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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ نومبر ٣٠

  

  کمونيسم و سوسياليسم
  

فاز تحتانی کمونيسم .  فاز فوقانی، تشکيل شده است، فاز تحتانی و)مرحله" (فاز"کمونيسم يا جامعۀ کمونيستی از دو 

نخستين فاز جامعۀ . يا دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم می نامند" سوسياليسم"را معموالً و اصطالحاً 

کمونيستی ھنوز کمونيسم نيست، زيرا تازه از بطن جامعۀ سرمايه داری پا به عرصۀ وجود نھاده است و فاقد تمامی 

در بارۀ کمونيسم يا فاز باالئی جامعۀ کمونيستی و مختصات .  جامعۀ کمونيستی به مفھوم واقعی کلمه استمشخصات

در فاز باالئی جامعۀ کمونيستی، پس از آنکه تبعيت اسارت آميز انسان از تقيسم کار از ميان : "آن، مارکس می گويد

ی نيز از ميان بر خيزد، ھنگاميکه کار ديگر تنھا سمکه به ھمراه اين وضع، تقابل بين کار فکری و ج برود، ھنگامی

کامل ھمه جانبۀ افراد، که به ھمراه ت وسيلۀ زندگی نبوده، بلکه خود به نخستين نياز زندگی مبدل شود، ھنگامی

لده نيز رشد يابد و کليۀ سر چشمه ھای ثروت اجتماعی سيل آسا به جريان افتد، تنھا آن ھنگام ميتوان بر نيروھای مؤ

از ھر کس طبق : "فق محدود حقوق بورژوائی از ھر جھت فائق آمد و جامعۀ ميتواند بر پرچم خود بنويسدا

  ١"."استعدادش و به ھر کس طبق نيازش

  :توان در خطوط کلی و اساسی زير بيان نمود با توجه به تعريف فوق، مشخصات کمونيسم را می

  .مام ابزار توليد و وسايل توليد بر قرار  شده استمالکيت اجتماعی اشتراکی به طور کامل و واقعی بر ت -١

کار از يک وسيله برای . تقابل بين کار فکری و جسمی، شھر و ده، صنعت و زراعت، از ميان رفته است -٢

 .تبديل شده است" نخستين نياز زندگی"زندگی به 

وفور رسيده اند که لده به آنچنان درجه ای از تکامل و ثروت ھای اجتماعی به آن حدی از نيرو ھای مؤ -٣

افراد آنقدر به رعايت قواعد : "عملی می شود" از ھر کس طبق استعدادش، به ھر کس طبق نيازش"اصل 

اساسی زندگی اجتماعی عادت کرده اند و کار آنھا آنقدر بھره بخش است که داوطلبانه طبق استعداد شان 

                                                 
  "نقد بر برنامۀ گوتا: " مارکس-  1



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

رف جامعه نيست بلکه ھر کس آزادانه تقسيم محصوالت ديگر محتاج به سھم بندی از ط... کار می کنند

 ٢."از آن پرداخت خواھد نمود" طبق نيازش"

 .طبقات و اختالفات طبقاتی از ميان رفته اند -۴

دولت نيز زوال يافته است، زيرا تمام اعضای جامعه طرز ادارۀ امور خود را فرا گرفته اند و به طور  -۵

ھمراه با زوال دولت، دموکراسی و برابری . ننداشتراکی و آزادانه زمام امور را کنترول و اداره می ک

رود و انسان ھا از قلمرو ضرورت وارد قلمرو آزادی می  صورت جامعۀ سوسياليستی نيز از ميان می

 .گردند

چنين جامعۀ کمونيستی با مشخصات فوق تنھا می تواند پس از طی يک دوران طوالنی تکامل فاز نخستين کمونيسم، 

  .م نه در يک کشور بلکه در عرصۀ گيتی به وجود آيديعنی سوسياليسم و آنھ

ساختمان فاز تحتانی کمونيسم، يا سوسياليسم، پس از انقالب پرولتاريائی در جوامع سرمايه داری و يا پس از انقالب 

از ھر لحاظ، اعم  "هدر سوسياليسم، جامع. دموکراتيک نوين در کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم، آغاز می گردد

   ٣."قتصادی، اخالقی و فکری، ھنوز مھر و نشان جامعۀ کھنه ای را که از بطن آن بيرون آمده است با خود دارداز ا

کامالً ساقط نمی شود و " حقوق بورژوائی"رود، ولی  در جامعۀ سوسياليستی، استثمار انسان از انسان از بين می

که تمامی وسايل توليد از تملک خصوصی افراد جداگانه  در اين جامعه، ھنگامی. نمی تواند ھم دفعتاً از ميان برود

خارج می شود و به جامعه تعلق می گيرد، استثمار انسان از انسان ديگر نمی تواند وجود داشته باشد، زيرا ھر يک 

 دھد، پس از وضع آن مقدار از ثمرۀ کار که برای از اعضای جامعه که سھم معينی از کار اجتماعاً الزم را انجام می

. دارد که به جامعه داده است ذخيرۀ اجتماعی و امور عام المنفعه کنار گذاشته می شود، ھمان مقدار را دريافت می

ولی اين ھنوز .  می شودءاجرا" از ھر کس بر حسب توانش و به ھر کس بر حسب کارش"در اين جا اصل 

 دريافت می) پس از کثر مقادير نامبرده (زيرا در اينجا افراد جامعه سھمی برابر مقدار کارشان. کمونيسم نيست

يکی توانگرتر است، ديگری ناتوان تر، يکی متاھل است و : که افراد با يکديگر برابر نيستند دارند، در حالی

مخارجش بيشتر و ديگری مجرد است و مخارجش کمتر، يکی فرزندانش کمتر و ديگری بيشتر، وغيره، الکن تقسيم 

لذا جامعۀ سوسياليستی نمی تواند . يان افراد با نياز ھای نابرابر صورت می گيردمحصوالت به صورت برابر م

تفاوت در ثروت باقی خواھد ماند، اين تفاوت غير عادالنه است اما کسی نمی . مين نمايدأرا ت" برابری"و " عدالت"

 استثمار آورد و ديگری راتواند وسايل توليد يعنی کارخانه، ماشين آالت، زمين وغيره را به مالکيت خصوصی در 

تنھا در مورد وسايل توليد و استثمار انسان  از " حقوق بورژوائی"به عبارت ديگر، در جامعۀ سوسياليستی . نمايد

يعنی تقسيم محصوالت بر حسب کار در بين افراد جامعه " حقوق بورژوائی"انسان ملغی می شود و بخش ديگر 

لده و ؤرشد نيرو ھای م(ر طرف شود که تحوالت اقتصاد تواند ب ھمچنان باقی خواھد ماند و اين نقص ھنگامی می

و سطح شعور و آگاھی انسان ھا به آن درجه از رشد و تکامل رسد که امکان توزيع ) ثروت ھای اجتماعی

  .محصوالت بر حسب نياز ھای انسان فراھم آيد و برابری واقعی بر قرار گردد
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 بقايای بورژوازی به صور مختلف ھمچنان تا مدت ھا  باقی در جامعۀ سوسياليستی، از آنجا که مالکيت خصوصی و

 و مبارزۀ طبقاتی ميان پرولتاريا و همی مانند، تضاد اصلی ھمچنان ميان پرولتاريا و بورژوازی باقی ماند

  .بورژوازی ادامه می يابد

ين دو، در ساخت در جامعۀ سوسياليستی، تضاد ھای گوناگونی در تمام سطوح، اعم از روبنا و زيربنا و بين ا

موجود است ... اجتماعی و طبقاتی و در سطح  حزب کمونيست و کليۀ ارگان ھای سياسی، اقتصادی، ايدئولوژيک

و از اين واقعيت که جامعۀ نوين ) تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی(که ھمۀ اين تضاد ھا از تضاد عمدۀ جامعه 

تضاد ھای درونی :  از اين قبيل است.  نشأت می گيرندھنوز حامل عناصر جامعۀ کھن به درجات مختلف است

  .جامعۀ سوسياليستی) سه اختالف اساسی(سيستم مالکيت، تضاد ميان روبنا و زيربنا و نيز سه تضاد اساسی 

و ) يا دولتی(از طرفی، تضاد بين مالکيت سوسياليستی تمام خلقی : در سيستم مالکيت دو نوع تضاد موجود است

چه (، و از سوی ديگر، تضاد بين مالکيت سوسياليستی در مجموع خود )کلکتيو(عی يا اشتراکی مالکيت دسته جم

مالکيت پيشه وری و مالکيت مبتنی بر توليد کاالئی (و بازمانده ھای مالکيت خصوصی ) دولتی و چه اشتراکی

تواند از  س از چندی میتضاد دوم پ).  خصوصی–مالکيت مختلط دولتی " (نيمه سوسياليستی"و نيز مالکيت ) خرده

طريق مبارزۀ طبقاتی و الغای بازمانده ھای مالکيت خصوصی و نيمه سوسياليستی و تبديل آنھا به مالکيت 

مدتی که به درجۀ رشد اقتصادی و اجتماعی سوسياليسم (سوسياليستی حل گردد، اما تضاد نوع اول تا مدت ھا 

 به - مالکيت دسته جمعی عمدتاً و تقريباً تماماً در بخش زراعت زيرا از آنجا که(باقی خواھد ماند ) بستگی دارد

لده  به ؤ وجود دارد، حل اين تضاد فقط در صورت رشد وسيع نيرو ھای م-" یئکمون توده "يا " کئوپراتيو"شکل 

  ).خصوص مکانيزاسيون کامل زراعت امکان می يابد

  :ه ناشی از عوامل مختلف و به ويژه دو عامل زير انددر مناسبات ميان روبنا و زير بنا تضاد ھائی موجود است ک

خرده (و زوال يابنده ) بورژوازی و فئوداليسم(ثير مخرب و فاسد کنندۀ ايدئولوژی طبقات سرنگون شده أاوالً، ت

  .بر روی پرولتاريا و در روبنا) بورژوازی

يدئولوژيکی، در عين انطباق با زيربنای  ا– قضائی –ثانياً، ويژگی روبنای اجتماعی که به مثابۀ يک سيستم سياسی 

تحول در (لذا با تحول سوسياليستی زيربنای اقتصادی . اقتصادی، از درجۀ معينی از استقالل نسبی بر خوردار است

، روبنا بالفاصله دستخوش تغيير نمی شود، بلکه تا مدتی حلقه ھائی از آن مقاومت می )مناسبات توليدی و مالکيت

و در نتيجه، الزم است . د به زيربنا صدمه رسانده و حتی، در شرايطی مانع رشد و تکامل آن شوندتوانن کنند و می

  .که در جبھۀ سياسی و ايدئولوژيک و به طور کلی در روبنا نيز انقالب صورت گرفته و ادامه يابد

 شھر و ده و ميان ميان صنعت و زراعت، ميان) يا اختالف(تضاد : در سطح جامعه سه اختالف اساسی موجود است

امحاء اين سه تضاد يا سه اختالف  بزرگ يکی از مسايل مھم گذار از سرمايه داری به . کار فکری و کار يدی

  .کمونيسم است

رشد مکانيزاسيون و مدرنيزه کردن زراعت و ھمراه با آن تبديل تدريجی مالکيت دسته جمعی به مالکيت تمام خلقی 

. ت صنعتی، تبديل دھقانان به کارگران و حل اختالف بين صنعت و زراعت استيک شرط اساسی برای ايجاد زراع

سسات صنعتی در روستا و اتخاذ سياست عدم تمرکز صنعت  را بايد اساساً از طريق ايجاد مؤاختالف ميان شھر و ده

 ايجاد واحد توان با دھد که چگونه می در چين نشان می" کمون ھای توده ای"تجربۀ . (در شھر ھا بر طرف نمود

ھای اقتصادی که در آن زراعت، صنعت و مبادالت تلفيق شده اند، در جھت نفی نابرابری ھای اساسی جامعۀ در 

  .)حال گذار، به ويژه اختالف اساسی بين شھر و ده، زراعت و صنعت و کارگران و دھقانان گام برداشت
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نۀ جامعۀ سرمايه داری است که در سوسياليسم نيز اختالف اساسی ميان کار فکری و کار يدی، ادامۀ تقسيم کار کھ

اين اختالف ناشی از تفاوت ميان سطح فرھنگی و تکنيکی اکثريت زحمتکشان از . تا مدت ھا ھمچنان باقی می ماند

برای بر طرف کردن اين سه . يکسو و روشنفکران، کارمندان و کادر ھای علمی و متخصصين از سوی ديگر است

رھنگی، تکنيکی و علمی تمام خلق را باال برده، شرايط و امکانات مادی الزم را برای کسب اختالف بايد سطح ف

آموزش ھای علمی و فنی برای توده ھا فراھم کرده و چنان کرد که توليد کنندگان در ادارۀ کليۀ امور نقش ھر چه 

  .مسلط شوند)  توزيع کليۀ نعم مادیيعنی بر توليد و( نمايند و به تمام معنی بر شرايط ھستی خود ءمستقيم تر ايفا

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  


