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کمونيسم يک ساختار اجتماعی-اقتصادی است که تأسيس يک جامعهی بدون طبقه ،بدون دولت )ھيئت حاکمه( بر اساس
مالکيت اشتراکی بر ابزار توليد را ترويج می کند .در جامعه سوسياليستی استثمار انسان از انسان از بين می رود .
مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد برقرار می گردد ،معموالً کمونيسم به عنوان شاخهای از جنبشی بزرگتر به نام
سوسياليسم مطرح میشود که خط مشی جنبشھای سياسی و روشنفکری گوناگونی است که بنيادھای فکری و فلسفی آن
به آثار کارل مارکس و فردريش انگلس تکيه دارد .تمام حيات اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی جامعه از بيخ و بن
دگرگون شده به سرعت شکوفا و مترقی می گردد ،مسئله ملی حل می شود ،شخصيت انسانی امکان رشد ھمه جانبه می
يابد ،دموکراسی وسيع روز افزون بنياد حيات اجتماعی جامعه قرار می گيرد و اصل از ھر کس طبق استعدادش ،به ھر
سياسی بدون
کس طبق کارش تحقق می يابد .مخالفان میگويند که کمونيسم يک ايدئولوژی است .کمونيسم تنھا نظام
ِ
ايدئولوژی است ،چرا که نتيجه منطقی ماترياليسم تاريخی و انقالب پرولتاريا است .به عبارت ديگر می توانيم بگوييم که
کمونيسم يعنی مبارزۀ طبقاتی با سالحی بنام ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم ديالکتيک و ديالکتيک ماترياليست )با
مراجعه به » مقدمه ای بر فلسفۀ مارکسيست« سوسياليسم ملل جھان را به سر منزل آزادی و نيک بختی می رساند و کار
تبديل کشوری عقب مانده را به کشوری صنعتی و شکوفان در طی زندگی يک نسل انجام می دھد .سوسياليسم برای
کارگران کار و سربلندی ،برای دھقانان زمين و تکنيک ،برای روشنفکران افق وسيع کار خالق و شکفتگی شخصيت و
استعداد و برای ھمه زحمتکشان رفاه مادی و معنوی ،علم و فرھنگ معاصر و بھداشت عمومی را به ھمراه می آورد.
ولی سوسياليسم خود يک مرحله ابتدايی دوران کمونيسم است .تحول تدريجی سوسياليسم به کمونيسم يک قانون عينی
است که تدارک آن در سير تکامل پيشين جامعه سوسياليستی ،در بطن آن و بر شالوده آن صورت می گيرد  .جامعه آينده
بشری کمونيسم است .کمونيسم چيست؟ بر درفش اين جامعه شعار
»از ھر کس طبق استعدادش  ،بھر کس بنا بر نيازش« نقش بسته است .کمونيسم رسالت تاريخی رھايی کليه افراد را از
نابرابری اجتماعی ،از کليه اشکال ستمگری و استثمار و از کابوس جنگ انجام می دھد و صلح ،کار ،آزادی ،برابری،

برادری و نيک بختی را در روی زمين برای ھمه ملل به ارمغان می آورد .در اين جامعه شعار ھمه چيز به خاطر
انسان و ھمه چيز برای خير و سعادت انسان به طور کامل تجسم خواھد يافت.
پايه ھای اقتصادی مالکيت در جامعه کمونيستی نظير سوسياليسم است ولی برای درک وجوه مشخصه اين جامعه چند
سئوال مطرح کنيم تا در پاسخ به آن ھا تفاوت اين مرحله عالی تر را دريابيم.
توليد در کمونيسم چگونه است؟ کمونيسم افزايش مداوم توليد اجتماعی و باالبردن سطح بازده کار را بر اساس پيشرفت
سريع علم و فن تامين می کند ،انسان را به مدرن ترين و نيرومند ترين تکنيک مجھز می نمايد ،تسلط انسان را بر
طبيعت به اوج بی سابقه می رساند و امکان می دھد تا نيروھای طبيعت ھر چه بيشتر تحت فرمان انسان در آيد  .اقتصاد
به عالی ترين درجه سازمان می يابد و از ثروت ھای مادی و طبيعی و منابع نيروی کار انسانی به ثمر بخش ترين و
معقول ترين طرز برای ارضاء نيازمندی ھای روز افزون اعضاء جامعه استفاده می شود.
ھدف توليد در کمونيسم چيست؟ ھدف توليد در کمونيست عبارتست از تامين پيشرفت بالوقفه جامعه ،واگذاری کليه نعم
مادی و فرھنگی به ھر عضو جامعه بر حسب نيازمندی ھای روز افزون و تقاضای فردی و سليقه شخصی او ،اشياء
مورد مصرف شخصی تحت تملک و اختيار کامل ھر عضو جامعه قرار خواھد داشت .طبقات اجتماعی در کمونيسم
چگونه اند؟ در دوران کمونيسم طبقات وجود نخواھد داشت .تفاوت اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی و معيشتی و نحوه
زندگی بين شھر و ده از بين خواھد رفت .ھر چه نيروھای مولد ترقی کند و امکانات رفاه و آسايش اھالی بيشتر باشد ،ده
بيشتر به سطح شھر ارتقاء خواھد يافت .اگر در سوسياليسم دو شکل مالکيت اجتماعی وجود داشت به تدريج در آينده
انتقال به سوی برقراری مالکيت واحد ھمگانی خلق انجام خواھد گرفت .با پيروزی کمونيسم کار فکری و بدنی و فعاليت
توليدی عميقاً با ھم درخواھد آميخت .سطح فرھنگی و معلومات فنی ھمگان به سطح افرادی که به کار فکری اشتغال
دارند ارتقاء خواھد يافت .بدينسان کمونيسم به تقسيم جامعه به طبقات و قشرھای اجتماعی پايان خواھد داد .وضع افراد
درجامعه و رابطه بين فرد و اجتماع چگونه خواھد بود؟ در دوران کمونيسم ھمه افراد دارای موقعيت برابر درجامعه
خواھند بود نسبت به وسائل توليد رابطه ای يکسان و در کار و توزيع نعم شرايط برابر خواھند داشت .ھمه در اداره
امور اجتماع شرکت فعال ،برابر و آزاد خواھند داشت .بين فرد و جامعه بر پايه وحدت منافع اجتماعی و فردی مناسبات
ھماھنگ برقرار خواھد شد و تقاضای افراد با وجود تنوع عظيم و تکامل ھمه جانبه آن ناشی از نيازمندی ای سالم و
معقول انسانی خواھد بود .سطح عالی آگاھی کمونيستی ،عشق به کار ،انضباط ،خدمت به مصالح جامعه ،انسان دوستی،
کلکتيويسم از خصائل ذاتی انسان جامعه کمونيستی است .مسئله کار در جامعه کمونيستی به چه شکل خواھد بود؟ جامعه
کمونيستی که بنياد آن بر توليد دارای سازمان عالی و تکنيک مترقی استوار ا ست خصلت کار را تغيير می ھد ولی
اعضاء جامعه را از کار معاف نمی ارد .چنين جامعه ای به ھيچ وجه جامعه ھرج و مرج ،خود سری و تن پروری

نخواھد بود .ھر فرد دارای قدرت کار در کار اجتماعی شرکت خواھد کرد .در کليه اعضاء جامعه بر اثر تغيير خصلت
و تکامل تجھيز فنی کار و در پرتوی عالی بودن سطح آگاھی يک نوع نياز درونی پديد می آيد که داوطلبانه و طبق ذوق
و تمايل خود برای رفاه جامعه کار کنند .اساس کار توليدی بر اجبار نيست بلکه بر درک وظيفه اجتماعيست .رابطه ملل
در کمونيسم چگونه است؟ در دوران کمونيسم نزديکی ھر چه بيشتر و ھمه جانبه ملل بر اساس اشتراک کامل منافع
اقتصادی و سياسی و معنوی ،دوستی برادرانه و ھمکار انجام خواھد گرفت .کمونيسم بين الملل متحد انسان ھا را
جانشين ملت ھا واقوام پراکنده می کند .شخصيت انسانی و حيات خصوصی در کمونيسم چگونه است؟ کمونيسم نظامی
است که در آن استعدادھا و قرايح و بھترين خصائل انسانی آزاد و شکفته می شود و عرصه وسيع ظھور و خالقيت پيدا
می کند .روابط خانوادگی نيز تماماً از شائبه حساب ھای مادی منزه می گردد و کامالً بر بنياد عشق متقابل استوار می
گردد.
چنين است وجوه مشخصه جامعه کمونيستی .اينک در يک فرمول کلی کمونيسم را تعريف کنيم و ببينيم جامعه کمونيستی
چيست .کمونيسم عبارت است از نظام اجتماعی بدون طبقات با مالکيت واحدھمگانی مردم بر وسائل توليد ،برابری کامل
اجتماعی ھمه اعضاء جامعه که در آن ھمزمان با تکامل ھمه جانبه افراد نيروھای مولد نيز بر بنياد علم و تکنيک دائماً
پيشرفت می کند و اصل عاليه »از ھرکس طبق استعدادش ،به ھر کس طبق نيازش« تحقق می پذيرد .کمونيسم عبارتست
از جامعه کامالً متشکل از مردم زحمتکش آزاد و آگاه که در آن اداره امور توسط خود جامعه انجام می گيرد و کار به
نفع جامعه برای ھمه کس به نياز حياتی و ضرورت ادراک شده تبديل خواھد گرديد و استعداد ھر فرد به حداکثر به نفع
ھمگان شکوفان خواھد گشت .به خاطر ايجاد چنين جامعه ايست که نسل ھای متوالی مترقی ترين و پيشرو ترين انسان
ھا مبارزه می کنند .اين جامعه يک خواب و خيال و آرزوی موھوم نيست و اگر پيشينيان آن را به مدينه فاضله تعبير می
کردند بايد بگوييم که از ھم اکنون سواد اين شھر از دور آشکار است و راه رسيدن به آن علماً و عمالً تعيين شده و در
برابر بشريت قرار دارد .مبارزه برای طی طريق در اين راه در پرتو تعاليم مارکسيسم ـ لنينيسم و جانبازی برای ايجاد
چنين جامعه ای بھترين محتوی حياتی برای ھر انسان مترقی عصر ماست .ھدف کمونيست ھا ايجاد چنين جامعه ايست.
در اين راه است که ھزاران قھرمان نامدار و ميليون ھا قھرمان گمنام در ھمه کشورھای جھان جان باخته اند .برای
تحقق چنين جامعه جانبخش و استقرار سوسياليسم و کمونيسم در ميھن ما ايرانست که ارانی ھا و روزبه ھا از جان
گذشتند

