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نده به عهده خواهد داشت. همان نقشی  یسم در آینقشی که مارکس  -1

که   ا  درگذشته است  است:  ی و حال  نموده  تکاملی    نیترمهم فا  روندهای 

ل کند  یی بشر را تسهیح خواهد داد تا فراگرد رهایت را توضیجهان واقع

 اری برساند.یبهتر   یایدنک ی  یزیری پو به 

اینخست در  من  اساسی  تز  این  نوشته  همان  ین  از  که  است  در  ن  آغاز 

مستقل  یمارکس هم  از  همواره  که  داشته  وجود  جداگانه  عنصر  دو  سم 

کی عنصر علمی و  ی:  اند داشته کی  یالکتید  وند یپهم که با    هرچند   اند بوده 

ایس   -  ی گر عنصر اخالقید اجزای  یاسی.  هستند    یاجداگانه ن دو عنصر 

ن  یو قوان  کند یم روی  یاز منطق درونی خاص خود پ  هاآن ک از  یرا هر  یز

 خود را دارد. 

قوان مدار  بر  بچرخد یم ن خود  یعلمی  مارکس  به  ی.  نسبت  را  زاری خود 

ل  ی نی از قبیاهداف مع  خاطربه قات علمی را  ی ج تحقیدانشمندانی که نتا

تحری پرولتری  احزاب  به  رساندن  است.  کنند ی مف  یاری  داشته  ابراز   ،

وقتی   تنها  که  ی   تواند ی مدانش  برساند  باشد،    قاًیعماری  عنی  یعلمی 

ح دهد.  ین صورت توضیو به بهتر  ردی فراگشکلی    نیترق یدقت را به  یواقع
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. از  بردی م   است که از دانش سود  گونه نیبد ک حزب کارگری هم تنها  ی

وسته  یاری از موارد پیجا که شناخت علمی همواره گذراست و در بس  آن

فاکت فرضبا  و  تردیها  مورد  عملی  قرار  یات  مردی گی مد  و  ،  ارکس 

گرایمارکس را  یسم جزم  اکنند ی م نفی    سرهکی ی  از  دی.  حقاین  ق  یدگاه 

دب  هاپاپابدی،   احزاب  یمرکزی    یهاته یکم  و  هاکل ر  یو   ر یخطاناپذ ا 

، در  نامهپرسشک  ی  پرکردنهوده نبود که مارکس هنگام  یوجود ندارند. ب

به  ؤبرابر س  مربوط  المثلضرب الی که  او  به التشد ی م  دلخواه  پاسخ  ی،  ن 

  ه واقعاً ی ک روحی ن برخوردی از  ید کن!« چنی ز تردیدر همه چ» داده بود:  

ق ابدی«  یی »حقایک جزم گرایکه ما    طورهماناما  ؛  ت داردیعلمی حکا

هر  که    د مطلق هم وجود دارد یی شک و تردی ک جزم گرای،  شناسمی مرا  

 رعلمی هستند.یدو غ

اعتبار هرگونه شناختی ترد بلکه تنها مطلق  کند ی نمد  یتفکر علمی در   ،

علمی تا وقتی نادرست    یهاه یپاو کار    هاشناخت.  ردیپذ ی نمبودن آن را  

نشان   آشکار  طور  به  را  خود  را  اند نداده بودن  خود  اعتبار    )هرچند ، 

چ پزشک خردمندی واکسن وبا  ی! امروز هکنند ی منسبی( حفظ    صورتبه 
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کنار   ا  گذاردی نمرا  به  دارد که ده سال    واقعاً ن خاطر که  ی تنها  احتمال 

ثابت شود که با واکسن فعلی    حتیا  ید گردد و  یگر واکسن بهتری تولید

مارکس،    ییگراشک ب  ین ترتیماری وبا همراه است. بد یعوارضی بدتر از ب

و  یمارکس الهوتی  تردین  انهیراگ چیهسم  بلکه  و  یست  سازنده  است  دی 

به   که  و    ی دستاوردهامثبت  دارد  توجه  رسم  هان آ علمی  به  ت  یرا 

را    دستاوردهان  ین تالش دائمی برای گسترش ایو افزون بر ا  شناسد ی م

 . د یستای م

توض  عنوان به سم  یمارکس  بنابراین اقرار  و  انقالب  علم  جامعه،  ح  یعلم 

تار عام  روندهای  تنها  یعلمی  نیخی،  روش  نتیک  بلکه  فعلی  یست  جه 

ا در  یکاربرد  روش  تار  یاعرصه ن  اساسی  مسائل  نیاز  بشر  هست.  یخ  ز 

مارکس پیآوای  بسیسم  بنیرامون  مسائل  از  تاکنون  یادیاری    همچنان ن 

ت زمانی  ی: ناهمسانی جامعه و دولت، محدوداند کرده اعتبار خود را حفظ  

ح  یاقتصادی، توض  یهانظام ن اقتصادی، گذرا بودن همه  یاعتبار کل قوان

  تیمالک  سلب  امد یپ  عنوانبه   جامعه  طبقاتی  می تقس  و   دولت  منشأ  -

تول ماز  از  جمعی معیاد  اداری  کارکردهای  تصرف  و  اجتماعی  که  ید  نی 
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توض  نیازاشیپ گرفت،  انجام  جامعه  کل  بن یتوسط  نبردهای  یادیح  ن 

ل توسط منافع  ی ن تحلیک در آخریدئولوژ یاسی، ایاجتماعی، اقتصادی، س 

  و   کار)   طبقاتی  مهم   اردوهای  انیم  منازعات  ای  بقاتیط  -ت  مادی مبارزا

تبیسرما قوانییه(،  دی مهمی که در پس هم  یتول  یهاوه یش ن درونی  ین 

هر   ند یآی م تول ی  و  مناسبات  دارند یک  را  خود  ش و    دی  اول  وه  یدرجه 

ه  یو سرما  یدستمزدان کار  ین میادیکه به تضاد بن  داریسرمایه دی  یتول

خود    هاانسان عنی  یخی ذهنی«:  یمتکی است، استقالل نسبی »عوامل تار

از    هاآن سرنوشت    دیگرعبارتبه خود،    دلخواهبه ، اما نه  سازند ی م   خ رایتار

عیس  دیر  و  پ یالکتینی  تقد   کند ی م روی  یکی  نه  مکانیو    -  یکیری 

  کی، ی  فقط   نه  بزرگی  خی یتار  -  یاجتماع  بحران  هر  انیپا  در  قتصادی، ا

  هم   علم  تنها  سمیمارکس  اما؛  دارد  وجود  اجتماعی  امکان  سه  ای  دو   بلکه

پشتی نما  برآنعالوه   بلکه  ست،ین اجرائی،  و  ینده    یهاآرمان اور  یبان 

.  کند ی م  است که تضادهای درونی آن را بر طرف   ی روشنگر  بخشرهایی

شرا انواع  با  مبارزه  ضرورت  از  در  یمارکس  که  اجتماعی  انسان   هاآن ط 

تحقزدهخفقان موجودی   گشته،  استثمار  و  ی،  شده  است،    گانهیزخودبار 
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اصولی  ی  عنوانبه   حاًیصر فرمان  تکرار  کند ی ماد  یک    هرگونه :  کنمیم . 

ن برای  ی! بنابراداریسرمایه ا  یو نه فقط فئودالی    ط ناروای اجتماعییشرا

پ  ییهاستیمارکس به  مارکس  ی که  از  عمل    دند ی شیاند ی مروی  و 

در اتحاد    غیرانسانیو    سازگانه یبط  یهی بود که با شرای، امری بد کردند ی م

اسی یان س یکار کنند. جرین پیشوروی، اروپای شرقی و جمهوری خلق چ

ب دارم،  تعلق  آن  به  من  ای که  که  است  سال  شصت  از  را  یش  مبارزه  ن 

 شمردی مرا دشمن اصلی خود    ن آنیهوده نبود که استالی. ببردی مش  یپ

تا آخر  دارانطرف   عمالًو   نابود کیآن را  نفر  سم  ینینک که استالی رد. ان 

جنا  دهیفروپاش  استالیاست  استالیات  و  و  ینین  مارکس  دوش  به  را  ست 

فرضاً   هاستیمارکس که  است  نابخردانه  و  پوچ  اندازه  همان  به    انداختن 

  1«  اوراد کوهستانی»  مصنفاند،  یمذهبی عصر جد   یهارفرم پس از آغاز  

 

مصنفين آن در قرون  مجموعه ای از مواعظ مسيح که جوهری انسان دوستانه دارند و    -1

 وسطی مورد آزار قرار گرفتند. 
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آن  ی از  ژوا»  ترمسخره ا  جنا  3«  موفترتوماس  »ا  ی  2«  آلبی  برای  ات  یرا 

 م.یمسئول بشمار یوسطقرون  یهای جادوگر سوز ون و یزاس یانک

اخالق مارکسیس   -  یتعهد  بایاسی  را  آن جدا  یسم  اجرای علمی  از  ستی 

 کرد. 

انبوه    هاستیمارکس و  زورگوئی  و  خشونت  استبداد،  و  استثمار  با 

بد   هایعدالتیب مبارزه  یتنها  خاطر  مثالً   کنند ی نمن  به  یا  که  مبارزه  ن 

ن پی  مولد روهای  یتکامل  تاریا  پرولتاریخ  یشرفت  طبقاتی  نبرد  اری  یا  یا 

ل و تا  ین دلیم تنها به ایکه برشمرد  ییهادهیپد با    قطعاً   هاآن.  رساند ی م

مبارزه   حد  مبارزه    کنند ی نمآن  که  باشد  شده  ثابت  علمی  طور  به  که 

 د.یمسم خواهد انجایالیروزی سوس یبه پ هاآن

 

2-  Albigeois    توسط سيزدهم  قرن  اوايل  در  که  فرانسوی  مسيحيان  از  ای  فرقه 

 انکيزيسيون نابود شدند. 

3-  T. Muntzer  (1489-  1525 قتل به  کليسا  حکم  به  که  آلمانی  انقالبی  روحانی   )

 رسيد.
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 ییهاده یپد   عنوانبه گانگی  یبا استثمار، استبداد، نابرابری و از خودب  هاآن

و   اکنند یم مبارزه    غیرانسانیناروا  انگ ی.  اصلی  مبنای  مبارزاتی  ین  زه 

آنهاستآن پ  .  احتمال  درباره  دانش  ن یا  یهات یمحدودا  یروزی  یچه 

ا  د یگوی ممبارزه   اخالقیدر  تعهد  تنها  یس   -  ی ن  فرعی  ی اسی  عنصر  ک 

 است. 

تی  یچ شانس موفقیه  های زودن  ین مبارزه به اید که ایحتی اگر علم بگو

داری    بردهدستانه را از  یک است که تازین  یهاانسانندارد، باز بر عهده  

ه جالدان نازی  ی ام علیا به قیرون بکشد،  ی، بزند ی مکه بردگان را شالق  

محالت   شرای   نینشی هودیدر  برابر  در  مقاومت  برسانند.  ط  یاری 

وظی،  غیرانسانی است،  یک  اخالقی  ا ی  هاشناختاز    نظرصرف فه 

سال    یهاینیبشیپ در  مارکس  انسان  »نوشت:    1۸۶۷علمی،  اگر 

طبعاًیگاوم باشد  هوای    یهارنج به    تواند ی م  ش  و  کند  پشت  بشری 

 «.خودش را داشته باشد 

گاوم یفرق   با  یک  شای ش  انسان  در  یک  انقالبی  و  متعهد  سته 

بد جاهمین شورش یست.  انگلس  و  مارکس  خاطر  جوامع  ین    ماقبل ان 
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ون در  ی ن انقالبی که ا  دانند ی م   یخوببه   هرچند ،  ند یستای مرا    داری سرمایه

 ابند.یکال خود دست یبه اهداف راد اند توانسته ی نمط یآن شرا

اسی  یس   -  ی ا تعهد اخالقیعلمی    روشنگرانهزش رسالت  ین آمیهم  قاً یدق

مارکس به  که  چنیاست  جاذبه  ی سم  دیبخش  یمانند ی ب ن  است:  روز،  یده 

اامروزوفردا در  م ی.  آموزش  فردین  قلب،  و  ذهن  احساس،  و  عقل  ت  یان 

م همنوعان،  با  همبستگی  و  غریانتقادی  پیان  وجدان  ذاتی  وندی  یزه 

 است. همسازسرشت بشری  یدورنماوجود دارد که با 

و    نیترنیبژرف   روازاین   ، یاپیپ  یهانسل  یهاقلب  نیترگشاده اذهان 

مارکس  باختهپاک و    نیبروشن  یهاانسان از  خواهند یهمواره  الهام  سم 

 گرفت. 

 

مارکس  -2 اگر تصور شود  بزرگی است  تفاهم  پایسو  بر    مبدأ ک  یه  یسم 

و   ارز  که   گرفته شکل   نانهیبخوش و    جانبهک یسست  درست  یاز  ابی 

آئ ناتوان است.  انقالب را وعده  یرستاخ  دنیفرارس نی که  یسرشت بشر  ز 
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عت، فرد  ی وی با آرزوی وحدت دوباره انسان و طبیک مذهب دنی،  دهد ی م

 ن برداشت است.یت امر، درست بر خالف ایو جامعه، واقع

ر  یانسان به همان معنی که در تعب  نانهیبواقع ابی  یه ارزیسم بر پایمارکس

س یح»  ییارسطو آن  یاسی«  یوان  از  بیح  ترق یدقا  به  اجتماعی،  ان  یوان 

  دوگانه ژگی  ین وی د، ایو قبل از همه فرو  معاصر  یشناس روان آمده است.  

ن عنصر است که فرد پرستی  ید کرده است. اییأ ت  سرشت بشری را کامالً

و  ییگراجمع و   خودپرستی  رقم  ان  یپرستنوع ،  را  نزند یم سان  روهای  ی. 

غرا مخرب،  و  فضایسازنده  و  پست  اخالقی،  یز  مهربانی    گری وحشی ل  و 

 .اند خته ی آمره به هم ین خمیعقل و جنون در ا

بدب  آن از  را  انسان  از  مارکس  برداشت  لیچه    کارانهمحافظه   -  یبرالی نی 

اعتقاد  کند ی مجدا   نین»به    اش دالنهساده ،  بشر«  در  ی کی  بلکه  ست، 

ا  ترق یدقمشاهده   و  است  انسانی  امکانات  بتوان  یتنوع  که  امکان  ن 

برابر عناصر  ین در  را  سازنده  ایتقو  انمند یزروهای  نمود.  ارزیت  از  ین  ابی 

وان  ی ح»ند که  اآن   گاه مساوی برخوردار است: هگل و مارکس بریک پای

حیس  ادامه  به  قادر  جمعی  کار  پرتو  در  تنها  است.  یاسی«  ات 
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اما کار اجتماعی بدون ارتباط  ؛  ن نگره استی د ایمعاصر مو  یشناس انسان

اجتماعی   همبستگی  از  حداقلی  و  ا  غیرممکناجتماعی  انکار  ن یاست. 

پایواقع بر  جامعه  که  همگان  یت  سازنده  همبستگی  و    گرفته شکله 

مطلق است« به معنای نفی    خودپرست ک  ی انسان  »ن که  یپافشاری بر ا

 عت انسانی است.یوانب طبکی از جی

تاریاهم سوس یت  مارکس  -م  سیالیخی  در  آشکارتریکه  به  شکلی  یسم  ن 

ند که در  یافریطی ب یشرا  کند ی من است که تالش  یدر ا  -د  ابیی م تجلی  

تمایب  هاانسان  سازنده  یهاش یگراآن   از  ن  مخربشانالت  یش  روهای  یو 

شتری  یدعوی ب  ها ست یمارکسرشد کنند.    یرعقالن یغفرد بهتر از عناصر  

 اتی دارد. یت حیاهم طلبند ی مچه   ندارند، اما آن

دا کرده است. تنها  یپ  ییآساغول ابعاد    یهاانسانمخرب    یهای توانائامروز  

تول به  است  نابودی  افزارهاجنگ د  یکافی  به  زیستمحیط ،  ون  یل یم  1۶، 

که   گرسنگی    هرسالکودکی  از  سوم  جهان   یهای ماریب  خاطربه ا  یدر 

ی مسموم،  یر، مواد غذایک قحطی واگی، به خطرات  رند یمی م  ریپذ ان درم

 م. یشیند یما بیروش یتس و ه ی آشو گریوحشی اد و  یاعت



 

12 

الت  یروهای مخرب و سازنده تمایاجازه دهد که ن  تواند ی نمگر  یت دیبشر

کنار  )  ی رعقالنیغ در  دارند(  عقالنی  ظاهری  همواره    یهاش یگراکه 

بشر  خودی خودبه خردمندانه   اگر  کنند.  دهه  یرشد  چند  خالل  در  ت 

روهای  ید آورد که رشد نیط اجتماعی مناسبی پد ینده نتواند چنان شرایآ

ه همه« را متوقف سازد،  ینبرد همه عل»و    نانهیبکوته ی  خودپرستمخرب،  

ن  یسم چنیام اصلی مارکسیرا حتمی دانست. پ  د نابودی نوع بشر یپس با

و    ایجامعه در  »:  است فردی  رقابت  بر  و    ی اندوزثروت که  است  متکی 

تول  به خدمت  و  یمنافع شخصی  درآمده است  گازهای سمی    توانی نمد 

ساختار    هاانسان  ویرانگر   یهایتوانائ که  دارد  ضرورت  نمود.  مهار  را 

پا  -  یاجتماع بر  و  شود  دگرگون  و  یهم  یهاارزش ه  یاقتصادی  اری 

گ قوام  ایهمبستگی  تحقق  برای  بایرد.  امر  تولین  مناسبات  و  ید  دی 

ایبه وجود آ  ایتازه ارتباطی   اساسی را تعالی بخشد.    یهاارزش ن  ید که 

ت به  یستی( برای بشریالیوس عنی مبارزه برای جامعه جهانی س ین امر  یا)

بس واژه  واقعی  استالیمعنای  و شکست  اساسی  اینیار  در  واقعیسم    ت ین 

 ری نداده است. ییتغ نیترکم 
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ایآ بیا در  سم  یاز رستگاری الهوتی، در مارکس  نظرصرفنش انسانی،  ین 

است    فکرانهروشن  یخودخواهنوعی   آن  بر  که  ندارد  را   هاانسانوجود 

م برساند؟  یبرخالف  سعادت  به  خودشان  آنوجههیچبه ل  چه    ! 

مارکسیالیسوس  انواع  یسم  از  آشکارا  را  ستی  یالیسوس   یهاده یاستی 

تمایشیپ قبخشد یمز  ین  دعوی  انکار  مبارزه  یمومی،  در   بخشرهایی ت 

ا گرایاست.  در  ین  که  ر  یهاشه یاند ش  توسط  یافالطون  دارد،  شه 

  افته یراه دموکراسی به جنبش کارگری    وسیالس سم و  یسم، مائوئینیاستال

 است. 

د  یان بایدر تزهای مارکس درباره فوئرباخ روشن و آشکارا آمده است »مرب

ترب خودشان  مارکسیاول  سراسر  شوند.«  پایت  بر  پ یسم    یهاتوده کار  یه 

 انبوه کارگران استوار است. 

ابد« نه  یبه دست خود کارگران تحقق    تواند ی مآزادی طبقه کارگر تنها  »

کارشناسان ف   ،توسط  کشورها،  یدانشمندان،  ،  هاحکومت لسوفان، 

احزاب،    هاپارلمان ابزارهای    عنوانبه   توانند ی م  هان یاکه    هرچند و 

 د هم باشند.یمبارزاتی مف
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تار فاجعه  استالیاز  مائوئینیخی  و  رفرمیسم  که  یسم  مهمی  درس  سم 

ا  توانی م است  یگرفت  را  ن  مردم  بخواهد  که  تالشی  هر    رغمی علکه 

م: تنها تالش  یخوشبخت کند، محکوم به شکست است. تکرار کن   لشانیم

بوروکرات  یهادولت  نی مستبد  شکست  به  محکوم  هم  ی ک  بلکه  ست، 

زی جز  یچکه    ابتکارات اقتصادی و هم اقدامات استبداد بازار   اصطالحبه 

و    یهاحسابسلطه   بین  هاگاوصندوق بانکی  جراستهوده  یست،  ان  ی. 

 استثنایبه روی از لئون تروتسکی،  یاسی که من به آن تعلق دارم به پیس 

ن مارکس  یادیبن   یهاشه یاند به    1920-21اه  یس   یهاسالاو در    عملکرد

فعال  وفادار  تشکیاست؛  نبرد  یت،  و  و    بخشرهایی الت  کارگران 

نده  ینما  لوکزامبورگ . رزا  ردیشکل بگ   هاآند توسط خود  یزحمتکشان با

 .باورداشتن اصل یز به این جنبش نیگر ایبرجسته د 

آیآ نبرد  ینده طبقه کارگر،  آ  هاانسان   بخشرهایی نده  بشری و  ت در  ینده 

ا ایگروی  است.  مبارزه  حقی ن  امروزه  ین  از  ی ب  حتیقت    ی هاسالش 

 رامون جنگ جهانی معتبر است.یپ
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بر    وجههیچبه کار و زحمت در راه رهائی    یها توده خی  یضرورت نبرد تار

ت  ی، اکثرتریاس یس ا به عبارت  ی،  هاتوده ا  یست که گوین گمانه متکی ن یا

و   ا  دهندگانی رأشهروندان  برحق هستند.  به همان  یهمواره  برداشت  ن 

بر گمان  که  است  احمقانه  چی اندازه  همه  کارشناسان  و  نخبگان  را  یم  ز 

 .دانند ی م

خود به    هدفمندانهانقالبی در مبارزات    یهاستیالیسوس جا که ما    از آن

هست معتقد  علمی  شناخت  اطمیاعتبار  داریم  فعالینان  که  و  یم  ن 

ت حق  یدر برابر اکثر  توانند ی م احزاب انقالبی کارگری هم    پردازان ه ینظر

باشند  نبرد  ؛  داشته  شامل    یهاتوده   بخشرهاییاما  خود  زحمت  و  کار 

است:    نیترقیعم دموکراسی  خطاکاری یبخش  حق  آن  که    عنی  بدون 

سوس یه دموکراسی  ن یالیچ  تحقق  قابل  بایستی  و  قالب  یست  در  د 

س  به  یدموکراسی  خطاکاری  حق  گردد.  متبلور  گسترده    ی هاتوده اسی 

امکان   تصح  دهد ی مکارگران  را  خود  بیکه  و  کنند  بر  یح  را  خود  نش 

مردم    یهاتوده پرورش    مؤثر ن تنها شکل  یاساس تجربه گسترش دهند ا

 است. 
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از    یهاتوده داشتن    دورنگه   یهانه یزمدر    ی ریگم یتصمزحمتکش 

بهانه که مرتکب خطا خواهند شد،  یاسی بد یاقتصادی، اجتماعی و س  ن 

در  ی جوان  مارکس  که  است  موردی  آزادی    اش مبارزه ادآور  برای 

به درون آب و   رفتن  از  را  بود: مردم  زده  مثال  ری شنا  یادگیمطبوعات 

هرگز شنا    هاآن  کهی درحالخواهند شد،    قرقن بهانه که  ی، به ادارند یبازم

 اد نخواهند گرفت اگر به درون آب نپرند.ی

  ،دارانکارخانه تی از  یبه سود اقل  هاآن اسی  ی توده زحمتکشان که بلوغ س 

کارشناسان    مدارانسیاست،  اندولتمند  است،    ضدانقالبی و  محدود شده 

جمع  یبه   توده  یتبد   مسئولیتبی ک  شد.  خواهند  از    مسئولیتبیل 

ی عمومی به  مسئولیتبی گران ناتوان است.  یو د بازنگری در خطاهای خود

بشر  انجامد ی م  ی ویرانگر و    ی عقلی بسلطه   سرانجام  زوال  ی و  به  را  ت 

امروز همگاکشاند ی م که جنگ جهانی اول، جنگی پوچ و    رند یپذ ی من  ، 

ب که  بوده  استالیعبث  از  هم  ینیش  کسی  است.  گرفته  قربانی  سم 

 .اند بوده مسئول آن  هاست یمارکسا یکه مارکس  کند  ادعا تواند ینم
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  -  یت اخالقیاز ترب  تنهانه چه صدها هزار جوان و سرباز آن دوره    چنان

فه  یتجربی برخوردار بودند که حق وظن اصل عملی و  یاسی بلکه از ایس 

دستورهای   اجرای  از  ق  رمسئوالنه یغدارند  ارتش  صرها،  ی فرماندهان 

رهبران سرپ و  از  یپادشاهان  بزرگی  بخش  آن صورت  در  کنند،    15چی 

قربانیلیم نفر  بیون  جنگ  آن  نجات  یان  دشمنان  افتند یی مهوده   .

که    کنند ی م  دعاا   غالباًستی  یمارکس  سوسیالیسم  ضدانقالبی  کارمحافظه 

حقوق  یا که  است  آن  بر  آموزش  به    یهات یشخص ن  را  سلطه  »انسانی 

منتقد   «عوام کند.  نو   کارمحافظه ن  یواگذار  انقالبات  نی همه  این  در  ن  یز 

ن است که خود  یا  ابند یی نمن خطرات در  یچه ا  ک هستند، آن ینقطه شر

ک  ی  هر که    گردد ی مل  یتشک  یهاانسان   یهات یشخصاز    عوام   اصطالحبه 

درست  هاآن از   و    هم  طبقات  به  وابستگان  از    یهاه یالمانند  »خواص« 

انسانی برخوردارند. خودپسندی و   یهایتوانائهمان حقوق و احساسات و 

 هاآن که    گذاردی مش  یجا به نما  ان خود را آن کارمحافظه تفرعن اشرافی  

 . کنند ی مت را سلب یمردم« فرد یها»توده از 
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نده فرزندان  یماری آنتوانت« حق داشته است نگران آ»که    شودی مگفته  

باشد  پار  اما ظاهراً؛  خود  در  و عذاب  ی آن صدها هزار مادری که  رنج  س 

 یهابچه نده  یکه مثل ملکه نگران زندگی و آ  اند نداشته، حق  دند یکشی م

 ان و اساساً کارمحافظه ا یست که گو یجا ن اختالف آن نی؛ بنابراخود باشند 

و    تمامی هستند  بشر  افراد  حقوق  مدافع  بورژوا    هاستیمارکسطبقه 

ل  کار محافظه   ن است که بورژوازی چه یت ایدشمن آن، واقع برال  یو چه 

ط یشرا  خواهند ی نم  ستند وین حقوق انسانی را برای همه افراد قائل نیا

کسان  یبتوانند به    هاانسان ر کند که همه  ییاسی چنان تغ یاقتصادی و س 

 حقوق برخوردار شوند. ن یاز ا

  ط مادی بستگی دارد. توده یبه شرا  کشانزحمتع  یوس   یهاتوده مبارزه  

آنیبا  کنندگانمصرف و    دکنندگانیتول وقت  به    د  که  باشند  داشته  را 

ببخشند.   ن  رو ازاینمناسبات خود شکل  به  کار  از  ی کاهش ساعات  م روز 

از دو لحاظ   ن امر امروزهیستی است. ایمارکس سوسیالیسماهداف مرکزی 

 ت مبرم دارد. یاهم
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ن کاهش ساعات  یادامه دارد، ا  همچنان ن انقالب فنی که  یاز طرفی سوم

اقتصادی   نظر  از  را  نظارت    همچنانساخته است،    ریپذ امکانکار  به  که 

ره اطالعات در شمارگرها  یز جنبه عام داده است. هم اکنون ذخیاداری ن

امکان   شهروندان  همه  اطال  دهد ی مبه  به  برای  که  ضروری  عات 

 ح دسترسی داشته باشند.یصح یهای ریگم یتصم

اشکاالت فنی    خاطربه   وجههیچبه گر  یداشتن مردم از اطالعات د  دورنگه 

تنها  ین بلکه  امت  قصد به ست،  صورت  یحفظ  فرادستان  منافع  و  ازات 

اردیگی م در  مالک  نی.  حاکمیجا  و  خصوصی  نیت  دولت  ازهای  یت 

اجتماعی   واپس    هاانساناقتصادی و  از طرف د؛  زند ی مرا  ن  یگر همیاما 

خالقیسوم شکوفائی  و  گسترش  به  فنی  انقالب  فردی  ین   هاانسان ت 

این مالکیازمند است که  نه در چارچوب  امر  تحقق  ین  قابل  ت خصوصی 

 ت استبدادی. ی است و نه در تنگنای حاکم

ناشی    غالباًو آلمان شرقی را    شی در اتحاد شوروی یشکست اقتصاد فرما

اداری مزاحمی   را  یسوم  توانستکه    اند دانستهاز دستگاه  فنی  انقالب  ن 

پ ابعادش  تمام  ایدر  در  کند.  توضیاده  واقعی  ی  گمانی ب ح  ین  هسته  ک 



 

20 

اداری   تمرکز  دارد.  تول   تنهانه وجود  بلکه  یبرای  داشت،  مزاحمی  نقش  د 

قات مانع  ی در عرصه تحق  حتیو    هابنگاهنندگی را در سطح  یشکوفائی آفر

 . شد ی م

ا بازار  یاما  بر  مبتنی  اقتصاد  در  مناسبات  به چه صورتی    داریسرمایه ن 

آ م  مزدبگیر   دستک یا  یاست؟  در    یادکنندهیتولاردها  یلیمتوسط،  که 

وضع در  جهان  دارند،  یسراسر  قرار  مشابهی  ناگوار  روی  ین  توانند یم ت 

ستم  یک هوادار کر و کور س یرند؟ تنها  یگ   به کار  آزادانه د را  ت خو یخالق

ت  ی. در عالم واقع اکثرکند ی من دروغی را باور یچن داری سرمایهاجتماعی 

ار معدودی از امکانات خالقه  یعده بس  استثنایبه   مزدبگیرمطلق کارگران  

هستند.   محروم  از    هاآن خود  روی  یپ  هاعملدستورال  و  هافرمان تنها 

اکنند ی م بد ی.  تولین  بالقوه  امکانات  که  است  معنی  بین  که  یدی  کرانی 

سوم  اند توانستهی م اقتصاد  یبا  چارچوب  در  شوند،  فعال  فنی  انقالب  ن 

عق تولاند مانده م  یبازار  امکانات  از  ما  منظور  اول  ی.  درجه  در  و  تنها  دی 

تول ن یامکانات توسعه  به  یدات مادی  بلکه ما  گری هم  ید  یهاعرصه ست، 
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دارن حمایظر  از  یم:  راستای  زیستمحیط ت  در  تکنولوژی  نوسازی   ،

 عت، انسانی کردن مصرف و... یخدمت به انسان و طب

اکنون سخنان   »گروندر  انه یشگویپهم  در  تحقق  یمارکس  در حال  سه« 

تکنولوژی،   تکامل  به    داری سرمایهاست:  د  رساند ی م  یی جارا  نه  یکه  گر 

کار،   دیساعات  کار  تصاحب  و    گران، یعنی  فراغت  ساعات  اندازه  بلکه 

م که  است  تعیاستراحت  را  ثروت  اکند ی من  ییزان  ساعات ی.  که  نک 

تحص  افتهیش یافزا  شدتبه فراغت   و  آموزشی  دوران  پیو  گسترش  دا  یل 

  کلی بهل و استراحت  یگفت که نسبت ساعات کار و تحص  توانی مکرده،  

امروز   است.  شده  منطق    تدریجبه   دارانکارخانه   نیباشعورتردگرگون 

درک    هاستیمارکس مثل    هاآن اما  ؛  کنند ی مرا    یهابوروکرات درست 

شوروست  یرفرم ا  ی اتحاد  از  استفاده  جامعه    های آگاهن  یدر  در 

سم  یالین امری به سوس یناکام خواهند ماند. برای تحقق چن  داری سرمایه

استعداد به رشد  که در آن شکوفائی    ایجامعه عنی  یاز است،  یمارکسی ن 

 ت بزرگی از افراد بشر بستگی دارد. یاکثر  یهایتوانائ
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ت آن  یخی و اهمیت تاریموضوع  رغمبه ستی  یسم مارکسیالیا سوس یآ  -3

  ی ها»برنامه فقدان    خاطربه انسان    بخشرهاییکار  یاز پ  ایمرحله   عنوانبه 

 دیگرعبارتبه عملی نخواهد شد؟    گاهچیهانقالبی« آرزوی الکی است که  

 خواهند ینما یرا که  یز؛ د یی نخواهند رس یع هرگز به رهایوس  یهاتوده ا یآ

ا  توانند ی نما  یو   آورند؟  به دست  تنها    سؤال ن  یکه    صورت به   توان ی مرا 

تاریعملی    ، تجربی مطالعه  بی ا  قرن  تاریستم،  یخ  همه  بررسی  و  یعنی  خ 

کارگرا  تنهانه  مبارزاتی  جنبش  داد.  پاسخ  آن  دلخواه  به    -ن  مقاطع 

کلمه    نیترع یوس  که  یمعنای  کسانی  همه  اقتصادی  ین  خاطر به عنی  از 

را  ین خود  کار  س   فروشند ی مروی  نفوذ  مارکسیو  فری اسی  دو  ند  یاسم 

جر هم  از  جدا  که  هستند  دارند،  یاجتماعی  هم    هرچند ان  به  گاه 

اسی را بررسی  یمات س یو تصم  هابرنامه ،  هاشه یاند   توانیم.  اند خورده گره 

د و  سوس ینمود  اهداف  با  که  انطباق  یالید  مارکس  نه.  ی  اند داشتهسم  ا 

و   ا  توانی نمرا    ایتوده  یهاشیهمااعتصابات  با  اول  ار  ین معیدر درجه 

 هاآن نی  یو نقش ع  منشأ ک، بلکه  یدئولوژیجا نه شکل ا  نید. در ایسنج
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ا با  یهستند    هاتوده مستقل    یهات یفعال  واقعاً  هاآن ا  یاست: آ  کننده نییتع

ا مناسبات اجتماعی را به سود  ی؟ آاند گرفته صورت باالدستت عوامل یهدا

 ؟ سازند ی ممتحول   داریسرمایه کار مزدوری و 

خود    یهاده یا  توانند ی م  هاست یمارکسن است که  یت دارد ایچه اهم  آن

موجود   مبارزاتی  با جنبش  آن  یپرا  بر  بزنند،  را    ریتأثوند  آن  و  بگذارند 

 ستی معتقد سازند.یالیسوس  یهاآماج ب عملی یت کنند و به تعقیتقو

انقالب سوس یالیبه سوس   :میمی گوئ از  یستی معتقد سازند، زیالیسم و  را 

آن  گفت  تمام  هی چه  که  است  روشن  مارکسیم    لحظه ک ی  حتیستی  یچ 

توسل   با  تنها  را  کارگران  ندارد  خالف  ی  زوربه حق  بر  اداری  افزارهای  ا 

 . واداردشبرد اهداف خاصی یا اعتقادشان به پیل یم

ا ن که امروزه  ی: ادهمی من نوشته را ارائه  ین تز اساسی ایجا دوم   نیدر 

قی دچار شده،  ی به بحران عم  سوسیالیسم ده  یدر سراسر جهان اعتقاد به ا

اول   درجه  مارکسینظر  کفایتیبی  خاطربه در  سوس یستی  یات  ستی  یالیا 

این هر  یست  از  قبل  بحران  متشکل  یچن  جنبش  عملی  تجربه  به  ز 
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بزرگ   احزاب  به آن  اول  و در درجه  از    گرددی مبر    ایتوده کارگری  که 

 . اند کرده انت  یگرفتند و به آن خ  نشئتن جنبش یا

 سمین یتالال دموکراسی و اس یسوس 

با وقفه کوتاهی    1930  یهاسالل  ین است که تا اوایا  ریانکارناپذ ت  یواقع

در   آمد،  یپ  1914  -1۶  یهاسال که  و    هاون ی لیمش  امکان  به  انسان 

ش پس از  ین گرایستی اعتقاد داشتند. ایالیسوس   یهاآماج   ضرورت تحقق 

در جهان    ی طورکلبه دا کرد، اما  یدر اروپای مرکزی کاهش پ  1932سال  

مردم اعتقاد    هاون یلیم،  1950و    1940  یهادهه گر در  یغرب و نواحی د

با   را  و  یعظ  یهاتالش خود  رساندند   یهای فداکارم  ثبوت  به  و   فراوانی 

را  یا اسناد    توانی م ن  ا  شماریبی با  اگر  داد.  امروزه  ینشان  اعتقاد  ن 

از هر چ  رفته ازکف  ایاست، قبل  به  از  ن خاطر است کیز    صدساله پس 

هم    نیکه ا  اند ده یرس جه مقطعی  یک نتیع به  یوس   یهاتوده تالش و تقال،  

اسناد   و    شماریبی به  است  بازگو  یمتکی  را  عملی  تجربه  : کند ی م ک 

 دا نکرده است.یا تحقق پیچ کجای دنیهدف در ه
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ا دعواهای  وجود  پی دئولوژیبا  واقعاًیالیسوس »رامون  یک  موجود«    سم 

مثل  یوس   یهاتوده  درست  سوس   اند آگاه   هاستیمارکسع  به  یالیکه  سم 

جهان  اند افته یدر  هاآن که    گونهآن در  ه   افتهینتحقق ،  حتی  یو  کجا  چ 

ن  یستی پس از استالینیامد است. هم احزاب استالید نیمشابه آن هم پد 

سوس  احزاب  هم  نشان  یو  دموکرات  ن  اند داده ال  از  اهداف  یکه  به  ل 

 . اند ناتوان ستی یالیسوس 

ک نظام اجتماعی تنها وقتی  یستی بر آن است که  یخی مارکسینش تاریب

  گرفته شکل  نی شیپدر بطن جامعه   قبالًن آن  یادیکه ذات بن  شودی م   زاده

نوینخست  روازاینباشد.   جامعه  نارسای  اشکال  سرزمین  در  نظین  ر  ینی 

 د آمد. یل ذهنی، پد یدال خاطربه ز یه، قبل از هر چیروس 

سوس  آنسیالیساختمان  در  د  م  واحد  کشور  هر  مثل  هم  ا  یگری،  یجا 

جداگانه    گروهی  کشورهای  سوس   غیرممکناز  در  یال یبود.  تنها  سم 

 به طور جمعی قابل تحقق است. داریسرمایه  شرفتهیکشورهای پ

جنا و  مصائب  از  همگان  استالیامروزه  اخال یات  و  . اند آگاه او    فن 

  -م  ین کشور بنگریاگر تنها به ا  -  ینی در اتحاد شورو یکتاتوری استالید
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می کمون یلیک  و  یون  داد.    هاون یلی مست  کشتن  به  را  دهقان  و  کارگر 

نت در  قر  یهااستیس جه  ی امروزه  زیلیم  50ب  یآن  نفر  مرگ  یون  ر 

زندگی   انحرافات  ؛  کنند ی مگرسنگی  به  دارد  ضرورت  اما 

 هم پرداخته شود.  هادموکرات الیسوس 

 از  هادمکرات سوسیالاما  ؛  هاستستینیاستالز  ا  ترکم   هاآن ات  یالبته جنا

د  یرا به خاک و خون کش  شماریبی   یهاانساناستعماری که    یهاجنگ

مسئولیحما از  بخشی  و  کردند  الجزایت  در  شکنجه  و  اختناق  به  یت  ر 

اول هم مسئول    خاطربه  هاآن.  هاستآن دوش   در گرفتن جنگ جهانی 

ات  یخ در قرن ماست که با آن زوال اخالقین سرحد واقعی تار یهستند، ا

 ت در برابر قهر و خشونت عقب نشست. یآغاز شد و انسان

ا مثل    نیدر  درست  از  یس   کفایتیبی نی  یاستال  یهانظامجا  بدتر  اسی 

استیجنا که    هاده اکنون  و    ت  است    نسالنهم   به  مدارانسیاستسال 

و    50/ 1که    ند یگوی ممن   انتخابات  آرای   یهای کرس درصد    51درصد 

 م. ی اوریسم بیالیسوس  تانیبرا -ا د تیپارلمان را به ما بده
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درصد آرای انتخابات و   55  همی رودو حزب چپ فرانسه   19۸0ل یدر اوا

ن آرزوی همگانی  یدست آوردند. با اه  پارلمان را ب   یهای کرس درصد    ۶5

تحول   جامعه  عمل  ؛  ابد یکه  در  ب  ز یچچیهاما  شمار  نشد.  کاران  یعوض 

ن تجربه بارها در کشورهای مختلف تکرار شد.  یدا کرد. ایش پیافزا  حتی

سفانه به  أال دمکرات که متیرهبران سوس   نیترصادق کی از  یاوالف پالمه  

ش برد: به ما  یپ  ن شعارین مبارزه انتخاباتی خود را با اید، آخریقتل رس 

بده نگذاریرای  تا  پانزده  ید  آن  که  اقتصادی    یاخانواده م  زندگی  بر  که 

حکومت   نکنند ی م سوئد  دولت  بر  بی،  چنگ  ایز  با  هر  یندازند.  حرف  ن 

به ا فکر  یکارگر عاقل سوئدی  از چهل سال حکومت    افتد ی من  بعد  اگر 

مسلط    15هنوز    هادمکراتسوسیال کشور  اقتصادی  زندگی  بر  خانواده 

با پس  نتیهستند،  سوس ید  که  گرفت  اهداف  یجه  به  دمکراسی  ال 

استالیالیسوس  است.  نپوشانده  عمل  جامعه  و  ینیستی  به    اخالقشانسم 

نبخش  سمیالیسوس  .  طورن یهمهم    هادمکراتسوسیالدند،  ی تحقق 

جریا  یگراچپ  یهاجناح دو  س ین  از    ترف یضعهم    ریگتوده اسی  یان 

سوس   اند آن بتوانند  پیالیکه  را  بد یسم  کنند.  ترتیاده  سوس ی ن  سم  یالیب 



 

28 

و  یا  عنوانبه  نگریغ  یاپروژه ده  امروزه  شودی م سته  یرعملی    ی اعتمادی ب. 

 . ردیگی مسرچشمه  جاهمین سم از یالیبه سوس 

آن تغ  از  همواره  آگاهی  که  بازتاب  ییجا  را  واقعی  چندی  دهد یم رات   .

ن خاطر مشارکت  یقت امر پی بردند. بد ینگذشت که کارگران آگاه به حق

جر  هاآن م  یمستق کارگری  یدر  جنبش  سنتی  افت.  یکاهش    شدت به ان 

اغلب   ا  همچنان  هاآن اگر  بیبه  و  احزاب  به  ین   هادمکرات سوسیالشتر 

برای    دهند ی می  أر استتربزرگ   شر»از    یریشگ یپتنها  آن  «  که    تا 

ساختمان   به  باشند   ایجامعه نسبت  توهم  دچار  همو    بهتر  ن  یتازه 

با  ترکوچک شر  »انتخاب   هم  و    یهانوسان«    ی نیبشیپرقابلی غمتناوب 

 همراه است.  شماریبی

تاریتوض استالیح شکست  و  ینیخی اخالف  در چارچوب    هاستیرفرمسم 

مقاله  یا نظر  توانی م.  گنجد ی نمن  مارکسی به  خصوص  یه  در  ستی 

بن و  کارگری  در  یبوروکراسی  حتی  که  کرد  اشاره  مزدوری  کار  تضاد  اد 

  تر مهم دارد.    دوگانهدارای سرشتی   یداره یفرا سرماو   داریسرمایه جوامع  
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تار ما شکست  است که  دو جری آن  از  یخی  را  کارگری  ان عمده جنبش 

 م. ین جدا کنیای نویپرولتار بخشرهایی ر عمومی نبرد یس 

موفق را  یعدم  کارگری  بزرگ  احزاب  نبرد  ینبا  وجههیچبه ت  به  د 

تعم  بخشییرها زیکارگران  داد  ایم  اگر  به  یرا  نتوانسته  تاکنون  نبرد  ن 

 شدتبه ا را  یچهره دن  توانستهابد، در عوض  یستی دست  یالیهدف سوس 

 برسد.  ایمرحله  یهات یموفق از  یارشته ر دهد و به ییتغ

اجیم رنجبران  تیان  روز  یر  کارگر    1۸40  یهاسالره  امروز    مزدبگیرو 

پیایدن از  میی  است.  انداخته  فاصله  در  یانگ یشرفت  کار  ساعات  ن 

پ از  یکشورهای  صنعتی  به    ۸0شرفته  هفته  در  ساعت   3۶ساعت 

مه  ین سالهده گر آن دختران یدر جهان سوم هم د حتیاست.  یافتهکاهش

 .کنند ی نمبرهنه در معادن جان 

اوا در  ی فق  یهابچه ن قرن  یل همیدر  ثروتمند    یها زاغه ر و گرسنه  شهر 

  34  یهاسال . در خالل بحران اقتصادی  خورند ی م  غلت ورک  یو یلندن و ن

ب   1929  - روز  کارگران  یچند  برای  امروز  یماری  بود.  بزرگ  فاجعه  ک 
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پناه   در  کارگران  ثبات    نیتأمسرنوشت  افته  ی  یبخشنانیاطماجتماعی 

 است. 

محص یا دستاوردها  مناسبات یپ  ی خودخودبه ول  ن  رشد  فنی،  شرفت 

. کافی است که  اند نبوده بورژوازی    ی دوستمردم ا  یدی در اقتصاد بازار  یتول

آمریشرا در  موجود  وضعیط  با  را  کانادا،    ییکشورهات  یکا  آن  یمثل  از  ا 

ت پی  یم تا بهتر به کنه واقعی سه کنیش و آلمان مقایبهتر سوئد، نروژ، اتر

ایببر همه  نتادستن  یم.  و  یوردها  سخت  نبردی  مبارزه    ها ده جه  سال 

مداوم    ریناپذ یخستگ  سوس یکالیسند   هاون ی لیمو  انقالبی،  یال یست،  ست 

سوس یکمون و چپ  ایست  اگر  است.  بوده  دموکراسی  در  ی ال  مبارزات  ن 

موفق سوم  بار    تری کم ت  یجهان  ا  وجه هیچبه ،  اند آورده به  معنی  یبه  ن 

ا در غرب که کارگران به  ی. آاند بوده   جه ینتیب   کلیبه جا    ست که در آن ین

ست که در نظام  ین  نفعشان، به  اند افته یدستخود   یهاخواسته اری از  یبس

بکوشند؟   هموجههیچبه موجود  طرفی  از  زندگی    باالرفتنن  ی!  سطح 

نیکارگران در کشورهای پ آورده    ایتازه ازهای  یشرفته صنعتی  به وجود 
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ن  یی در بهتریو جامعه بورژوا   شوند ی می« شناخته  فیازهای ک ین»که به  

 سازد. برآوردهرا  هاآن بخش کوچکی از  تواند ی محالت تنها 

های و  دستمزدش یدر عرصه افزا آمدهدستبه   یهاشرفت یپگر  یاز طرف د

نه برای هم  نیتأم برای همگان مسجل گشته است و  نه  شه.  یاجتماعی 

  داری سرمایه ترازهای اقتصادی    ریناپذ اجتناب  یهانوسانبه    شدتبه   هاآن

با  اند وابسته  تمامی    آمدنشیپ:  و  کارگران  اجتماعی  و  اقتصادی  رکود 

 . رند یگیم  د قراریان مورد تهد مزدبگیر

قانون مزد  »ت را دارد که از  یمزن  یشه مارکس ایه مزد در نظام اند ینظر

ر مالتوس،  به  که  و  یثابت«  فاصله  گرددی برم   سالالکاردو  .  ردیگی م ، 

نظر محرومی مارکس  را  یه  گرسنگی  مرز  تا  دستمزدها  کاهش  مطلق،  ت 

کی  یها دارای دو بخش است:  دستمزد  . از نظر مارکسکند ی مرد    کلیبه 

ت مشخص  یبه وضعن بخش دوم  یاخالقی. ا  خی یگری تاریو د   جسمانی

تاریان کار و سرمایمبارزه طبقاتی م خی وابسته  یه در هر کشور و دوره 

 است. 
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  ی های ناکاما پس از  ینی ناهموار و  یط عین معنی است که در شراین بد یا

پیشد  کشورهای  در  طبقاتی،  مبارزه  در  نید  صنعتی  امکان  یشرفته  ز 

طور  دستمزدکاهش   به  جزئی  یکلی    صورتبه   ایمرحله ها    عنوان )به ا 

دارد.   سرانه( وجود  درآمد  از  در    دستمزدامروز    مثالً بخشی  ساعتی  کار 

ن  19۷3از سال    ترنیپائکا  یآمر شهر    نیثروتمندترورک که  یو یاست. در 

بیدن از موج    توانند ی نمهزار خانواده کارگری    هاده کاران،  یاست، گذشته 

ب   یبهااجاره ناچارند خانه خود را  ه  مسکن  و  گر  یبا دو خانواده دپردازند 

اخیتقس سال  ده  در  کنند.  بیم  در  اروپایر  کشورهای  غربی  یشتر  ی 

بهره  دستمزد نسبت  به  سهم    هاه یسرماها  ملی  درآمد    تری کم در 

تهاند داشته  از  قشری  غربی  کشورهای  همه  در  محرومان  ی  .  و  دستان 

  شتر ین افراد که هر روز بی. اکنند ی مر مرز فقر زندگی  یوجود دارد که ز

ل  یت را تشکیدرصد جمع  25تا    10ن  ی، در کشورهای مختلف بشوند ی م

ک و  یل، مکزیمثل برز ) جهان سوم    یصنعتمه ین. در کشورهای  دهند ی م

در    دستمزدن(  یآرژانت بیاخ  یهاسالواقعی  درصد    50تا    25ن  یر 

 است.  یافتهکاهش
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رها   سانبدین واقعی  نسبیجنبش  طور  به  کارگران  ب   -  ی ی  نه  طور  ه  و 

پ  -ل  کام اصلی  هدف  بی به  در  است.  رفته  اخیش  سال  پنج  و  ر  یست 

ش  ی زانی باالتر از پی اسی به میکال و اعتصابات گسترده س یاعتراضات راد

اول   جهانی  از جنگ  بعد  اتر  درگرفته و  و  آلمان  )البته  وضع  یاست.  ش 

ا  اند داشته متفاوتی   مشمول  نیو  قاعده  ن  ینو  یهاجنبش»  ستند(. ین 

به سطح    ایتوده   یهاحرکت اجتماعی«   را  کارگران  گسترده  مبارزات  و 

وظاند داده ارتقا    یاسابقه یب آی.  و  ایپ  هاست یمارکسنده  یفه  زدن    ن یوند 

 ستی است.یالیروزافزون با برنامه سوس  یهاجنبش

فراگ فزایبحران  و  در  یر  کنونی  جهان  شرا  یهاعرصه نده  ط  یگوناگون، 

چنیع پینی  توانائی  ین  و  آمادگی  است.  ساخته  فراهم  را  وندی 

گسترده و مبارزات    یهاتوده ت از جنبش واقعی  یدر حما  هاستیمارکس

ق   هاآن از  فارغ  پارلمان،  از  خارج  بندهای  یدر  و  رسمی،    یهااستیس د 

اما به    تدریجبه   سانبدین.  سازدی موندی را فراهم  ین پیط ذهنی چنیشرا

سوس  جنبش  قطعی  نو  ستیی الیطور  تکویانقالبی  بر    ابد یی من  ینی  که 
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استالینیاستال  یهاشیگرا پسا  سوس ینیستی،  و  دمکراتیستی  ک  یال 

 شی خواهد گرفت.یستی( پیرفرم)

ا  کند ی نمفرقی   پد یکه  را  ین  سوس »ده  تحول  »ستی«،  یالیانقالب 

بنیستی«  یالیسوس  تحقق  و همیادیا  بنامین همبستگی  کارگران  م:  ی اری 

ستی  یسم مارکسیالیسوس   یهاآماج با    انگ و نامی واقعاًده با هر  ین پد یا

 است.  همساز

ن کنند.  ییکه سرنوشت خود را آزادانه تع  اند بر آن کار و زحمت    یهاتوده 

م،  یاست و نظم اجتماعی با دمکراسی مستق ین معنی که در عرصه س یبد 

گسترش  یاه یپادموکراسی   اساسی  طور  به  بوروکراسی  ی،  قدرت  و  ابد 

د بتوانند خود  ی کارگر با یهاتوده در عرصه اقتصاد  و   شود کنشه یردولتی 

بگ یتصم تولیم  چه  و  یرند  کنند  ترت  یهافرآورده د  چه  به  را  بی  یخود 

نما ایعرضه  تحقق  چیند.  اهداف  جز  ین  مارکس  برنامةزی  سم  یعمل 

 ست.ین

ما   به  انقالبی  و  علمی  ا  د یگوی مخرد  ضروری  یکه  و  ممکن  اهداف  ن 

ان به ما  هستند. وجدان  با  د یگوی مسانی  ایکه  ر مبارزات را  ین مسید در 
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  اگرنه »لل:  یهودی دوران باستان به نام هیلسوف  یک فیادامه داد. به قول  

که؟   پس  مصنف  اگرنه من،  و  اسپارتاکوس  کی؟«.  پس  »اوراد  یحال،  ن 

و   روسو  هلندی،  رنجبران  و  مونستر  توماس  زندان    فاتحانکوهستانی« 

رزمند یباست و  مارکس  پارل،  کمون  لنیگان  رزا  یس،  تروتسکی،  ن، 

ن راه رفتند؛ ما هم امروز به  یه به ایو رزمندگان انقالب روس   لوکزامبورگ 

 . میروی مهمان راه  


