماش تنزل يافته انديهم عناصری که به دست نظام حاکم به    

         درسAAت اسAAت کAAه تAAوده از رهبAAرانش، اساسAAًا از فيAAدل کاسAAترو،       . گوسAAفند عمAAل کنAAد  

ر جلب اين اعتماد دقيقًا ناشی از تفسير بی درنگ تبعيت می کند ليکن شايستگی وی د      

و بيان بی کم و کاست آمال و آرزوهای مردم و تالش خالصانه ی او در عمل کردن به 

  .وعده هايش بوده است

توده در اصالحات ارضی و در اجرای وظيفه ی دشوار اداره ی موسسات اقتصادی 

ت سAر گذاشAت، در    را پشA )٢(دولAت شAرکت کAرد، تجربAه ی قهرمانانAه ی خلAيج خوکهAا       

در ايAام بحAران   . رويارويی با دستجات مختلف اشAرار مسAلح سAازمان سAيا، آبديAده شAد             

اکتبر در يکی از مهم ترين تصميم گيری های دوران جديد حضور پيAدا کAرد؛ و امAروز            

  .نيز به کار ساختن سوسياليسم ادامه می دهد

 پذيری و اطاعAت فAرد   در نگاهی سطحی شايد چنين به نظر آيد که مدعيان تز تسليم   

از دولت، صحيح می گويند، چرا که توده بAا اشAتياق و انضAباطی بAی نظيAر وظAايفی را              
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که حکومت معين نموده، خواه در زمينه ی اقتصاد و فرهنگ، خواه در زمينه ی دفاع   

  .و ورزش و امثالهم، اجرا می کند

آنها موضوع را   . ست ابتکار عمل معموًال از جانب فيدل يا فرماندهی عالی انقالب ا          

. برای مردم تشريح می کنند و مAردم نيAز عقايAد عنAوان شAده را از آن خAود مAی سAازند          

حزب و حکومت نيز در بعضی موارد با استفاده از همين روش، يک تجربAه ی محلAی              

  .ميم می دهندعرا در نظر می گيرند و ت

و شAوق تAک تAک    با اين همه گاهی اشتباهاتی از دولت سر می زند، لذا وقتی شAور       

امAور فلAج مAی شAوند،     . مردم کاهش يابد در مجموع کل جامعه دچار خمودگی می گردد       

     آنگAAاه زمAAان تصAAحيح اشAAتباه فAAرا  . چنAAان کAAه کAAار قابAAل مالحظAAه ای صAAورت نمAAی گيAAرد  

 در نتيجAه ی سياسAت هAای فرقAه     ١٩٦٢اين همان چيزی است که در مارس    . می رسد 

  .بر حزب تحميل کرده بود» نيبال اسکاالنتهآ«گرايانه ای بوقوع پيوست، که 

واضAAح اسAAت کAAه چنAAين مکانيسAAمی بAAرای تضAAمين اقAAدامات معقAAول و مسAAتمر کAAافی     

مورد نيAاز، برقAراری ارتبAاط سAاختاری بAا تAوده اسAت؛ و مAا بايAد طAی سAالهای                    . نيست

 یامAAا در بAAاره ی اقAAدامات و ابتکAAار عمAAل مسAAئولين رده بAAاال    . آينAAده آن را بهتAAر کنAAيم 

     اکنAAAون از روشAAAی تقريبAAAًا حسAAAی و شAAAهودی بAAAرای درک    : مAAAت مAAAی تAAAوان گفAAAت  حکو

  .واکنش های عمومی نسبت به مشکالت بزرگ جاری، استفاده می کنيم

بايAAد او را در عمAAل ديAAد تAAا پAAی بAAرد، چگونAAه بAAا شAAيوه ای  . فيAAدل اسAAتاد اينکAAار اسAAت

رتعاشAات دعAوت   در اجتماعات بزرگ توده ای، ا. خاص، خود را با مردم در می آميزد       

ی دو ساز، بر يکديگر اثر می گذارند و صوت زفيدل از توده و پاسخ آنها مانند هم نوا

فيدل و توده ها، درگيرودار محاوره ای که تدريجًا به شدت . جديدی به وجود می آورند

و حّدت آن افزوده می شود، ناگهان به نقطه ی اوجی می رسند که فريادهای مبارزه و 

  .انگر حد کمال آنستپيروزی نماي

 آن کAAس کAAه بAAه طAAور زنAAده تجربAAه  انقAAالب را لمAAس نکAAرده یچيAAزی کAAه درکAAش بAAرا

باشد، مشکل اسAت، همAين وحAدت فشAرده ی ديAالکتيکی فAرد و تAوده اسAت کAه موجAب                  
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ارتباط متقابل آن دو می شود و در عين حال تAوده را، بAه عنAوان انبAوهی از افAراد، از        

  .استتأثير پذيری برخوردار کرده 

پديده ای از اين نوع را تحت نظام سرمايه داری هم مAی تAوان مشAاهده نمAود، و آن         

. هنگامی است که سياست مدارانی پيدا می شوند که قادر به بسيج افکار عموم هستند       

    اگAAر بودنAAد زدن بAAر چسAAب  -هAAای اصAAيل اجتمAAاعی نباشAAند   و لAAيکن اگAAر اينهAAا جنAAبش  

 فقAط تAا زمAانی مطAرح خواهنAد بAود کAه        -مAی بAود  سرمايه داری بAه آنهAا کAامًال صAحيح ن        

برانگيزنده ی آنهAا زنAده باشAد و يAا هنAوز توهمAات مAردم بAه سAبب خشAونت جامعAه ی                     

  .سرمايه داری زدوده نشده باشد

در جامعه ی سرمايه داری، قوانين مبتنی بر بی رحمی بر انسان حکم فرماسAت کAه     

ود بيگانAAه شAAده بAAا يAAک بنAAدناف   ايAAن انسAAان از خAA . او معمAAوًال از درک آن عAAاجز اسAAت 

ايAن قAانون بAر    . نامرئی، يعنی قانون ارزش، به کAل جامعAه ی سAرمايه دار وصAل اسAت            

  .همه ی جوانب زندگی او اثر می گذارد و مسير و سرنوشت او را تعيين می کند

 نامرئی اند، بی آن که فAرد بدانAد،   یقوانين کور سرمايه داری که به چشم مردم عاد   

     فAAرد فقAAط گسAAتردگی يAAک افAAق ظAAاهرًا بAAی انتهAAا را در برابAAر خAAود    .  کننAAددر او اثAAر مAAی

و آن تصويری است که مبلغين نظام سرمايه داری به پرده می کشند؛ و مAثًال             . می بيند 

 به عنوان سرمشقی بAرای کسAب موفقيAت          - حال درست يا نادرست    -زندگی راکفلرها را  

مقدار فقر و مصيبت و محروميتی است در اين تصوير آنچه ناپيداست . مطرح می کنند

که بايد بر جمع کثيری تحميل شود تا يک راکفلر با سرمايه ی کAالن انباشAته شAده اش       

ظاهر گردد، و متأسفانه برای نيروهای مردمی نيز امکان روشن کردن اذهان هميشAه               

  .وجود ندارد

ن تAا  چطAور کAارگران کشAورهای امپرياليسAتی چAو       : بجاست اگر همچنين بحث شود    (

  حAAدودی در اسAAتثمار کشAAورهای وابسAAته شAAريک جAAرم هسAAتند، مAAرام انترناسيوناليسAAم   

طبقه ی کارگر را از دسAت مAی دهنAد؛ و ايAن امAر چگونAه موجAب سسAتی در رزمنAدگی                       
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اما ورود به آن مبحث، ما را از هدف های . توده های کشورهای امپرياليستی می شود

  ).اين يادداشت فراتر خواهد برد

ريAAق، راه رسAAيدن بAAه موفقيAAت، راهAAی مملAAو از خطAAرات در کمAAين نشسAAته   بAAه هAAر ط

 و  ا شايستگی های الزم می تواند بر آنها فايق آيAد ب خطراتی که فرد -تصوير می شود  

جايزه ی فرد در فاصAله ای دور قAرار دارد و او در طAول ايAن راه،     . به هدف دست يابد   

موفقيAت يAک نفAر    : ابت گرگ هاسAت  بعالوه، اين مسابقه همانند رق    . بی کس و تنهاست   

  .فقط به قيمت شکست ديگران حاصل می شود

حال من می خواهم فرد، ايAن بAازيگر درام شAگفت و گيAرای سAاختن سوسياليسAم را          

در قالب هستی دوگانه اش، يعنی هم به عنوان ذات منحصر بAه فAرد، و هAم بAه عنAوان                 

  .عضوی از جامعه، وصف کنم

. قص وی برمال گردد، اين که او سAاخته ای اسAت ناتمAام     فکر می کنم در آغاز بايد ن      

در ضمير آگاه فرد، آثار و بقايای گذشته بAه حAال راه مAی يابنAد و زدودن آنهAا مسAتلزم             

از يAAک سAAو جامعAAه از طريAAق  : ايAAن جريAAان دارای دو جنبAAه اسAAت . تAAالش دائمAAی اسAAت 

 را  رد خودآموزش های مستقيم و غيرمستقيم وارد عمل می شود؛ و از سوی ديگر ف        

  .به يک جريان آگاهانه ی خودآموزی می سپارد

ی جديدی که در حال شکل گيری است، دائمًا بايد به رقابتی سخت با گذشAته        ه  جامع

 و ايAن ناشAی از فشAار    -گذشته نه تنها آگاهی فرد را تحت تأثير قAرار مAی دهAد            . برخيزد

           Aرد را در انAتماتيک فAور سيسAه بطAت کAی داده  سنگين بقايای آموزشی اسAرار مAزوا ق- 

بلکه به لحاظ ماهيت اين دوره ی انتقالی و زيAر سAلطه ی روابAط کAااليی، راهAی بAرای                 

تا زمانی کAه  . کاال سلول اقتصادی جامعه ی سرمايه دار است   . اثرگذاری فراهم می کند   

کاال وجود داشته باشد، آثAار آن در سAازمان توليAد و نتيجتAًا در آگAاهی انسAان مAنعکس               

  .خواهد شد

مارکس دوره ی انتقالی را ناشی از بروز يAک تغييAر و تحAول انفجAار آميAز در بطAن        

نظام سرمايه داری توصيف نمAود کAه نظAام بAه لحAاظ تضAادهای درونAی خAود سAرانجام                       
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ليکن ما در عرصه  واقعيت تاريخ، کشورهايی را ديده ايم که همچAون          . نابود می شود  

 پديAده ای  -ودتر از همه قطع شده انAد شاخه های سست و ضعيف درخت امپرياليسم، ز    

  .که لنين پيش بينی کرده بود

 آنقAدر رشAد کAرده بAود کAه آثAار آن را مAردم بAه ُطAرق                  یدر اين کشورها سرمايه دار    

اما علت وقوع انفجار اين نظام ها اين نبAود کAه تضAادهای درونAی            . گوناگون حس کنند  

عمAAوًال عوامAAل شAAروع اينگونAAه  م. سAAرمايه داری ديگAAر کAAامًال چAAاره ناپAAذير شAAده بودنAAد  

مبارزه برای آزادی از يAوغ يAک قAدرت اسAتعمارگر خAارجی،      : انفجارها از اين قبيل اند  

تنگدستی و نکبت ناشی از وقايع خارجی مانند جنگ که طبقات ممتاز همواره بارگران 

عواقب آن را بر گرده ی محرومان می اندازد، و يا جنAبش هAای آزاديAبخش کAه در پAی        

مابقی کار را عمل آگاهانه به انجام    .  استعماری هستند  - ساختن رژيم های نو    سرنگون

  .می رساند

در اين کشورها هنوز يک آموزش کامل در ارتباط با کار اجتماعی صAورت نگرفتAه       

. است و راه درازی در پيش است تا جريان ساده ی تملک منجر به غنای توده ها شود

    AAو، و فAAک سAAادی از يAAدگی اقتصAAب مانAAک   عقAAر، يAAوی ديگAAرمايه از سAAول سAAرار معم     

. دوره ی انتقالی سAريع را کAه عAاری از تحمAل سAختی هAا باشAد غيAر ممکAن مAی سAازد                  

بAAرای سAAاختن زيربنAAای اقتصAAادی راهAAی طAAوالنی بايAAد پيمAAوده شAAود، و وسوسAAه هAAای     

زيادی برای توسل بAه روش فرسAوده  اتکAا بAر منAافع مAادی، بAه عنAوان اهرمAی بAرای                

  .ه ی اقتصادی وجود داردتسريع توسع

درخAت هAا مAانعی شAوند تAا انسAان نتوانAد خAود          معAروف   اين خطر هست کAه بAه قAول          

غرق شAدن در ايAن خAواب و خيAال کAه مAی تAوان بAه کمAک ابAزار کنAد و              . جنگل را ببيند  

مثًال کاال به عنوان سلول اقتصادی، سودآوری، (فرسوده ی باقيمانده از سرمايه داری 

به سوسياليسم دست يافت، راه به   ) صی به عنوان انگيزه و امثالهم     يا منافع مادی شخ   

    متعAدد طAی  ی را بAا دو راهAی هAا      یشAما مسAافت دراز    . جايی جز بAن بسAت نخواهAد بAرد         

می کنيد و تازه به چنين بن بستی می رسيد و مشکل خواهيAد فهميAد کAه دقيقAًا کجAا بAه             
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ی ريختAه شAده، کAار خAود را کAرده و      در اين منوال، پايه های اقتصاد    . بيراهه افتاده ايد  

برای ساختن کمونيسAم الزم اسAت هAم زمAان     . رشد آگاهی را تضعيف و کند نموده است      

  .با ساختن زيربناهای مادی نوين، انسان نوين نيز ساخته شود

اساسAًا ايAن   . از اين رو، انتخاب ابزار صحيح برای بسيج توده هAا بسAيار مهAم اسAت         

  AAAاهيتی اخالقAAAد مAAAزار بايAAAحيح از     یابAAAتفاده ی صAAAد اسAAAمن نبايAAAند، در ضAAAته باشAAAداش       

. انگيAزه هAAای مAAادی، بAAه ويAAژه انگيAزه هAAای دارای خصAAلت اجتمAAاعی را فرامAAوش کAAرد  

در لحظات مخاطره آميز، يافتن واکنشی قوی بAا انگيAزه هAای      : همان طور که قبًال گفتم    

زم ايجAاد نAوعی   ليکن زنده نگهداشتن اثرات ايAن واکAنش، مسAتل         . اخالق، مشکل نيست  

لذا کAل جامعAه بايAد بAه يAک      .  است که مبتنی بر يک سلسله ارزشهای جديد باشد         یآگاه

  .مدرسه ی عظيم تبديل شود

 اين پديده چيزی شبيه شAکل گيAری آگAاهی در بAدو ظهAور سAرمايه داری          یخطوط کل 

       سAAAرمايه داری ضAAمن توسAAAل بAAه زور، مAAAردم را در مکتAAب خAAAود نيAAز آمAAAوزش     . اسAAت 

 AAی دهAAذيری         . دمAAريح گريزناپAAه ی تشAAه وظيفAAد کAAی کننAAانی مAAتقيم را کسAAات مسAAتبليغ   

جامعه ی طبقاتی را به عهده دارند؛ و اين کار را يAا بAا ارائAه ی نظريAه هAای الهAی؛ يAا           

اين شيوه موجب خمودگی توده ها . نظريه های مکانيکی قوانين طبيعت انجام می دهند

يش را در وجود نيروی منحوسAی مAی بيننAد    می شود، چرا که آنها عامل ستم کشی خو     

  .که مبارزه با آن فايده است

 اين باره سرمايه داری با  درپس آنچه می ماند اميدواری به بهبود اوضاع است؛ و 

. نظام های کاستی پيش از آن تفاوت داشت که هيچ روزنAه ی اميAدی ارائAه نمAی دادنAد                

ن پابرجا خواهد ماند، بدين معنا که در اينجا نيز اصل نظام کاست برای بعضی ها کماکا

فرد مطيع، طبق اعتقادات کهن، مثل همه ی خوبان، پاداش خويش را پس از مرگ در 

سAAرمايه داری ايAAن عقيAAده را بAAه ارمغAAان  . دنيAAای شAAگفت انگيAAز ديگAAری خواهAAد گرفAAت 

اختالفات طبقاتی کار تقدير است، ولی فرد می تواند با تAالش و ابتکAار و         : آورده است 

کAل ايAن جريAان و    . زهايی از اين قبيل از طبقه ی خود به طبقه ی باالتری ارتقا يابAد       چي
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نمايشAی اسAت سAاختگی بAرای جAAازدن     : افسAانه ی مAرد خAود سAاخته، تزويAر و رياسAت      

  .دروغ به عنوان حقيقت

. در مورد ما مسئله ی آموزش مستقيم از اهميت به مراتAب بيشAتر برخAوردار اسAت       

داده می شود قانع کننده اند زيرا حقيقت دارند؛ و هيچ نيAاز بAه        توضيحاتی که به مردم     

اين امر را دستگاه هAای آموزشAی دولAت، ماننAد وزارت آمAوزش و      . فريب کاری نيست  

پرورش و تشکيالت آگاهی بخش حزبی، به عنوان وظيفه ای در زمينه ی آموزشهای          

ه هAا جAا مAی افتAد و      آمAوزش در ميAان تAود      . عمومی، فنی و ايدئولوژيکی اجرا می کنند      

توده ها به جAذب آمAوزش ادامAه     . رفتار جديد پيش بينی شده به شکل عادت در می آيد          

می دهند و روی کسانی که هنوز خود را آموزش نداده اند تأثير می گذارند؛ و اين هAم        

شAAکل غيAAر مسAAتقيم آمAAوزش تAAوده هاسAAت کAAه از لحAAاظ قAAدرت کAAاربردی دسAAت کمAAی از   

  .آموزش مستقيم ندارد

     فAAرد پيوسAAته آثAAار نيAAروی اجتمAAاعی جديAAد را حAAس . مAAا ايAAن، رونAAدی آگاهانAAه اسAAت ا

لAذا زيAر   . معيارهای آن، ميزان کنAد با می کند و در می يابد که هنوز نمی تواند خود را     

فشار آموزش غير مستقيم، و با انگيزه ی محو عقب ماندگی، شخص به عنAوان مAانع             

، سعی می کند خود را با وضعی وفق دهد که دست يازی هرچه زودتر به وضع دلخواه

  .به نظرش درست می رسد

شخصيت . در اين دوره از ساختن سوسياليسم می توان شاهد تولد انسان نوين بود      

ايAAن انسAAان هنAAوز کامAAل نشAAده و هرگAAز نمAAی توانAAد کامAAل باشAAد چAAرا کAAه رونAAد تکامAAل        

  .فتشخصيت او پا به پای توسعه اشکال اقتصادی جديد پيش خواهد ر

در اين احوال، عالوه بر آنان که به خاطر نداشتن آموزش، يکه و تنها در کوره راه 

ارضای جاه طلبی های شخصی می افتند، کسانی هم هستند کAه بAا وجAود تعلAق بAه ايAن        

اما مهم اين . رونده ی متحد، مايلند جدا از توده های همراهشان گام بر دارندشطيف پي

هی بيشتری می يابند که بايد در جامعه ادغام شوند و نيAز  است که انسانها هر روز آگا   

  .به اهميت خويش به منزله ی نيروی محرکه ی جامعه بيشتر پی می برند



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠ 

های پرت به سوی آمال و آرزوهای دور  آنها ديگر در انزوای کامل و در کوره راه    

و بلکAAه پAAا در جAAای پAAای پيشAAتازان خAAود، متشAAکل از حAAزب       . و دراز سAAفر نمAAی کننAAد  

 انسAانهای پيشAروی کAه در اتحAاد بAا تAوده هAا و همAدل و             -کارگران پيشرو، مAی کذارنAد     

چشم های پيش تازان به آينده و به پاداشی دوخته . همراه آنها به جلو گام بر می دارند

جامعه ی نوينی خواهد بود : حاصل تالش. شده که در پيش است، اما نه پاداشی فردی

ت متفAAاوتی برخAAوردار باشAAند؛ يعنAAی جامعAAه ی انسAAان  کAAه انسAAانها در آن از خصوصAAيا

  .کمونيست

       گAAاهی در ايAAن راه . راهAAی را کAAه بايAAد پيمAAود طAAوالنی و آکنAAده از دشAAواری هاسAAت      

سردرگم می شويم و بايد به عقب برگرديم؛ گاهی آنقدر تند می رويم که خودمان را از            

رمAای نفAس عقبAی هAا را پشAت      توده ها جدا می کنيم؛ و گاهی نيز آن چنان آهسته که گ          

ما به لحاظ ذوق و شوق انقالبی مان همواره سعی می کنيم . گردنمان احساس می کنيم

حتی االمکان سريع تر پيش رويم؛ و راه را برای ديگران باز کنيم لکن به اين حقيقAت       

واقفيم که در طول مسير بايد توشه و تAوان خAود را از تAوده تAأمين نمAاييم و تAوده نيAز         

AAرعت      فقAAت سAAد توانسAAيم خواهAAی دهAAه مAAا ارائAAه مAAقی کAAرفتن از سرمشAAه گAAا روحيAAط ب

  .بيشتری به پيشروی خود ببخشد

عليرغم تأکيدی که برانگيزه های اخالقی می شود، اين حقيقت کAه هنAوز جامعAه بAه       

باستثنای اقليتAی کAه بAه داليAل مختلAف، سAهمی در سAاختن           (دو گروه اصلی تقسيم شده      

، نمAودار عقAب مانAدگی نسAبی در کسAب آگAاهی اجتمAاعی          )ی شAود  سوسياليسم متقبل نم  

توده ارزشهای نوين را . گروه پيشرو از لحاظ ايدئولوژيکی جلوتر از توده است. است

درک می کند امAا نAه بطAور کAافی؛ در حAالی کAه گAروه پيشAرو دسAتخوش تغييAری کيفAی                   

     Aوان نيAراول   واقع شده است و در نتيجه ظرفيت از خود گذشتگی را به عنAيش قAروی پ

دارا می باشد، توده هنوز به آگاهی کافی دست نيافته است، بنابراين بايد انگيAزه هAای           

اينجاسAت کAه ديکتAاتوری    . الزم برايش مهيا شود و تا حد معينی تحت فشار قرار گيAرد           
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      پرولتاريAAا نAAه تنهAAا بAAر طبقAAه ی مغلAAوب بلکAAه بAAر افAAرادی از طبقAAه ی فAAاتح نيAAز اعمAAال    

  .می شود

الصه اينکه الزمه ی کسب موفقيت کامل، يک رشته مکانيسAم ونهادهAای انقالبAی     خ

در کنار منظره  صفوف فشرده ی آينده سازان، اين مفهوم نيز بايد جا بيفتAد کAه        . است

ساختن جامعه ی نوين مستلزم تثبيت يAک سلسAله مجراهAا، اقAدام هAا، محAدوديت هAا و               

نها باعث تسهيل پيشرو و انتخاب طبيعی     اي..... جم و هماهنگ است   سمکانيسم های من  

افرادی می شوند که بايد در صف پيشتازان حرکت کنند؛ و خادمان و خائنان جامعه ی       

  .در شرف تکوين را به سزای مناسب آنان برسانند

ما به دنبال چيز جديدی هسAتيم  . بدينگونه نهادسازی انقالب هنوز عملی نشده است     

   هAم سAانی کامAل ايجAاد کنAد؛ چيAزی کAه بAا شAرايط               که بين حکومAت و کAل جامعAه نAوعی          

ويژه ی ساختن سوسياليسم متناسب باشد؛ و در عين حال نهايت کوشAش خAود را مAی      

 ماننAد مجAامع قانونگAذاری و    -کنيم تا از عاريه گرفتن خزعبالت دموکراسی بAورژوايی     

  . در جامعه ی در حال تکامل پرهيز نماييم-غيره

زی تدريجی انقالب، اما با شAتاب در خAور، بدسAت آمAده       تجربه هايی با هدف نهادسا    

  بزرگتAAAرين عامAAAل چنAAAين رعAAAايتی، هAAAم تAAAرس از پيAAAدايش هAAAر نAAAوع رسAAAميت و . اسAAAت

تشريفات گرايی بوده است که ما را از توده ها و خود جدا کند؛ هم ترس از بسته شدن 

 انسAان از  چشمان ما به روی واالترين و مهمترين انگيزه ی انقالبی مAان؛ يعنAی ديAدن       

  .خودبيگانگی رها شده

عليAAرغم نبAAود نهادهAAا، کAAه بايAAد بAAه تAAدريج بAAر آن فAAايق آمAAد، تAAوده هAAا هAAم اکنAAون بAAه   

       هAAدفی واحAAد، تAAاريخ را بدسAAت خAAويش  یصAAورت مجموعAAه ای آگAAاه و بAAا مبAAارزه بAAرا  

انسان با وجود اينکه استاندارد شAده بنظAر مAی رسAد        در نظام سوسياليسم،    . ندزمی سا 

زيAAرا حتAAی در غيAAاب يAAک مکانيسAAم تمAAام عيAAار و بAAی عيAAب و   کAAاملتری اسAAت؛ موجAAود 

  نقAAص، امکانAAاتی کAAه بAAرای ابAAزاز وجAAود و تأثيرگAAذاری او در سAAاختار اجتمAAاعی فAAراهم  

  .می آيد، به مراب از نظام های ديگر بيشتر است



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢ 

 کماکAAAان الزم اسAAAت کAAAه شAAAرکت آگاهانAAAه ی انسAAAان را در تمAAAام   یدر چنAAAين شAAAرايط

، تعميق بخشيد؛ و در یای مديريت و توليد، هم به صورت فردی و هم جمع      مکانيسم ه 

 فنی و ايدئولوژيکی برقAرار نمAود     یعين حال ارتباطی بين اين امر و لزوم آموزش ها         

د جريان تا چه اندازه متکی به يکديگرنA دو تا بدين ترتيب برای او روشن شود که اين      

از اين طريق است که او بAه  . می گيردات هم صورت و پيشروی آنها تا چه حد به موز       

به عبارت ديگر، زمانی کAه زنجيAره هAای    .  کامل می يابد   یوجود اجتماعی خويش آگاه   

از خود بيگانگی فAرد از هAم بگسAلد، مAی توانAد انسAانيت خAود را بAه طAور کامAل تحقAق                

  .بخشد

نتيجAAه ی مشAAخص حاصAAله ايAAن کAAه فAAرد خواهAAد توانسAAت ذات حقيقAAی خAAويش را از    

طريق کار آزاد شده باز يابد و همچنين وضع و حال انسانی خويش را با زبان فرهنگ 

  .و هنر بيان نمايد

انسان به عنوان کاال .  پيدا کندیبرای تحقق مورد اول، کار بايد معنا و مفهوم جديد  

؛ و در عAAوض، نظAAام جديAAدی بAAر پAAا خواهAAد شAAد کAAه در آن  ديگAAر وجAAود نخواهAAد داشAAت

ابزار توليد متعلق به . سهميه ای برای ادای وظيفه ی اجتماعی فرد معين خواهد گشت

 را خواهد يافت که وظيفه ی فرد یجامعه خواهد بود و ماشين آالت صرفًا حالت سنگر

  .در آن ادا می شود

يت تلخ رها می شود کAه او مجبAور اسAت    فکر انسان به تدريج از قيد و بند اين واقع   

فAرد کAم کAم در کAاری کAه انجAام مAی دهAد         .  خAود کAار کنAد   یبرای ارضای نيازهای حيAوان  

انعکاسی از خويشAتن را مAی بينAد و از طريAق آنچAه کAه حاصAل کAار اوسAت بAه تAوان و                

کار کردن ديگر متضمن آن نيسAت   . ظرفيت کامل خود به عنوان يک انسان پی می برد         

ی از وجود فرد، بAه شAکل نيAروی کAار فروختAه شAده بAه غيAر واگAذار شAود کAه                      که بخش 

      Aرا  یديگر به او تعلق ندارد بلکه کار عرصه ای مAود بAان،     ی شAود انسAود خAی وجAتجل 

 شود به زندگانی مشترکی که فرد انعکاس خويشتن را در آن می بيند؛ یادای سهمی م 

  .تماعی فرد در می آيدو باالخره اين که کار به معنای انجام وظيفه ی اج



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٣ 

از . ما، در حد امکان می کوشيم بAه کAار مفهAوم جديAد وظيفAه ی اجتمAاعی را بAدهيم               

يکسو برآنيم کار را به توسعه ی تکنولوژی وصل کنيم که امکAان فراغAت بيشAتری را             

فراهم می آورد؛ و از سوی ديگر آن را به شکل داوطلبانه اش پيوند می دهيم، زيرا با 

ی کار، کمال انسانيت زمانی حاصل می آيAد کAه فAرد، از نAاگزيری خAود         درک مارکسيست 

  .را چون کاال نفروشد؛ و برای تأمين نيازهای جسمانی، اجبارًا دست به توليد نزند

انسAان هنAوز   . البته کار حتی به شکل داوطلبانه نيز دارای جنبه هAای اجبAاری اسAت      

 در نتيجه ی آن، جبر محيط بAرای  نتوانسته است به چنان تغيير و تحولی دست يابد که      

او به صورت واکAنش هAای جAا افتAاده ی يAک موجAود اجتمAاعی در آيAد، و در مAواردی             

 است که فيAدل آن را  یو اين چيز(بسياری هنوز تحت فشار محيط به توليد می پردازد         

انسان بايد با رهايی از فشار مستقيم محAيط اجتمAاعی خAود،           ). الزامًا اخالقی می خواند   

در استمرار پيوند با محيط از طريق عادات نو، و مفهوم جديد کAار، بAه يAک نAوزايی       و  

  .کامل معنوی نايل گردد، و کمونيسم يعنی همين

همانطور که تغيير و تحول در اقتصاد، خود به خود انجام نمی گيرد، در آگاهی فAرد            

و آهنAگ  تغييAرات در آگAاهی آهسAته صAورت مAی گيAرد       . هم اين امر خود به خود نيست  

گAAاه شAAتاب تغييAAرات تنAAد اسAAت و گAAاه ُکنAAد، و در مAAواردی حتAAی سAAير       . مAAوزونی نAAدارد 

  . قهقرايی دارد

  نقAAدی بAAر«طبAAق تصAAور مAAارکس در : بAAه عAAالوه، همAAان طAAور کAAه قAAبًال اشAAاره کAAردم  
ما با يک دوره ی انتقالی خالص، مواجه نيستيم بلکه ايAن، مرحلAه ی   » برنامه ی گوتا 

 انسان گشوده می شAود و او پAيش بينAی نکAرده بAود کAه آغAاز        جديدی است که به روی    

انتقال به کمونيسم يا دوره ی ساختن سوسياليسم در گرما گرم مبارزات شAديد طبقAاتی     

صورت می گيرد؛ و حضور عناصAری از نظAام سAرمايه داری در بطAن آن، درک کامAل                   

  .اين دوره را دشوار می سازد

نوز در بدو کار هستيم، و پيش از آن که زحمAت  افزون بر اين، بايد پذيرفت که ما ه     

تنظAيم يAک تئAAوری اقتصAادی و سياسAAی جAامع تAری را بکشAAيم، بايAد هAAم و غAم خAAود را        
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صرف تفحص پيرامون ويژگی های اصلی دوره ی انتقالی بکنيم، دوره ای که اقتصAاد     

 زيرا عدم پيشرفت فلسفه ی مارکسيستی به علت تحجر   . سياسی آن تکامل نيافته است    

  .رسمی رايج، مانع بررس منظم و اصولی آن دوره گشته است

 حاصله، تأکيAد فراوانAی بAر دو سAتون سAاختمان سوسياليسAم       یترديد نيست که تئور   

در ارتبAاط   . ی تکنولAوژی  ه  نوين و توسAع   انسان  آموزش  : خواهد داشت که عبارتند از    

در ارتبAاط بAا   با اينهAا کAار زيAادی بايAد صAورت بگيAرد، امAا بAه خصAوص هرگونAه تعلAل              

. ، به عنAوان يAک سAنگ بنAای اسAاس، غيAر قابAل قبAول اسAت         یپذيرش مفهوم تکنولوژ 

چرا که در اينجا موضوع جلو رفتن کورمAال کورمAال نيسAت بلکAه در پAيش گAرفتن راه            

هم از اين روسAت کAه     .  است که قبًال کشورها پيشرفته ی جهان هموار کرده اند          یدراز

 تعليمات تکنولوژيکی و علمی مردم ما و بAه خصAوص    فيدل اين چنين مصرانه نياز به     

  .قشر پيشتاز را تأکيد می کند

 توليدی، اختالف بين ضرورت های مادی یها در قلمرو انديشه های جدا از فعاليت   

بشر مدت های مديدی است کAه مAی کوشAد از    . و معنوی را بهتر می توان مشاهده کرد    

 يا ٨در حالی که با . نجات دهد» يگانیاز خودب «طريق فرهنگ و هنر، خويشتن را از        

    مAAی افتAAد، پAAس از فراغAAت از کAAار بAAا     مAAرگ سAAاعت کAAار روزانAAه بAAه حAAال     ٨بAAيش از 

   لکAن ايAن داروی شAفابخش، آغشAته    .  معنAوی اش حيAات دوبAاره مAی يابAد           یآفرينش ها 

او بAه دفAاع از    . تAالش فAردی بAرای هAم سAويی بAا جهAان             : به ميکرب همان مرض است    

 بر می خيزد که به دست محيط سAرکوب شAده اسAت و نسAبت بAه مفAاهيم             فرديت خويش 

زيبايی چنان واکنشی نشان می دهد که گويی آرزويAش حفAظ نAوعی عصAمت مAريم وار         

  .است

قAAانون ارزش، حAAاال ديگAAر .  واقعيAAات ازو ايAAن چيAAزی نيسAAت جAAز تکAAاپو بAAرای فAAرار 

 حتAی در حAين بAه        -ارگر نيست، سرمايه داران انحص    یصرفًا بازتابی از مناسبات توليد    

 به هنر می دهند که تبديل به يک ی چنان پيچ و تاب-کار گرفتن روش های کامًال تجربی

هنرمند بايد آن هنری را فرا گيرد که باب طبع روبنا جامعAه  . غالم سر به زير می شود   
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فقط صAاحبان اسAتعدادهای فAوق العAاده ممکAن         . باشد و دستگاه متمردان را مقهور کند      

مابقی يا به جرگه ی جيره خAواران بAی آبAرو        . وانند اثر واقعی خود را بيافرينند     است بت 

  .می پيوندند و يا زير فشار له می شوند

نوعی مکتب کندوکاو هنری جعل می شود که اسمش را تعريAف آزادی مAی گذارنAد،         

محدوديت هايی دارد که ظاهرًا نامحسوس انAد و فقAط هنگAام عيAان           » کندوکاو«اما اين   

شوند که مشکالت واقعی انسان و از خود بيگانگی او ما را با آن محدوديت ها رو می 

 مبتذل به منزلAه  دريچAه ی   یسوژه های اندوهناک بی معنی يا تفنن ها    . به رو می کند   

اطمينان بی دردسری برای جلوگيری از غليAان تشAويش انسAان در مAی آينAد، و بAا ايAن           

ن از حربAه ی هنAر بAرای اعتAراض اسAتفاده      عقيده سAخت مقابلAه مAی گAردد کAه مAی تAوا              

  .نمود

 از آن -آنان کAه دسAت از پAا خطAا نکننAد بAاران از آفAرين بAر سرشAان فAرو مAی ريAزد                       

 بAه هAر حAال    -آفرين هايی که يک ميمون برای ادا و اطAوار در آوردن هAايش مAی گيAرد     

  .شرط الزم آنست که هنرمند، خيال گريز از قفس نامرئی اش را به خود راه ندهد

هنگامی که انقالب قدرت را بدست گرفت، آنها که تحت نظام قبل به کلی رام و اهلی 

 راهAی نAو در   - انقالبی و غيAر انقالبAی     -مابقی. شده بودند، مهاجرت دسته جمعی کردند     

کندوکاو هنری تکانی نو خورد، و لAيکن مسAيرها کAم و بAيش از قبAل       . برابر خود يافتند  

اين طرز تلقی . پنهان گرديد» آزادی«ن بار پشت کلمه ی  معّين بودند و مفهوم گريز اي     

 در ميان انقالبيون هم ظاهر گشت، که بازتAابی از تAأثير ايAده آليسAم بAورژوايی بAر         یحت

  .آگاهی آنان بود

در کشورهايی که جريان مشابهی روی داده، اينگونAه گAرايش هAا بAا نAوعی تعصAب                 

     ر واقAAع از منهيAAات بAAه شAAمار  فرهنAAگ بAAه شAAکل جAAامع آن د . افAAراط مواجAAه شAAده اسAAت 

. می رفته و قله ی عروج فرهنگ همانا ترسAيم دقيAق طبيعAت محسAوب مAی شAده اسAت             

بعدها، جلوه  مکانيکی واقعيات اجتماعی، آنطAور کAه آنهAا خواهAان نمAايش آن بودنAد،                    
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جامعAAه ای ايAAده آل و تقريبAAًا : نشAAانه ی صAAعود هنرمنAAد بAAه قلAAه ی فرهنAAگ تلقAAی گرديAAد 

  .رگونه خصومت و تضاد، جامعه ای که آنها سعی در خلق آن داشتندعاری از ه

ما انقالبيون غالبAًا از دانAش   . سوسياليسم جوان است و مرتکب اشتباهاتی می شود      

و شهامت فکری الزم برای پرورش انسان نوين با روشی نو بی بهره ايم و روشهای         

موضAوع رابطAه ی   (ده اسAت  سنتی نيز متأثر از جامعه ای هستند کAه آنهAا را ابAداع کAر         

عAدم شAناخت مسAايل در سAطح وسAيعی      ). شکل و محتوا در اينجا نيAز مطAرح مAی شAود          

در ضAمن  . مشاهده می شود و ما در زمينAه ی سAازندگی مAادی غAرق مشAکالت هسAتيم         

. هنرمندان با نفوذی هم وجود ندارنAد کAه از نفAوذ انقAالب بAااليی نيAز برخAوردار باشAند              

 بAه هAدف اصAلی، يعنAی آمAوزش مAردم       یبايد بار وظيفه ی دسAتياب     یبنابراين افراد حزب  

  .را، راسًا به دوش بگيرند

از اين رو آنچه اکنون دنبال می شود سAاده گردانAی اسAت، چيAزی کAه بAرای همگAان            

کندوکاو هنری حقيقی به پايAان  . قابل فهم باشد، چيزی که مأمور و کارگزار آنرا بفهمد 

ميخAتن ارزشAهای کنAونی سوسياليسAتی بAا بقايAای       مAی رسAد و فرهنAگ عمAومی از در آ    

بAه ايAن ترتيAب رئاليسAم سوسياليسAتی بAر       . بنا می شAود  ) لذا بی خطر  (فرهنگی گذشته     

  .پايه های هنر قرن پيش ظهور می کند

اما هنر رئاليستی قرن نوزدهم نيAز دارای سAيرتی طبقAاتی اسAت، کAه شAايد محتAوای            

رن بيستم بيشتر باشAد کAه بAرمال کننAده ی درد     سرمايه دار آن به مراتب از هنر منحط ق  

در عرصAAه ی فرهنAAگ، سAAرمايه داری هAAر چAAه در  . و رنAAج انسAAان از خودبيگانAAه اسAAت

چنته داشته عرضه نموده، و اينک چيزی جز بوی تعفن يک جسAد، يعنAی همAين فسAاد           

  .هنری امروز، از آن به جای نمانده است

بهAAای منجمAAد رئاليسAAم سوسياليسAAتی  ولAAی چAAرا بايAAد تنهAAا نسAAخه ی معتبAAر را در قال  

را در برابAر رئاليسAم سوسياليسAتی َعَلAم کنAيم،            » آزادی«انيم  تAو جستجو کنيم؟ مAا نمAی       

چرا که آزادی هنوز وجود خارجی ندارد و تا رشد کامل جامعه ی جديAد نيAز بAه وجAود                  

يسAم  د اعظمی که داعيAه ی رئال ببا اين وجود، ما نبايد با تکيه بر تخت مو         . نخواهد آمد 
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 از نيمAAه ی اول قAAرن نAAوزدهم بAAه بعAAد را   یبAAه هAAر قيمتAAی را دارد، کليAAه ی صAAور هنAAر  

خواهد بود، يعنی لغزيدن بAه گذشAته و   » پرودونی«تخطئه کنيم، زيرا اين همان اشتباه     

غل و زنجير زدن به هنر نمايی انسانی که تAازه بAه دنيAا مAی آيAد و در حAال خودسAازی              

  .است

 فرهنگAی اسAت کAه       -پديد آوردن يک مکانيسAم ايAدئولوژيکی      آنچه ما بدان نيازمنديم     

هم تاب تحمل کندوکاو آزاد را داشAته باشAد و هAم قAدرت ريشAه کAن سAاختن علAف هAای                     

  .هرزه ای را که در زمين بکر سوبسيد پرداختن های دولتی به راحتی رشد می کنند

 اسAت؛ و  در کشور ما اشتباه رئاليسم مکانيکی رخ نAداده، بلکAه عکAس آن رخ داده          

علتش هم نفهميدن لزوم آفرينش يAک انسAان نAوين اسAت، انسAان نAوينی کAه نAه عقايAد                     

  .نوزدهم را معرف باشد و نه عقايد قرن بيمار و منحط ما را

 تنظيم  آناگر چه اين هنوز يک آرزوی ذهنی است و روش و قاعده ی معينی برای         

اين دقيقAًا يکAی   . کم باشيمنشده است، لکن ما بايد در پی ساختن انسان قرن بيست و ي          

هر موفقيت تئوريکی که ما در اين زمينه کسب . از اهداف مطالعات و فعاليتهای ماست

 و يا بر عکس، هر نتيجه گيری جامع تئوريکی کAه بAر مبنAای تحقيقAات مشAخص            -کنيم

 لنينيسAAم و بAAه آرمAAان - بAAه منزلAAه ی کمAAک بAAا ارزشAAی بAAه مارکسيسAAم -مAAا حاصAAل شAAود

  .بشريت خواهد بود

با نشان دادن واکنش عليه انسان قرن نوزدهم، ما به ورطه ی انحطAاط قAرن بيسAتم         

  اين اما اشAتباه هولنAاکی نيسAت، اگAر بAر طAرف شAود و مAا راه را بAر تجديAد                 . لغزيده ايم 

  .نظر طلبی غير اصول نگشاييم

عقايد جديد به نحو مطلوبی در درون جامعه قوام می گيرند و تAوده هAای وسAيع بAه                  

وجود امکانات مادی همگون و يکسان، برای رشد .  باالتری از رشد می رسند     درجات

حAال زمAان   . کليه ی افراد جامعه، ثمربخشی تالشهای فعلAی را بAه دنبAال خواهAد داشAت               

  .مبارزه است، آينده نيز به ما تعلق دارد
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مشکل بسياری از هنرمندان و روشنفکران ما در گناه اوليه ی آنها : خالصه بگويم

درخAت نAارون ممکAن اسAت از     . بدين معنی که آنها حقيقتAًا انقالبAی نيسAتند    : ته است نهف

های  نسل. طريق پيوند، گالبی بدهد، ولی ما بايد به فکر کاشتن درخت گالبی هم باشيم

هAر قAدر   . جديدی قدم به عرصه ی وجود خواهند گذاشت که از آن گناه اوليAه منAزه انAد      

 آن وسAيع شAود، احتمAال ظهAور هنرمنAدان        یمAاي که صحنه ی فرهنگ و امکانAات خودن       

  .بزرگ هم بيشتر می شود

وظيفAAه ی مAAا ايAAن اسAAت کAAه نسAAل حاضAAر را، کAAه بAAه خAAاطر تضAAادهايش دچAAار از هAAم  

گسيختگی گرديده، از انحراف باز داريم و به او اجازه ندهيم کAه نسAلهای بعAدی را هAم        

تابع طرز فکAر رسAمی بAه    ضمن اينکار نبايد غالمان حرف شنو و      . به انحراف بکشاند  

        کAAAه اموراتشAAAان بAAAه هزينAAAه ی دولAAAت » دانشAAAجويان بورسAAAيه«وجAAAود بيAAAاوريم؛ و نAAAه 

انقالبيAAونی قAدم بAAه جلAو خواهنAAد   . مAی چرخAAد و هنAر باصAAطالح آزاد را تجربAه مAAی کننAد    

و اين احتيAاج  . گذاشت که نغمه ی انسان نوين را با صدای حقيقی مردم خواهند سرود          

  .دبه زمان دار

  .در جامعه ی ما جوانان و حزب نقش مهمی را ايفا می کنند

جوانAAان بAAه ويAAژه از اهميAAت خاصAAی برخوردارنAAد، چAAرا کAAه خميرمايAAه ای عAAاری از   

رفتار ما با جوانان در انطباق بAا  . آلودگی های پيشين هستند برای ساختن انسان نوين       

 می شود و درگير نمودن امور تعليماتی جوانان هر روز کامل تر. آمال و اهداف ماست

دانشAجويان بورسAيه ی مAا در    . آنان در نيروی کار از ابتدای امر همواره مد نظر است     

 جنبAه  پAاداش   یکAار در مAوارد  . تعطيالت و يا در ضمن تحصيل، به کAار يAدی مشAغولند        

نسAل نAوينی   . دارد، در موارد ديگر جنبه ی آموزش، ليکن هرگز تنبيه تلقی نمAی شAود        

  . استدر شرف تولد

حAAAزب يAAAک سAAAازمان پيشAAAتاز و متشAAAکل از بهتAAAرين کAAAارگرانی اسAAAت کAAAه از طAAAرف  

با اين که حزب يک اقليت بAه  .  عضويت در حزب پيشنهاد می شوند    یهمکارانشان برا 

شAمار مAAی رود، ولAAی بAه لحAAاظ کيفيAAت کادرهAAايش از نفAوذ و اعتبAAار زيAAادی برخAAوردار    
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ن ماست، در صورتی که توده هAا  تبديل حزب به يک حزب توده ای آرزو و آرما  . است

بAAه سAAطحی از رشAAد هAAم طAAراز بAAا پيشAAتاز رسAAيده باشAAند؛ يعنAAی هنگAAامی کAAه از طريAAق      

  .آموزش، کمونيسم را پذيرا شده باشند

خود حزب . اين هدف آموزشی به طور دائم محور فعاليت های ما را تشکيل می دهد

  خودگذشAAتگیسAAخت کوشAAی و ازکادرهAAای آن بايAAد مظهAAر  . يAAک سرمشAAق زنAAده اسAAت 

آنها بايد با عمل خAود تAوده هAا را بAه سAرانجام مقصAود رهبAر کننAد؛ و ايAن امAر                   . باشند

متضمن سالها مبارزه  دشوار با مشکالت سازندگی اقتصادی، دشمنان طبقAاتی، فسAاد            

  .به جا مانده از گذشته، و امپرياليسم است

      تAAوده هAAای  اکنAAون مAAی خAAواهم در بAAاره ی نقAAش فAAرد بAAه عنAAوان جزيAAی از انبAAوه         

آنچAAه مAAی گAAويم تجربAAه  ماسAAت، نسAAخه و تجAAويز . سAAازنده ی تAAاريخ، توضAAيحاتی بAAدهم

  .نيست

فيAAدل نيAAروی محرکAAه ی انقAAالب را در سAAالهای نخسAAت آن، و همچنAAين رهبAAر آن را    

     امAAAا گAAAروه قابAAAل . آهنAAAگ انقAAAالب را نيAAAز همAAAواره او تعيAAAين کAAAرده اسAAAت  . تAAAأمين کAAAرد

و . هم هستند که دارند به موازات رهبر مرکزی رشد می کنند     از انقالبيون    یمالحظه ا 

توده ی وسيعی هم هست که به لحاظ ايمAان بAه رهبAرانش، از ايشAان پيAروی مAی کنAد؛              

  .اين ايمان، ناشی از توانايی رهبران در توجيه آمال و خواسته های توده است

نAد، يAا چنAد    در اينجا موضوع اين نيست که يک نفر بايد چند کيلو گوشAت مصAرف ک          

 چAه مقAدار جAنس    یبار در سال می تواند کنار دريا بAرود؛ و يAا بAا دسAتمزدهای امAروز                  

موضوع اين است کAه فAرد خAود را کامAل تAر حAس            . لوکس می توان از خارج تهيه کرد      

  .کند، احساسی حاکی از غنای درونی بيشتر و مسئوليتی بيش از پيش داشته باشد

   فهمAد کAه دوران شAکوهمندی کAه در آن زنAدگی        فرد در کشور ما ايAن مسAئله را مAی          

. و هAAم اکنAAون بAAا ايثAAار آشناسAAت امAAی کنAAد، دوران فAAداکاری و از خAAود گذشAAتگی اسAAت؛  

رزمندگان سييرامايسترا و جاهای ديگر اولين کسانی بودند که اين مسئله را فهميدند،        

د فداکاری و از کوبا کشور پيشتاز آمريکای التين است و باي. بعدها کل کوبا آنرا فهميد
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خودگذشتگی را به منصه ی ظهور برساند، چAرا کAه بAا داشAتن موقعيAت يAک پيشAگام،                

  .راه کسب آزادی کامل را به توده های آمريکای التين نشان می دهد

 بايد نقش پيشتاز خAود را ايفAا کنAد؛ و در اينجAا بايAد اذعAان              یدر داخل کشور، رهبر   

 که فرد همه چيزش را در اختيAار آن مAی گAذارد    نمود که در يک انقالب واقعی، انقالبی 

و انتظAAار دريافAAت کAAوچکترين پAAاداش مAAادی نAAدارد، عهAAده دار بAAودن وظيفAAه ی پيشAAتاز  

انقالبی ضمن آن که از شکوه و عظمت برخوردار است، از رنAج و تAألم نيAز بAی بهAره                

  .نيست

مای عمل اين گفته اگر چه ممکن است مضحک به نظر آيد، ولی به اعتقاد من راهن             

غيAر مکAن اسAت کAه انقالبAی          . يک انقالبی حقيقی، احساسات عميق عاشقانه ی اوسAت        

از اهم جلوه های پر التهاب زندگی يک .  باشد کيفيتاصيلی را بتوان يافت که فاقد اين        

 درنAگ   ی، ضرورت ترکيب احساسAات آتشAين بAا خونسAردی هشAيارانه و اتخAاذ بA                 رهبر

انقالبيون پيشتاز ما بايد عشق به . صبی استتصميمات دردناک بدون احساس تنش ع    

خلق ها و عشق به واالتAرين هAدف هAا را بAه شAکلی جAدايی ناپAذير کمAال مطلAوب خAود             

 های کوچک روزمره اکتفا و به سطح تنزل نمايند که  حبتآنها نمی توانند به م    . سازند

  .افراد عادی عشق خود را بيان می کنند

 يادگيری ی تازه به حرف آمده اند، اما موردی برا دارند کهیرهبران انقالب فرزندان

همسرانی دارنAد کAه بايAد بخشAی از فAداکاری و از خودگذشAتگی        . نيافته اند » بابا«کلمه  

دايAره ی دوسAتان آنهAا محAدود     . آنان باشند تا انقالب بتواند به سر منزل مقصود برسAد    

يگری برای آنها وجAود  خارج از اين دايره، زندگی د. به جمع رفقای انقالبی شان است 

  .ندارد

در چنين شرايطی انسان بايد بهره مند از احساس انسان دوستی، عدالت خAواهی و      

حقيقAت جAويی بAااليی باشAد تAا مبAادا گرفتAار تعصAبات افراطAی، مکتAب گرايAی خشAAک و            

 وقفه بکوشيم تا اين عشق به انسان هAای زنAده، بAه          یما بايد ب  . انزوا از توده ها گردد    

  .يد؛ عملی که سرمشق ديگران باشد و نيروی محرکه ايجاد کندعمل در آ
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فرد انقالبی، اين نيروی محAرک ايAدئولوژيکی انقAالب در درون حAزب، تمAام انAرژی         

خود را صرف چنين فعاليت بی وقفه ای ميکنAد کAه فقAط بAا مAرگ او بAه پايAان ميرسAد،                

نانچAه پAس از    چ. مگر آن که ساختن سوسياليسم در مقيAاس جهAانی حاصAل شAده باشAد               

انجAAAام مبAAAرم تAAAرين وظAAAايف در گسAAAتره ی ملAAAی، آتAAAش انقالبAAAی او فAAAروکش کنAAAد و او   

انترناسيوناليسم پرولتری را بدست فراموشی بسپارد، انقالبی که تحت رهبری اوسAت            

نيروی محرکه ی خAود را از دسAت خواهAد داد و در نتيجAه دچAار نAوعی خمAاری تسAلی            

 استفاده آندشمن آشتی ناپذير ما، به نفع خود از بخش خواهد شد که امپرياليسم، اين  

ت انقالبAی  ورانترناسيوناليسم پرولتری نه تنها يک وظيفه بلکه يک ضر        . خواهد نمود 

  .ما مردم خود را در اين مکتب آموزش می دهيم. است

البته در اوضاع کنونی خطراتی نهفته است که فقط به تعصب گرايی و يا قطع پيوند   

خطر ديگر مربوط . نيمه ی راه انجام وظيفه ی خطير، منحصر نمی شودبا توده ها در 

اگAر کسAی فکAر کنAد کAه بAا       . به ضعف هAايی اسAت کAه امکAان دارد گريبAان گيAر مAا شAود              

ريختن تمام هستی اش بAه پAای انقAالب، در عAوض نبايAد نگAران باشAد کAه فرزنAدش از                   

 بAAرآورده نمAAی شAAود، داشAAتن بعضAAی چيزهAAا محAAروم بمانAAد، و يAAا مايحتAAاج خAAانواده اش 

آنگاه با چنين توقعی مصAونيت فکAر اش را در برابAر ميکAرب هAا فسAاد آينAده از دسAت               

  .خواهد داد

در مورد ما اين اصل جا افتاده است که فرزنAدان مAا بايAد همAان چيزهAايی را داشAته                  

باشند که فرزندان مردم عادی دارند، و اگر آنها چيزی را ندارند، الزم نيست فرزنAدان               

. اين مسAئله را خAانواده هAای مAا بايAد بفهمنAد و بAرای آن مبAارزه کننAد         . ا داشته باشند م

انقالب را انسانها به انجام می رسانند، و انسان بايد روحيه ی انقالبی اش را هر روز   

  .صيقل بدهد

در رأس ايAن سAتون پهنAاور فيAAدل    . بAدين ترتيAب مAا بAه حرکAAت خAود ادامAه مAی دهAAيم       

پAAس از او . از گفAAتن ايAAن موضAAوع نAAه شAAرمنده ايAAم و نAAه ترسAAان   و مAAا -ايسAAتاده اسAAت

بهترين کادرهای حزب قرار گرفته اند، و درست پشت سر آنها چنان که نيAروی عظAيم        
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ساختار مستحکمی از افراد کAه  : آن به راحتی حس می شود، کل مردم جای گرففته اند  

ه بايد کرد، انسAانهايی  بسوی هدفی مشترک گام بر می دارند، افرادی که دريافته اند چ        

  . نياز به در شوند و به عرصه ی آزادی راه يابندیکه می جنگند تا از معرکه 

اين مجموعه ی بزرگ خود را متشکل می کند و اين تشکل نتيجه ی آگاه شدن ايAن        

حاال ديگAر ايAن مجموعAه يAک نيAروی پراکنAده و       . مجموعه به لزوم چنين تشکلی است   

 هزاران ترکش نارنجکی که منفجر شده باشد؛ نيرويی نيسAت  جدا از هم نيست، همانند    

ش در کشمکشی نAاگزير بAا اجAزای ديگAر، در انديشAه ی نجAات خويشAتن از        ئکه هر جز 

  .آينده ای تاريک باشد

مAAا مAAی دانAAيم کAAه فAAداکاری هAAا در پAAيش اسAAت و بايAAد تAAاوان ايAAن حقيقAAت پرافتخAAار را  

در موقعيAAت  مAAا،. ا بAAه عهAAده داريAAمقAAش پيشAAتاز ربپAAردازيم کAAه بAAه عنAAوان يAAک ملAAت، ن 

کAAه در رأس  رهبAری، ايAAن را هAAم مAAی دانAAيم کAAه در قبAال قAAرار داشAAتن در رأس مردمAAی  

هر يک از ما، آگاه است که . آمريکای التين قرار دارند، بايد از جان خود مايه بگذاريم

خشAنودی از انجAام وظيفAه، پAاداش اوسAت؛ و بAا پيشAروی در کنAار ديگAران، بAه سAوی            

ان نوينی که خطوط پيکرش در افق نمايان است، سهم خود را از فداکاری به موقع انس

  .می پردازد

  :حال اجازه بدهيد چند نتيجه بگيرم

استخوان بنAدی  . ما سوسياليستها آزادتريم زيرا کامل تريم؛ کامل تريم زيرا آزادتريم 

 و پوسAت و  آنچAه هنAوز نAداريم گوشAت    . آزادی کامل ما از هم اکنون شکل گرفتAه اسAت        

  .جامه ايست بر تن اين استخوان بندی؛ و اينها را ما به وجود خواهيم آورد

  . ما و توشه ی روزانه ی آن به قيمت خون و فداکاری فراهم شده استیآزاد

  .قسطی است که بايد برای بنای آزادی بپردازيم: فداکاری ما آگاهانه است

      AAايی ناشAAم هAAيچ و خAAا پAAوالنی بAAی طAAا راهAAيش روی مAAت پAAه اسAAه  . ناخته نهفتAAا بAAم

  .ما انسان قرن بيست و يکم؛ يعنی خود را خواهيم ساخت. محدوديت های خود واقفيم
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ما در عمل روزانه، خود را ساخته و پرداختAه خAواهيم کAرد؛ و بAه آفAرينش انسAانی                 

  .نوين با تکنولوژی جديد دست خواهيم يافت

      Aای مAال و ارزش هAير    فرد تا آنجا که بتواند واالترين آمAد و از مسAور کنAردم را متبل

  .اصلی منحرف نشود، در بسيج و رهبری توده ها نقش پيدا می کند

  .هموارکننده ی راه، گروه پيشتاز است که شامل بهترين، يعنی حزب است

چشم اميد ما به آنان دوخته است و آنها   . خميرمايه ی اصلی کار ما، جوانان هستند      

  .ب را از ما تحويل بگيرندرا آماده می کنيم، تا درفش انقال

اگر مضمون جسAته و گريختAه ی ايAن نامAه چيAزی را روشAن کAرده باشAد، بAه هAدفی                 

سالمهای تشريفاتی ما را بپذيريد کAه چيAزی   . رسيده است که انگيزه ی نوشتن آن بود       

  .است» يا مريم مقدس«شبيه فشردن دست يا عبارت 

  

  !                                     يا مرگ يا وطن                                            

   

   

  

   

  


