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  کمونيسم چيست؟
  

د اندازه توان و استعدادش داوطلبانه کار می کمونيسم يک افق اجتماعی است جامعه ای است که در آن ھر کس به  کن

ه شود و به اندازه نيازش آزادانه از کلي د مي ره من دگی بھ د . نعمات زن زار تولي ر اب ن نظام مالکيت خصوصی ب در اي

ر ملغی ميشود و ه صرفا ب شود ك ديل مي ه تب ه امری داوطلبان اش، ب رار مع زد و ام رای م ار ب اساس  کار از يک اجب

ونی از  وابستگی انسانھا به. فتی به نياز اجتماعی انجام خواھد گرئدرک وظيفه و پاسخگو تقسيم کار اسارت آور کن

ه ار داوطلبان تن ک سان در م ه يک سانھا ب ی رود و ان ين م ا و  ب تعداد ھ د اس رای رش وی ب ادی و معن ات م از امکان

وژی . توانائيھای شخصی خود برخوردارخواھند شد و از خود بيگانگی انسان برای ھميشه پايان می يابد علم و تکنول

زايش  چنگال رقابت به بند کشيده شده است، آزاد می گردد و در نتيجه بازده كار با سرعتى غير که در قابل تصور اف

از  می يابد، تأمين زندگی مرفه و شايسته انسان به ھدف توليد تبديل ورد ني ه خدمات و محصوالت م خواھد شد و ھم

 مين می شودأانسانھا تنيازھای مادی و معنوی  بشر را در مقياس انبوه توليد و کليه

   

ر ا و تبعيضات نظي ابرابری ھ ر می گریستم کمونيسم کليه اشکال استثمار، ن اد ب ی را از بني ر زن و ستمگری مل  ب

ه . جنگ و نا امنی رھا می سازد چيند و بشريت را برای ھميشه از کابوس ژادی جای خود را ب تنگ نظری ملی و ن

ی وعه دولت ب. خواھد داد ھمبستگی انسانی ا بوروکراسی و ارتش و دستگاھھای امنيت ردم ب افوق م روی م وان ني  ن

انی شارکت ھمگ را م ای آن ت و ج د ياف انی زوال خواھ ر دموکراتيک پارلم ستمھای غي اری و  سي ھروندان و ھمي ش

  .تگرف ھماھنگی آزادانه و داوطلبانه در اداره امور جامعه خواھد

 

  کمونيسم جنبش و حرکت است 

ب سم يک جن ی است شکموني اعی عين ان دادن. اجتم رای پاي ارزه ب ه نظام سرمايه داری مب ارگران علي ارزه ک ه  مب ب

ه نظام سرمايه اعی ک ار آسيب ھای اجتم رای زدودن آث ارزه ب ا، مب ه  تبعيضات و ستمگری ھ ر پيکر جامع داری ب

ات ا و خراف دگی ھ ه عقب مان ارزه علي ار بشری وارد کرده است، مب ن نظام، مب ه گر اي رای نجات محيط توجي زه ب
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ه  ی سرمايهئزيست انسان از چنگال سود جو داری، مبارزات اجتماعی ھمين امروز انسانھا عليه جنگ و بربريت ک

ان دارد به افق اجتماعی ان جري ای جھ دين  .کمونيسم نظر دارند، بخش ھای مختلف جنبش عظيمی ھستند که در پھن ب

در اشكال مختلف و در  عليه وجوه مختلف نظام سرمايه داریمعنی کمونيسم ھمين جنبش حی و حاضری است که 

  .جلو چشمان ما جريان دارد

 

  جھان بينی است کمونيسم يک 

سان ؤس پاسخ به. کمونيسم يک نگرش و روش علمی شناخت جھان ھستی است شه ان االتی است که ھزاران سال اندي

ستی يک مکتب آکادميک . وده باشدپاسخگوئی به آن ب خود مشغول داشته بدون آنكه قادر بهه را ب ی کموني ان بين جھ

ا. تفسير جھان بلکه فراتر از آن تغيير جھان است نيست و ھدف آن نه ه علمی است ب ا ک ديگر  اين جھان بينی از آنج

وم تکامل  علوم زمانه خود رابطه دارد و با پيشرفت زمان و تحوالت اجتماعی، اقتصادی و ای ديگر عل سياسی، ھمپ

سم و سرسپردگی در  تجربه شکستھا و پيروزيھا. می يابد و کامل تر ميشود رو دگماتي ر می سازد، از اين ی ت آنرا غن

  ندارد جھان بينی کمونيستی جائی

 

  معضالت جھان امروز است حل کمونيسم يک راه حل عملی و انسانی و يک بديل برای 

ديلھا طلبان، دولتھای حاکم، برای حل معضالت اجتماصالح مصلحين اجتماعی، اه ب اه و بيگ ه  یئاعی زمانه ما گ ارائ

ره وأمس. می دھند ی و غي تم مل ان، س ر زن تم ب ست، س ودگی محيط زي سم از لحاظ  له گرسنگی، آل ديل کموني ره، ب غي

 اما بانيان اين نظام چه ری،عوارض ناشی از نظام سرمايه دا واقعی و عملی، راه حلی است برای پايان دادن به ھمه

  ی دارند؟ئبديل ھا

رد، م٧٠صرف کمتر از  با ين محود ک ده گرسنگی را از روی زم ه  ليارد دالر در سال می شود پدي در حاليکه ھزين

ارد دالر است٢٠٠مريکا در عراق ساالنه اارتش  ا اختصاص بخش کمی از سودھای  محيط زيست را.  ملي ا ب تنھ

ه است و . ساخت وند، ميتوان به مراتب سالمترکالنی که انباشته ميش ان بيگان کمونيسم با ستمگری ملی، با ستم بر زن

د حل ھایاز اينرو راه  ه ميدھ ا ارائ ابرابری ھ ن ن ه اي ه نظام. واقعی و عملی برای خاتمه دادن ب سرمايه  در حالی ک

  .ميشود داری خود عامل بقای اين تبعيضات و نابرابريھاست و از ادامه آن بھرمند

 

  است پيشرو کمونيسم روش زندگی، روش مبارزه، فرھنگ و اخالقيات 

ا. فعاليت کمونيستی است ی ناپذيرئانسان دوستی يک وجه جدا سان استئزيرا ھدف جنبش کمونيستی رھ روش . ی ان

سم، ستراتژی و تاکت مبارزه کمونيستی رای کموني ن ب ر اي ا ب ر خود دارد، بن را ب از  يکدر عين حال رنگ ھدف آن

د کار بردن ھر وسيله ای را توجيهه ی است، برای کمونيسم حقانيت ھدف، بئجنس ھدف نھا ا. نمی کن سم دني ی ئکموني

م نمی رسد است که در آن انسان آزارش به انسان که سھل است حتی به وان ھ دگی و . حي ستھا در زن رو کموني از اين

ب ز صلح طل ا زمانيکه  در مبارزه امروز خود ني د و ت ه خشونت متوسل نمی شوندان ند، ب . مجبورشان نکرده باش

ه اخالقيات سبت ب ار ن اعی، رفت ه محيط  کمونيستھا در برخورد به مسائل زمانه خود نظير تبعيضات اجتم ان، ب کودک

 .مبارزه کمونيستی ندارد ی درئود پرستی جاخود خواھی و خ. زيست، متعالی، پيشرو و انسانی است

ان  رزه صادقانه است، زيرا حقيقت درمبارزه کمونيستی يک مبا ه کتم ازی ب ا است و ني جھت خواست و حرکت آنھ

  .ھميشه ھمه حقيقت را به مردم می گويند از اينرو کمونيستھا. حقيقت ندارند
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  تاريخی است کمونيسم يک ضرورت 

که امکان اجتماعی بلکه ضرورتی تاريخی است  کمونيسم يک مدينه فاضله و يک آرزوی شيرين و خيالبافانه نيست،

شريت  تحقق آن در بطن ھمين نظام کنونی به تدريج فراھم آمده است و اگر حرص و ولع سودجويانه سرمايه داران ب

  .ويرانگر به عصر بربريت باز نگرداند تحقق آن اجتناب ناپذير است را از طريق جنگھای

م می کوشيد  برخودمی دانيم که نظام سرمايه داری در شکل دولتی آن که نام کمونيسم  انی ھ داشت و بورژوازی جھ

ه نظام سرمايه داری . قدری دشوارتر ساخته است تا آنرا به ھمين عنوان معرفی کند، کار ما را اما تداوم مبارزه علي

تصويری  وسيله مارکس و انگلس پی ريزی شد خود بھترين وسيله برای زايل کردن آنه کمونيستی که ب و سالح نقد

  كند وازی برای نا اميد کردن بشريت می خواھد به افكار عمومی القاءاست که بورژ

  


