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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ١۵

  

  سوسياليسم علمی
  

 جريان سه پراتيک بزرگ انقالبی سوسياليسم علمی دکترينی است که توسط کارل مارکس و فريدريش انگلس در

  . ميالدی پايه گذاری شد١٩در قرن ) مبارزۀ طبقاتی، مبارزۀ توليدی و آزمون ھای علمی(

ی که موجب پيدايش بورژوازی و پرولتاريا و تضاد آشتی ناپذير آنھا شده است و کشف بررسی و تحليل روند تاريخي

ت اقتصادی، سياسی و اجتماعی موجود، محتوای اساسی ابزار حل اين تضاد و تصادم آنتاگونيستی در وضعي

  .دھند سوسياليسم و کمونيسم علمی را تشکيل می

سوسياليسم علمی به مثابۀ سيستم انديشه ھا و آموزش ھای مارکس و انگلس، از يک طرف ادامه و تکامل جريانات 

و سوسياليسم است و از طرف ديگر  در زمينۀ فلسفه، اقتصاد و تيوری ھای انقالب اجتماعی ١٩ و ١٨فکری قرن 

  .محصول تضاد ھای طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی در دوران سرمايه داری و امپرياليسم

  :سوسياليسم علمی از سه جزء تشکيل شده است

بينش علمی از تاريخ، يا ماترياليسم تاريخی که شامل بررسی تکامل جوامع طبقاتی و به طور مشخص  -١

از لحاظ ساخت (ی ما قبل سرمايه داری و تيوری شيوۀ توليد سرمايه داری شامل تيوری شيوه ھای توليد

  . است)  سياسی-  ايدئولوژيک و قضايی -اقتصادی 

 .ی يا ماترياليسم ديالکتيکفلسفۀ پرولتاريائ -٢

 .ی يا تيوری دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسمئتيوری انقالب پرولتاريا -٣

 تاريخ يعنی در مرحلۀ پيدايش طبقۀ کارگر معاصر، در جريان انقالب صنعتی سوسياليسم علمی در دوران معينی از

  .ی به وجود آمده استو مبارزۀ طبقۀ کارگر عليه بورژواز) ١٩ و نيمۀ اول قرن ١٨در اواخر قرن (اروپا 

لتاريا و مارکس و انگلس به مثابۀ عناصر آگاه و پيشرو طبقۀ کارگر، از طريق شرکت مستقيم در مبارزۀ طبقاتی پرو

ی، جمع بندی ارزات و قيام ھای کارگری و توده ئمتشکل ساختن آن، رھبری و ھدايت اين مبارزه و جمع بندی از مب

از تيوری ھای سوسياليستی تخيلی و جھان بينی ھای غير پرولتری و تخيلی، و نفی ديالکتيکی آنھا باالخره با 

اسی، اجتماعی و فلسفی دوران ماقبل سرمايه داری و زمان مطالعه، بررسی و تحقيق علمی در مسايل اقتصادی، سي
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آنھا مطالعه و تحليل ھمه جانبۀ وضعيت عينی . خود، موفق می گردند سوسياليسم علمی را پايه گذاری و تدوين نمايند

و تضاد ھای درونی جامعۀ سرمايه داری و بررسی انتقادی سوسياليسم و کمونيسم تخيلی را به مثابۀ دو وظيفۀ 

اين دو وظيفه با ھم در يک . طير و اساسی به موازات يکديگر در مرکز فعاليت ھای تحقيقی خود قرار دادندخ

سوسياليسم : "ارتباط متقابل و ديالکتيکی قرار داشتند، زيرا ھمانگونه که انگلس خاطر نشان می ساخت، از يکطرف

 با ماتريال ء در ابتدادادی ناشی شده باشد، می بايجديد مانند ھر تيوری نوينی، ھر چقدر ھم از واقعيات مادی اقتص

  ١."فکری موجود در رابطه قرار گيرد

خود محصول دوران ) که عمدتاً مکاتب سوسياليستی و کمونيستی تخيلی بود(و از طرف ديگر، اين ماتريال فکری 

بش پرولتری و مبارزات ی و به دنبال آن رشد جنينی و بطئی جنوداليسم، پيدايش انقالبات بورژوائاضمحالل في

از اينرو مارکس و انگلس با مطالعۀ جامع و دقيق شرايط عينی سيستم سرمايه داری، . مستقل کارگری اروپا بود

 دوران ماقبل خود را از پوستۀ غير واقعی، پندارگرايانه، نطفه ھای درست، سالم و انقالبی انديشه ھای سوسياليستی

آن را بر روی يک "غير علمی و غير پرولتری آن جدا ساخته و برای تبديل سوسياليسم به علم، قبل از ھر چيز، 

  ٢.ساختند" زمينۀ عينی استوار

 گاه اساساً از ارد می آورد، ھيچرغم انتقاد شديدی که به سيستم سرمايه داری و عملکرد آن و سوسياليسم تخيلی، علی

خارج نشد و به سالح تيوريک تغيير ) سوبژکتيف( يک سلسله نظريات و نسخه ھای اجتماعی تخيلی و ذھنی محدودۀ

 ديالکتيکی تاريخ مسلح نبود و لذا نمی –سوسياليسم ماقبل مارکسيسم به بينش ماترياليستی . واقعيت تبديل نگرديد

 توليد سرمايه داری، مکانيسم استثمار و تضاد ھای درونی و ذاتی جامعۀ سرمايه داری توانست به طور علمی شيوۀ

در . و باالخره شرايط زايش، تکامل و زوال اجتناب ناپذير اين سيستم را مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار دھد

جو  و ات اجتماعی را جستتوانست به طور درست منشاء تغييرات، تحوالت و انقالب نتيجه، اين سوسياليسم نه می

  . سامانی ھای جامعۀ سرمايه داری را در دست داشته نمايد و نه ابزار حل ناب

و با تدوين ) زندگی اجتماعی انسان(مارکس و انگلس با به کار بستن ماترياليسم در قلمرو پديده ھای اجتماعی 

ماترياليسم تاريخی و قانون ارزش (گ خود تيوری شيوۀ توليد سرمايه داری، يعنی به عبارت ديگر با دو کشف بزر

ما اين دو کشف بزرگ، درک ماترياليستی تاريخ و : "انگس می گويد. سوسياليسم را به علم تبديل کردند) اضافی

با اين  دو کشف، سوسياليسم به علم تبديل گرديد و اکنون . افشای راز توليد سرمايه داری را مديون مارکس ھستيم

  ٣." به جزئيات و روابط آن پرداختبايد در وھلۀ اول

بر . شايستگی مارکس و انگلس در اين نھفته بود که برای اولين بار سوسياليسم را با جنبش کارگری امتزاج دادند

خالف سوسياليست ھای تخيلی، آن ھا ثابت کردند که سوسياليسم تنھا يک آرزوی تخيلی انسان ھا نيست بلکه نتيجۀ 

آنھا نشان دادند که پرولتاريا تنھا طبقۀ انقالبی . عۀ سرمايه داری و مبارزۀ طبقاتی استضروری و منطقی رشد جام

مصمم و پيگير است که رسالت انھدام نظام سرمايه داری و ايجاد جامعۀ نوين سوسياليستی و کمونيستی را بر عھده 

. و ديکتاتوری پرولتاريا مستقر می شودو اين جامعه نه از طريق مسالمت آميز بلکه به وسيلۀ انقالب قھر آميز . دارد

مارگران و ديکتاتوری پرولتاريا نيز در سرتاسر دوران ساختمان سوسياليسم برای سرکوب نيروی مقاومت استث

يا به ؤسوسياليسم بدين ترتيب از تخيل و ر. ی کمونيسم الزم و ضروری استساختمان شرايط زير بنائی و روبنائ

                                                 
  "انتی دورينگ: " انگلس-  1
  "انتی دورينگ: " انگلس-  2
  "انتی دورينگ: " انگلس-  3
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نيروی انسداد ناپذير جاذبۀ اين " :ھنمای عمل پرولتاريا و کمونيست ھا تبديل گرديديک تيوری علمی انقالبی و ر

تيوری که سوسياليست ھای تمام کشور ھا را به طرف خود کشانيده است در اين است که روح انقالبی را با کاراکتر 

  ٤."تلفيق داده است) که آخرين کالم علوم اجتماعی است(عالی و دقيق علمی 

کس و انگلس، لنين، ستالين و مائوتسه دون با تکيه بر تجارب انقالبی روسيه و چين، تجربۀ ساختمان پس از مار

سوسياليسم در اين کشور ھا و تجربۀ تاريخی مبارزات طبقاتی پرولتاريا و خلق ھای جھان، سوسياليسم علمی را 

  .تکامل دادند

رزۀ دوران ساز پرولتاريا، تا ساختمان کمونيسم در آموزش سوسياليسم علمی، به مثابۀ جھان بينی و رھنمای مبا

  .مقياس سراسر گيتی و در جريان پراتيک انقالبی پرولتاريای جھانی تکامل خواھد يافت

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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