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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ٢۶

  

  انقالب سوسياليستی
  

از طريق ( زحمتکشان تحت رھبری طبقۀ کارگر انقالبی است که کليۀ) ئیانقالب پرولتاريا(انقالب سوسياليستی يا 

و بر اساس اتحاد ميان کارگران و دھقانان تھيدست برای سرنگون ساختن ديکتاتوری بورژوازی ) حزب کمونيست

 انقالب ئیھدف نھا. دھند و سيستم سرمايه داری و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا و سيستم سوسياليستی انجام می

  .ر نوع سيستم استثمار و از ميان بردن کليۀ طبقات استسوسياليستی نابودی ھ

 تدوين گرديد و سپس توسط لنين، استالين و مائوتسه ١٩ توسط مارکس و انگلس در قرن ئیتيوری انقالب پرولتاريا

دون با جمع بندی از تجارب انقالبی روسيه و چين، تجربۀ ساختمان سوسياليسم در اين کشور ھا و تجربۀ تاريخی 

خطوط کلی و اساسی اين تيوری به شرح .  کارگری و کمونيستی بين المللی در عصر امپرياليسم تکامل يافتجنبش

  :زيراند

تضاد ھای گوناگون و مبارزات طبقاتی در عصر سرمايه داری و امپرياليسم به طور اجتناب ناپذير به  -١

و برقراری سوسياليسم و کمونيسم انھدام سيستم استثمار انسان از انسان، حاکميت ديکتاتوری پرولتاريا 

  .منجر می گردد

اين انھدام ھنگامی صورت می پذيرد که پرولتاريا، در جريان رشد آگاھی و مبارزات طبقاتی خود و در  -٢

حزب (جريان تشديد بيش از پيش تضاد ھای درونی جامعه، به وسيلۀ حزب پيشقراول طبقاتی خود 

با توسل به انقالب (دستگاه دولتی بورژوازی را قھراً و با اتخاذ مشی صحيح پرولتری، ) کمونيست

 .متالشی نمايد و ديکتاتوری پرولتاريا را بر قرار سازد) مسلحانه

در دوران امپرياليسم و در کشور ھای وابسته به آن، پيروزی بر امپرياليسم و ارتجاع و انجام انقالب  -٣

 .رولتاريا و حزب کمونيست ميسر می باشددموکراتيک نوين و گذار به سوسياليسم، تنھا تحت رھبری پ

در سراسر دوران گذار سوسياليسم و کمونيسم، که يک دوران طوالنی را در بر می گيرد، پرولتاريا  -۴

ديکتاتوری انقالبی خود را بر  حول مبارزۀ طبقاتی و بر اساس ادامۀ انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا تا 

 .نيستی جھانی اعمال می نمايدمحو کامل طبقات و استقرار جامعۀ کمو
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تضاد اساسی شيوۀ توليد سرمايه داری يعنی تضاد ميان خصلت اجتماعی توليد و خصلت خصوصی مالکيت بر 

وسايل توليد که در سطح اجتماعی به شکل تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی در سطح توليد به شکل تضاد ميان 

نه و ھرج و مرج توليد در سطح جامعه بروز می کند، آن نيروی تشکيالت سازمان يافتۀ توليد در سطح کارخا

ای جامعۀ به ج) سوسياليستی(راند و سر انجام منجر به نشستن جامعۀ نوين  محرکی است که جامعه را به پيش می

تضاد ھای فوق الذکر که تضاد ھای ذاتی شيوۀ توليد و ساخت اجتماعی سرمايه . ددرمی گ) سرمايه داری(کھن 

انقالب . دھند موجب بحران ھای عمومی و عميق اقتصادی، اجتماعی و سياسی می شوند را تشکيل میداری 

ی است که در بستر اين تضاد به عۀ سرمايه داری و مبارزۀ طبقاتي نتيجۀ اجتناب ناپذير تضاد اساسی جامئیپرولتاريا

جاد نظام نوين سوسياليستی و کمونيستی کند و به دگرگونی بنيادی سيستم سرمايه داری و اي وجود آمده و رشد می

شيوۀ توليد سرمايه داری با تبديل بيش از پيش اکثريت مردم به پرولتاريا، به قيمت تالشی خويش، : "می انجامد

اين شيوۀ توليد با تبديل ھر چه بيشتر ابزار .  را به وجود می آورد که ناگزير به انجام اين دگرگونی استئینيرو

پرولتاريا نيروی دولتی را . دھد زرگ به مالکيت دولتی، خود راه انجام اين دگرگونی را نشان میاجتماعی شده و ب

  ١." به مالکيت دولت در می آوردأدر دست می گيرد و ابزار توليد را در ابتدا

به که تمام  فوايد اين روند تحولی را غصب کرده و  با کاھش پيوستۀ تعداد سرمايه داران کالن، يعنی آنھائی"

ولی در عين حال عصيان طبقۀ . حجم فقر، فشار، رقيت، فساد و استثمار افزايش می يابد. انحصار خود در می آورند

 کارگر پيوسته شديدتر می گردد و مکانيسم پروسۀ توليد سرمايه داری خود آنھا را به متحد شدن و سازمان يافتن می

ثيرآن شکوفندگی يافته است، به صورت مانعی در أانحصار سرمايه برای شيوۀ توليدی که خود با آن و تحت ت. کشاند

رسد که ديگر با پوستۀ سرمايه داری خود سازگار  تمرکز وسايل توليد و اجتماعی گشتن کار به نقطه ای می. می آيد

 خلع يد کنندگان خلع يد می. رسد يه داری در میساعت مرگ مالکيت خصوصی سرما. اين پوسته می ترکد. نيست

  ٢."شوند

بدين ترتيب، تضاد اساسی سيستم سرمايه داری، خصلت اجتماعی توليد و خصلت خصوصی مالکيت وسايل توليد، 

حل ) دولت سوسياليستی(با انقالب سوسياليستی و تبديل مالکيت بزرگ خصوصی سرمايه داری به مالکيت دولتی 

دريج در سراسر دوران سوسياليسم اين مالکيت سوسياليستی به کليۀ عرصه ھای حيات جامعه بسط می شوند و به ت

بنابرين، . می يابد و تا محو ھر گونه مالکيت خصوصی در مقياس تمامی جامعه و سراسر جھان ادامه می يابد

تاريا را مستقر ميسازد و ماشين دولتی بورژوازی را خرد کرده، ديکتاتوری پرول) سوسياليستی(انقالب پرولتری 

 بودند به مالکيت سوسياليستی عمومی در ئیبالفاصله ابزار توليد را که تا آن زمان در مالکيت خصوصی بورژوا

لده، نابودی کامل مالکيت خصوصی، حذف طبقات بھره کش و اه آزاد کردن و تکامل نيرو ھای مؤمی آورد و در ر

  .دارد سر انجام استقرار کمونيسم گام بر مینابودی کامل طبقات و مبارزۀ طبقاتی و 

تفاوت ھای اساسی آن با انقالب .  عميق ترين، وسيع ترين و قاطعانه ترين انقالب تاريخ استئیانقالب پرولتاريا

  : قرار زير اندئیبورژوا

که انقالب  حالی زمانی آغاز می شود که اشکال اقتصاد سرمايه داری قبل از آن ايجاد شده اند، در ئیانقالب بورژوا

انقالب .  وقتی آغاز می شود که ھنوز اشکال حاضر و آماده ای از اقتصاد سوسياليستی وجود نداردئیپرولتاريا

که تصرف قدرت به وسيلۀ پرولتاريا فقط آغاز انقالب  در حالی.  عموماً با تصرف قدرت خاتمه می يابدئیبورژوا

                                                 
  "تکامل سوسياليسم از تخيل به علم: " انگلس-  1
  کتاب اول" سرمايه: " مارکس-  2
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رگر خود را با يک طبقۀ استثمارگر ديگر جايگزين می کند تا قدرت  يک طبقۀ استثمائیدر اثر انقالب بورژوا. است

 ر میيي تغیزاوکند بلکه آن را برای خدمت به بورژ اين انقالب ماشين دولتی را خرد نمی. دولتی را به چنگ آورد

 سرنگون ساختن حاکميت کليۀ طبقات استثمارگر است و ماشين دولتی ئیکه انقالب پرولتاريا دھد، در حالی

بورژوازی پس از تصرف قدرت ضرورتاً به صورت سرکوبگر و استثمار کنندۀ توده . بورژوازی را خرد می کند

که انقالب پرولتری می تواند و بايد به توده ھای وسيع زحمتکش  ھای وسيع رنجبر و تحت ستم در می آيد، درحالی

  .امکان دھد تا اتحاد خود را با پرولتاريا ايجاد و مستحکم نمايند

تجربۀ تاريخی .  تصرف قدرت سياسی فقط گام نخست انقالب استئیھمانطور که گفتيم، در انقالب پرولتاريا

دھد که مرحلۀ سوسياليسم يک دوران طوالنی تاريخی را در بر می گيرد که در آن  انقالبات سوسياليستی نشان می

يستی و سرمايه داری و بنابرين خطر احيای طبقات و مبارزات طبقاتی موجود بوده و مبارزه ميان دو مشی سوسيال

اقتصادی، (بر اين اساس پرولتاريا بايد انقالب را در کليۀ جبھه ھا . سرمايه داری در جامعه نيز موجود است

با پيگری ادامه داده و تا بر قراری کمونيسم در مقياس جھانی از ھشياری خود در برابر ) سياسی، فنی، ايدئولوژيک

  .يه داری نکاھدخطر احيای سرما

 ئیپيروزی نھا. کنند انقالبات سوسياليستی ھمواره دارای خصلت انترناسيوناليستی بوده و متقابالً از ھم پشتيبانی می

يک کشور سوسياليستی مسلماً به ھمت و مبارزۀ پرولتاريا و توده ھای خلقی ھر کشوری بستگی دارد، اما در عين 

سيستم استثمار انسان از انسان در  تمام سطح کرۀ ارض را نيز می طلبد تا از حال پيروزی انقالب جھانی و نابودی 

  .اين طريق کليۀ بشريت آزادی خود را به چنگ آورد

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

 

  


