
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣١ 

  

  تکامل سوسياليسم از تخيل به علمتکامل سوسياليسم از تخيل به علم
  

١  
محتوی سوسياليسم جديد در درجه اول محصول بينش<ی اس<ت ک<ه از يکس<و ب<ر پاي<ه           

توليد و آنها که فاقد همه بان تضادهای طبقاتی حاکم در جامعه امروز، تضاد ميان صاح

چيزند، يعنی ميان سرمايه داران و م<زدوران، و از س<وی ديگ<ر ب<ر پاي<ه ه<رج و م<رج           

عن<وان ادام<ه تکام<ل    ه ولی از نظر شکل تئوري<ک در آغ<از ب<         . کم بر توليد قرار دارد    حا

نظر می آيد که روشنگران ب<زرگ ق<رن هيج<دهم    ه ظاهر منطقی آن اصولی به يافته و ب  

سوسياليس<<م جدي<<د مانن<<د ه<<ر تئ<<وری ن<<وينی ه<<ر چق<<در ه<<م از      . فرانس<<ه مط<<رح کردن<<د 

 ايستی در ابتدا با ماتريال فکری موجودواقعيات مادی اقتصادی ناشی شده باشد، می ب  

  . قرار گيرددر رابطه

   م<<ردان بزرگ<<ی ک<<ه در فرانس<<ه افک<<ار م<<ردم را ب<<رای انقالب<<ی ک<<ه در پ<<يش ب<<ود آم<<اده  

آنه<<ا ه<<يچ ن<<وع ق<<درت . م<ی س<<اختند خ<<ود ب<<ا مواض<<ع ش<<ديدًا انقالب<<ی وارد ص<<حنه ش<<دند 

تماع، نظام سياسی، همه مذهب، طبيعت گرائی، اج. رسميت نمی شناختنده خارجی را ب

همه چيز می بايس<تی ي<ا موجودي<ت    . اينها مورد بيرحمانه ترين انتقادها قرار می گرفت   

. کرد و يا از هستی خود دست می کشيدی خود را در برابر کرسی داوری عقل توجيه م

   ک<ه هگ<ل   هم<انطور  . عن<وان تنه<ا معي<ار س<نجش ه<ر چي<ز تعي<ين گردي<د            ه  عقل متفک<ر ب<    

، در ابت<دا ب<دين   ∗ين زمانی بود که جهان ب<ر روی مغزه<ا معل<ق گردي<ده ب<ود             گويد، ا ی  م

                                                 
س9ت  بتفکر و مفهوم ع9دالت يکب9اره ق9د عل9م ک9رد و دار         : "او در باره انقالب فرانسه چنين ميگويد      ∗

بن9ابراين اکن9ون در تفک9ر ع9دالت ق9انونی بن9ا ش9ده        . بی عدالتی نتوانست در برابر آن مقاومت نماي9د       
يک9ه خورش9يد در کهکش9ان    از زمان. م9ی گردي9د  آن استوار  براساس  است، که می بايستی همه چيز       

قرار دارد و سيارات بدور آن در گردشند، دي9ده نش9ده ب9ود ک9ه بش9ر ب9ر روی س9ر، يعن9ی ب9ر روی                  
آناکس99اگوراس ق99بًال گفت99ه ب99ود ک99ه عق99ل ب99ر جه99ان . تفک9ر بايس99تد و واقعي99ات را ب99ر اي99ن پاي99ه بن99ا کن99د 
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ک<رد مبن<ای تم<ام اعم<ال     ی معنی که مغ<ز انس<ان و اص<ول ناش<ی از تفک<رات او، ادع<ا م<        

ول<ی بع<دًا ادام<ه آن ب<ه آنج<ا منته<ی ش<د ک<ه در عم<ل،              . انسانی و زندگی اجتماعی اس<ت     

هم<ه اش<کال   . ر ت<ا پ<ا وارون<ه گردي<د    واقعيت ني<ز ک<ه در تض<اد ب<ا اي<ن اص<ول ب<ود از س<                  

         اجتم<<<اعی و دولت<<<ی ک<<<ه ت<<<اکنون وج<<<ود داش<<<ته و هم<<<ه تص<<<ورات که<<<ن غيرعقالن<<<ی      

ب<<ه وس<<يله دني<<ا ت<<اکنون . مص<<رف ريخت<<ه ش<<ده ان<<د ی تلق<<ی گردي<<ده و ب<<ه انب<<ار اش<<ياء ب<< 

. شده، همه چي<ز گذش<ته تنه<ا شايس<ته هم<دردی و تحقي<ر ب<ود              ی  ها هدايت م  ی  پيشداور

از اي<<ن پ<<س  . رای اول<<ين ب<<ار س<<پيده ص<<بح، حکوم<<ت عق<<ل ظ<<اهر ش<<ده اس<<ت     اکن<<ون ب<< 

خرافات، بيدادگری، تبعيض و س<تم باي<د ج<ای خ<ود را ب<ه حقيق<ت اب<دی، ع<دالت اب<دی،                  

دانيم اين حکومت ی ما اکنون م. برابری طبيعی و حقوق انسانی غيرقابل تعرض، بدهد

ب<ه  دان<يم ک<ه ع<دالت اب<دی      یعقل چيزی جز جهان ايده آلي<زه ش<ده ب<ورژوازی نب<ود، م<              

دستگاه دادگستری بورژوازی تحقق يافت، براب<ری ب<ه براب<ری ب<ورژوازی در           صورت  

عن<وان يک<ی از عم<ده ت<رين حق<وق       ه  مقابل قانون منته<ی گردي<د، مالکي<ت خصوص<ی ب<           

هم که تحقق همانطور  )٣٤(انسانی اعالم شد و حکومت عقل، قرار داد اجتماعی روسو    

متفک<رين  .  در قالب جمهوری دمکراتيک بورژوائی ظاهر گردد  توانست جز ی  يافت، نم 

که دوران آنها ی هائ بزرگ قرن هجدهم نيز مانند اسالف خود قادر نبودند از محدوديت

  .برايشان ايجاد کرده بود، عبور کنند

 نماينده بقيه جامع<ه اع<الم   را ها و بورژوازی که خود  ولی در کنار تضاد بين فئودال 

اد عم<<ومی ب<<ين اس<<تثمار کنن<<دگان و اس<<تثمار ش<<وندگان ني<<ز وج<<ود    ک<<رد، ي<<ک تض<< ی م<<

درست چنين شرايطی ب<ود  . ثروتمند و فقرای زحمتکش بان  داشت، تضاد بين راحت طل    

داد خ<ود را ن<ه تنه<ا نماين<ده ي<ک طبق<ه خ<اص،        ی زی امک<ان م<    انمايندگان بورژو ه  که ب 

تر، ب<ورژوازی از هم<ان   ه<م ب<اال   از اي<ن . بلکه نماينده همه بشريت رنجب<ر معرف<ی کنن<د         
                                                                                                      

ران را جش99ن هم99ه موج99ودات متفک99ر، اي99ن دو  . اي99ن طل99وع زيب99ای آفت99اب ب99ود   م99ی کن99د،  حکوم99ت 
شعف پر ابهتی همه ج9ا را ف9را گرفت9ه ب9ود، وج9د و ش9وری معن9وی جه9ان را ب9ه تک9ان در              . گرفتند

فلس99فه "هگ99ل، ." (آورد، گ99وئی اکن99ون ب99رای اول99ين ب99ار آس99مان زم99ين را در آغ99وش کش99يده اس99ت    
عليه ) ٣٣(ها   آيا زمان آن نرسيده است که قانون تعقيب سوسياليست   -)٥٣٥ ص   -١٨٤٠" تاريخ
  های انقالبی خطرناک ججناب پروفسور هگل اجراء گردد؟ ن آموزشاي
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توانن<د ب<<دون  ی س<رمايه داران نم<  : آغ<از پي<دايش، تض<اد خ<ود را در خ<ود نهفت<<ه داش<ت      

نس<بتی ک<<ه پيش<<ه وران ق<<رون  ب<<ه هم<<ان ک<ارگران م<<زدور ب<<ه حي<ات خ<<ود ادام<<ه دهن<د و    

نس<بت ني<ز ش<اگردان ص<نف ه<ا و      ب<ه هم<ان     وسطی به بورژوزای مدرن تکام<ل يافتن<د،         

 توانس<ت  ی  حت<ی اگ<ر ه<م ب<ورژوازی م<         . رولتاريا تبديل ش<دند   روزمزدان غيرصنفی به پ   

در مجموع ادعا کند ک<ه در ع<ين مب<ارزه علي<ه اش<راف، م<دافع من<افع طبق<ات گون<اگون                     

  زحم<<تکش زم<<ان خ<<ود م<<ی باش<<د، معه<<ذا همزم<<ان ب<<ا ه<<ر جن<<بش ب<<زرگ ب<<ورژوازی،       

ی م<درن  های مستقل آن طبق<اتی ک<ه پيش<گام ک<م و ب<يش تکام<ل يافت<ه پرولتاري<ا                 حرکت

 در دوره )٣٦( و توم<اس مونس<ر  )٣٥("وي<در ت<ويفر  "از قبيل  . گرديدی  بودند، مشاهده م  

 در انق<<الب ب<<زرگ انگلس<<تان و   )٣٧(ه<<ای داخل<<ی آلم<<ان، ل<<ولرز    رفرماس<<يون و جن<<گ 

ه<ای انقالب<ی طبق<ه ای ک<ه     ی در کنار اين پرچم افراز  .  در انقالب کبير فرانسه    )٣٨(بابف

در ق<رن  .  وسيع تئوريک متناسب با آن نيز بوجود آمد        هنوز شکل نگرفته بود، مباحث    

شانزده و هفده توصيف تخيلی شرايط اجتماعی ايده آل و در قرن هيجده حتی مستقيمًا       

خواس<<ت براب<<ری ديگ<<ر مح<<دود ب<<ه حق<<وق ). م<<ورلی و م<<ابلی(تئ<<وری ه<<ای کمونيس<<تی 

الزم بود که نه د و گيربايستی وضع اجتماعی افراد را نيز دربر ی سياسی نبود، بلکه م

اول<ين ش<کل تظ<اهر    . های طبقاتی از بين روند   تنها امتيازات طبقاتی، بلکه خود تفاوت     

ت زندگی و دارای ريشه های  اآموزش جديد کمونيستی پرهيزکارانه، نفی کننده همه لذ       

  .اسپارتی بود

سنت سيمون ک<ه مواض<ع ب<ورژوائی هن<وز در     : سپس سه اتوپيست بزرگ پيدا شدند 

ر پرولت<<ری در ح<<د مع<<ين در او نف<<وذ داش<<ت، فوري<<ه و ب<<االخره اون ک<<ه در     کن<<ار افک<<ا 

کشوری با تکامل يافته ترين توليد سرمايه داری و تحت تاثير تض<ادهای ناش<ی از اي<ن       

تکامل، پيشنهادات خود را برای از بين ب<ردن اختالف<ات طبق<اتی، در رابط<ه مس<تقيم ب<ا              

  .ادی دمماترياليسم فرانسه بطور سيستماتيک تکامل 

يک وجه اشتراک بين هر سه وج<ود داش<ت و آن اينک<ه آنه<ا خ<ود را نماين<ده من<افع                  

آنه<<ا ني<<ز مانن<<د  . دانس<<تندی پرولتاري<<ائی ک<<ه در پروس<<ه ت<<اريخی ش<<کل گرفت<<ه ب<<ود، نم<<   
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ن واحد ی را آزاد کنند، بلکه هدف آنها درآروشنگران نمی خواستند در ابتدا طبقه معين

م<ی خواس<تند حکوم<ت ع<دل و ع<دالت      ه<ا مانن<د روش<نگران      آزادی تمام بشريت بود، آن    

ب<ود  جاويد را مستقر سازند، ولی حکومت آنها با حکومتی که م<ورد نظ<ر روش<نگران                 

دني<ای ب<ورژوائی اس<توار ب<ر احک<ام      حتی نظر آنها ه ب. داشتاز زمين تا آسمان تفاوت     

ئوداليس<<م و هم<<ين دلي<<ل مانن<<د فه اي<<ن روش<<نگران غيرمنطق<<ی و غيرعادالن<<ه اس<<ت و ب<< 

ديگر سيستم های اجتماعی گذشته بايد به زبال<ه دان ريخت<ه ش<ود و عل<ت اينک<ه هن<وز         

ه دلي<ل اس<ت ک<ه انس<ان آنه<ا را ب<      به اين عقل و عدالت واقعی بر جهان حاکم نشده تنها     

علت فقدان نابغه بی نظيری بوده که کنون ه در واقع اين کمبود ب. درستی نشناخته بود 

اينک<<ه ام<<روز چن<<ين نابغ<<ه ای ظه<<ور ک<<رده و . ت را ش<<ناخته اس<<تظه<<ور ک<<رده و حقيق<<

اينکه حقيقت، درست در اين لحظه شناخته شده است، حادثه اجتناب ناپ<ذير نيس<ت ک<ه            

ضرورتًا در رابطه با تکامل تاريخی ايجاد شده باشد، بلکه صرفًا ي<ک تص<ادف ميم<ون         

 سال قبل اتفاق بيفتد و در    همين خوبی پانصد  ه  توانست ب ی  گويا اين تولد م   . بوده است 

  .دادی صورت بشريت را از پانصد سال گمراهی، مبارزه و رنج نجات م اين

ه ما ديديم که چگونه فيلسوفان ق<رن هج<دهم فرانس<ه، پيش<گامان انق<الب، ب<ه عق<ل ب<            

ه<<دف، ايج<<اد دول<<ت و   . ش<<دندی ک<<ه وج<<ود داش<<ت متوس<<ل م<<   ی عن<<وان داور ه<<ر چي<<ز  

ی رحمان<ه ه<ر چي<زی ب<ود ک<ه ب<ا عق<ل اب<دی در تض<اد          اجتماعی مبتنی بر عقل و محو ب<   

ما در عين حال ديديم که اين عقل ابدی در واقع چيزی نبود جز شعور           . گرفتی  قرار م 

روز در حال تبديل به طبقه ب<ورژوازی     ايده آليزه شده ی همان طبقات متوسطی که آن        

يد، روشن گرديد جامعه و دولت عقل تحقق بخشبه اين که انقالب فرانسه     همين. بودند

سسات جديد، هر چق<در ه<م ک<ه در مقايس<ه ب<ا ش<رايط گذش<ته منطق<ی بودن<د،                  ؤکه اين م  

حکوم<ت عق<ل ب<ا شکس<ت کام<ل مواج<ه       . وجه بطور مطلق عقالن<ی نبودن<د      هيچه  ولی ب 

  قرار داد اجتماعی روسو در عم<ل بش<کل دوره وحش<ت در آم<د، ب<ورژوازی ک<ه         . گرديد

   ه ش<<ده ب<<ود ب<<رای ف<<رار از اي<<ن دوره وحش<<ت ب<<ه    از ن<<اتوانی سياس<<ی خ<<ود وحش<<ت زد  

ص<لح  .  و دست آخ<ر ب<ه اس<تبداد ن<اپلئونی پن<اه ب<رد              )٣٩(رشوه خواری شورای حکومت   
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وضع جامعه عقل نيز بهتر از . ابدی موعود به کشور کشائی های نامحدود تبديل گرديد

ات ص<نفی  سسات خيريه مذهبی، امتي<از ؤتضاد بين ثروتمند و فقير با حذف م    . اين نبود 

جای حل ش<دن در رف<اه    ه  هائی برای تخفيف اين تضاد بودند، ب       و ساير امتيازات که پل    

      آزادی مالکي<<ت از بن<<دهای فئوداليس<<م ب<<رای خ<<رده بورژواه<<ا    . عم<<ومی، تش<<ديد گردي<<د 

س<<رمايه و بان معن<<ای آزادی ف<<روش مالکي<<ت کوچ<<ک ب<<ه ص<<احه ا ب<<پ<<و دهقان<<ان خ<<رده 

يت کوچکی که تحت فشار رقابت عظيم س<رمايه ب<زرگ و    زمين داران بزرگ بود، مالک    

عبارت ديگر آزادی مالکيت برای خرده بورژواها ه ب. داشتمالکيت بزرگ زمين قرار 

رشد صنعت براس<اس  . ا چيزی جز آزادی از دست دادن مالکيت نبودپو دهقانان خرده    

رايط حي<ات  سيستم سرمايه داری، فقر و بينوائی توده های زحمتکش را به يک<ی از ش<         

تع<داد  . ب<ه ق<ول کارالي<ل، معامل<ه نق<دی تنه<ا حلق<ه پيون<د جامع<ه ش<د          . جامع<ه تب<ديل ک<رد   

   ه<ای فئ<ودالی ک<ه در گذش<ته     ی  گ<و اينک<ه ناهنج<ار     . ه<ا س<ال بس<ال بيش<تر گردي<د          جنايت

شد، حذف نشده منتها موقتًا کنار گذاش<ته ش<ده ب<ود، ام<ا در ع<وض      ی بی پروا آفتابی م 

گرف<ت، ه<ر چ<ه بيش<تر     ی وقت فق<ط در خف<ا انج<ام م<     وائی که تا آن   های بورژ ی  ناهنجار

" ب<رادری "کالهبرداری در م<ی آم<د،   به صورت   تجارت بطور روزافزونی    . رواج يافت 

رش<وه خ<واری ج<ای     . رورانه و حسودانه در آمد    شکه شعار انقالبی بود، بشکل رقابت       

، جانش<ين شمش<ير   ستم قهرآمي<ز را گرف<ت و پ<ول ک<ه اول<ين اه<رم ق<درت اجتم<اعی ب<ود            

ه فحش<<اء ب<<. ه<<ا ب<<ه کارخان<<ه داران ب<<ورژوا منتق<<ل ش<<د ح<<ق ش<<ب اول از فئ<<ودال. گردي<<د

منزل<ه پوش<ش رس<می     ه  ص<ورت ق<انونی ازدواج، ب<      . ميزان بی س<ابقه ای توس<عه ياف<ت        

بطور . طالق های متعدد کامل گرديدبه وسيله باقی ماند و همچنان فحشاء مانند گذشته 

ايج<اد ش<دند، در   " پيروزی عقل " و سياسی ای که در اثر        خالصه، موسسات اجتماعی  

ه<ای ناامي<د کنن<ده ای از      مقايسه با وعده های درخشان روشنگران چيزی جز ش<کلک         

که هنوز بوجود نيامده بود بيان کنندگان اين نااميدی بودن<د         ی  تنها چيز . آب در نيامدند  

امه های ژن<و س<ن س<يمون     ن١٨٠٢در سال . و آنها نيز با آغاز قرن جديد پديدار شدند        

ک<ه اص<ول تئ<وری      منتشر گرديد، با اي<ن     ١٨٠٨ار يافت، اولين اثر فوريه در سال        شانت
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 راب<رت اون، عه<ده دار   ١٨٠٠ ت<دوين ک<رده ب<ود، اول ژانوي<ه     ١٧٩٩خود را در س<ال   

  .مديريت نيوالنارک شد

ژوازی و اما در اين زمان شيوه توليد سرمايه داری و در تبعيت از آن تضاد بين بور

ص<نعت ب<زرگ ک<ه در انگلس<تان ت<ازه        . پرولتاريا هنوز در مراحل اولي<ه رش<د خ<ود ب<ود           

ولی تازه صنعت بزرگ تصادماتی را  . بوجود آمده بود، هنوز در فرانسه ناشناخته بود       

را  تکام<<ل م<<ی بخش<<د ک<<ه دگرگ<<ونی ش<<يوه تولي<<د، ن<<ابودی خص<<لت س<<رمايه داری آن         

ک<ه ن<ه تنه<ا مي<ان طبق<ات مول<ود ص<نعت         ی  ادماتضرورتی اجتناب ناپذير می سازد، تص<      

هم زائيده صنعت بزرگ است،  بزرگ بلکه ميان نيروهای مولده و اشکال مبادله که آن

هم<ين نيروه<ای عظ<يم مول<ده وس<ايل ح<ل اي<ن           به وس<يله    وجود دارد، و از سوی ديگر       

 ناشی  تصادمات١٨٠٠های  بنابراين اگر در حدود سال. می کندتصادمات را نيز ايجاد 

از نظام اجتماعی ن<وين، ت<ازه در ح<ال ش<کل گ<رفتن ب<ود، اي<ن ام<ر در م<ورد اب<زار ح<ل                   

گرچه در دوران وحشت، توده های ب<ی چي<ز   . کردی مراتب بيشتر صدق مه تصادمات ب 

دست گرفتند و از اين طريق انقالب ب<ورژوائی  ه پاريس برای مدتی کوتاه حکومت را ب   

وس<يله   پيروزی ه<دايت کردن<د، ام<ا آنه<ا فق<ط ب<دين          را حتی عليه خود بورژواها بسوی       

. زمان ت<ا چ<ه ح<د حکوم<ت دائم<ی آنه<ا غي<رممکن ب<ود         ثابت نمودند که تحت شرايط آن    

ش<د و ب<رای   ی عنوان طبقه جديدی از اين توده بی چيز جدا م     ه  که داشت ب  ی  پرولتاريائ

ی را تشکيل يک حرکت مستقل سياسی هنوز کامًال ناتوان بود، طبقه ستمديده و رنجبر

علت عدم توانائی در کمک بخود، باي<د ح<داکثر از خ<ارج ي<ا از ب<اال کم<ک       ه داد که بی  م

  .کردی دريافت م

سطح نازل  . داشتندپايه گذاران سوسياليسم هم تحت تأثير اين موقعيت تاريخی قرار           

. ک<رد ی های ناپخته را نيز ايج<اب م<  ی توليد سرمايه داری و وضع طبقاتی نابالغ، تئور   

خواس<<تند راه ح<<ل مس<<ائل اجتم<<اعی را ک<<ه هن<<وز در بط<<ن مناس<<بات اقتص<<ادی  ی نه<<ا م<<آ

جامعه فقط نابسامانی عرض<ه  . تکامل نيافته، نهفته بود، از مغزهای خود بيرون آورند      

باي<د نظ<ام اجتم<اعی    . ديدن<د ی ها را در عقل متفکر می کرد و آنها رفع اين نابسامان  ی  م
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 نظ<امی م<ی بايس<تی از خ<ارج، از طري<ق تبليغ<ات و       شد و چنين  ی  نو و کاملی اختراع م    

     اي<<<ن . گردي<<<دی حت<<<ی االمک<<<ان از طري<<<ق نمون<<<ه ه<<<ای آزمايش<<<ی ب<<<ه جامع<<<ه تحمي<<<ل م<<< 

سيستم های اجتماعی جديد از همان ابتدا محک<وم پن<دار گ<وئی بودن<د و ه<ر چ<ه بيش<تر                   

 غ<رق  نس<بت در دني<ای تخي<ل   ب<ه هم<ان   شد، ض<رورتًا  ی روی جزئيات اين سيستم کار م   

آن را ب<ه  گذشته است، ه حال پس از توضيح اين واقعيت که کامًال متعلق ب. گرديدندی  م

کن<يم ت<ا ب<ا اي<ن     ی خرده فروشان بازار ادب واگ<ذار م<    ه  اينکار را ب  . گذاريمی  کنار م کلی  

ها که هنوز هم خالی از تفريح نيستند، سرگرم ش<وند و از اي<ن طري<ق برت<ری       ی  خيالباف

م<<ا . نش<<ان دهن<<د" چرن<<ديات"احساس<<ات خ<<ود را ب<<ر اي<<ن گون<<ه ی ط<<رز تفک<<ر خ<<الی از 

دهيم از نطفه های فکری و انديشه های نبوغ آميزی که همه جا از زير اين ی ترجيح م

ه<ا ق<ادر ب<ه دي<دن آنه<ا نيس<تند، ل<ذت         های خيالی جوانه زده اس<ت و خ<رده ب<ين       پوشش

  .ببريم

انه انق<الب هن<وز س<ی س<ال     سن س<يمون فرزن<د انق<الب کبي<ر فرانس<ه ب<ود ک<ه در آس<ت         

اين انقالب به مثابه پيروزی طبقه سوم، يعنی پيروزی توده عظيم خلق ک<ه ب<ه          . داشتن

توليد تجارت اشتغال داش<ت ب<ر طبق<ات ممت<از و عاط<ل، يعن<ی ب<ر اش<راف و روح<انيون             

زودی معلوم شد که پي<روزی طبق<ه س<وم تنه<ا پي<روزی بخ<ش ک<وچکی از                ه  ولی ب . بود

عن<<ای کس<<ب ق<<درت سياس<<ی توس<<ط قش<<ر ممت<<از آن، يعن<<ی ب<<ورژوازی  مه اي<<ن طبق<<ه و ب<<

ه<م از   س<رعت رش<د ک<رده ب<ود، آن       ه  زی در جري<ان انق<الب ب<       ااين ب<ورژو  . ثروتمند بود 

    های متعل<ق ب<ه اش<راف و کليس<ا ک<ه ض<بط و فروخت<ه ش<ده ب<ود              طريق سوداگری زمين  

     درس<<<ت . ت<<<شپيمانک<<<اران سررش<<<ته داری ارب<<<ه وس<<<يله و ني<<<ز ب<<<ا کالهب<<<رداری مل<<<ت 

      هم<<ين حکوم<<ت ش<<يادان ب<<ود ک<<ه تح<<ت رهب<<ری ش<<ورای دولت<<ی، فرانس<<ه و انق<<الب را       

ب<دين ترتي<ب از نظ<ر    . سرحد نابودی کشانده و به ناپلئون بهان<ه ای ب<رای کودت<ا داد             ه  ب

        " کارکن<<ان"س<<ن س<<يمون، تض<<اد ب<<ين طبق<<ه س<<وم و طبق<<ات ممت<<از، ش<<کل تض<<اد ب<<ين      

  .ا کردرا پيد" عاطالن"و 
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چن<ين تم<ام آنه<ائی بودن<د ک<ه ب<دون          نه تنه<ا امتي<ازداران ق<ديم، بلک<ه ه<م          " عاطالن"

و منظ<<ور از . کردن<<دی ش<<رکت در تولي<<د و تج<<ارت از طري<<ق درياف<<ت به<<ره زن<<دگی م<<      

به آن چنين صاح که بکار مزدوری اشتغال داشتند، بلکه همی  نه تنها آنهائ  " کارکنان"

ها توان<ائی ه<دايت فک<ری و حاکمي<ت          اينکه عاطل . دندداران بو  کارخانه، تجار و بانک   

سياسی را از دست داده بودند، امر مس<لمی ب<ود ک<ه توس<ط انق<الب مه<ر قطعي<ت ب<ر آن             

نظ<ر س<ن س<يمون، اينک<ه ب<ی چي<زان ه<م فاق<د اي<ن توان<ائی هس<تند، در                    ه  ب< . خورده بود 

ی رهبری و پس چه کسانی می بايست. نتيجه تجارب دوران وحشت به اثبات رسيده بود

يک حلق<ه  به وسيله دو  حکومت کنند؟ به عقيده سن سيمون علم و صنعت و پيوند اين   

نوين مذهبی که وظيفه داشت وحدت اعتقادات مذهبی را که بعد از رفرماسيون از ب<ين       

جدي<دی ک<ه ض<رورتًا عارفان<ه و متک<ی ب<ه       " مس<يحيت "رفته بود، مجددًا مسقر س<ازد،       

  .هيرارشی شديدی بود

  در دست معلم ها و صنعت در درجه اول در دس<ت بورژواه<ای فع<ال، يعن<ی      ولی علم 

گرچه بورژواها به يکن<وع کارمن<دان و      . داران بود  کارخانه، بازرگان و بانک   بان  صاح

ه<ذا در مقايس<ه ب<ا ک<ارگران م<ی بايس<تی در ي<ک        معش<دند،   ی  معتمدان اجتماعی تبديل م   

بط<ور مش<خص   . فتن<د رگی  قرار م< موضع فرماندهی و برخورداری از مزايای اقتصادی   

داران اي<<ن ب<<ود ک<<ه تم<<ام تولي<<د اجتم<<اعی را از طري<<ق تنظ<<يم اعتب<<ارات       وظيف<<ه بان<<ک 

ه چنين درکی منطبق با زمانی بود که در فرانسه ب<ورژوازی ب<زرگ و ب<         . سازمان دهند 

.  رشد خود بودموازات آن تضاد ميان بورژوازی و پرولتاريا هنوز در مراحل اوليه از   

هميش<ه و هم<ه   : نچه سن سيمون به خصوص به آن تکيه می کن<د، اي<ن اس<ت ک<ه     ولی آ 

  .برای او مطرح است" عظيم ترين و فقيرترين طبقه" هر چيز سرنوشت جا قبل از

" ها بايد ک<ار کنن<د   همه انسان"عبارت  " نامه های ژنو  "سن سيمون حتی در کتاب      

  . سازدی را مطرح م

واقعيت که حکومت دوران وحشت، حکومت ن به ايدهد که او ی همين کتاب نشان م 

ک<ه  ی ببيني<د، در زم<ان   : "گوي<د ی  او خط<اب ب<ه آنه<ا م<        . طبقات ب<ی چي<ز اس<ت، آگ<اه ب<ود          
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کردن<<د، در فرانس<<ه چ<<ه ح<<وادثی رخ داد، آنه<<ا قحط<<ی ايج<<اد   ی رفق<<ای ش<<ما حکوم<<ت م<< 

  ."کردند

مثابه يک مبارزه طبق<اتی  ه  درک اين مطلب که انقالب فرانسه ب١٨٠٢ولی در سال  

هم نه فقط بين اشراف و بورژوازی، بلکه ميان بورژوازی و اشراف از يکسو و  و آن

 ١٨١٦او در سال . طبقات بی چيز از سوی ديگر بود، يک کشف کامًال نبوغ آميز بود           

به کل<ی  اعالم کرد که سياست چيزی جز علم توليد نيست و پيشگوئی نمود که سياست           

گرچه اين شناخت ش<رايط اقتص<ادی پاي<ه موسس<ات سياس<ی         .  خواهد شد  در اقتصاد حل  

ش<ود، ول<ی تب<ديل حکوم<ت سياس<ی ب<ر          ی  نطفه ظاهر م<   به صورت   است، در اينجا تنها     

اخي<<رًا ک<ه  ه<ا ب<ه اداره ام<ور و ه<<دايت پروس<ه تولي<د، يعن<ی مس<<اله ح<ذف دول<ت          انس<ان 

 س<ن س<يمون ب<<ا   .هم<ه جنج<ال ب<وده در آن بط<ور روش<ن بي<ان ش<ده اس<ت         موض<وع اي<ن  

 بالفاصله بعد از ورود متح<دين      ١٨١٤همان برتری نسبت به معاصرين خود، در سال         

، اعالم کرد که اتحاد ١٨١٥های صد روزه در سال  به پاريس و بار ديگر هنگام جنگ

فرانس<<ه و انگل<<يس و در درج<<ه دوم اتح<<اد ه<<ر دو کش<<ور ب<<ا آلم<<ان، تنه<<ا ض<<امن رش<<د    

 گفتگ<و از اتح<اد ب<ا فاتح<ان     ١٨١٥ه<ای   ی  ی فرانس<و  ب<را . ثمربخش صلح در اروپاست   

اگر ما . داشتاندازه دورانديشی تاريخی    به همان   ت و   أ احتياج به جر   )٤٠(جنگ واترلو 

در سن س<يمون، بخ<اطر دي<د وس<يع نب<وغ آمي<زش، تقريب<ًا نطف<ه هم<ه افک<ار ن<ه ش<ديدًا                        

 انتقال اصيل   کنيم، در آثار فوريه يک    ی  های بعدی را مشاهده م     اقتصادی سوسياليست 

ان<<دازه عمي<<ق ش<<رايط اجتم<<اعی  ب<<ه هم<<ان و پ<<ر مغ<<ز فرانس<<وی و بن<<ابراين ب<<ا ت<<أثيری   

فوريه توجه بورژوازی، پيغمبران پرشور قبل از انقالب و مداحان . موجود را می بينيم

او بيرحمان<ه پ<رده از   . م<ی کن<د  غرضمند بعد از انقالب آنها را ، به آنچه گفته ان<د جل<ب          

دارد و در مقابل آن يکسو نوي<دهای  ی ی و مادی دنيای بورژوازی بر م   روی فقر اخالق  

ک<ه در آن تنه<ا عق<ل حکوم<ت خواه<د       ی  درخشان روشنگران سابق را در باره جامعه ا       

کرد، در باره تمدن سعادت بخش و در باره امک<ان تکام<ل نامح<دود انس<ان و از س<وی               

     . م<<ی ده<<دی را ق<<رار ه<<ای ب<<ورژواز ه<<ای ظ<<اهر آرای اي<<دئولوگ ی ديگ<<ر س<<خن پ<<رداز 
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        ثاب<<ت م<<ی کن<<د ک<<ه چگون<<ه هم<<ه ج<<ا در مقاب<<ل اي<<ن س<<خن پ<<ردازی ه<<ای پ<<رطنين،          او 

ه<ا را ب<ه     ی  ورشکستگی اجتناب ناپذير اين سخن پ<رداز      او  . رقت انگيزترين قرار دارد   

فوريه تنها يک منق<د نيس<ت، طبيع<ت دائم<ًا بش<اش او، از         . گيردی  تمسخری زهرآگين م  

او سوداگری . هم يکی از بزرگترين طنز نويسان جهان ساخت نويس، آنوی يک طنز 

زم<<ان فرانس<<ه را ک<<ه ب<<ا س<<قوط انق<<الب   چن<<ين تن<<گ نظ<<ری عم<<ومی بازرگ<<انی آن و ه<<م

اس<<تادانه ت<ر، انتق<<اد او از  . رون<ق ياف<ت، اس<<تادانه و مج<ذوب کنن<ده توص<<يف م<ی نماي<د      

او ب<رای اول<ين ب<ار    . س<ت چگونگی روابط جنسی و موقعيت زن در جامعه بورژوازی ا        

که در هر جامعه ای، درجه آزادی زن ي<ک مقي<اس طبيع<ی، ب<رای مي<زان       می کند  اعالم

 بزرگترين شاهکار فوريه در درک او از تاريخ اجتماع ظ<اهر     . )٤١(آزادی عمومی است  

مرحل<ه ت<وحش،   : کندی او تاريخ تکامل اجتماعی را به چهار مرحله تقسيم م      . شودی  م

اص<طالح ب<ورژوائی، يعن<ی     ه  بريت و تمدن که مصادف است با جامعه ب<         پدرساالری، بر 

  دهد که،ی گردد و نشان می آن نظام اجتماعی، که با قرن شانزدهم آغاز م

شکل ساده ای مرتکب ه  نظام اجتماعی دوره تمدن هر عمل زشتی را که بربريت ب          "

  ".کندی يک شيوه زندگی مبهم، دو پهلو و مزورانه تبديل مه شد، بی م

ورد و ی آک<ه دائم<ًا بوج<ود م<    ی ، در تضادهائ"دايره ناهموار"و اينکه تمدن در يک    

که همواره عکس آن چيزی را بدست ی بطور. حل آنها نيست، در حرکت است    ه  قادر ب 

  :چنانکه مثًال. می کنديا تظاهر به طلب آن  می آورد که خواهان آن می باشد و

  ."شودی اشی مدر دوره تمدن، فقر از فراوانی محصول ن"

ک<ار  ه مهارت معاصر خود هگل، ديالکتيک را ب    به همان   که می بينيم فوريه     ی  بطور

او در مقاب<ل پرگ<وئی ه<ای مرب<وط ب<ه اس<تعداد تکام<ل ي<ابی نامح<دود انس<ان،           . می بن<دد  

دهد که هر دوره تاريخی فراز و نشيب های خ<اص  ی براساس همان ديالکتيک نشان م 

همانطور . را در مورد آينده تمام بشريت نيز بکار می بردخود را داراست و اين بينش 

که کانت مساله انهدام آتی زمين را به علوم طبيعی می افزايد، فوريه موضوع ن<ابودی      

  .کندی بشريت را در بررسی تاريخ وارد م
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در فرانسه طوفان انقالب، کشور را فراگرفته بود، در انگلستان دگرگونی حاليکه در 

ني<<روی بخ<<ار و اب<<زار ماش<<ينی جدي<<د،  . داش<<تت<<ری جري<<ان  ن<<ه ک<<م عم<<قآرام ت<<ر، ول<<ی 

مانوفاکتور را به صنعت بزرگ مدرن مبدل ساختند و از اين راه انقالبی در تمام اساس 

آهنگ رشد خواب آور دوره مانوفاکتوری ج<ای خ<ود          . جامعه بورژوائی بوجود آوردند   

ع<<ه ب<<ه س<<رمايه داران ب<<زرگ و   تقس<<يم جام. را ب<<ه ي<<ک دوره واقع<<ًا طوف<<انی تولي<<د داد  

ه پرولتاريای بی چيز، ب<ا س<رعت روزاف<زون جري<ان داش<ت و در مي<ان اي<ن دو طبق<ه ب<             

ت<رين بخ<ش جامع<ه، يعن<ی ت<وده ای           جای طبقه متوسط و پايدار س<ابق، اکن<ون متزل<زل          

ش<يوه تولي<د   . گذرانيدن<د ی کاران، زندگی بی ثب<اتی را م<  ب  ناپايدار از پيشه وران و کاس     

وز در مراح<<ل اولي<<ه رش<<د خ<<ود و در ش<<رايط موج<<ود هن<<وز تنه<<ا ش<<يوه تولي<<د  جدي<<د هن<<

ول<<ی حت<ی در آن زم<<ان ني<<ز نابس<امانی ه<<ای اجتم<<اعی   . و ب<<ا قاع<ده ب<<ود ممک<ن، ع<<ادی  

ه<<ا ش<<هرهای  ب<<ی خانم<<ان ب<<ه ب<<دترين س<<کونت گ<<اهگس<<يل م<<ردم : دردن<<اک ب<<ه ب<<ار آورد

 ن<<ابودی سلس<<له مرات<<ب ب<<زرگ، از ب<<ين ب<<ردن هرگون<<ه پيون<<د ب<<ا اص<<ل و نس<<ب گذش<<ته، 

ميزانی وحشتناک، از ه پدرشاهی خانواده، کار بيش از حد مخصوصًا زنان و کودکان ب

ش<رايط ک<امًال   ه های اخالقی توده وسيعی از طبقه کارگر ک<ه ناگه<ان ب<          بين رفتن ارزش  

 ش<<هر، از کش<<اورزی ب<<ه ص<<نعت و از ش<<رايط زن<<دگی ثاب<<ت ب<<ه ش<<رايط      ب<<هوی، از دهن<<

 ٢٩در چنين ش<رايطی ي<ک کارخان<ه دار    . ر حال تغييری وارد شده بود    نامطمئن دائمًا د  

اندازه که طبعی بلند داشت صاحب شخصيتی ساده و کودکانه به همان  ساله، مردی که    

روبرت . ميدان آمده عنوان اصالح طلب به بود و دارای قدرت رهبری ذاتی کم نظير، ب

 ب<<ود ک<<ه شخص<<يت انس<<ان از  اون اي<<ن آم<<وزش روش<<نگران ماترياليس<<ت را ف<<را گرفت<<ه  

 يکسو محصول خصوصيت ذاتی او و از سوی ديگر محصول شرايطی است که انس<ان      

ک<ه ب<ا   ی غال<ب کس<ان  .  را در دوران زندگی و بويژه در مراح<ل رش<د احاط<ه ک<رده اس<ت           

ديدن<د ک<ه   ی اون هم طبقه بودند در انقالب صنعتی، تنه<ا پريش<انی و ه<رج و م<رج را م<      

ب<رعکس، او در اي<ن   . ن آب گل آلود و ثروتمند شدن مناسب ب<ود         برای ماهيگيری از اي   

خ<اطر  ه نظريات مورد عالقه اش و به ديد برای تحقق بخشيدن بی انقالب فرصتی را م   
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ک<ه م<دير پانص<د    ی ستر، هنگامچايجاد نظم در اين هرج و مرج، او اين نظريه را در من      

 ١٨٢٩ ت<ا  ١٨٠٠از سال  . دکارگر يک کارخانه بود، با موفقيت مورد آزمايش قرار دا         

ه عهده داشت، و در آنجا ب<  ه  او مديريت کارخانه ريسندگی نيوالنارک را در اسکاتلند ب        

عن<<وان م<<دير و همک<<ار ک<<ارگران ب<<ا هم<<ان ه<<دف ب<<اال، ول<<ی ب<<ا آزادی عم<<ل بيش<<تر و ب<<ا  

او جمعيت<<ی متش<<کل از  . ک<<ردی او در اروپ<<ا گردي<<د، ک<<ار م<< ش<<هرت م<<وفقيتی ک<<ه س<<بب  

ن و اکثرًا از نظر اخالقی منحرف را که تعداد آنها تدريجًا به دو هزار و            عناصر گوناگو 

پانصد نفر رسيده بود، به اجتماعی کامًال نمونه تبديل کرد که در آن ب<د مس<تی، پل<يس،       

و در واق<ع  . امور خيريه، مسائل ناشناخته ای ب<ود  ه  قاضی، محاکمه، صدقه و احتياج ب     

وي<ژه ب<ا   ه را در ش<رايطی انس<انی ت<ر ق<رار داد و ب<     طريق ک<ه آنه<ا       خيلی ساده و از اين    

او مبتک<ر م<دارس کودک<ان ب<ود و ب<رای اول<ين ب<ار        . دقت به تربيت نسل جوان پرداخ<ت  

رفتند و در آنجا چنان سرگرم ی مدرسه مه آنها را تأسيس کرد، کودکان از دو سالگی ب

ب<<ای او از رقحاليک<<ه در . خان<<ه ب<<از گردن<<د ه ش<<دند ب<< ی س<<ختی حاض<<ر م<< ه بودن<<د ک<<ه ب<< 

کارگران روزانه سيزده تا چهارده ساعت کار م<ی کش<يدند، ک<ار روزان<ه در نيوالن<ارک             

که يک بحران در ب<ازار پنب<ه ب<ه تعطي<ل چه<ار ماه<ه       ی هنگام. تنها ده ساعت و نيم بود 

ب<ا وج<ود   . کارخانه منجر گرديد، به ک<ارگران در ح<ال مرخص<ی م<زد کام<ل پرداخ<ت ش<د         

خ<<ود بان ز دو براب<<ر ش<<د و ت<<ا آخ<<رين لحظ<<ه ب<<رای ص<<اح    اي<<ن، ارزش کارخان<<ه ب<<يش ا 

زندگی ای که برای کارگران . با همه اينها اون راضی نبود. سودهای سرشار ايجاد کرد

  .وجه زندگی شايسته ای انسان نبود هيچه خود ايجاد نموده بود در نظر او هنوز ب

  ."کارگران برده من بودند"

گران بوجود آورده بود، هنوز خيلی دور از آن     شرايط نسبتًا مناسبی که او برای کار      

ی شخصيت و عقل انسانی را اجازه دهد، چه رسد      ئبود که يک رشد همه جانبه و عقال       

  .اينکه تامين کننده يک فعاليت آزاد حياتی باشده ب

 نفری همانقدر ثروت واقعی برای جامعه تولي<د  ٢٥٠٠معهذا بخش فعال اين گروه     "

ب<ا  :  ه<زار نف<ری در ن<يم ق<رن پ<يش، از خ<ود م<ی پرس<يدم        کرد که يک گروه ششصد  ی  م
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ه رسد و ثروتی که می بايستی بی مصرف دو هزار و پانصد نفر مه تفاوت ثروتی که ب

  "شود؟ی رسيد چه می مصرف ششصد هزار نفر م

ش<د ک<ه ب<ه    ی ک<ار ب<رده م<     ه  ه التف<اوت ب<رای اي<ن منظ<ور ب<          ب< اين ما . پاسخ روشن بود  

هره بر سرمايه اوليه و عالوه ب<ر آن ب<يش از سيص<د ه<زار     کارخانه داران پنج درصد ب  

سود، ايجاد کند و آنچه برای نيوالن<ارک ص<ادق          ) ششصد هزار مارک  (ليره استرلينگ   

  .کردی مراتب بيشتر، در مورد ساير کارخانه ها صدق مه بود ب

ک<ه ب<رای   ی ه<ائ  ماش<ين ايج<اد ش<ده ب<ود، جن<گ     به وسيله بدون اين ثروت جديد که    "

منظ<ور حف<ظ اص<ول جامع<ه اش<رافی انج<ام گرف<ت، غيرقاب<ل تحق<ق                 ه  اپلئون و ب  سقوط ن 

  ."ولی آفريننده اين قدرت، طبقه کارگر بود. بود

 نيروهای مولده جديد و عظيمی که. بنابراين ثمرات آن هم متعلق به طبقه کارگر بود

ند، برای تاکنون تنها در خدمت ثروتمند نمودن افراد و برده ساختن توده ها قرار داشت        

ه دادن<<د ک<<ه م<<ی بايس<<تی، ب<< ی اون پاي<<ه و اس<<اس ي<<ک نوس<<ازی اجتم<<اعی را تش<<کيل م<<  

  .کار افتنده خاطر رفاه مشترک همه، به عنوان ثروت مشترک همه، تنها ب

اص<<<طالح س<<<وداگرانه، ه از ي<<<ک چن<<<ين برخ<<<ورد ص<<<رفًا تج<<<ارتی و ي<<<ک محاس<<<به ب<<<

.    م<ی کن<د   پراتي<ک را حف<ظ       او همواره اي<ن خص<لت متک<ی ب<ر         . کمونيسم اون بوجود آمد   

 برای از بين بردن فقر و مسکنت ايرالند ايجاد اجتماعات کمونيستی ١٨٢٣او در سال 

 سس<<ات ؤرا پيش<<نهاد ک<<رد و ب<<ر اي<<ن پيش<<نهاد ص<<ورت حس<<اب ک<<املی درب<<اره مخ<<ارج م   

ط<ور اس<ت    و هم<ين . هزينه های ساالنه و منافع پيش بينی شده اين ک<ار ض<ميمه نم<ود        

در اين نقش<ه محاس<به فن<ی جزئي<ات     . کشيدی ه او برای آينده جامعه م  نقشه مشخصی ک  

ه<<ائی ب<<رای زيرس<<ازی، نم<<ای خ<<ارجی و منظ<<ره ه<<وائی را ب<<ا چن<<ان      اض<<افه ط<<رح ه ب<<

ه تخصصی انجام داده بود که اگر ش<يوه رف<رم اجتم<اعی اون را در مجم<وع بپ<ذيريم، ب<                

 نظر يک متخصص فن<ی  توانيم چيزی عليه جزئيات اين نقشه، حتی از نقطه ی  سختی م 

  .بگوئيم
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عن<وان  ه ک<ه ب<  ی ت<ا زم<ان  . سوی کمونيسم، نقط<ه عطف<ی در زن<دگی اون ب<ود         ه  ترقی ب 

کرد ثروت، تحسين، افتخ<ار و ش<هرت نص<يب او گردي<د، او         ی  يک بشردوست فعاليت م   

م<داران و   ش، بلک<ه سياس<ت  تی انه تنه<ا همقط<اران طبق<ا   . مرد اروپا بود   ترين محبوب

ول<<ی هنگ<امی ک<<ه او  . کردن<د ی گفت<<ه ه<ای او توج<<ه م<  ه س<<ين کن<ان ب<  ش<اهزادگان ني<ز تح  

نظ<ر او س<ه م<انع ب<زرگ وج<ود          ه  ب< . تئوری کمونيستی خود را ارائه داد، ورق برگشت       

مالکي<ت خصوص<<ی،  : کردن<د ی داش<ت ک<ه قب<ل از ه<ر چي<ز راه رف<<رم اجتم<اعی را س<د م<        

وان<ع را م<ورد   خ<وبی م<ی دانس<ت ک<ه وقت<ی اي<ن م       ه  او ب . مذهب و وضع کنونی خانواده    

تحقير عم<ومی از ط<رف جامع<ه       : هائی روبرو خواهد شد    حمله قرار دهد با چه واکنش     

    ول<<ی اينه<<ا او را از حمل<<ه  . رس<<می و از دس<<ت دادن کام<<ل موقعي<<ت و اعتب<<ار اجتم<<اعی  

از جامعه . بی مالحظه بر اين موانع باز نداشت، آنچه پيش بينی نموده بود، اتفاق افتاد

خ<اطر  ه د، مطبوعات در باره اش س<کوت م<رگ ب<ار اختي<ار کردن<د، ب<               رسمی طرد گردي  

ه<ای کمونيس<تی در آمريک<ا ک<ه تم<ام ث<روت خ<ود را ص<رف آن              عدم موفقيت در فعاليت   

و س<پس مس<تقيمًا ب<ه طبق<ه ک<ارگر روی آورد و س<ی س<ال               . کرده بود به فق<ر مب<تال ش<د        

ه<ای   اعی، تم<ام پيش<رفت  ه<ای اجتم<   تمام جنبش. فعاليت ادامه داد ه  ديگر در ميان آن ب    

     واقع<<<ی ک<<<ه در انگلس<<<تان در جه<<<ت من<<<افع ک<<<ارگران انج<<<ام گرفت<<<ه ان<<<د ب<<<ا ن<<<ام اون در  

 پس از يک تالش پنج ساله موفق به تحقق اولين قانون        ١٨١٩او در سال    . دنارتباط ا 

 او رياس<ت اول<ين کنگ<ره ای را ک<ه     )٤٢(.محدوديت کار زنان و کودکان در کارخان<ه ش<د    

حاديه های کارگری سرتاسر انگلستان در ي<ک اتحادي<ه تع<اونی ب<زرگ وح<دت               در آن ات  

رای س<<ازماندهی جامع<<ه ب<<عن<<وان اق<<دامات موق<<ت  ه او ب<<. )٤٣(عه<<ده داش<<ته کردن<<د، ب<<

دس<ت  ) های تولي<دی و مص<رفی   تعاون(کمونيستی از يکسو به ايجاد موسسات تعاونی  

بازرگ<ان و کارخان<ه دار اف<راد    سساتی که از آن پس الاقل عم<ًال نش<ان دادن<د ک<ه     ؤزد، م 

 را بوج<<ود آورد ک<<<ه  )٤٤(ک<<امًال غي<<ر الزم<<<ی هس<<تند و از س<<<وی ديگ<<ر بازاره<<ای ک<<<ار     

را  وس<يله اس<کناس ک<ار ک<ه واح<د آن     ه سساتی بودند برای مبادله محص<والت ک<ار ب<    ؤم

شکست بودند ول<ی مقدم<ه   ه که ناگزير محکوم ب   ی  داد؛ موسسات ی  ساعت کار تشکيل م   



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤٥ 

 بودن<د ک<ه بع<دها بوج<ود آم<د، منته<ا ب<ا              )٤٥(های معاوضه ای پرودن    ککاملی برای بان  

عن<وان  ه عنوان داروی همه دردهای اجتم<اعی، بلک<ه تنه<ا ب<      ت که اينها نه به      اين تفاو 

جه<ان بين<ی   . رف<ت ی تر جامع<ه بش<مار م<    يک گام اوليه در جهت يک دگرگونی راديکال 

ت سوسياليس<تی ق<رن ن<وزدهم       ه<ا ب<ر تص<ورا      م<دت )  مت<رجم  -پن<دارگرايان (ها   يستپاتو

های فرانسوی  تا چندی قبل تمام سوسياليست. حاکم بود و هنوز هم تا حدی حاکم است

ب<ه اي<ن    )٤٦(اضافه واي<ت لين<گ  ه کمونيسم سابق آلمان ب. را می ستودند و انگليسی آن  

معنای بيان حقيقت مطلق، عقل ه ياليسم بسبرای همه اينها سو  . جهان بينی تعلق دارند   

تنها کافی است کشف شود، تا با نيروی خ<ود دني<ا را ب<ه تس<لط خ<ويش          . الت است و عد 

زم<ان و مک<ان و درج<ه رش<د ت<اريخی و انس<انی         ه  از آنجا که حقيقت مطل<ق ب<       . در آورد 

در عين حال . بستگی ندارد، اينکه کی و کجا کشف شود، يک امر صرفًا تصادفی است       

. مکاتب مختلف، متفاوت اس<ت بان احاين حقيقت مطلق و اين عقل و عدالت در نظر ص       

و از آنجا که هر يک از انواع حقيق<ت مطل<ق، عق<ل و ع<دالت ن<زد ه<ر ک<س بخ<رد ف<رد،               

ه<ای   برای حل اختالف ميان اين حقيق<ت    . ميزان آگاهی و تربيت فکری او بستگی دارد       

نتيجه اين فرسايش ن<وعی سوسياليس<م   . مطلق راهی جز آسايش متقابل يکديگر نيست     

توانست باش<د، سوسياليس<تی ک<ه ام<روز عم<ًال ب<ر مغزه<ای اکث<ر         ی و سطحی مالتقاطی  

کارگران سوسياليست در سراسر انگلستان مسلط است، مخلوطی که راه را برای سايه 

گذارد، مخلوطی از اظهار نظرهای انتق<ادی، احک<ام     ی  های کامًال گوناگون باز م     روشن

         ک<<ه کمت<<ر م<<ورد مخاف<<ت ق<<رار   اقتص<<ادی و تص<<ورات درب<<اره سيس<<تم اجتم<<اعی آين<<ده    

می گيرند، مخلوطی که هر چقدر اجزاء آن در جريان بحث لب<ه ه<ای تي<ز قاطعي<ت خ<ود         

اندازه قابل استفاده خواهند به همان دهند، ی های گرد جويبار از دست م را مانند ريگ

ن<ه  را ب<ر روی ي<ک زمي   برای تبديل سوسياليس<م ب<ه عل<م، قب<ل از ه<ر چي<ز باي<د آن         . بود

  .عينی استوار کرد

  

 


