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 داری سرمايه ی هتوسع محصولی از ، ناسيوناليسم و دولت مدرن، صنعت، مثل علم،)انسانگرائی humanism(اومانيسم 

اش  يک اصلی ايدئولوژگاه که تکيه(که از درون روابط اجتماعیِ فئوداليسم  استبورژوازی ايدئولوژیِ  تاج سر. است

 در تغيير يک صورت بندی های درگير  محصول انسان، يعنی،اومانيسم محصولی از تاريخ است. برخاست )مذهب بود

 ضروری است پيش ، تحول يافتداری سرمايه ی هتوسععروج و از آنجا که با . بندی ديگری است اجتماعی به صورت

 . بررسی شود بورژوائی جامعهاومانيسم، >وسياليستیاومانيسم س< يا با ،سوسياليسم اش با  رابطهپرداختن بهاز 

 و ، وجود ندارد امارکود مطلق.  که تغييرات تقريباً نامحسوس بودندند چنان آهسته تحول يافتداری سرمايه-روابط پيشا

 ، يک عصر توسعه اجتماعی و آغاز عصری ديگر بود يافتن پايانگواهکه  پس از قرون وسطی، داری سرمايه عروج

ثروت يم ظعانباشت .  فراوان ولی انباشته شده در فرآيندهای توليد و روابط مالکيت بود ممتدِمجزا و  تغييراتلمحصو

 یم ثروت تحميل ری گردآوبر فئودالی  ديرپای شرايطکه توسط یئها محدوديت و نيز ،و تراکم آن در مراکز شهری

 اجتماعی  ساختار حامییِ مسيحيت کهائقرون وسط غيردنيویِ نظم و ترتيبِ  باای شد که  منجر به جنبش فکری،شد

ی  مالک همه< که مجدداً انسان غربی را  پارفتار غيرمذهبیِ تازه اما. کرد  میمخالفت فئودالی و قدرت کليسا بود

رسيد که  به نظر می .شان بود معاشران  وثروتمندانجزو امتيازات  ،برای مدتی ،مثل خود ثروت تجاری ،کرد می> چيزها

تازه و  الهام و یهای يونان اش به کالسيک  از بازگشت و بعد،های فقهی پس از آزاد کردن ذهنيتِ جزميتومانيسم ا

 .دکن یم مستهلک خودش را ،مجدد از آنها

اش نسبت به کليسای قرون   با رفتار نقادانه، به نوبه خود، بودحول که خود بيانی از يک روند عمومیِ ت،اومانيسم

توانست خود  کليسای اصالح شده نمیيک حتی با اينکه  ،بدين طريق. اشدتاثير ب  اين روند بی بروانستت  نمی،یائوسط

 ذهنی يک مشغوليتتا پيش از قرن هجدهم اومانيسم .  به حمايت از اصالحات کمک کرد،را با اومانيسم منطبق سازد

. کامالً شکفته ساختدئولوژیِ عمومی طبقات متوسط  آنرا بعنوان بخشی از اي،متوالی انقالبی اما رويدادهای ،باقی ماند

 به اهميت متزايد اقتصادینيز  قدرت سياسی را ،های فئودالی در چارچوب افول رژيمکه د دنکر که آرزو می طبقاتی

 . شان بيفزايند

 انهمستبدومت حککه تحت يازها و اميال اکثريت عظيم جامعه  خودش را با نی ويژهطبقه متوسط انقالبی منافع طبقاتیِ 

سرکوب  رهائی سياسی خودش را بعنوان رهائی انسانيت از تمام اشکال ستم و.  گرفت همسان،يک اقليت اشرافی بود

طبقه متوسط ثروتمند هيچ قصدی برای تغيير حتی باوجويکه --اعتقاد هم يک اين هم يک ضرورت بود و . ديد می

 روشنگرهای  آدم. بود میبرادری و  ، برابری، آزادیکه بايد یم در غيراينصورت اما .نداشت سرنوشت طبقات پائينی

حقِ ساختن  ، و تاکيد بر انسان راستينطبيعهماورالبا مخالفت با های اصيلی هستند که   که اومانيستکردند میاحساس 



www.kavoshgar.org                         کاوشگر  اومانيسم و سوسياليسم                                                           
 

 
2 

 .تنها متعلق به آنها است ،جامعه بر طبق سرشت انسان و برهان

 ،سازی بود گيریِ فرآيند سرمايه با شکلهمراه  که ای اجتماعیکين فالکت  برای تس، بورژوازیقطعیاستقرار پس از 

 داری سرمايهشيوه توليد شد  فتوا داده میعليرغم آنکه . انحطاط يافت) humanitarianism(اومانيسم به انساندوستی 

 مصلحان --ن استهم با قوانين طبيعت و هم با سرشت انساهمسازترين سيستم شد که  میتصور --است تغييرناپذير 

  تلفيق سيستم توليد، که با اينوجودکردند میتصور  ، که بخوبی از سنت اومانيستی رنگ گرفته بودندیاجتماع

 طبيعیِ خشن قوانين ی سلطه. امکانپذير است ،گرا  بيشتر تساوی با يک سيستم توزيعِسرمايه خصوصی ]براساس[

 .شد یمل  تعديبا شفقت و نيکوکاری انسان بايد می یاقتصاد

 طبقات گرفتاریافزايش عظيم ثروت بر هرچه بيشتر  و شد یم تر گستاخيش ها موفقيت ی واسطهبورژوازی بهرچه 

 دکترين مالتوس ،عوضدر . داد  ارجا می خودی اومانيستی  ايدئولوژی بورژوائی کمتر به گذشته،افکند کارکن سايه می

> اصلحبقا < با قوانين طبيعیِ شد را که فکر میانساندوستانه های  سياست  وعقالنيت رفتارها ،و داروينيسم اجتماعی

 جايگزين ، نهائیِ سرشت واقعیِ انسان و قوانين طبيعتدريافت بمثابه انسان اقتصادی.  را بزير سوال برد استمتضاد

  .اومانيسم شد

 قرار ، يعنی طبقات کارکن،>اسبمن نا<ی  نيروئی که بر گرده. اشتهم نيرو و هم ايدئولوژی را در بر د> اصلح ءبقا<

. تحميل است  وزور بر ابزار سياسیِ ارد که صاحب ابزار توليد و نيز کنترل قرار ددار سرمايهطبقه دست  در ،يردگ می

 طبر آن است که توليد سرمايه و رواب ،کند  حمايت می و لذا استثمار کار توسط سرمايهای که از اين شرايط ايدئولوژی

 ی يه اين نظربه يقين درآوردنبرای .  روابط طبيعیِ مستقل از زمان هستند اين توليد بر آن استوار است،ای که اجتماعی

های منفعلِ  به قربانیتبديل ها  يکبار ديگر انسان.  و به خرافات جديد اضافه شدنده خرافات کهنه زنده شد،ترديدآميز

های انسانی به بت نوين توليد سرمايه،   ساختن تمام تالشاز طريق تابع. شان شدند نيروهای فوق بشری و فرای کنترل

 . مبدل شد به يک فرآيند جديد و قدرتمند غيرانسانی شدن،داری سرمايهبا عروج بود فرآيند انسانی شدن که همراه 

اجتماعی  تاريخ افزايش غيرانسانی شدن روابط ،در کل ،نشينيا تاريخی مجزا از تاريخ پيشی نزله بم،داری سرمايهتاريخ 

روابط اجتماعیِ مستقيماً قابل تشخيصِ برده و در  ،های اجتماعی پيشين در تمام سيستم. توليد و زندگی اجتماعی است

ی و نظام دار برده. در تقابل بودبطور مشخص   ثروت با کار، سرکوبگر و سرکوب شونده، ارباب و رعيت،دار برده

 ،داری برای مناسب کردن برده.  مورد ترديد قرار گيرندندتوانست نمی و ،د از سوی خدا يا خدايان تاييد شده بودن،رعيتی

. کنند  چه می،کشند  که وقتی آنها را به کار میدانستند میشان   اما اربابان، به جهان حيوانات شده بودند منتسبها برده

 نظم را بزير  اينهائی منطق مانيکه رعيت در زوجود حتی با ،دانستند میدر جامعه را شان  هردو جايگاهمالک و رعيت 

 بشری بودند های فعاليتداری و کار اجباری   برده،با اينوجود. ی مرموز بودنداله های مشيت ، آنوقت،اما. سوال برده بود

 . که چه هستندانستندد یم و هر دو طبقه نيز ،جست یم هبهراز آن  ديگر یا طبقه  و، تحميل می شدیا طبقه بهکه 

  صرفاً آن بلکه اساس روابط واقعیِ اجتماعی را پنهان نکرد،کرد می اين شرايط کمک حفظکه به  ی مذهبخرافات

 ی جامعهشان نسبت به  ی فراوان همانطور که از عالقه ،های اوليه  اومانيست،به هر حال. کرد میپذيرش   را قابلروابط

ی   دغدغهمايهطبقاتی، اين روابط . دادند دسر نمیدرمورد روابط طبقاتی به خود درداریِ پيشا مسيحی مشهود است،  برده
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 اين طبقه فقط ی دغدغه.  بجای فئوداليسم بودداری سرمايهکه درگيرِ جايگزينی سيستم استثماری نيز نشد طبقه متوسط 

 و با جامعه بود که به تحقق استعدادهای مفروض  با سرشت انسان بطور کل، يا ذاتِ فرد انسان،با سرشت ئیتا آنجا

 . يازيد نسانی بعنوان موجود بشری دست میا

 یا فلسفه؛ بودد رگذاران منف عروجِ سرمايه ستيزِهنوز در  داریِ سرمايه ی جامعه مختصی انسانی بود که  اين يک فلسفه

درست . کرد میتوجيه  رفاهی است ی جامعهکه منافع فردی را با اين فرض که دقيقاً ابزار دستيابی به آزادی فردی و 

، گرفت میهمسان  طبقاتی خودش را با نيازهای جامعه بمثابه يک کل ی ويژهنطور که طبقه متوسط انقالبی منافع هما

 .گرفت میيکی  در کل >سرشت انسان< را با داری سرمايهتحت شرايط > سرشت انسان<های  گي ويژه اين فلسفه نيز

های   که در فرآيند توليد اجتماعی دارای موقعيتی واقعیها  با انسان،در واقع مفهوم مجرد فرد انسان و سرشت اوالبته 

شان با   روابط و جهان خريداران و فروشندگان نيروی کار بودیجهان انسان. قرار گرفتدر تقابل  بودند یمتضاد

. پول بودایِ قابل بيان برحسب   مبادله ارزشِ توليد و انباشتِ،توليد برای مبادله.  شدظاهريکديگر بمثابه روابط بازاری 

 را ه خود صرفاً شرايط حقيران نيروی کارفروشندگان. کردند میخود را متمتع بودند که اما فقط خريداران نيروی کار 

توانست يک مبادله برابر باشد و بديهی بود که  خريد و فروش نيروی کار نمی. کردند می کار مزدی بازتوليد منزلهب

که است يندی آفراين . شد یمبلکه بسادگی بعنوان ارزش اضافی تصرف  دش نمی کار اصالً مبادله  بخشِونچنبود؛ 

مراحل همان  استثمار کار توسط سرمايه در ،با اينوجود. یِ توليد کاالئی پوشيده شده است يا قيمتی بازار شکلتوسط

  و،شدنداجه موبا آن  که استثمارشوندگان با دريغ و افسوس  وضعيتی. تشخيص داده شدهسرماي گيری شکلابتدائی 

 .  ندانگاشت  بديهی آنرا،استثمارگران

گرايانه تحت شرايط استثمار   انسان و مواضعرفتار.  جامعه نبود بيشتربه خودی خود حاکی از غيرانسانی شدناما اين 

 بودن تیطبقا باالخره بر توانست می ،شايد با بهبود آهسته و ، نمودرشد داری سرمايهتوليد  ی طبقات پيش از روابط ويژه

که بر  ی اتوپيائی اوليهها سوسياليست اميد  نيز و بودخواهان درون بورژوازی خيرواقع اميدِاين در . فائق آيداقتصاد 

 .ندشد  متوسل می احساس درونی آدمها در مورد عدالت به، چيزهاتصحيح بشری تاکيد داشتند و برای  مشترکِانسانيتِ

2 

در --اين و . سهيم بوداين اميداش در  کمونيسم فلسفیارکس جوان در فاز م ،حتی برای زمان کوتاهی هم که شده

طبق نظر .  يافت1844های اقتصادی و فلسفی سال  دستنوشته خود را در تجلی --يک شکل فلسفیِ بشدت معذب

رنتيجه اش گمراه شده است؛ د  از سرشت اصلیکردن خود  انسان با بيگانه، بستر نقدش از ايدآليسم هگلیبر و ،مارکس

 و جهان ،کند د تجربه میدارن  را بر وی اعمال میشان قدرتای که  های بيگانه  او محصوالت کارش را بعنوان ابژه،آن

بيگانگی تحت منظر ماترياليسم . کند خارج را بمثابه جهانی خارجی که بطور متضاد درمقابل با او قرار دارد تجربه می

 ای ويژهه شکل نزل خودش بم،اين اقتصاد اما. شد یم  پرداخته آناد بورژوائی بهر نقدی از اقتص و دشد یمفوئرباخ ديده 

 ش بيگانه شدنجوهر و ،شي انسان از سرشت اصيل خوآگاه کردنمارکس . شد یمسازیِ انسان درک -بيگانه-از خود
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رفت که تمام اشکال  میانتظار . يک اومانيسم اثباتی] يعنی [، فلسفه باشداين قرار بود که کار. پنداشت را ضروری می

 ، و با اينکار،همنوعشاز انسانِ  انساناز کارش،  انسان ،اش بيگانگیِ انسان از سرشت حقيقی: بيگانگی را پايان بخشد

 برابر بود با ، در نظر مارکس،اومانيسم . مثل مذهب و مالکيت خصوصی،مظاهر گوناگون بيگانگیپايان بخشيدن به 

   .ود با پايان يافتن بيگانگی انسان و کمونيسم برابر ب،کمونيسم

درحاليکه حيوان بطور . کند  که انسان را از حيوان مجزا میست آن، طبق نظر مارکس جوانسرشت انسان چه بود؟

در  آگاهانسان  . . .د کن اش می  ارادهآماجاش را  فعاليت حياتیخودِ < انسان ،اش است بالواسطه همسان با فعاليت حياتی

 ، يعنی،رساند به اثبات می آگاه هستیِِ-يک نوعبعنوان   را خودش،اش  توسط فعاليت عملیان عينیجهآفرينش يک 

. کند  رفتار میهستی-نوع يا با خودش بمثابه ،کند بمثابه موجوديت اصلی خودش برخورد می موجودی که با نوع

 عينيتِ .رسد می او به نظر  کار و واقعيتِنزله طبيعت بم، از طريق و بعلت اين توليد.استتوليد  اش  فعالنوعیِزندگیِ 

 بلکه ،ی ذهن و بطور، فقط در آگاهی است؛ زيرا او خودش را نهی انساننوع زندگی عينيت يافتن ، بنابراين،کار

  1>.بيند یمدر جهانی که آفريده خودش را  و لذا او ،کند همچنين بطور فعال در واقعيت بازتوليد می

 آنطور که ، نگران سرشت انسان بود؟ باالخره،پرداخت به مسائل اقتصاد سياسی میعمدتاً  اما چرا مارکس در اثری که

 کارگر از محصولش که ه شدنی بيگان >های واقعی اقتصادی فاکت <درمورداش  اصلیمشغله  ،خودش گفته بود

کاری است <حصول کار مارکس نوشت که م.  بودکند  بمثابه يک نيروی بيگانه و مستقل با کارگر مقابله میدرنتيجه

ی  در شرايط.اش است يت يافتنعينتحقق کار .  کار استت يافتنِعيني:  ماده شده است،تجسم يافتهيک عينيت که در 

  بمثابه ضايع شدنعينيت يافتن؛ واقعيتبمثابه ضايع شدن   اين تحقق کار،است بوجود آوردهکه اقتصاد سياسی 

 تباهی نزلهبم چنان تحقق کار .شود می ظاهربرای کارگر  بيگانگیشتکی و تملک بمثابه گمگ دگی ونب- ابژهو ،عينيت

 می شيئی  خودش کار،در واقع. . . . شود میگرسنگی از واقعيت دور مرگ از که کارگر تا مرز  يابد میتجلی  واقعيت

 چنان بمثابه بيگانگی ژهابتملک .  بدان دست يابدتواند یمهای نامنظم   که کارگر فقط با تالش فراوان و با انقطاعشود

 سلطه و هرچه بيشتر تحت ، داشته باشدتواند یمکمتر خودش  ،کند  توليد میابژه که کارگر هرچه بيشتر يابد میتجلی 

  2>.کند  سقوط می،رمايه سيعنی ،محصولش

 فقط با شرايط خود را نه اما، ،بينی شده است  سرمايه کامالً پيش کاالئی و توليدفتيشيسم ، مارکسسرمايهدر کتاب 

 اش را بوجود می زندگی شرايط لذاکه  هستی- بلکه همچنين با سرشت انسان بمثابه يک نوع، بورژوائیی جامعه ی ويژه

 يکی دار سرمايهبرای کارگر و  ،دکر یم مارکس جوان درک  آنطور که،ان سرشت انس،اکنون. سازد یمآورد مرتبط 

های ديگر را  يابند و برای آنها که تصاحب محصوالت کار انسان  میبرای آنها که تحقق کار خود را مشکل--است 

 بلکه از سرشت انسان ،کند  نه فقط کارگر را استثمار میداری سرمايهگفت اين بود که  می آنچه مارکس .يابند ساده می

طابق سرشت  مواش سيستمی طبيعی  تاکيد بورژوازی بر اينکه سيستم توليد سرمايه  برعليهمارکس. کند تخطی می

 .کند مقابله کرد  با تاکيد بر آنکه اين سيستم سرشت انسان را نابهنجار می،انسانی است

                                                 
1 Karl Marx، Economic and Philosophical Manuscripts of 1844، Moscow، pp 75-76. 
2 Ibid، p 69. 
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همان  ، بورژوائیی جامعهدر نقدش از  ، متوجه شود که بعنوان يک هگلیِ جوانمارکسطول نکشيد تا  مدت زيادی

 تمالحظادر طی کمتر از دو سال بعد از . پراکند که بورژوازی در دفاع از خودش توليد کرده بود را می یهائ>آشغال<

هنوز بر اما او .  به ريشخند گرفتايدئولوژی آلمانیرا در  تمالحظا او دقيقاً همين ، سرشت انساندرمورداش  فلسفی

 انسان ،واقعی < بلکه انسانِ، ديگر به انسان در کل عالقمند نبودولی ،است >نوعی فعالِ زندگیِ <،آن بود که توليد

چگونه  و  چه بستگی به آن داشت که،ها در هر زمان خاص بودند و آنچه که اين انسان.  برايش جالب بود>تاريخی

با افزايش صرفاً اين توليد . کند ای است که توليدشان را تعيين می وابسته به شرايط مادی<شان  سرشت .کنند توليد می

شکل اين مراوده مجدداً با توليد . اد با يکديگر استاين به نوبه خود پيش شرطش مراوده افر. شود میجمعيت متجلی 

 وجود ، و به همراه آن،کنند تغيير می<شان  شان و مراوده مادی توليد مادیعه دادن توسبا  ها انسان  3>.شود میتعيين 

  4>.کند شان تغيير میي و محصوالت فکر،فکرشانت ،شان واقعی

مجموعه < چون از يک  بيرون کشيدنفرد مشخصيک  از توان نمی  را بود که سرشت انسانبر آناکنون مارکس 

عمالً در محيط مشخصِ اجتماعی و ها  انسان چيزی بيش از آنچه که تواند نمیانسان . شود میناشی > روابط اجتماعی

ان دگرگونی  بعنوتواند یمتاريخ لذا دهند؛  شان خودشان را تغيير می با تغيير محيطآنها .  باشد،دهند شان انجام می تاريخی

  انسان باشدگي  ويژه که ثابتی محرکاين بدين معنا نيست که گفته شود که هيچ.  سرشت انسان تلقی شودداومم

اما  ها اين ويژگی. شان و مسيرشان را تغيير دهد  و اينکه شرايط متغير اجتماعی فقط قادر است شکل،وجود ندارد

  .ندارند تاريخی و اجتماعی ی هتوسعيری سرشت انسان در مسير ذتغييرپتاثيری بر 

وجود  نه برده ،از نقطه نظر جامعه< گفت که توان ینم ،بعنوان مثال.  نه فرد، جامعه يعنی روابط بين افراد، حالبه هر

 ، جامعه هستند؛ برده و اربابخارج ازآنها صرفاً  ،وجود با اين.  چون هر دو موجود انسانی هستند،و نه اربابدارد 

 به معطوف.  از جوهر انسان مشتق شود و نه وابسته به آن باشدتواند یماومانيسم نه درنتيجه،  5>.هستند جامعهتعيين 

رای ب-- و ،بايد توسط انسان توليد شده باشد. دنکن ها را تعيين می رفتار انسانکه است شرايط اجتماعی و روابطی 

 ، در جامعه طبقاتینموبا  اومانيسم.  بوديخی اجتماعی و تاری ويژهمحصول شرايط  --بازگشت به نقطه آغازمان

 بود که آرزوی حکومت بر یا طبقه بيانگر آگاهی کاذب ، يعنی،دشضرورتاً از سرشتی بيشتر ايدئولوژيک برخوردار 

 .کرد  میهمسان منافع انسانيت  باجامعه را داشت و به همين علت منافع خودش را

به دور  بخش  بعنوان يک ارزش رهائی را اومانيسم، را بدست آوردبه محض آنکه بورژوازی کنترل کامل بر جامعه

 حال :يک تفاوت  باولی--  رسيدن به رهائی خودش مجدداً باب شد جهتتوسط طبقه کارگر  امااومانيسم. انداخت

  غيریا جامعهطريق برقراری از  فقط و ، روابط طبقاتی خوانائی ندارد که اومانيسم با استثمار وآن بود اعتقاد بر

 ديگرولی . شد یم با کمونيسم برابر قرار داده معذالکاومانيسم . واقعيت عملی شودد يک توان یمطبقه   بیاستثماری و

 بلکه بعنوان يک جنبش اجتماعی واقعی ،شد نمیتطبيق دهد نگريسته با آن  را شی که واقعيت بايد خودآل ايدهبعنوان 

چيز کمتر يا بيشتر از مبارزه هيچ   سوسياليستیاومانيسم. داری ايستاده است سرمايه که در مقابل سيستم شد یم تلقی

                                                 
3 Karl Marx، Friedrich Engels، The German Ideology، New York، 1939، pp 7-8. 
4 Ibid، pp 14-15. 
5 Karl Marx، Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonomie، Berlin، 1953، p 176. 
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 يا ، اومانيستیی جامعهداری و لذا ايجاد شرايط عينی برای يک  طبقاتی پرولتاريائی برای پايان بخشيدن به سرمايه

  . نبود،انسانيت اجتماعی شده

.  چون هنوز يک واقعيت نيست،است> آل ايده<بعنوان يک  نيسماوما ی هدندر بر دار ، اومانيستیای جامعهنبرد برای 

اما سوسياليسم اينکار .  به آنطور که چيزها بايد باشند نيانديشدتواند نمی ، با ديدن چيزها آنطور که هستند،سوسياليسم

آنچه که بايد  .دهد  انجام میاند شده توسط شرايط موجود تعيين ای که را فقط در رابطه با اهداف عمالً قابل دستيابی

 به شرايط تواند یمکه یِ اخالقی بلکه در ارتباط با شرايط اجتماعیِ مشخصی است عباشد نه در ارتباط با اهداف انتزا

اين البته تمام  .کنند که بهتر است  در هر زمان معينی فکر میها انسان به آنچه  تغيير کند که ، يعنی، تغيير کندبهتر

فقط . کند  را مستثنی می، که عموماً به معنای طبقات حاکم و ممتاز است،راضی هستندآنهائی که با شرايط موجود 

 عملیِ تغيير جامعه ياتِ اخالق بهپايبند ،تغيير دهند جامعه را از طريق تغييرسرنوشت خود که   مصمم هستندکه آنهائی

در )  اصالت فرد،فردگرائی(نديويدوآليسم ادر اينجا  .يابند مبارزه اجتماعی میالزامات را در خود  شان تجلیکه  هستند

 هجامع يک های برقراری شرط پيش چراکه ،دنشين  میعقبهمبستگیِ پرولتاريائی  انتفاعیِ- آگاهی طبقاتی و خودبرابر

> های آل ايده< قادر خواهد بود تا درنتيجه ،شود  ديگر توسط روابط طبقاتی تعيين نمی)ی بيشترش توسعه و وجود(

 .  متحقق سازداومانيستی را

 بلکه صرفاً طبقه ،ها  و نه انسان، نه انسان،تا آن موقع.  سوسياليسم است،اومانيسم بعنوان يک واقعيت عملی شرط پيش

اين .  تغيير دهد تحقق مشخص آنها خواهد کوشيد تا وضعيت ايدئولوژيک خود را به سالحی برای   از انسانای هژوي

 عليه تمام اشکال غيرانسانیِ يریگ  يک موضع، موجود استفالکتِسرکوب و کوشش بالفاصله يک نبرد عملی عليه 

ی   رفتار عملی انسانی در بر دارندهتا آنجا کهجنبش سوسياليستی،  از اينرو. انجام يافته در دفاع از شرايط موجود است

 يک جنبش ،باشد می --دادی يا سرشت انسان با سرشت خدااست رتبط مکه > حقايق اخالقی<و نه --اخالقيات 

  و مالک، معيارها، قواعدآن ، و در جامعه در کل،کوشد تا در صفوف خودش میجنبش سوسياليستی . اخالقی است

و با آنهائی که فقط ؛ متحقق سازدرا  ،دنکن  تمام اعضا جامعه را تضمين میبهزيستیِکه يافته  تاريخاً تحول های رفتاریِ

انجام اينکار به معنای عريان ساختن تناقض اخالقيات بورژوائی در . کند در خدمت منافع خاصی هستند مقابله می

 .بکار روندعمالً در آن  توانند  اخالقی میقواعد است که ای اجتماعی و تدارک شرايط ،چارچوب پراتيک بورژوائی

اومانيسم . تاريا يافتطبقه پرول ماترياليست تاريخی اش را در اخالقيات مخالف بورژوائی ی جامعه  فتيشيستیِاخالقيات

 و ابزاری برای اهداف اومانيستی فراهم ، در مبارزه طبقاتی تصريح شد،بورژوائی با اومانيسم پرولتاريائی تعويض شد

 همچنين توسط مقاومت  بلکه، هستنداش تحقق  نه فقط توسط اهدافی که آنها مصصمم به،اين ابزار اما .ساخت

هداف سوسياليستی مشتق اهمانقدر از اشکال واقعیِ مبارزه طبقاتی . شود می تعيين بورژوائی عليه تغيير جامعه مشترکاً

 برای دستيابی به اهداف اومانيستی، ممکن از اينرو. داری سرمايهکه از شکل واقعيت روابط قدرتیِ موجود درون شود می

 از طريق ، ممکن باشد؛ يعنیتواند یم مبارزه طبقاتی در خارج ازاين فقط . يافت> خالص< ابزار اومانيستی نيست بتوان

 .که هم اميدی واهی است و هم امکان ناپذيریِ عينی--تحقق اومانيسم توسط خود بورژوازی 
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.  و روابط اجتماعی توليد استها شيوه ی کنونیِ يک فرآيند طوالنیِ تغييرِ  مظهر مرحلهداری سرمايه ، نظر مارکساز

 با يا ،صالح يعنی تقسيم ابزار و م؛ يک تقسيم شرايط کار بودابتداکار بود که از اين فرآيند مبتنی بر تقسيم اجتماعی 

  و،کار و سرمايهبين  جدائی نيز درنتيجه، و ، انباشتی بين صاحبان مختلفی سرمايه م شدنمنقس ،امروزين گفتمان

 پول که در ابتدا. رش يافتگستمبادله و استفاده ی بيشتر از پول  ،با رشد توليد اجتماعی. اشکال متفاوت مالکيت

 بزودی خصلت ،کرد می و مبادله را تسهيل شد یم نظر گرفته در اجتماعی  توليدتداوم جهتای   واسطه بعنوانصرفاً

 مبادله از طريق شد زيرا فقط ی وابسته به روابط بازار،توليدکنندگان منفرد  بخت و اقبال.مستقلی بخود گرفتظاهراً 

 و توليدکنندگان را کنترل کنند بجای اينکه توسط صراحت بخشندخود به  توانستند میاعی ی اجتمها واقعيتبود که 

 .آنها کنترل شوند

توجيه و  بطور عقالنی  با مفهوم تعادل بازاررا  و مبادله بازاری خصوصیتئوری اقتصاد بورژوائی ناهمخوانی بين توليد

شود و  میاجتماعی ترين تخصيص کار  اقتصادی ر منجر بهو مکانيسم بازا شد که قيمت رقابتی تصور می .دتفسير کر

دقيقاً با به حداکثر رساندن . کند می تضمين  راشان در فرآيند توليد معادلِ سهم خاصسهمی  ،افراد و همه برای هر فرد

 بار به  مطلوب اجتماعی را بهزيستیِ>دست نامرئی<خصوصی درون روابط بازاری بود که روابط اخير مثل خود انتفاعیِ 

 و به لحاظ تئوريک توسط تئوری مارکس ، و رکودها در تضاد قرار گرفتها بحرانتمام اينها با واقعيت . دآورن می

 ،و توزيع شده است که توليد تصديقاين واقعيتِ با افتخار تنها  ،استممورد توجه در اينحا   کهاما آنچه. شدباطل 

های  و نشيب توسط فراز--غير مستقيم بطور  بلکه صرفاً ،شوند  نمیتعيينبطور آگاهانه ها  توسط انسانمستقيماً 

 .خورند  رقم می--رخدادهای غيرقابل کنترل بازار

خواهد استثمار کار توسط سرمايه را تصديق   برای اقتصاد بورژوائی که نمیهرچند--اين اما فقط نيمی از داستان است 

که بر حسب --بمثابه سرمايه است  ]بی مزد[ توليدِ کارِ پرداخت نشده ،انهدار سرمايهتوليد . باشد میکند تمام داستان 

 که در کاالها گذارد باقی میی ا  اضافه کارِداران رمايهسی بين کار و سرمايه در دست  مبادله. پول قابل بيان است

ز طريق مصرف جمعيت ين ااو ، سرمايه تحقق يابد-ی کار مبادله  بايد در خارج از اضافیکار اين. ماديت يافته است

کند و از حجم   سرمايه موجود را کم ارزش می، کاری فزايندهبارآوری . شود می سرمايه متحقق گيری شکلغيرِمولد و 

کند  داران را مجبور می اين سرمايه ؛ وکاهد  قابل استخراج است می معينی سرمايهی يک   که به واسطهای کارِ اضافه

داری  ی ديناميسم سرمايه اينجا البته جائی نيست که بتوان وارد موضوع بسيار پيچيده. زايندکه مداوماً به سرمايه خود بيف

رقابت سرمايه نشانگر  يعنی ، کافی است تشخيص دهدتواند یم  که هرکسی خودش آنچهصرفاً تصريحدر اينجا . شد

  بازارو کنترلِ توليدکنندگان ، بطور همزمان،کنترل بر توليدکنندگان توسط بازار. ی سرمايه است گسترش پيوسته

 .انباشت سرمايه استه اجبار بتوسط 

  نيروهای اجتماعیِی هتوسعاين فرآيند محصول مستقيم . شده است هارفتارناظر بر فرآيند بسط سرمايه داری  در سرمايه

کانيسم ساختار طبقاتی جامعه و م توسط ،است؛ نيروهائی که به نوبه خود تحت روابط مالکيت خصوصی توليد



www.kavoshgar.org                         کاوشگر  اومانيسم و سوسياليسم                                                           
 

 
8 

 نمیداری  ی سرمايه است؛ زيرا هيچ سرمايه>انبساطی-خود<بسط توليد عمالً   درنتيجه،.شوند می تعيين اش استثماری

توليد مادی فقط تا  ، گذشتهاين از . خودداری نمايد،اش کند  وقف بسط سرمايهبطور مداومبطور خود را  از اينکه تواند

 گيری شکل؛ ارضای نيازهای انسانی منوط است به ابديانبساط مثابه سرمايه بکه سرمايه  ادامه يابد تواند ی مزمانی

 کار و  هم شرايط وجود اجتماعیِ، مثل سرمايه، اين ابزار،بجای استفاده از ابزار توليد برای ارضای اين نيازها .سرمايه

 .دکن  را تعيين میهم سرمايه

واقعيت  محصول ،دارد مشغول میبا آن خود را کنونی  ماعیِ که نقد اجت،ی انسان مدرن>بيگانگی<های گوناگون  جلوه

که توليد سرمايه بايد ازآنجا .شود می کاالئی پديدار فتيشيسمکه در بازار بصورت است   توليد سرمايه فتيشيستیِبنيادينِ

تنائی اع  بیهمچنينهای پولی و  برحسب ارزش تر بزرگی سرمايهبرای ک يحرت ،دمتحقق شوطريق فرآيند گردش از 

 میاجتماعی را به روابط اقتصادی مبدل   تمام روابط،های انسانی کامل نسبت به نيازهای واقعیِ جامعه برحسب ارزش

 و عمالً خصلتی کاالئی بخود بگيرد يا ،ودطريق روابط اقتصادی تکميل ش  ازتواند یمها فقط   روابط انسان،يعنی. کند

 برای انباشت سرمايه افراد را وادار یعاماجت اجبار . خريدتوان  را می چيزهمه چيز برای فروش است و همه .داشته باشد

را مراوده و مبادله اجتماعی که  است ی پولدارائیِ فقطآنجا که  و از.  اعتماد کنند به پولها  بجای انسانکهکند  می

 ديگر  فردیبرایاست اری ی ابز فردهر. برای پول سازی است خودِ مراوده و مبادله صرفاً ابزاری ،سازد یمممکن 

مکن است م غيراقتصادی ی رابطه درچه که منافعش آنهر مستقل از -- موقعيت اقتصادی خودش جهت بهبود و تامين

هم اش را  فتار اجتماعیرشايد . است جامعه چنين  از صرفاً در خارج ولی،او با اينکه يک موجود اجتماعی است. باشد

 .ماند ی شرايط باقی می يک قربانیِ درمانده و ،اما عمالً هيچ کنترلی بر آن ندارد ، قابل دفاع بيابد همبخش و لذت

 بجای پرداختن به منش ، بطور عينی معينایِ سرمايه شده از شرايط توليد طرد ، بعنوان يک رفتار و گرايشاومانيسم

 تاثيرات سودمندی شايداين . ندک  اجتماعی محدود میهای منشبه معنای سوبژکتيو افراد، خودش را  های تصادفی و بی

 امری خصوصی است بدون هيچ تاثيری بر سرشت ،تا آنجا که موجود است . و شايد هم نداشته باشدداشته باشد

باقی مانده برای > اومانيسم<ميزان  شايد بهترين تمثيلِ) Adolf Eichmann( ناآدولف اِيشم .داری آدمخوار سرمايه

 به تدارکِ کشتن ی کمک  کامالً آماده،کرد ناتوان از کشتن يک انسان است  احساس می که،او. افراد اين جامعه باشد

 . استرايج رفتار  ازتر دراماتيک ی نمونهمورد صرفاً يک   اين،با اينوجود. دبوهای ديگر  انسان توسط انسانها  ميليون

. بيند  يا فريبکار میفمصرقابل  تتجريداهای ديگر را فقط بعنوان  بيند؛ انسان يک فرد فقط خودش را واقعی می

شان ممکن است در  همه ،های مدرن جنگی  سالحکنندگان گوناگونِ کنندگان و مصرف توليد، طراحان،مخترعين

و . کرد کنند که اِيشمان می  همان کاری را می، چه بالقوه و چه بالفعل، اما دقيقاً، اِيشمان سهيم باشند آدولف>ضعف<

 ، شاعران،ها  ايدئولوگ، استادان،دانشمندان ،کاران  سياست،مندان دولت ، بازرگانان، مالی متخصصين،داران سرمايه

 ،کند  شرايط موجود کمک میی ادامهکه به حفظ و  مسفتيشيخود کارگران تحت عنوان اين يا آن  و،رهبران کارگری

 .دهند  کار را انجام میهمينهم 

ی کنونی توسعه و پيشرفت   مرحلهااش منطبق ب بلکه در وقاحت و شناعت ،داری نيست ی از سرمايها تازهگیِ  اين ويژه

 ضايع شدن تنها ، و همزمان،داری  صرفاً اشاره به بسط و گسترش سرمايه،شدن فزاينده  دادن به غيرانسانیارجاع. است
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 مارکس البته در . انهدام و تباهیِ جنبش سوسياليستی، يعنی،کند میای است که درون آن عمل  کننده نيروی انسانی

داری و   همانطور که او خاصيت جهشیِ سرمايه،مورد توانائی کارگران برای پرورش آگاهی سوسياليستی اغراق کرد

 بطور . را دست کم گرفت،کارگران يعنی افزايش استثمار کار و در عين حال بهبود استانداردهای زندگی ،اش توانائی

  که در يعنی وضعيتی؛نتوانست ببيندرا  داری وری کار تحت سرمايه بارآ مارکس وسعت کاملِ افزايشِ،خالصه

  .رفت آگاهیِ انقالبی ببار آورد که انتظار میتغيير داد داری شرايطی را  کشورهای پيشرفته سرمايه

4 

  کاوش برای يک اومانيسم سوسياليستیعدر واق. در تناقض است جهان بخش باصطالح سوسياليستیِ اين ظاهراً با وجود

 به داری سرمايهی ها دولت اومانيسمی بيش از ،اين کشورها.  با وجود کشورهای سوسياليستی است پيوندمستقيماً در

  و امکانات خود را ناديده میاند کرده به اينکه از اصول خودشان تخطی شوند می متهم ، و در نتيجه،گذارند نمايش نمی

تنگنا اين برای گريز از  و ، استتیسهدف سوسياليمانع  ، سوسياليسمه برسيدن خودِ ابزارِ رسد که به نظر می. گيرند

 بلکه انباشت سرمايه ، باشدتوانست یمنه سوسياليسم بود و نه  اهداف فوری اين کشورهااما . های جديدی يافت راهبايد 

ليسم صرفاً ياسوسدر اين کشورها  .گرفت انجام می دولت نظارتتحت  خصوصی ی سرمايهبجای  انباشت گرجه ،بود

ورژوازی بسوی   حتی از،معهذا.  وجود دارد، يک پراتيک غيرسوسياليستیب بمثابه آگاهی کاذ،ششکل ايدئولوژيک در

 دولتی برابر است با داری سرمايهواقعيت پذيرفته شد چون از نقطه نظر خاص آنها يک های آزاد اقتصادی بعنوان  بنگاه

 .دگذار  میکنارصی بر ابزار توليد را سوسياليسم صرفاً بعلت اينکه مالکيت خصو

 وجود حداقل دو ، کمتر پيشرفتهیدار سرمايهبه لحاظ  در کشورهای یاضاف  سرمايه بعنوان کارگيری شکل شرط پيش

بين سرمايه و   بازاریی رابطه بين آنها يک ی رابطه و است --توليدکنندگان و تصاحب کنندگان-- طبقه اجتماعی

نه توسط  ريزي برنامه ،نرخ انباشت را تعيين کندباشد که  ريزي برنامه، بلکه نه رقابتگر حتی ا. کار خواهد بود

 ، يعنی تحت روابط مالکيت خصوصی، مثل سابق.گيرد  انجام مییاضافکار تصاحب کنندگان که توسط توليدکنندگان 

 ) دولت يعنی گروه خاصی از مردمتعيين شده از سوی (نرخ انباشت. >اند شدهبيگانه <توليدکنندگان از توليدات خود 

 چراکه ، دلبخواهی باشدتواند نمیتصميمات دولت . کند ی زندگی مردم کارکن را تعيين می  شرايط بالواسطهاست که

 وابسته به نرخی است که برای تضمين ، از بيرون، وابسته به يک نرخ کافیِ انباشت است و، از درون،دقيقاً وجودش

 چنين شرايطی در. استانباشت سرمايه هنوز حاکم بر توليدکنندگان سرمايه . قابتی مکفی باشداش به لحاظ ر وجود ملی

تن در که زندگی را برای ( دبماتمصون بهبود استانداردهای زندگی ايجاد از طريق  تواند نمیاستثمار نرخ  شفزايا ،اما

ی کنترل تامين  استثمار با متدهای اقتدارگرايانه و ؛)کند قابل تحمل میبقدرکافی  اجتماعی حاکم روابطدادن آزادانه به 

 . نيستبرافراشتنهيچ شانسی برای اومانيسم برای سر. خواهد شد

که  ، سوسياليستیای جامعهناتوان از تغيير خود به جهانی . کند ويرانیِ خودش ميل می-بسوی خود ،داری سرمايهجهان 

  خنثی يا مطيع رادنرسانبر مثبه   را چنين تغييریدنتوان یمکه ای  اجتماعینيروهای بالقوه و معين   استاما هنوز قادر

  انهدام کاملش در يک کشتار جمعیِ بسيار محتملِ هستهی شيوه صرفاً ،ويرانی ناقص آن در طی دو جنگ جهانی. کند
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 ،ه حل کند را احاطه کردداری سرمايه مسائلی که جهان تواند نمی اينکه جنگ ديگر اعتقاد به. ای را تدارک ديد

 چه برای ، سياسی و اقتصادیی سلطه سویی جنگ ندارد؛ چراکه رانده شدن بيرحمانه بسو بکشيده شدنتاثيری بر 

 تحت است که زندگی اجتماعی یا جتماعیغيرا و مجموع تمام رفتارهای محصول ،دستيابی و چه برای حفظ آن

رفتار بن بست گتفاوت در اين   اخته شده و بیهای دهتوتصميم گيرندگان سياسی کمتر از . دداردر بر  داری سرمايه

  ملت و امنيت ساختار اجتماعیی ويژهمنطبق با نيازهای > درست<ممکن است بسادگی با اتخاذ تصميم آنها  .اند نيامده

 .نابود کنندشان، هم خودشان و هم بخش عظيمی از جهان را 

 اومانيسم ی  يک دغدغه،دربگيرد> تصادفاً<ممکن است  ،حتمل نامهرچند ، که جنگشود میدرحاليکه عموماً فرض 

 عروج امکان در اين حالت،. باقی بماند> تصادفاً< صلح ممکن است ، درحاليکه جنگ محتمل است،بايد اين باشد که

  خصوصی در اشکال گوناگون رقيق شدهداری سرمايهتوانائی . آيد میانه بوجود دار سرمايه ضدهای فعاليتاحساسات و 

 بخشی با ارجحيت کاهش به اين امر در تقسيم جمعيت کارکن . شرايط استثمار بروشنی محدود است اصالح برای،اش

 نه پرولتاريا ،حذف کار انسانی که با بسط بيشتر سرمايه همراه است.  آشکار است،توجهی فزاينده يابنده و بخشی با بی

 دقيقاً بسط سيستم ،از سوی ديگر. داهک  زندگی شايسته میميل پرولتاريا برایاز  و نه ،کند  میکمرا از نظر عددی 

  و لذا شرايط عينی برای آگاهی طبقاتی را با خود می، رشد يک پرولتاريای صنعتی،داری سرمايهی  هيابندجديداً توسعه 

  .تجديد حيات اومانيسم سوسياليستی نيز خواهد بود ، مبارزه برای سوسياليسماز سرگيری. آورد
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	اومانيسم بعنوان يک رفتار و گرايش، طرد شده از شرايط توليد سرمايه ایِ بطور عينی معين، بجای پرداختن به منش های تصادفی و بی معنای سوبژکتيو افراد، خودش را به منش های اجتماعی محدود می کند. اين شايد تاثيرات سودمندی داشته باشد و شايد هم نداشته باشد. تا آنجا که موجود است، امری خصوصی است بدون هيچ تاثيری بر سرشت آدمخوار سرمايه داری. آدولف اِيشمان (Adolf Eichmann) شايد بهترين تمثيلِ ميزان <اومانيسم> باقی مانده برای افراد اين جامعه باشد. او، که احساس می کرد ناتوان از کشتن يک انسان است، کاملاً آماده ی کمک به تدارکِ کشتن ميليون ها انسان توسط انسان های ديگر بود. با اينوجود، اين مورد صرفاً يک نمونه ی دراماتيک تر از رفتار رايج است. يک فرد فقط خودش را واقعی می بيند؛ انسان های ديگر را فقط بعنوان تجريدات قابل مصرف يا فريبکار می بيند. مخترعين، طراحان، توليدکنندگان و مصرف کنندگان گوناگونِ سلاح های مدرن جنگی، همه شان ممکن است در <ضعف> آدولف اِيشمان سهيم باشند، اما دقيقاً، چه بالقوه و چه بالفعل، همان کاری را می کنند که اِيشمان می کرد. و سرمايه داران، متخصصين مالی، بازرگانان، دولت مندان، سياست کاران، دانشمندان، استادان، ايدئولوگ ها، شاعران، رهبران کارگری، وخود کارگران تحت عنوان اين يا آن فتيشيسم که به حفظ و ادامه ی شرايط موجود کمک می کند، هم همين کار را انجام می دهند.
	اين ويژه گیِ تازه ای از سرمايه داری نيست، بلکه در وقاحت و شناعت اش منطبق با مرحله ی کنونی توسعه و پيشرفت است. ارجاع دادن به غيرانسانی شدن فزاينده، صرفاً اشاره به بسط و گسترش سرمايه داری، و همزمان، ضايع شدن تنها نيروی انسانی کننده ای است که درون آن عمل می کند، يعنی، انهدام و تباهیِ جنبش سوسياليستی. مارکس البته در مورد توانائی کارگران برای پرورش آگاهی سوسياليستی اغراق کرد، همانطور که او خاصيت جهشیِ سرمايه داری و توانائی اش، يعنی افزايش استثمار کار و در عين حال بهبود استانداردهای زندگی کارگران، را دست کم گرفت. بطور خلاصه، مارکس وسعت کاملِ افزايشِ بارآوری کار تحت سرمايه داری را نتوانست ببيند؛ يعنی وضعيتی که در کشورهای پيشرفته سرمايه داری شرايطی را تغيير داد که انتظار می رفت آگاهیِ انقلابی ببار آورد. 
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	اين ظاهراً با وجود بخش باصطلاح سوسياليستیِ جهان در تناقض است. در واقع کاوش برای يک اومانيسم سوسياليستی مستقيماً در پيوند با وجود کشورهای سوسياليستی است. اين کشورها، اومانيسمی بيش از دولت های سرمايه داری به نمايش نمی گذارند، و در نتيجه، متهم می شوند به اينکه از اصول خودشان تخطی کرده اند و امکانات خود را ناديده می گيرند. به نظر می رسد که خودِ ابزارِ رسيدن به سوسياليسم، مانع هدف سوسياليستی است، و برای گريز از اين تنگنا بايد راه های جديدی يافت. اما اهداف فوری اين کشورها نه سوسياليسم بود و نه می توانست باشد، بلکه انباشت سرمايه بود، گرجه انباشت بجای سرمايه ی خصوصی تحت نظارت دولت انجام می گرفت. در اين کشورها سوسياليسم صرفاً در شکل ايدئولوژيکش، بمثابه آگاهی کاذب يک پراتيک غيرسوسياليستی، وجود دارد. معهذا، حتی از سوی بورژوازی بنگاه های آزاد اقتصادی بعنوان يک واقعيت پذيرفته شد چون از نقطه نظر خاص آنها سرمايه داری دولتی برابر است با سوسياليسم صرفاً بعلت اينکه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را کنار می گذارد.
	پيش شرط شکل گيری سرمايه بعنوان کار اضافی در کشورهای به لحاظ سرمايه داری کمتر پيشرفته، وجود حداقل دو طبقه اجتماعی --توليدکنندگان و تصاحب کنندگان-- است و رابطه ی بين آنها يک رابطه ی بازاری بين سرمايه و کار خواهد بود. حتی اگر نه رقابت، بلکه برنامه ريزي باشد که نرخ انباشت را تعيين کند، برنامه ريزي نه توسط توليدکنندگان که توسط تصاحب کنندگان کار اضافی انجام می گيرد. مثل سابق، يعنی تحت روابط مالکيت خصوصی، توليدکنندگان از توليدات خود <بيگانه شده اند>. نرخ انباشت (تعيين شده از سوی دولت يعنی گروه خاصی از مردم) است که شرايط بلاواسطه ی زندگی مردم کارکن را تعيين می کند. تصميمات دولت نمی تواند دلبخواهی باشد، چراکه دقيقاً وجودش، از درون، وابسته به يک نرخ کافیِ انباشت است و، از بيرون، وابسته به نرخی است که برای تضمين وجود ملی اش به لحاظ رقابتی مکفی باشد. انباشت سرمايه هنوز حاکم بر توليدکنندگان سرمايه است. در چنين شرايطی اما، افزايش نرخ استثمار نمی تواند از طريق ايجاد بهبود استانداردهای زندگی مصون بماتد (که زندگی را برای تن در دادن آزادانه به روابط اجتماعی حاکم بقدرکافی قابل تحمل می کند)؛ و استثمار با متدهای اقتدارگرايانه ی کنترل تامين خواهد شد. هيچ شانسی برای اومانيسم برای سربرافراشتن نيست.
	جهان سرمايه داری، بسوی خود-ويرانیِ خودش ميل می کند. جهانی ناتوان از تغيير خود به جامعه ای سوسياليستی، که اما هنوز قادر است نيروهای بالقوه و معين اجتماعی ای که می توانند چنين تغييری را به ثمر برسانند را خنثی يا مطيع کند. ويرانی ناقص آن در طی دو جنگ جهانی، صرفاً شيوه ی انهدام کاملش در يک کشتار جمعیِ بسيار محتملِ هسته ای را تدارک ديد. اعتقاد به اينکه جنگ ديگر نمی تواند مسائلی که جهان سرمايه داری را احاطه کرده حل کند، تاثيری بر کشيده شدن بسوی جنگ ندارد؛ چراکه رانده شدن بيرحمانه بسوی سلطه ی سياسی و اقتصادی، چه برای دستيابی و چه برای حفظ آن، محصول و مجموع تمام رفتارهای غيراجتماعی ای است که زندگی اجتماعی تحت سرمايه داری در بر دارد. تصميم گيرندگان سياسی کمتر از توده های اخته شده و بی تفاوت در اين بن بست گرفتار نيامده اند. آنها ممکن است بسادگی با اتخاذ تصميم <درست> منطبق با نيازهای ويژه ی ملت و امنيت ساختار اجتماعی شان، هم خودشان و هم بخش عظيمی از جهان را نابود کنند.
	درحاليکه عموماً فرض می شود که جنگ، هرچند نامحتمل، ممکن است <تصادفاً> دربگيرد، يک دغدغه ی اومانيسم بايد اين باشد که، درحاليکه جنگ محتمل است، صلح ممکن است <تصادفاً> باقی بماند. در اين حالت، امکان عروج احساسات و فعاليت های ضدسرمايه دارانه بوجود می آيد. توانائی سرمايه داری خصوصی در اشکال گوناگون رقيق شده اش، برای اصلاح شرايط استثمار بروشنی محدود است. اين امر در تقسيم جمعيت کارکن به بخشی با ارجحيت کاهش يابنده و بخشی با بی توجهی فزاينده، آشکار است. حذف کار انسانی که با بسط بيشتر سرمايه همراه است، نه پرولتاريا را از نظر عددی کم می کند، و نه از ميل پرولتاريا برای زندگی شايسته می کاهد. از سوی ديگر، دقيقاً بسط سيستم جديداً توسعه يابنده ی سرمايه داری، رشد يک پرولتاريای صنعتی، و لذا شرايط عينی برای آگاهی طبقاتی را با خود می آورد. از سرگيری مبارزه برای سوسياليسم، تجديد حيات اومانيسم سوسياليستی نيز خواهد بود. 



