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، شةودمین  یةینةی تعینی عیکه با قوان  یادهیپد   مثاب بهخ را  یمارکس تار

ن یةاسةت. ا نین قةوانیو معتقد بود که علم قادر به کشف ا  کردیم  تلقی

دی یةک از وجةوه مشة ت تو یةژه، هر یو دینامیسمن از ساختار و  یقوان

 منز ة بهخ ین اجتمةاعی تةارییبه تع  حالدرعین. مارکس،  شوند یمناشی  

. د یةورزیمد  یعلم تأک  منز  به ی جامعه )و اقتصاد(  ین تارییعلم و به تع

ن مشة ت اقتصةادی یقةوان  اقتصادی وجود ندارند. فقط «  ابدی»ن  یقوان

 برای اشکال مش ت سازماندهی اجتماعی اقتصادی وجود دارند.

ن حرکةت هةر وجةه یمارکس در همان حا ی کةه بةرای کشةف قةوان  اما

د یةی که وجةه تو یبورژوا  جامع ن حرکت  یقوان  ویژهبهدی )یتو   مش ت

کی جبةری ی، درک مکةانکةردیمبر آن حاکم است( تةال    داریسرمایه
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بود، رد کرد   18فرانسوی قرن    یهاستیا یماتر  مش ص خ را که وجه  یتار

ن یمبتذ ی که بر متفکر  ییگراتکامل  واسط بهخ  ین درک از تاری)بعدها، ا

 اء شد(.یر داشت، احیل کائوتسکی تأثیست از قبیا یسوس 

 مش صة که وجه    یاجنبه،  د یورزیمد  یخ تأکیفعال تار  جنب مارکس بر  

در   تنهانةهد را  یةن تأکیوانی است )ایانسانی با رفتار صرفاً حرفتار  تفاوت  

افت، از ی  توانیمز  ین«  هیسرما»که در جلد اول  «  فوئرباخ  بارةتزهای در  »

(. میگةذریم ی مةارکس  یر مباحثات فلسفی و تةاریو سا«  سهیگروندر»

س یپراکسة  فلسةف   -  یطورکلبةهاو    فلسف چون    -س  خ مارکیتار  فلسف 

خ یت تةاریکه بشةر کند ینمن را انکار ی ی ایتار ماتریا یسماست.  )عمل(  

ز خةارجی بةر آن یروهةای اسةرارآمین  واسةط بهخ  ی. تةارسةازدیمرا خود  

طی کةه یخ را مسةتقل از شةرای. ا بته، زنان و مردان تارشودینمل  یتحم

ن سةةت  درجةة ط در ین شةةرایةة. اسةةازند ینم، ابنةةد ییمخةةود را در آن 

سطح موجةود و ممکةن رشةد   واسط بهکه    یایماداز امکانات    اند عبارت

جةه بةرای یو امکانات مش صی کةه در نت  شوند یمن  ییتع  مو د روهای  ین

 دکنندگان وجود دارند.یو خودسازی تو  یمند بهرهگستر  
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ط یاز شةرا درکشان. سطح آگاهی و سازند یمخ خود را  یخود تار  هاآن  اما

 درجة ز یةو ن  تیةشةان بةه واقععلمی  نییبرخورد ع  درج خود،    ندةیآو  

 هةاآنکةه    اینحةوه، همگی بر  برند یمای که هنوز از آن رنج  یبیخودفر

. مةارکس معتقةد گةذاردیمر  یتأث  شدتبه،  سازند یمش را  یسرنوشت خو

ش دسةت ین سرنوشةت خةویةیعنةی تعین امر مهم  یت به ایبود که بشر

نی حرکت جامعه کةه هةم ین عیق درک قوانیاز طر  تنهانهافت،  یخواهد  

در   ب شرهةاییابی فعةال بةه اهةدا   یتش در دستیل ظرفین به د یچن

وجود دارد: ا غای تمام   ب شرهایین هد  یمارکس ا  یهانوشتهسرتاسر 

گان، د یط اجتمةةاعی ای کةةه مةةردان و زنةةان را بةةه سةةتمد یآن شةةرا

؛ و تحقةق کنةد یمل  یدب ت تبد استثمارشدگان، محرومان و موجودات ب

 همة رشد آزاد    شرطپیشکه در آن رشد آزاد هر فرد    ایجامعهدادن به  

 .گرددیمافراد 

جةاد یک عا م اجتماعی نبود. او خود را بةه ایب، مارکس صرفاً  ین ترتیبد 

خ، اقتصةاد و فلسةفه محةدود یک تحول انقالبی در علوم اجتماعی، تةاری

رهةةائی بشةةر  یسةةوبهسةةت و حرکةةت این، در س ینسةةاخت. او، هةةم چنةة
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قت به قدمت یو در حق  ییبورژوا  جامع از    تریمیقد که    («سوسیا یسم»)

ن کةه ین ایک تحول انقالبی زد. در عی، دست به  اند یطبقات  جامع خود  

ارهةای ید بةا معیةان انقالب او در علم )کةه بایم یشناس رو  د از نظر  یبا

اسةت و یشةوند( و انقةالب او در س ده  یسنج«  طبقاتی»صرفاً علمی و نه  

ن انقالبةات در فکةر و در یةز قائل شد، و ةی ایتما  ب شرهایی  یهاتال  

ب هر دو است ی. تنها در صورت ترکگذارند یمر  یگر تأثیکد یعمل دائماً بر  

درک و   باشکوهشت آن و در غنای  یرا در تمام  مارکسیسم  میتوانیمکه  

چ یبا دگم و مذهب هکه  حال حرکتت در یک تمامی مثاب بهم: یان کنیب

 ارتباطی ندارد.

ت تئةوری و عمةل ی، تمامشودیمبرای عصری که با انقالب صنعتی آغاز  

تنهةا  عنوانبةهکةارگر  طبق ق توان انقالبی یاز طر توانیمرا   مارکسیسم

 جامعة   کردننیگزیبه جانی و ذهنی قادر  یروی اجتماعی که از نظر عین

از تمةةدن و  یتریعةةا ( بةةا شةةکل داریسةةرمایه د یةةبةةورژوائی )وجةةه تو 

کةه   سةمیکمونبةی طبقةه،    جامع سازماندهی اجتماعی اقتصادی است )

کةرد.   بندیجمعآن است(،  «  ترنیپائ»  مرحل ا  ین و  ین ست  سوسیا یسم
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 سوسیا یسةمروزی  یةپ  ست که برای مارکس و انگلةسین بدان معنی نیا

. شةد یممحسوب    داریهسرمایتضادهای درونی    اجتنابغیرقابلمحصول  

 خید داشتند که جوامع بشری در طول تاریغا باً تأک  هاآنکامالً برعکس:  

حتی  توانند یم هاآنشرفت کنند و هم به عقب برگردند؛ یهم پ  توانند یم

 ان بروند.یاز م

 بةر اسةا  خ وجةود نةدارد. او یچ امر جبةری در درک مةارکس از تةاریه

 مبارزةسه هزار سال    یهادر  بورژوائی و در پرتو    جامع شناخت علمی  

عنةی، یکارگر معاصةر،    طبق جز    ایطبقهچ  یکه ه  کند یم  طبقاتی، اعالم

سةتی را یا یسوس   جامع با    داریسرمایهنی  یگزی، توان جادستمزد بگیران

کةارگر جهةانی   طبق روزی  یت به پیل سرنوشت بشرین د یندارد. به هم

تةا هنگةام مةر ، «  دئو وژی آ مةانییةا»ار   بستگی دارد )از زمةان نگة

کةه   کردیمتلقی    ا مللیبینرا امری    سوسیا یسممارکس امکان استقرار  

 در سطح جهانی قابل تحقق است(.

درست از همان خصائل مترقةی آن ناشةی که    داریسرمایهبی  یتوان ت ر

 امةا،  مو ةد روهةای  یتش در رشةد نین ست ظرف  درج عنی در  ی،  شودیم
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، کاالیید  یت خصوصی، تو یما ک  دوبند یقاز    تواند ینمرشد به اشکا ی که  

ت را یت اجتماعی همگانی خالص شود، بشریبه معقو   یتوجهیبرقابت و  

. آگاهی به امةر سوسیا یسما یت و یا بربریقرار خواهد داد:  دوراهیبر سر  

ک، یاکو وژع یق فجایان برداشتن خود )از طریبشر برای از م  با قوةقدرت  

 امةااست. مارکس و انگلةس،    رشد درحالره( امروزه  یو غ  یاهستهجنگ  

 هةاآنن خطةر واقةف بودنةد. بةرای  یش به ایم پیک قرن و نیک به  ینزد

توسةط   بارنیاو ن شکل برای  ی)که به ا«  تیا بربری  سوسیا یسم»  دوراهی

 مبةارزةروزی در  یةا پیةن معنةی بةود:  ی وکزامبور  فرمو ه شد( بةد   رزا

سةتی یا یعنةی انقةالب سوس ی کارگر جهانی موجود، طبق طبقاتی واقعی 

نةژاد   رفتنانیازم  میینگوا انحطاط و سقوط تمدن بشری، اگر  یو    جهانی

 یهاستیمارکسستی، تروتسکی و  یکمون  ا مللنیبن،  یانسانی. آن چه  ن

اساسةی   یدر کارهةا  نقةد بهموضةو  نوشةتند،  ن  یا  بارةانقالبی بعدی در  

 مرحل که او قادر نبود    هرچند اسی مارکس وجود داشت،  یاقتصادی و س 

ن یةرا کةه ایرد، زیل خود در نظر بگ یرا در تحل  داریسرمایهستی  یا یامپر

 مرحل ک  ی  ج ینت  دوراهین  یات او آغاز نشد. نزد او ایمرحله در زمان ح
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 جامعة   جة ینت  مسةئلهن  یةنبةود. ا  داریسةرمایه ی محدود  یاز نظر تار

 .داریسرمایهد یم صوص وجه تو  ج ینتبورژوائی است، 

ت بةرای یبشةر  یهاتال  است و  یعنی انقالب در س یعلمی،    سوسیا یسم

در عملکردهةای سةنتی   هةایدگرگونک سری  ین شامل  یآزادی، هم چن

انقةالب مةارکس در علةوم  انةدازةاسی و اجتماعی است که به همةان یس 

 ند:و اساسی هست ایریشهاجتماعی 

اسةی، ین عمةل س ییعنی علم، در تعیآگاهی،    دوبارةری  یبه خدمت گ  -1

منةافع مةادی اجتمةاعی   واسةط بهاجتماعی کةه    طبق برای آن    حداقل

 طبقة کةارگر تنهةا    طبقة قد بود که  تمحدود نشده است )و مارکس مع

آن   همة ن امةر اسةت( و بةرای  یةبا قوه انقالبی است که قادر به انجةام ا

خةود از تمةام   آزادکةردنق  یةافرادی که تا آن جا که ممکن است، از طر

بورژوائی و خةرده بةورژوائی کةه سةد راه آگةاهی   یهایدئو وژیارات  یتأث

ابی به همان سةطح از روشةن ی، قادر به دستاند یاجتماععلمی از مسائل  

 ذهنی هستند.
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نی تال  یر عطوه  ن افراد الاقل بین معنی بود که این برای مارکس بد یا

کةارگر   طبقة  ی و مبةارزات ملمةو   یتا خود را با منافع تةار  کنند یم

 عالقة محصول    عنوانبهاسی  یت س یسازند. قبل از مارکس، فعا   بستههم

مةی بةا ی. مارکس گةام عظشد یما عقل انتزاعی محسوب  یکور، حرص و  

 مبارزةاسی به یبه جلو برداشت که از آن جا که عمل س   مسئلهن  یدرک ا

آن   دینامیسةماختار و  سةو    مش ت بستگی دارد  جامع ک  یطبقاتی در  

اسةی یس   تیةشود، پس فعا   لیوتحلهیتجزبه طور علمی    تواند یمجامعه  

بةر نی که بر سرنوشت آن جامعةه حةاکم اسةت و  ید در چارچوب قوانیبا

 طبقاتی مشاهده گردد. مبارزةائی یپو اسا  

ق ادغام آن بةا یاز طر تریعا به سطحی  ب شرهایی یهاآرمانارتقاء   -2

 علمی و آگاهی انقالبی. نشدا

اسةت علةم یس »)  گفةتیمشی، اتوبةائر  یرست اتیبرخال  آن چه مارکس

آن چه اتفةا  «  گوئی  شیپ»خود را به    هاستیمارکس(  «است  ینیبشیپ

به طور جبری  هاآن،  ترقیدقبه عبارت    ای.  کنند ینمخواهد افتاد، محدود  

، از قبل کامالً کنندهتعیین مرحل خ، در هر یتار ج ینتکه   کنند ینمتصور  
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طبقةاتی   مبارزة  ج ینتطبقاتی    جامع در    خیتار  ج ینتمقدر گشته است.  

جهات، بستگی دارد به  یاپارهدر  کمدستطبقاتی،  مبارزة ج ینتو    است

(، سةطح متوسةط یضةدانقالباجتمةاعی انقالبةی )و    طبقة   آگاهان اقدام  

فعا ش، سرعت و   مداخل   ری انقالبی آن،بو ره  گامپیشآگاهی طبقاتی،  

ن یةک از ایةچ  یره. هیو غ  ا  تجربهش،  نفساعتمادبهابعاد واکنش طبقه،  

از  یاشةدهش داده یپةاز  مجموعة  ناپةذیراجتنابجبری و   ج ینتعوامل  

و واقعةی  مش ت رین به س ی، هم چنهاآنست. یشرائط و اوضا  مادی، ن

عنةی، ی؛  ن بسةتگی دارنةد یشیپ  یهاسالطبقاتی جاری و در طی    مبارزة

 .کنند یمد یخ را تأکیبه تار دادنشکلن عوامل نقش عامل ذهنی در یا

مشة ت  جامع ک ین حرکت یاست به کشف قوانیستی س یدرک مارکس

است ی، س مارکسیسم. نزد  گرددینممحدود    هاآنخود به  «  وفق دادن»  و

ن منظور کةه مبةارزه بةرای ین حرکت است به این قوانیبه معنای درک ا

ضروری   یهاشرطپیشبی طبقه و    جامع ک هد  مش ت )ساختمان  ی

کتاتوری یکارگر و استقرار د  طبق ، رهائی داریسرمایهبرای آن: سرنگونی  

کارگر برای بازسازی جامعةه بةر   طبق   آگاهان ا، به معنای تال   یپرو تار
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شةتری داشةته باشةد و از همةه یبازده ب  آگاهانه( بتواند   برنام ک  یاسا   

 گردد. شتری برخورداریت بی حاظ از امکان موفق

( و جنةبش واقعةی «سوسیا یسةم»)  ب شرهةایی  یهةاتال  وحدت    -3

 طبقة ا،  یةعنی پرو تاریمبارز:    اجتماعی واقعاً موجود و  طبق کی   ییتار

 درنظرگةرفتننةی، بةدون یاجتمةاعی ع  مقو  ک  ی  مثاب به،  دستمزد بگیر

 .ا  یآگاه ر(یسطح )متغ

 همة دوم قةرن نةوزدهم بةرای    مة ینتةا اواخةر    وجةههیچبهه  ین قضةیا

حاً رد یگر تلوید  بارکیستم  یدر اوائل قرن بو    هی نبودیبد   هاستیا یسوس 

دی نبود، یی آندره گورتس اصالً کشف جد «ایخداحافظی با پرو تار»شد.  

در  نقةد بهن مطا ةب یکاذب گذشته بود. همة  یهایخردمند تکرار همان  

سةت یهای ضةد مارکس«سةتیا یسوس »ر  یشل و سایسورل، م  یهانوشته

ن جاسةت کةه ی. جا ب اشد یمافت  یز  یدوران قبل از جنگ جهانی اول ن

کةةی از ی)کةةه « واقعةةاً موجةةود سوسیا یسةةم»ن یبةةاً تمةةامی مبلغةةیتقر

 را رد  مارکسیسةمادی  یةن اصةل بنیة( هةم اهاسةتفرمول  نیتریمعنیب

عنةی از یم،  یکةارگر شةرو  کنة  طبقة . چرا که اگر قرار باشد از  کنند یم
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که در زندگی واقعةی   طورهمانکه هستند و    طورهمان،  دستمزد بگیران

اری از ی، ا بتةه، بسةوقةتآن،  زننةد یمخود دست به مبةارزات مشة ت  

 یهایبوروکراس و « حاکم»متفاوت  یهاشیگرااسی و نظری یات س یفرض

 .شوند یم اعتباریبکارگری  افت یسازماندرون جنبش 

 اصةطال به در کشةورهایست حةاکم یننقش احزاب کمو توانیمچگونه  

کرد. «  هیتوج»کارگر    طبق ندگان و رهبران  ینما  مثاب بهستی را  ی ایسوس 

کةارگر واقعةاً موجةود   طبق م  یت عظیهنگامی که هر از چند گاهی اکثر

ش یکه ب  طورهمان  -د  شویمام متوسل  یه آن حکومت به شور  و قیعل

ادعةا   تةوانیمش در  هستان کردند؟ چگونه  یدرصدشان چندی پ  80از  

موجةود ادغةام   جامع بورژوائی شده و در  »  در غربکارگر    طبق کرد که  

سةت و یرفرم  یهاشیگرا  هم اسی و نظری اساسی  ی)تز س   «گشته است

اروپائی(، هنگةامی کةه   یهاستیکمون  اصطال به  جملهمنست،  ینئورفرم

در ، ایتةودهم یق اقةدامات عظةیةن طبقه هةر از چنةد گةاهی از طریهم

ر سةةلال یةةرا بةةه ز داریسةةرمایهدی یةةنفرشةةان، مناسةةبات تو  هةةاونیلیم

ه یةا در ژوئیةا تی، ا1963-67ا در سال یکه در اسپان طورهمان -د  کشیم
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ز یا در پةائیةتا ی، ا1968، فرانسه در مه  1960ک در دسامبر  ی، بلژ1948

 1918-29ره کردنةةةد )از دوران یةةةو غ 1974-75، پرتقةةةال در 1969

 م(؟یبگذر

اهةرم   هاسةتیا یسوس و    سوسیا یسةمن وحدت، مةارکس بةه  یق ایاز طر

ن سةلال یةم اعطاء کرد. پاسخ او بةه ایقدامات عظرومندی برای ایبا قوه ن

مشةروط.  حةالدرعینمثبةت بةود و «  ممکن است؟  سوسیا یسما  یآ»که  

آن کةه در عمةل، در زنةدگی   شةرطبهت،  سةممکةن ا  سوسیا یسمآری،  

واقعةی   طبق کیو ابتدائی    ناپذیراجتنابطبقاتی ملمو ،    مبارزةواقعی،  

ای یة)پرو تار  شةودیمون نفةر از مةردم  یةلیاجتماعی که شامل صةدها م

 جامعة ک یةبرای سةاختمان  ب شرهاییستی یا یمدرن( با اهدا  سوس 

 بی طبقه ادغام گردد.

 یهاسةازمانکارگر.    طبق وحدت سازمان انقالبی با خود سازماندهی    -4

مشةة ت ف یاجةةرای تکةةا  منظوربةةهر قةةدرت یانقالبةةی کةةه بةةرای تسةة 

بةورژوائی و وجةه   جامعة از    تریمیقةد ز  یة، نکنند یم  مبارزه  ب شرهایی

سةتم طبقةاتی و   یعةدا تیبه  یةهسةتند. شةور  عل  داریسرمایهد  یتو 
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بت اجتمةاعی اسةت. ین دو مصةیةاستثمار طبقةاتی بةه همةان قةدمت ا

ش یدایةاز همان زمةان پ  داریسرمایهانقالبی برای سرنگونی    یهاسازمان

ش از یآنةةان در دوران پةة نیتربرجسةةته. اند داشةةتهوجةةود  داریسةةرمایه

بابف و بالنکی در فرانسه ساخته شةده بةود.   دارانطر مارکس به دست  

است:   مارکسیسماز    تریمیقد ار  یز بسیکارگر ن  طبق   ایتوده  یهاسازمان

دو نمونه، قبل   عنوانبهدر انگلستان،    هاستیچارتکارگری و    یهاهیاتحاد

 نوشته شود. وجود داشتند.« ستیفست کمونیمان»از آن که 

ن بةود یةوجود آورد در اه  است بیتحول انقالبی ای که مارکس در س   اما 

ت انقالبی افةراد یکارگر را با فعا   طبق که او سعی کرد خود سازماندهی  

ن )سازما  هاستیکمون  جداگان ک سازمان  یعنی وجود  ین  یاو    ادغام کند 

سةطح درک  نیتریعةا طةور دائةم در  ه  که ب  ییهاآنو انقالبی    گامپیش

را یةمتفةاوت اسةت، ز  هاتودهبا وضع  که    اند فعالعلمی و آگاهی طبقاتی  

هر از چنةد گةاهی فعةال  توانند یمفقط    داریسرمایه، تحت شرائط  هاآن

 دئو وژی طبقه حاکمیشتر ایب تأثیرتحتباشند و در سطحی از آگاهی که 

طبقه، بةه همةان   ایتوده  یهاسازماندر    هاآن، ادغام  واحد درآناست( و  
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 ایتةودهکةارگری و احةزاب مسةتقل    یهاهیاتحادشکل که وجود دارند.  

خةود سةازماندهی   دی در راهیةه و مفیةاو   یهاگامکارگر    طبق اسی  یس 

کمةون   تجربة پةس از    ویژهبةه،  1850پس از سال    ؛ اماا هستند یپرو تار

اشةکال خةود   نیتریعةا س، مةارکس و انگلةس معتقةد شةدند کةه  یپار

که  طورهمان( هستند، هاتیسو)« وراهای کارگریش »سازماندهی طبقه، 

سةةت یمارکس یهانوشةةتهاری از ین و در بسةةی نةة« دو ةةت و انقةةالب»در 

 رزا)تروتسةةکی،  اند شةةدهح یتشةةر لیتفصةةبهو گرامشةةی یةةی آنتونیایةةتا یا

شةی چة ، یسةت اتریمارکس  ایتااندازهو    ن، کور  ی وکزامبور ، بوخار

 (.اند کردهادا  مسئلهن یک سهم با ارزشی در فهم ایز هر یماک آد ر، ن

کةارگر خةود  طبقة کةه  د یةآیمدسةت  ه  فقةط هنگةامی بة  سوسیا یسم

ق شةوراهای یةعنةی از طریرا سةرنگون کنةد،    داریسرمایه  افتهیسازمان

ن شةکل از خةود یةرا فقةط تحةت ایز؛  عمومی کارگری )قدرت شورائی(

 داریسةرمایهانتقةا ی بعةد از    جامع دکنندگان است که  یسازماندهی تو 

ل شود کةه در آن زوال دو ةت از همةان آغةاز یتبد   ایجامعهبه    تواند یم

د یازات جد یو در آن تبلور امت شودمیا شرو  یکتاتوری پرو تاریاستقرار د
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 رممکنیةغ«  در قةدرت»از مةردم    ایویژهگروه    وسیلهبهمادی اجتماعی  

س و یکمةون پةار  دربةارةخود    یهانوشته. مارکس و انگلس در  گرددیم

 هاشرطپیشن  یو صراحت در مورد ا  وضو به«  دو ت و انقالب»ن در  ی ن

ه خةود و بة  تواننةد یم  هاتودهق است که  یطرن  ی. فقط از ااند کردهد  یتأک

م یامکانةات و احتمةاالت اقتصةادی تصةم  همة   دربةارةک  یطور دموکرات

 رند.یبگ 

 تنهانةهاسةت و رهةائی  یس   و مفهومن تحوالت اساسی مارکس در  یتمام ا

ن بةه معنةای ید موجود بود بلکه هم چنیاز عقا  ایریشهک بر   یمعر   

: شةد یمدر آن چةه کةه رد  «  معقول  هست »عنی حفظ  ی«  نفی در نفی»

کةه بةه   ییهاسةازمانو    گرتوطئةهن  ویةلةی، انقالبیت   یهاستیا یسوس 

 .شد یممبارزات ابتدائی پرو تری محدود 

کةارگر  طبقة رامون مرکزی دانسةتن تةوان انقالبةی ین تحوالت پیا  هم 

و   میکنیمالبی استفاده  قان«  توان»از  غت    عمد به. ما  زنند یممعاصر دور  

کةارگر   طبقة واقعی طبقاتی    مبارزةواضح است که    «طبقاتی  مبارزة»نه  
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طةور خودکةار بةه ه  مبارزه بة  نی، اترواضححتی    ست ویهمواره انقالبی ن

 .شودینمبورژوائی منجر  جامع ا یسرنگونی دو ت بورژوائی و 

و د شده است مت  ایطبقهای مدرن  ین بود که با پرو تاریمنظور مارکس ا

ک بحةران یةبرسد کةه بةا    یجایبهگاهی    تواند یمکه در طول مبارزاتش  

بةورژوائی و دو ةتش   جامع اسی  یق اجتماعی و اقتصادی و بحران س یعم

سرنگون شود و قدرت   تواند یم  داریسرمایهن شرائط، یمصاد  شود. در ا

نةی و یبی طبقه از  حاظ ع  جامع ر گردد و شرائط برای ساختمان  یتس 

 ذهنی آماده باشد.

روزمنةد یک انقةالب پیةل کةه مةارکس بةه امکةان یةن د یقاً به همةیدق

م( یجهةانی بگةذر  سوسیا یسةم  آمیزموفقیت)از ساختمان    ستییا یسوس 

او  ا اعتقةاد نداشةت،یةطبقاتی پرو تار  مبارزة  ناپذیراجتناب  ج ینت  مثاب به

 مبارزةآن    واسط بهطور کامل  ه  علمی ب  سوسیا یسمهرگز اجازه نداد که  

گاه یوسته جایرد. نزد مارکس و انگلس، علم پیقرار گ  ا شعا تحتطبقاتی  

ن بهانةه یةق علمی به ایم برخی حقایخ داشته است. تحریمستقلی در تار

، نةامعقول و یمعنةیب  ، علمةی اسةتکننةد یم«  د سةرد»ا را  یکه پرو تار
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قةت ی. بدون حد اعةالی ادراک علمةی و بةدون حةداکثر حقکارانهتیجنا

اسةت،   یدسترسةرقابلیغمطلق، ا بته، برای بشةر    قتیحق  یدسترس قابل

 تنهانةهلةی اسةت،  یت   یایةرؤک  یوجود و آگاهی فقط  «  وحدت کامل»

. گةرددیمز ین دارخدشهکه  شودینمل یا برای رهائی تسهیپرو تار  مبارزة

ن رو  برخةوردی معمةوالً باعة  یم کةه چنةیت بگذریواقع  نیال از اح

کی از امکانات و احتماالتی که برای عمل و یو مکان  جانبهکیرهای  یتفس

 کارگر وجود دارند. خواهد شد. طبق آگاهی 

که تاکنون توسةط بشةر فرمو ةه شةده   ییهایخردمند   نیترمهمکی از  ی

آمةوز  گةران »اسةت:    فوئربةاخ  دربارةب شی از تزهای معرو  مارکس  

م کةه یرین فةر  مسة ره را بپةذ یة. تنها اگر ا«نند ید آموز  ببیخود با

؛ حةزب( را داشةت «ته مرکزییکم»ا گروهی از افراد )یک فرد  ی  توانیم

 م.یان را انکار کنین بیصحت ا میتوانیم؛ ند یگویمکه همواره درست 

ست، بلکه ابعاد یمربوط به تئوری شناخت ن مسئلهک ین مطلب فقط یو ا

م یاستثمار طبقاتی عبارت اسةت از تقسة  فشردةان  یز دارد. بیاجتماعی ن

کةه توسةط « د اضةافییةتو »و بةه «  د الزمیةتو »محصول اجتماعی بةه  
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ن محصول اضةافی، یق کنترل ای. از طرگرددیمبر جامعه غصب    حاکمان

ل یةم اجتمةاعی کةار منجمةدی را بةر جامعةه تحمی، تقسةحاکمةانن  یا

کةه   هةاییآنو    کننةد یمد  یةکةه تو   هةاییآنان  یم  کارمیتقس:  کنند یم

دی بةةرای سةةاختمان یةةکل یهاشةةرطپیشکةةی از ی. کننةةد یمانباشةةت 

ق یةم اجتمةاعی کةار اسةت، از طرین تقسةیةفائق آمدن بر ا  سوسیا یسم

سةطح عةا ی رشةد  واسةط بهکةه  ت واقعةییریجی خود مةد یم تدریتعم

ق روزافةزون یةو تلف  اساسی ساعات کار روزانه  کردنکوتاه،  مو د روهای  ین

 -د م خویک فراشد عظین یا ؛ امادی ممکن خواهد شد یکار فکری و کار 

 جةابیرا ا  دکنندهیتو م  یعظ  یهاتوده  وسیلهبهسازماندهی و خودآموزی  

ت کننةد. فقةط یکه خود را هةدا«  فرمان داد»به مردم    توانینم.  کند یم

ن یةقبل از گشوده شةدن ا  توانینمو    ن کنند یکمک کرد تا چن  توانیم

 ن کرد.یچن توانیمد که چگونه یق فهمیطور دقه فراشد ب

د بةه یةبا 1917ستی پس از سال یا ی ی تمام انقالبات سوس ینامه تاررازت

ن و یشةتر از  نةیوادارد. امةروزه، مةا ب  ن باره به تواضةعین را در اویانقالب

ن خاطر که مةا خردمنةدتر و ی. نه به امیدانیم  1917سال    تروتسکی در
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 ی یت تجةارب ملمةو  تةاریل که ما از مزین د یا  ، بلکه بهمیترباهو  

 ؛ امةانبةود  هاآنار  یدر آن زمان در اخت  ی کهبم. تجاریبرخوردار  یتریغن

ز هنةوز یةن  میدانیمة ی  یتار  تجرب ن  یاسا  اآن چه ما امروزه بر  حتی  

را که فراشد انقالبات جهةانی هنةوز چنةدان جلةو یز؛  ار محدود استیبس

نشده  دی منجریکل در کشورهایروزی ین فراشد هنوز به پینرفته است. ا

 بةه نقةد بها یةروزی، پرو تاریةقبل از پکه در آن،  ییکشورهاعنی،  یاست،  

آموز  گران خةود »،  نی؛ بنابراشده استل  یت تبد یت مطلق جمعیاکثر

، بلکه هم دانند یمم  کل که خود  ین د ی، نه فقط به ا«نند ید آموز  ببیبا

که هم  هاتودهم خودآموزی  ین فراشد عظید در ایبا  آن که  خاطربهن یچن

 ر شوند.یاکنون آغاز شده است. درگ

که   انقالبی  گامپیشک سازمان  ین  یب  رابط بدان معنی است که    همهنیا

مطلقةةاً  سوسیا یسةمسةتی و سةةاختمان یا یسوس  انقةةالب روزییةبةرای پ

ز بةرای یةن نیةاکةه  کةارگر یهةاتودهو خةود سةازماندهی  ضرورت دارد

اسةةت  یارابطةةهاسةةت.  اجتنةةابغیرقابلدسترسةةی بةةه همةةان اهةةدا  
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 زیةچچیهگةری  یبةدون د  توانةد ینمچ جزئةی  یدر آن هةکةه    کییتکا ید

 نگ آورد.چداری را فرا یپا

ران یطبقاتی ابتدائی مزدبگ   مبارزةن آن که  یل، در عین د یدرست به هم

ست. برای دسترسی به آن سةطح از یکافی ن  داریسرمایهبرای سرنگونی  

ک کشةور یک انقالب اجتماعی واقعی در  ی  آن  خود سازماندهی که بدون

م یعظ  یهاتوده  تحقق است، مطلقاً الزم است.  غیر قابلشرفته  یصنعتی پ

، نه از آموز  ادبةی و شةفاهی )کةه آموزند یمز از تجربه  یش از هر چیب

ابی بةه اسةتقالل ین آموزشی برای دسةتیست که چنین معنی نیا بته بد 

 هةاآنسةت(. تنهةا راهةی کةه  یاتی نیةک حیدئو وژیةا  حةوزةطبقاتی در  

واقعةی طبقةاتی   مبةارزةق  ی، از طرگردآورند را    یاتجربهن  یچن  توانند یم

 ها آنکه    اینحوهبر    کنند یمامروزه عمل   هاآنکه    اینحوه نی؛ بنابرااست

، رونیةازا.  گةذاردیمر  یتأث  شدتبه،  شند یاند یمبعد    ست سالیا بیدر ده  

بةرای «  فقط »حتی    م،یطبقاتی کنونی )اعتصابات عظ  مبارزة  ژةیواشکال  

عنةی بةرای یره( برای رشد تةوان انقالبةی،  یو غ  کیدموکرات  یهاخواست
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ک بحران انقالبی یط برای  یت واکنش الزم هنگامی که شرایداشتن ظرف

 ت دارند.یار اهمی. بسشودیمآماده 

طةور مةلثر ه در مبارزات واقعی بة  باید مین ندانند که چگونه  ویاگر انقالب

 ایةة« سةتییاکونوم» هةاآنن بهانةه کةه یةةمداخلةه کننةد )مةثالً، تحةت ا

است( و اگةر «  کاذب»ا  یناکافی و    هاتودههستند و آگاهی  «  ستییرفرم»

ن واهند توانست که  هاآنن مداخله اعتبار کسب نکنند. یق ایاز طر  هاآن

مداخلةه را بةه وفةق   هةاآناگر    ؛ اماقی طبقه ادغام شوند یدر جنبش حق

نند و اگر یبب  طبقاتی محدود  مبارزةدادن خود به سطح موجود آگاهی و  

ن مداخله برای ارتقاء سطح آگاهی و خةود سةازماندهی یق ایاز طر  هاآن

ن واهند  گامپیشک حزب انقالبی یطبقه تال  نکنند، موفق به ساختن 

ی کةه سةد راه بةورژوائ  جامع   شماربیکی از عوامل  یشد و خود فقط به  

 ل خواهند شد.یکارگر از مبارزات ابتدائی است، تبد  طبق فراتر رفتن 

 سوسیا یسةمن آن که بةر  قطعةی خةود را از  یمارکس و انگلس، در ع

هرگز از   هاآنآن را جذب نمودند )«  معقول  هست »لی اعالم کردند،  یت 

ن و یکةةی از بهتةةریه کةةه یةةش در حةةق شةةارل فوریی احتةةرام و سةةتاااد
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طبقاتی را فرمو ه کرده است، خةودداری   جامع نقدهای بر    نیتریاشهیر

و سةاختمان   داریسةرمایه  جامعة هرگز هد  سةرنگونی    هاآننکردند(.  

، هةاآنخالصه نکردند. نزد  «  یکارگر»صرفاً    یهابرنامهرا به    سوسیا یسم

 یامبةارزهکه    باید می.  شد یمت امری همگانی و کامل تلقی  یرهائی بشر

ن یرد. بةد یو استثمار بشری انجام پةذ   یستمگراشکال    هم ه  یعل  امانبی

تحةت سةتم،   یهةاتیملاسی آنان، رهائی نژادها و  یب، در اهدا  س یترت

رهائی ملل مستعمره و شبه مستعمره، رهائی زنان، رهائی جوانان، همگی 

اوضةا   خاطربةهخود  هاآنکه  هرچند برخوردار بودند،    ایویژهت  یاز اهم

ن مبةارزات محةدود بةود. یةاز تمةام ابعةاد ا  درکشةاناجتماعی آن زمان  

و کار دستمزدی،  کاالیید یت خصوصی، تو ی، ما کداریسرمایهسرنگونی 

ن اشکال رهةائی بشةری یبه ا آمیزموفقیتابی یالزم برای دست  شرطپیش

ده یسةتمد   یهاتیملست. مبارزات مستقل زنان،  یاما شرط کافی ن؛  است

روزی انقةةالب یةةپةةس از پ هامةةدت شةةماربیه تعصةةبات یةةو جوانةةان عل

ط برای تو د یش شرایدایادامه خواهد داشت تا پ  ا مللیبینستی  یا یسوس 
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 یهةاینابرابرگونةه اشةکال  همةهآنواقعاً بةی طبقةه کةه در   جامع ک  ی

 ل گردد.یاجتماعی محو شده باشد، تسه

در   ا  ژهیةوت  یةکةارگر از موقع  طبق کال  ینزد مارکس، توان انقالبی راد

ا ناشی ین حرکت آن برای پرو تاریج قوانیو از نتا  داریسرمایهد  یوجه تو 

شتر منجةر بةه اقةداماتی یه برای انباشت بیسرما  امانبی. تال   گرددیم

چ منبةع یت هةی. چرا که در نهاشودیمد ارز  اضافی  یتو   توسع جهت  

ه ید جهةت انباشةت سةرمایان تو یدر جر  د ارز  اضافییگری جز تو ید

ق یةارز  اضةافی، مةثالً از طر  فراشةدهای تصةاحب  همة وجود نةدارد.  

؛ کنند   عیبازتوزد شده  یآن چه را نقداً تو   توانند یم، فقط  «نابرابر  مباد  »

ر یةه به معنای رشد دائمی کار دستمزد بگ ی، خود گسترشی سرمانیبنابرا

معاصر است کةه درسةت   جامع در    ایطبقهای مدرن تنها  یاست. پرو تار

، به سةمت رشةد مطلةق )و نسةبی( داریسرمایهن حرکت  یل قوانیبه د 

 ش دارد.یگرا

درسةتی   نحوةا به  یضروری است که پرو تار  مسئلهن  یا بته، برای درک ا

. گةرددینمدی در صنعت محةدود  یبه کار    وجههیچبهن،  یف شود. ایتعر
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شتر یقبل متوقف شده است و هر چه ب هامدتا از یپرو تاررشد آن ب ش  

ن یا را به ایف پرو تاریاسی که تعریا مبارز س یف خواهد شد. آن عا م یضع

ن یةجه خواهد گرفت که امکان اینت ازودیریدب ش از طبقه محدود کند، 

ش. یر دهد رو به کاهش است و نه افةزاییا بتواند جامعه را تغیکه پرو تار

بود کةه شةامل «  ت کارگرانیتمام»ا به مفهوم  یپرو تار  اماکس،  برای مار

ران، هةم یبرخی از مةد حتی    ،هانیسیتکن)اداری(،  «  د یسفقهی»کارگران  

فوقةانی   یهاهیةال، بةه جةز  شد یمز  ین دو تی نین و حتماً مست دمیچن

، تمةام کسةانی کةه از نظةر ترسادهن دو تی. به عبارت  یت و مأموریریمد 

 شةانیفردروی کار خةود هسةتند و درآمةد  یاقتصادی ناچار به فرو  ن

ت پرو تةری یةه انباشت کنند و خةود را از موقعیکه سرما  دهد ینماجازه  

 آزاد سازند. 

رشد کةرده   داریسرمایهخ  یف شود، در طول تارین تعریا، اگر چنیپرو تار

لةب ت فعةال در اغیةمةی از جمعیش از نیا بةیةم  یامروزه شامل نو    است

در حتةی    د پاکسةتان(.یاندونزی و شا  یاستثنابه)  کشورهای بزر  است

ای شهری، یپرو تار  در کناررا در آن جا،  ین است، زیهندوستان وضع چن
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مةةه یا نیةةای کشةةاورزی و یةةمةةی از پرو تاریت عظیةةدر روسةةتاها جمع

 شرفت یپشتر کشورهای  ین وجود دارد. در بیای )دهقانان( بی زمیپرو تار

درصةد  75ستی( از مرز یا یسوس  اصطال بهکشورهای  جملهمنصنعتی )

 متحةدةاالت  یةا  -ر  ز گذشته است. در حداقل سه کشةویت فعال نیجمع

 .شودیمدرصد را شامل  90ش از یب -د ا و سوئیتانیکا، بریآمر

ت یةفیک کیةت بةه  یک کمیر  ییک مورد از تغین  یا  وضو به  کهدرحا ی

 تنهانةةه داریسةةرمایهسةةت. رشةةد یفقةةط آن ن وجةةههیچبهد اسةةت، یةةجد 

 کنندهتعیینروی اجتماعی از نظر کمی یک نیای مدرن  یپرو تار  واسط به

م یعظة  رةیةذخ  باقةدرتروی اجتمةاعی  یةک نین  ی. بلکه هم چنسازدیم

 اقتصادی.

و   انسةانی ثةروت اسةت )دهقانةان مسةتقل  عمدة  نندةیآفرا تنها  یپرو تار

شةتر از ید بین شایسطح جهانی ا  ، اما درنند یآفریمروت  ز ثین  ورانپیشه

ر بنةای یةد سةاالنه را شةامل نشةود(. زیدرصد محصوالت جد   20    تا  15

ماها، ی، هواپهافرودگاه،  هاآهنراه،  هاکارخانهبشر معادن،    توجهقابلمادی  

، هةاکانالر منةابع انةرژی،  یو سا  هاروگاهین،  هالیاتومب،  هانیماش ،  هاجاده
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که دارند،  ییکاالهاو انبوه   ، انبارهاهامغازهبندرها، شهرها، وسائل خانگی، 

. به همةان اند شدهد یروز و امروز تو ید دستمزد بگیرکار  واسطهبههمگی  

. سهم روزافزونی از گرددیمزه  یشتر پرو تریو ب  شتریاندازه که کار فکری ب

ا یةز محصول کةار پرو تاریو اکتشافات ن  ، اختراعاتهانقشهدانش بشری،  

چ یکلمه، دست از کار بکشةد، هة  ا، به معنای جهانیی. اگر پرو تارشودیم

ن آن شود و از توقف کامل زندگی یگزیجا  تواند ینمن  یقدرتی در روی زم

ج، با رشد هر چةه یاری کند. برخال  تصور ریاقتصادی و اجتماعی جلوگ

جامعةه از دسةت   تنهانةهد،  یةنی شدن و خودکةار شةدن تو یشتر ماش یب

 ایتةةودهشةةتر از اعتصةةابات یشةةتر و بیکةةه ب شةةودینم« رهةةا»ا یةةپرو تار

 -69 یهاسةالا در یتا یکه در فرانسه و ا  طورهمان  -د  گردیم  پذیرضربه

 مشاهده شد. 1980 -81و در  هستان  1968

« نییماشة  یهةاآدم»کامل توسط    طوره  که ب  ایجامعه  درکن، ا بته،  یا

ز یةارز  اضافی ن ایجامعهن یاما چن؛ کند ینمات( اداره شود، صد   )روب

ک ینزد  ایجامعهن  ی، به چنداریسرمایهط  ید ن واهد کرد. تحت شرایتو 

 ابی به آن.یستم شد، چه رسد دیهم ن واه
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 در کشةورهای  جملهمنگر اجتماعی، کشاورزان مستقل )یتمام طبقات د

و   «آزاد»  فکرانروشةن،  یاحرفهن  یمستقل، شاغل  ورانپیشه(،  افتادهعقب

ن حرکةةت یل عملکةةرد قةةوانیةة، درسةةت بةةه د «مشةةاغل آزاد»صةةاحبان 

مطلةق و نسةبی خةود در   وزنة کاهش    مشاهدة، محکوم به  داریسرمایه

ک یة  مثابة به ی و هةم  ید و در جامعه هسةتند )هةم بةه طةور تةاریتو 

 یهانیپائست، باال و  یکی و خطی نیک حرکت مکانین  یش(. ا بته، ایگرا

حتی  ن کشورها )وین تفاوت بید در نظر گرفت و هم چنیرا با مدتکوتاه

اسةت. قةانون   د یتردرقابلیغ ی روشن و  یش اساسی تاریگرا  ؛ اما(هاقاره

ج آن یکةه عمةل کةرده اسةت و نتةا  هاسةتمدته  یتراکم و تمرکز سرما

بورژوائی بتواند از   جامع ا در  یمرکزی پرو تار  وزن که تز   اند آناز    ترروشن

آگةاهی »رعلمةی و سةطحی و  یر سةلال بةرود )تعصةبات غینظر علمی ز

 گری است(.ید مسئله، ا بته، وسادهصا « کاذب

تةوان   تةدریجبها  یةپرو تار  داریسةرمایهق رشةد  یةن که از طریم اسرانجا

د یة. در آغاز تو آوردیمدست  ه  انقالبی به معنای مثبت اقتصادی کلمه ب

د ارز  اضةافی نسةبی، یة، تو داریسرمایه«  ناب»ل  کارز  اضافی به ش 
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اد یطور کامل تحت انقه  باً بیکارگر تقر  طبق د،  ینی کردن تو یعنی ماش ی

 تةدریجبهه  یه. سةرمایسرما  بردةکه    طورهمانن،  یماش   بردةن است:  یماش 

د حةداکثر یةکه فقةط بةه کةار تو   دهد یمرا تکامل    ایویژه  آالتماشین

ز ممکن ین آالتماشینگری از تکنو وژی ی)اشکال د ند یآیمارز  اضافی 

قرار نگرفتنةد  مورداستفادهچندان    ؛ اماز شدند یش نیو در واقع آزما  است

در به حداکثر رساندن سةود هةر کارخانةه   دارانهیسرمارا برای اهدا   یز

نةی، یمع  مرحلة ، پةس از  داریسرمایهاما رشد تکنو وژی  ؛  د نبودند(یمف

 توانةد ینمکردن کةار،    تکهتکه.  گرددیممتضادی    یهاشیگراخود باع   

 جایبةهمش صةی    مرحلة ش رود، بدون آن کةه در  یطور نامحدود په  ب

ک نظام اقتصادی متکی بةر سةطح یش سود، آن را کاهش دهد. در  یافزا

« زمیقطعةات مکةان» نیترافتةهینادکنندگان تکامةل یعا ی تکنو وژی، تو 

 داریسةةرمایه. سةةازند یمتر پذیرضةةربهدنةةد و عملکةةرد کةةل نظةةام را یتو 

 تفةاوتیبشةده و  تکةهتکهشتر بر کار ساده، یشتر و بیهر چه ب  تواند ینم

 ترمتیقگران  آالتماشینشتر از  یرا که ناچار است هر چه بیز؛  ه کند یتک

د ارز  یةز فةدای تو یاستفاده کند. اگر قرار باشد همه چ  یتردهیچیپو  
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ثابةت موجةود    یسةرمااز ارز     یدارنگةهد شةود، م ةار   یةاضافی جد 

 خواهد شد. تحملرقابلیغ

د یةبا  ناچاربهن، خود  یپس  داریسرمایه  ویژهبه،  داریسرمایهب،  ین ترتیبد 

 یهةامهارتری کنةد. یشتر کار جلةوگیشدن ب  ذرهذرهشدن و    تکهتکه  از

کار فکری و کةار   دوبارةشتر از کار ساده متقاضی دارند. وحدت  ید بیجد 

سةت. ید نیةم تو یمسةتق  انیةدر جرمعرفی کار فکری    ج ینتدی صرفاً  ی

کارگر است.  طبق وز  ب شی از ل سطح باالتر آمین به د یبلکه، هم چن

ش اسةت یرو به افةزا  کنند یمتعداد کسانی که مدار  را رها    کهدرحا ی

تعةداد   (،دهنةد یمل  یا را تشةکیةد مةادون پرو تاریةجد   یهاهیةال  هاآن)

فةو   دةیةپد   موازاتبةهز  یةکةارگر ن  یهانیتکنسةار ماهر و  یکارگران بس

 .شودیمشتر یب

اسی، اجتمةاعی و اقتصةادی نظةام یمتوا ی س   یهابحرانن دگرگونی با  یا

ن حرکةت یقةوان  درازمدتل عملکرد  ی، درست به د نی؛ بنابرااست  همراه

حةاکم آغةاز  طبق کارگر به   طبق برخورد    نحوةد مش ت،  ین وجه تو یا

 ادییةز  انةدازةو تةا    . تا دوران بعد از جنگ جهةانی اولکند یمر  ییبه تغ
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ان احتةةةرام یةة، کةةةارگران بةةه کارفرما1950و  1940 دهةة در حتةةی 

 شیوبةکم  هةاآننفرت داشةتند.    هاآنهنگامی که از  حتی    ،گذاشتند یم

و   هاکارخانةه  تةوانینمن  یسةا و مت صصةؤکةه بةدون ر  کردند یمتصور  

عةی کةه یوضةع فج  مشةاهدةاما اکنةون، بةه دنبةال  ؛  اقتصاد را اداره کرد

، انةد کردهجةاد  یمةا( ا  همة د )و بةرای  ن برای خویان و مت صصیکارفرما

ال لر سةیةامور را بةه ز  ادارةدر  «  هایباالئ»ت و حق  یشتر ظرفیشتر و بیب

ا در سطح شهرها، کارگران هر چةه یو    در سطح کارخانه  . الاقلکشند یم

 هةایباالئکارهةا را بهتةر از    تواننةد یم  هةاآنکه    کنند یمشتر احسا   یب

د یةن احسةا  جد یةبهتةر(. ا بتةه، ا امةامطلةوب،  نحةوةند )نه به  نبگردا

در سرتاسةر   1968  -75  یهاسةالمو  بزر  اعتصابات    کارگران که در

 -81ن در  هسةتان یچنة ابةراز شةد )و هةم شةدتبه داریسرمایهای  یدن

 ؛ امةابحةران کنةونی فةروکش کنةد   تأثیرتحت، دوباره،  تواند یم(،  1980

کةارگر   طبقة   نفساعتمادبهاز    ایتااندازهن بحران  یکه مو  اول ا  هرچند 

آن را به برخاست مجدد و   تواند یمآن    ترس تکاسته است، مو  دوم و  

 سازد. وادار ییجوانتقام



 

30 

ز اضةافه شةود کةه بةه یةک توان ذهنی نید ینی انقالبی باین توان عیبه ا

ز یةن نیةا ؛ امةات داردیاهم سوسیا یسماو ی برای ساختمان   اندازةهمان  

د یةةکةةارگر در وجةةه تو  طبقةة  ژةیةةوت یةةی مةةارکس محصةةول موقعبةةرا

دسةتمزد ش تعةداد  یفقةط باعة  افةزا  داریسةرمایهاسةت.    داریسرمایه

کی و سطح فرهنگ یاقتصادی و عاقبت مهارت تکن  رةیذخ، قدرت  بگیران

وردهای مبارزات ادست  ر، ا بته،ین نکات اخی)در ارتباط، با ا  شودینمآنان  

ن یةن، ایچنة  ، هةمداریسةرمایهشتری دارند(.  یکارگر سهم ب  طبق خود  

هزار نفرشةان در واحةدهای بةزر    هادهرا در هزارها و    دستمزد بگیران

 طبقة ن واحةدها،  ی، ادارات(. در اهاکارخانه)در معادن،    سازدیممتمرکز  

« ناب»اثرات ل یکه گاهی به د  درازمدتات دردناک  یکارگر پس از تجرب

. در شةودمیز منجةر یةبورژوائی به رفتارهای متضاد با منةافعش ن  جامع 

دائمةی رفتةار اجتمةاعی متکةی بةر تعةاون و عمةل   مدرس ک  یواقع در  

مسةةائل »در مقابةةل  جیتةةدربهو  نةةد یبیمجمعةةی آمةةوز   افت یسةةازمان

 جمعیدسةته  هةایحلراهفردی به دنبةال    هایحلراه  جایبه«  اجتماعی

 .رودیم
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 وه دار و در طییبه شکل ش   تواند ینمران  یمزدبگ   طبق جز    ایطبقهچ  یه

ات یةاز رفتةار اجتمةاعی را در اثةر تجرب  ییا گةون  یطوالنی چن  یهادوره

نةان یدسةت آورد. بةا اطمه  ب  ا  یاجتماعو منافع کلی    ا  روزمره  عملی

صد   فکرانروشنمستقل ن مطلب در مورد دهقانان یگفت که ا توانیم

؛ متهم کرد«  به دهقانان  بها دادنکم  »ن را مشکل بتوان به  ی.  نکند ینم

ان دهقانان یگری در مورد تفاوت اساسی میست دین از هر مارکسی ن  اما

جه رفتار یو در نت  کاالیید  یبرخوردشان به رقابت، تو   نحوةو کارگران در  

 بود. ترروشنتعاون و همبستگی،  اجتماعی متکی بر

ک قةانون مطلةق تلقةی کةرد، بلکةه یة  عنوانبهد  ین مطلب را نبایا بته ا

 یهاشکسةت واسط به تواند یمش ین گرای ی. ایشی تاریک گرای  مثاب به

ا اوضةا  یةو     ییم تةاریکارگر، د سردهای عظة  طبق   آورشوکبزر  و  

درصد(، معکةو   75ا یو   50،  30د،  یکاری شد یس ت نامساعد مادی )ب

ونان ی یهاافسانه)همانند اژدهای  گرددیمدوباره و دوباره ظاهر  ؛ اماشود

ن یا رای؛ ز(آمد یمدر  ا  دهیبر باستان که هر بار سری تازه از جای گردن
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و کةار دسةتمزدی   هیت اقتصةادی اجتمةاعی سةرمایرفتار درست در ماه

 شه دارد.یر

و   جمعیدسةتهکةارگر در بنةا کةردن رفتةار    طبق ن تدارک اجتماعی  یا

تعةاون جمعةی،   یبةورژوائ  ریغ  یهاارز    بر اسا  در جامعه    ا  مداخله

 یمقابل رقابت بورژوائی و خرده بورژوائ  نقط   -  یابیسازمانهمبستگی و  

ن یهم چنو  کند میرومندی برای انقالب اجتماعی اعطاء ین توان  آنبه    -

ت جمعةی یةما ک  بةر اسةا  می برای بازسازی جامعةه  یدرت عظبه آن ق

ن شةدن یگزیدکننةدگان، جةایان همةه، تو یةهمبسةتگی م  د یوسائل تو 

 د یةتو   رفتنانیة، ازمشةدهیزیربرنامه  آگاهانة بةا تعةاون  «  ن بازاریقوان»

کةةه همگةةی  دهةةد یم، پةةول، نةةابرابری اقتصةةادی و دو ةةت، کةةاالیی

بةی   جامعة ک  یبه    زیآمتیموفقابی  یاجتماعی برای دست  یهاشرطشیپ

ک یة  مو ةد روهةای  یکةه سةطح عةا ی رشةد ن  طورهمةانطبقه هستند )

 است(. شرطشیپ

 را  ن اهدا یا  هم طور حتم  ه  کارگر ب  طبق ست که  ین نیبر سر ا  مسئله

، میکنیمةای خرابةی کةه مةا در آن زنةدگی  یةتحقق خواهةد داد. در دن
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 ؛ امةاشةتریو نةه ب ک امکةان اسةتی سوسیا یسمست.  یحتمی ن  زیچچیه

حتةی  ل ممکن در مقابل اضمحالل تمةدن بشةری ویتنها بد   حالنیدرع

روی اجتماعی است کةه یکارگر تنها ن  طبق و    ت استید نابودی بشریشا

را   سوسیا یسةم  توانةد یمده(  یچیاز شرائط مساعد )و پ  یامجموعهتحت  

کارگر به معنای برداشةتن   طبق تحقق ب شد. انکار توان و نقش انقالبی  

به  سوسیا یسمل  ی ی به عقب است. به معنای تبد یم تاریک جهش عظی

عمةل ن واهةد   جامة ن کةه هرگةز  یریش   یایرؤک  یل است، به  یک ت ی

ری ن واهةد یاتمی جلوگ فاجع ک یجه از نابودی بشر در  ید و در نتیپوش 

 کرد.

روی یةز ارائةه نشةده( کةه نیةارائةه داد )و هرگةز ن  تةوانینملی  یچ د یه

ای سوم، یمثالً اتحادی از عناصر هوشمند، دهقانان دن  -  یگریاجتماعی د

 یهةاارتشستی،  یا یامپر  یهازاغها در  یمادون پرو تار  یاهیحاش   یهاهیال

از قدرت الزم اجتماعی و اقتصةادی بةرای در «  ستییا یسوس   یهادو ت»

ه بةزر  یتن سرنوشت جامعه و خار  کردن آن از دست سرمارفدست گ

ان یم جهانی و تعاون میهمبستگی عظ بر اسا  د سازماندهی آن  یو تجد 
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 کنةد می  جابیل، خرد این د یدکنندگان برخوردار است. تنها به همیتو 

 مرکزی بودن توان انقالبةی  مسئلهدر مفهوم مارکس از    دنظریتجد که به  

ل یةخ دالیم. مگةر آن کةه تةاریهائی بشر دسةت نةزنر  برای  کارگر  طبق 

کةه   کند میجاب  یه ارائه دهد. در ضمن، خرد این نظریروشنی برای رد ا

ار یةن هةد  در اختیل تحقق ایتسه  منظوربهقدرت و توان خود را    هم 

 م.یکارگر بگذار طبق 


