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اي سوسياليستي يا كمونيستي (ماركس و انگلس از  داري بود. جامعه سرمايههدف سياسي ماركس غلبه بر 
كه در آن مالكيت خصوصي بر  ،گرفتند) كار مي هف بادمتردر معنايي  وسيعاً اين مفاهيم را  به بعد ١٨٦٠هاي  سال

جاي آن را ، بايستي سود نيست حداكثررسانيِديگر توليد  همين دليل نيز هدف و بهوسائل توليد ملغي شده 
 همين دليل نيز امروزه ريزي نكرد، به طرحمباني جامعي را اي  با اين وجود ماركس براي چنين جامعه. بگيرد

هم به كمونيسم اختصاص  كوتاه كنند كه در اين كتاب حتي يك فصل تعجب مي »سرمايه«ندگان نبعضي از خوا
اش   ) در بررسيآغازينشو هم در آثار  »سرمايه«(هم در  داده نشده است. با اين حال ماركس در موارد متفاوتي

چنين نتايجي به از آنجا كه . عمل آورد بهنات عام كمونيسم يهايي در مورد تع استنتاجسعي كرد داري  از سرمايه
ها به  با افزودن آن توان هيچ وجه نمي دارند، اظهارات كامالً مختلفي وجود دارند كه بهواكاوي بستگي سطح 

  .  دست يافت  نه و يكپارچهاگيطرحي  ديگر به يك

ي درك ماركسي از كمونيسم وجود دارند كه  هاي بسيار رايج از [مباني] تشكيل دهنده دو مجموعه از برداشت
  ندارند. مطرح شد،  [اين نوشته] هاي پيشين در فصل اي كه ، به شيوهبا نقد اقتصاد سياسيارتباط چنداني  البته

  مطلوبعنوان كمال  كمونيسم به

 نبايستيها  شود: انسان از اصول اخالقي فرض گرفته مي بايستهاي  جا مقصود از كمونيسم جامعه در اين
بسته و آماده براي  همبايستي شان باشند، بلكه  دنبال منافع مادي هكنند و ب بهاي ديگر را استثمار يا سركو انسان
را در اين  امكان تفسيري اش  در آثار اوليه هاي ماركس بعضي از گفته ي نخست در درجهو غيره.  باشند كمك
ي  طور كه الزمه ها آن شود كه انسان چنين ديدگاهي گفته ميمخالفت با در  اغلبكنند.  مي  فراهم راستا

رد تواند كارك ين جهت كمونيسم نميه ادنبال امتياز هستند و ب هو همواره بنيستند  »سيرت نيك«كمونيسم است 
و چنين  يابند ي تالقي مي هاي اخالقي و مذهبي نقطه هايي با انگيزه جا انسان از طرف ديگر در اينداشته باشد. 

اما اين دو دارد. مسيحيت  اخالقِ قوي با اي پوشاني هم طور نمونه ماركسي به آيد كه انگار اخالق نظر مي هب
به داليل اخالقي نقد داري را  سرمايهوجه  به هيچ »سرمايه« گيرند كه ماركس در ديدگاه اين نكته را ناديده مي

دهد كه باورهاي  اش نشان مي )، بلكه در جريان بررسي. در همين كتاب٢.٢كند (مقايسه شود با فصل  نمي
توان نتيجه گرفت كه همواره  ). بنابراين مي. در همين كتاب.٤.٣فصل  نك:شوند ( توليد مي اجتماعاًمذهبي 

  يابي كرد.  اخالق مختص به يك جامعه وجود دارد، اما نه اخالق عام كه بتوان تك تك جوامع را با آن ارزش

  وسائل توليد سازيِ عنوان دولتي كمونيسم به

سان ارزيابي  توسط دولت يكريزي اقتصاد  سازي و برنامه جا لغو مالكيت خصوصي بر وسائل توليد با دولتي در اين
ي  ريزي دولتي بسيار ثقيل و كُند است و گرايش به سلطه شود كه برنامه شود. در مخالفت گفته مي مي

اين  عنوان اجراي كم و بيش مستقيمِ در اتحاد شوروي به »واقعاً موجود سوسياليسمِ«غالباً اقتدارگرايانه دارد. 
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ناپذير كمونيسم در نظر گرفته  عنوان اثبات آشكار شكست اجتناب به برداشت از كمونيسم تلقي، و فروپاشي آن
توان يافت و هم  ) مي٤٨١f، ص. MEW( »مانيفيست كمونيست«سازي را هم در  ي دولتي مطالبهالبته  شود. مي
عنوان  عنوان اولين اقدام و نه به ) ـ اما همواره فقط به٢٦١، ص. ٢٠ MEWانگلس ( »آنتي دورينگ«در 

 »زوال يابد«قل شوند و دولت سرانجام تدست جامعه من ابزار توليد بايد بهبرعكس، كمونيسم. نمايي  سرشت
)MEW ٢٦٢، ص. ٢٠ .(  

نك: كند ( در معدود سخنان اساسي در مورد كمونيسم كه ماركس برمبناي نقد اقتصاد سياسي بيان مي
.) ١٩ff، ص. MEW١٩»ابرنامه گوتنقد «؛ در ٨٢٨، ص. ٢٥ ٩٢f ،.MEW، ص. ٢٣ MEW »يهسرما«

  شود:  حداقل دو چيز روشن مي

هم صرف نيروي كار در توليد، هم توزيع مبتني بر مبادله نيست. ديگر ي كمونيستي  كه جامعه اين ،نخست
عنوان  عنوان وسائل توليد يا مواد غذايي، سپس به شان در توليد به ي نخست بكارگرفتن محصوالت (در درجه

نحوي آگاهانه  ست كه به اي هاي مصرفي در ميان تك تك اعضاي جامعه) مطابق با برنامه فراوردهتقسيم 
خودافزا جامعه ـ بنابراين نه توسط بازار يا دولت ـ تنظيم شده است. نه فقط سرمايه (ارزشِ توسط خود(، 

  وجود ندارند. ديگر بلكه كاال و پول نيز 

(البته  داري در مقايسه با توزيع در مناسبات سرمايهكمي متفاوتي فقط توزيع  نه ي ماركس مساله ،دوم

پيوستار اجتماعيِ  زا رهاييي توزيع تاكيد كرد)، بلكه قبل از هر چيز  ماركسيسم سنتي روي مساله
نه  كند. چون قهري مجهول و ناشناخته در برابر تك تك افراد اعمال مي اي بود كه خود را هم يافته استقالل

معين براي اكثريت مردم استثمارگرانه ي  عنوان رابطه بهغلبه كرد كه دارانه  اي سرمايه  رابطه بايستي بر فقط
محض توليد  كه به ،يبتوارگبر چنين  بلكه هم ثبات بوجود آورده است، شرايط كار و زندگي بد و بي

ي اجتماعي، رهايي رهاي ).٨٧، ص. ٢٣ MEW( »چسباند مي«ها  كاال، خود را به آن  مثابه محصوالت كار به
اشكال متفاوت شود كه روابط اجتماعي كه  تازه زماني ممكن مي ،الزامات توليدشده و بنابراين زائد از خود

نجمني از ا«عنوان  توانند به آورند، از بين رفته باشند. تازه پس از آن اعضاي جامعه مي وجود مي هبتوارگي را ب
. شان را واقعاً خودشان تنظيم و سامان بخشند امور اجتماعي )٩٢، ص. ٢٣ MEW( »دهاي آزا انسان
 رف. ص ي توزيعِ جانبه بود و نه مساله ي ماركس رهايي همه مساله

براي ماركسيسم سنتي، ايدئولوژيك و ماركسيسم ـ لنينيسم، اين امر اساسي بود كه سوسياليسم يا برعكس، 
تا بر اين اساس افراد امكانات مختلف و بهتري براي تكامل و  به توزيع متفاوتي منتهي شود،بايستي كمونيسم 

دولت رفاه اقتدارگرا با حفظ برخي يك توزيع، حتي  متمركز بردست آورند. مطابق با اين درك  هرشد ب
در روسيه، اروپاي  »واقعاً موجود سوسياليسمِ« تواند سوسياليسم يا كمونيسم تلقي شود. ساختارهاي بازار آزاد مي
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نخبگان حزب قدرت را اشغال كرده و اقتصاد را در راستاي : و چين دقيقاً در همين راستا گسترش يافت شرقي
ممكن اداره  امنيت اجتماعيِمساوي و باالترين نسبتاً  درآمد توزيع مادي،توليد ترين افزايش ممكن  بيش

برعليه  ]*[تأمين وسائل معاشسوسياليسم واقعا موجود براي دولت اين سياست رهبران حزب در  ]١[كردند. مي

چنين  همشد.  كرسي نشانده مي داري بودند اقتدارگرايانه به روابط سرمايهكه خواهان احياي  مخالفان سياسي
 حال و كمابيش از لحاظ وسائل معاش تأمين بودند، اما در عين روي سياست نداشتندي واقعي اكثريت مردم تأثير

گرفتند ـ بسيار محدود  كه اساساً چنين مباحثاتي انجام مي علني ـ تا جاييحزب بودند. مباحث  غيرفعالِي  ابژه
عقيده با آنان  هم حتي به نيروهاي كمونيست »كشورهاي سوسياليستي«حاكم بر  »كمونيست«احزاب  بودند.
كرد،  جا جامعه فرايند اجتماعي را تنظيم نمي دادند. در اين شان را نمي ي زير سؤال بردن قدرت انحصاري اجازه

بدون انتخابات عمومي و بدون «زا لوكزامبورگ با فراست از چنين گرايشي انتقاد كرد. ها قبل ر . مدتبلكه حزب
آراء و عقايد ـ زندگي در هر نهاد عمومي از  ،آزاد ي ت و بدون مبارزهقيد و شرط مطبوعات و اجتماعا آزادي بي
 چندرود و  خواب مي هماند و افكار عمومي آرام آرام ب جا مي هگي از آن ب رود و تنها يك زندگي ساخته بين مي

مل نيز يك كنند و در ع رانند و حكومت مي آليسم نامحدود حكم مي با ايدهناپذير حزب  ين از رهبران خستگيجدو
اي از كارگران به جلسات فراخوانده  گاهي نيز گروه برگزيدهها رهبري را در دست دارد و  دوجين مغز متفكر از آن

شده را به اتفاق آراء تصويب كنند. اين  نهاي از قبل تعيي قطعنامهشوند تا براي سخنراني رهبران كف بزنند،  مي
  ). ٣٦٢ص.  ،١٩٧٥، برلين ٥، مجموعه آثار، جلد (لوكزامبورگ »يك دار و دسته است.در واقع اقتصاد 

زوال «ي حزب بر جامعه بود.  واقعاً موجود ابزاري براي تضمين سلطه پيش از هر چيز دولت در سوسياليسمِ
اهميت از ماركس از كمونيسم  مبانيدرك اي دور موكول شد. اما اين موضوع براي  به آينده »دولت
مقابل جامعه  شده در قهري مستقل تجليِ ،»سوسياليستي«دولت چه بورژوايي چه ردار است: اي برخو كننده تعيين

به كرسي كند و  (در صورت لزوم آن را با قهر)  يابي مي ني) سازمانتا حد معي(را است كه شكل معيني از بازتوليد 
طور كه ماركس كمونيسم را  )، آن٨٢ .S ,٢٣ MEW( »هاي آزاد انسان ي ازانجمن«حال  . با ايننشاند مي

بخشد ـ تا زماني كه  سر و سامان مي] از جامعه[شده  مستقل به قهرِ توسلرا بدون  خود د اموركن ميبندي  خصلت
  سخن گفت.  »هاي آزاد انسان ي ازانجمن«توان از  قهر وجود دارد نمي

اند، بلكه دولت نيز  و سرمايه ملغي شده توان صحبت كرد كه ديگر نه فقط كاال، پول از كمونيسم فقط زماني مي
اي  است. اعضاي چنين جامعهانون و مقررات ق اي بي از بين رفته است، اين امر به اين معنا نيست كه چنين جامعه

 و هاي مختلف را هماهنگ يابي، بنگاه ها سازمان بايد زندگي اجتماعي خود را تنظيم، توليد را در تك تك بنگاه

                                                           
كرد  ي عمل وجه امري نادر نبوده است، اما اين موضوع چيزي در مورد شيوه رده باال به هيچ كارگزارانِ شخصيِ اندوزيِ فساد و ثروت  ١

ي عملكرد دولت  مداران بورژوا درباره هاي مشابه در ميان سياست طور كه پديده گويد، همان واقعاً موجود، نمي مسوسياليس اساسي دولت
  بورژوايي.

*  Versorgungsstaat شود. ت. م كار گرفته مي هجاي دولت رفاه، دولت تأمين وسايل معاش ب هدر بعضي مواقع در بحث و جدل ب  
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ها بايد اشكال برخورد با  . آنهماهنگ كنندديگر  با يككننده  عنوان توليدكننده و مصرف د را بهمنافع متفاوت خو
ها را بيابند، و بايد مدتي با اشكال متفاوت تبعيض جنسيتي و نژادي مقابله كنند ـ زيرا چنين  مواضع اقليت

ي  عظيم خدمات كه بايد جامعه هماهنگيِد. رون طور خودكار از بين نمي دارانه به تبعيضاتي با پايان استثمار سرمايه
شدن  ها و نيز خطر مستقل تنش ،طور منافع شود و همين كمونيستي ارائه كند كه امروز از طريق بازار انجام مي

نوشت  »آنتي دورينگ«انگلس در كم گرفت.  كننده به ساختار دولتي را نبايد دست ي نهادهاي هماهنگ دوباره
بودن اين  رغم درست )، علي٢٦٢ .S ,٢١ MEW( »شود ها مي حكومت بر انسان ي اشياء جايگزين اداره«

ي دوباره بر  تواند به سلطه بااليي از قدرت دارد كه همواره مي اشياء ظرفيتي  موضوع بايد اضافه كرد كه اداره
  ها منجر شود.  انسان

جامعه كمونيستي بايد اساساً اين مشكالت، هيچ استدالل مبرهني وجود ندارد كه چرا يك  ي با وجود همه
نباشد كه صرفاً كمبود را مديريت كند، بستگي به  »خام« غيرممكن باشد. اما كمونيسم اگر كمونيسمِ

ماركس به بارآوري مبتني بر تكامل عظيم علم و فناوري هاي اقتصادي و اجتماعي خاصي دارد.  شرط پيش
ـ اگرچه هر دوي  هاي كارگران ي توانائي وري شدهداري و متناسب با آن تكامل جامع ضر موجود در سرمايه

هاي اساسي  عنوان هدف با محدوديت سود به دليل حداكثررسانيِ هداري ب موارد مطرح شده، تحت شرايط سرمايه
، ٢٣ MEW نك:( كند تاكيد مي اي كمونيستي هاي اساسي گذار به جامعه شرط عنوان پيش به ــ گيرد انجام مي

  . )٨٢٧، ص. ٢٥ ٥١٠ff ،.MEW، ٥١٤، ٥٢٦، ff ٥١٠.،٦١٨ص 

ي كمونيستي كسب  شود. اوالً براي گذار به جامعه در خاتمه با توجه به تأمالت ماركسي دو موضوع روشن مي
در روسيه. انقالبي  ١٩١٧طور نمونه در سال  ي بورژوايي كافي نيست، به ي ضعف سلطه قدرت دولتي در مرحله

، اما ي حفظ قدرت حزب موفق باشد عنوان پروژه ي اجتماعي و اقتصادي، شايد بهها شرط سوسياليستي بدون پيش
هاي  زمينه ي كمونيستي براي تحول در چارچوب پيش جامعه خود ثانياًاي براي رهايي اجتماعي.  عنوان پروژه نه به
ي  تر جامعه عاليي  تازه در مرحله«داري هنوز به بسط و تكامل معيني نياز دارد.  گرفته در سرمايه شكل

هاي ثروت  ها رشد و تمام سرچشمه آن مولدچنين نيروهاي  ي افراد و هم جانبه تكامل همه«كه  »كمونيستي
هر كسي بر حسب  اش و به  از هر كس بر حسب توانائي«تواند اين موضوع  آن وقت مي ،»تعاوني فوران كند

 ). ٢١، ص. ١٩ MEWمصداق داشته باشد. ( »نيازش

مشكل باشد ـ با توجه به  ،شده  يابي ي كمونيستي كه چنين خصلت كه رسيدن به جامعه م اينرغ حتي علي
يافته و چه  توسعه ها و بيكاري چه در كشورهاي داري جهاني از طريق بحران هاي اجتماعي كه سرمايه ويرانگري

ي غيرقابل  درجه ريخي بهكه ثروت مادي از لحاظ تا كند، در جايي ايجاد مياصطالح جهان سوم  در كشورهاي به
ي توليد  ي طبيعي زندگي توسط شيوه گري شالوده اي نسبت به گذشته وجود دارد، با توجه به ويران مقايسه
دربر  اي واحد عنوان يك مجموعه هاست به يك منطقه محدود نيست و كل سياره را به داري كه مدت سرمايه



٦ 
 

 هاي چنين دولت هاي جديد كه هم آشكار)؛ با توجه با جنگ محيطيِ گرفته است (نظير تغييرات زيست
كنند؛ بنابراين با توجه به تمام اين مطالب ـ  ها حمايت مي ها هستند يا از آن بورژوايي باني آن »دمكراتيك«

 »هاي آزاد انجمني از انسان«كردن  داري و حداقل تالش براي جايگزين داليل مناسبي براي الغاي سرمايه
 ن داريم.جاي آ به

كتاب آموزشي مايكل  بخش دوازدهم از» اي وراي كاال، پول و دولت كمونيسم ـ جامعه«توضيح مترجم: 
  است.» اي بر نقد اقتصاد سياسي ديباچه«هاينريش تحت عنوان 

  منبع: 

http://www.linke-buecher.de/texte/not-public/Heinrich-Michael--Kritik-
der-politischen-Oekonomie-Eine-Einfuehrung.htm 


