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دهه   اواسط  بعد،    1970از  جهانی    داریسرمایه به  تهاجمی    علیه به 

ن حرکت تهاجمی نشانگر رو به  یاست. ا  زدهدست ر  یکارگر و فق   یهاتوده 

ب روابط  رفتن  ن ینابودی  کارگران  ین  را  آن  تاوان  و  است   د یبای مروها 

ا کنند.  حرکتیپرداخت  و  ونی  یع  هایریشه   هم  ، ن  دارد    هم اقعی 

 ذهنی.  هایریشه 

در  ونی  یع  یهاشه یر ذاتاً  آن  بیشد   باالرفتناقعی  درصد  در  ید  کاری 

امپر از    هستستی  یالیکشورهای  د  یاش   -ن  ویلیم  50به  ون  یلیم  10که 

ب به  یس ر  -ر  شتیهم  و  است  دولتی  آمار  همه  رسمی  آمارهای  است.  ده 

  500در کشورهای جهان سوم حداقل  .  هستل همه ساختگی  ین دلیهم

ان جنگ جهانی دوم،  یپس از پا  بارن یاولکار وجود دارد. برای  یون بیلیم

بوروکراسییب کشورهای  در  حال    داریسرمایه   -ا  سپزده  کاری  در  هم 

 ش بوده است. یافزا

و    یهاشه یر کارگر  طبقه  کلی  شکست  در  ذاتاً  آن    یهاجنبش ذهنی 

حمالت    یهامقاومت در    یاتوده  برابر  در  در  .  هست  داریسرمایه خود 
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کشورهایخ از  کارگریهاسازمان  حتی  لی  عهده    ،ی  به  را  رهبری 

ن کشورها  ینزوئال تنها چند نمونه از او  و   ایا، اسپانیتال ی. فرانسه، ااند داشته 

اهستند  امر  ی.  مقاومت    شکبی ن  حمالت  د کار  برابر    را   داری سرمایهر 

 ساخته است.  ترمشکل

ا همه  مشخص  ی تأث  د یبای من  تفاسیر ن  یبا  اقتصادی    یهااستیس ر 

  هست نو(    کارمحافظه « )کنسرواتور  -و  نقت »یبرالی را که در حقیلشبه

ا  کمدستجهانی    یهاشرفت یپبر   مقررات    هااستیس ن  یگرفت.  با 

جهانی    المللیبینصندوق   بانک  و  مشخص    شدهتنظیم پول  نمونه  و 

ردولت    همآن و  خیتاچر  و  از  یگان  جهان    هاآنمقلد    یهادولت لی  در 

 شده است. توصیفی غیرقابل  یها فاجعه که باعث  هستسوم 

اهم عنوان  بخشیتحت  ثبات  وضعیت  به  و  یدن  تورم  با  مبارزه  مالی،  ت 

  باکمال در بودجه، بودجه مخارج اجتماعی و ساختاری کشور    توازن جاد  یا

اجتماعی، فقر،    یهای نابرابرجاد  ین امر باعث ای. اشودی مقطع    رحمیبی

به  یماری و آس یب زاو  زیستمحیط ب  از  اقتصاد کالن،  یه دی شده است.  د 
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است.   غیرمنطقی د بوده و  یاست حرکتی در جهت مخالف امر تولین س یا

د اجتماعی  یاز  هد  توجی کالن  نیچ  آن  برای  س یهی  و  استی  یست 

د یآن، عمالً نژاد انسان را تهد   غیرانسانیج روزافزون  یاست. نتا  انگیزنفرت 

 .کند ی م

ا در  است  الزم  کنم نجا  یمن    ایدئولوژیکی حمالت    درواقعکه    اشاره 

در  کارانمحافظه اقتصادی    هایباسیاستوها  ینسروات کوئن دست  عمالً   ،

 خواهند ی مکه    گویند می وها  ینسرواتک  -و  ن  .کنند ی م  کار   هم دست  

را   دولت  طور مخارج  ب ییپا  ایمالحظه قابل  به  حقین  در  اما  قت  ی اورند، 

ا  درگذشتهمخارج دولت هرگز   نبوده است. در طول دهه  یتا  باال  ن حد 

رقم را  ن  یباالتر  کنسرواتور  -و  ن  یهادولت مخارج    1990  اوایلو    1980

است.   داده  آمد ی پ  آنچه نشان  و    درواقع   ، ش  اجتماعی  مخارج  کاهش 

ن،  ید و عالوه بر ایدالر رس   ونی لیتر  3مخارج نظامی بود که به    باالبردن

به    یهاکمک مز  ها شرکت مالی  ایهم  بر  بودید  مخارج  ب  ؛ ن  رون  یمثل 

ک به ورشکستگی با پرداخت  یا نزدیورشکست شده    یهاشرکت دن  یکش

 کا.یدر آمر   دهندهام و اندازپس یهابانکمانند ها؛ آن  یهایبده
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جهان  نئوکنسرواتیو سطح  در  بشر  حقوق  مدافع  که  هستند  مدعی  ها 

ن  یا  علیه   ی اتوده  ناپذیراجتناببازتاب    بهباتوجه قت  ی اما در حق؛  هستند 

  ی های آزاداً  دائم  نئوکنسرواتیو  یهادولت ضداجتماعی،    یهااستیس 

را  یدموکرات به    بهاکم ک  و   یهای آزاد .  کنند ی محمله    هاآن داده 

داشتن  یدموکرات حق  مثل،  حق    یهاه ی اتحادکی  ، جنینسقط کارگری، 

 یهاگرایش ات  یجو مناسبی را برای ح  هاآن  و... .  ان، حق سفریآزادی ب

خارج از    فاشیسم  -و  نو    1ییگرابه ی، ضدغرنژادپرستیراست افراطی، مثل  

 .آورند ی مکنترل، به وجود  

 فقر در جهان سوم 

فقر   جهانی  به  یرشد  فقر  معضل  سوم  جهان  در  است.  فاجعه  ک  یک 

تار ب  شده   تبدیلخی  ی بدبختی  متحد،  ملل  سازمان  آمار  به  بنا  ن  ی است. 

 

دپوست انگلوسکسون )موی بور  یان سفیعموماً در م  Xenophobiaا  یبه گری  یضد غر1- 
اروپا کشورهای  در  روشن(  چشم  آمری و  و  است.  یی  متداول  اکا  دچار  که  بیآنان  ماری  ین 

گر باشند،  یا نژادهای دی  هاتیخصوص که از ملبه به یل از مردم غریاجتماعی هستند، بدون دل
 . ترسندیم
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با کل جمع  60،  1990تا    1980  یهاسال برابر  ی کشور جهان    800تی 

د داخلی خود داشته  یتول  یهاه یسرما  در   ایمالحظه قابل ون، کاهش  یلیم

درصد    50تا    30ن  یکاهش ب  نین کشورها، ایا  نیرتری فقان  یاست. در م

م  در  فقر  سطح  است.  فقیبوده  اقشار  ایان  تا  یر  جوامع  درصد    50ن 

ن  یکای الت ید داخلی کشورهای آمریتول  یهاه یسرماش داشته است.  یافزا

. در  دادی مل  یستی را تشکیالیامپر  یهاه یماسردرصد    45، 1950در سال  

 افت.یدرصد کاهش   7/29به   هاه ی سرمان یا 1988سال 

کارگران    یهاکمک مبارزه  دهه  چند  پی  در  که    آمده دستبه اجتماعی 

کشور    رابطهنی دراان برداشته شد.  یاز م  طورکلیبه بود، ظرف چند سال  

  60ش از  ی، بتایمزنیویورک ک نمونه بارز و روشن است. به گزارش  یپرو  

جمع تغذ یدرصد  کمبود  پرو  و  یت  دارند  فقر    زیرخط   هاآن درصد    70ه 

با  ی،  کنند ی مزندگی   ماه    40برابر    درآمدیعنی  در    امرارمعاش دالر 

تحص  حتی  .کنند ی م که  سقف  یآنان  دارند،  دانشگاهی  باالی  الت 

نه  یکفاف پرداخت هز  حتی   ن حقوقیه است. ادالر در ما  85درآمدشان  

 .کند ی نمل را در ماه در آن کشور یاتومب ینگپارک
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بنگر سوم  جهان  کشورهای  درون  طبقاتی  اختالف  به  مالحظه  یاگر  م، 

ا  میکنی م از  وضع  هم  یکه  غذا  تر م یوخن  مواد  مقدار  مصرفی  یاست.  ی 

زان مواد  یبا من کشورهای جهان سوم برابر است  یرترین اقشار فقیرتریفق

نازی در دهه  یغذا آلمان  اردوهای  در  . در گزارشی که  1940ی مصرفی 

برای   متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  بهداشت  سال    اجالسیسازمان  در 

ن  1992 آمده است که حدود  میآماده کرد،  از  یل یم  انسان در جهان  ارد 

  ی اگرسنه ون  ی لیچند صد م  برآن عالوه ن  یو ا  برند ی مگرسنگی ممتد رنج  

فصلی   گرسنگی  دچار  که  نزدشوند ی ماست  در  یلیم   800ک  ی.  نفر  ون 

ن رقم را به تعداد گرسنگان  ی. اگر ابرند ی مجهان سوم از گرسنگی رنج  

ابیفزاییم  امپریالیسمو    داری سرمایه   -ا  سپعهد   به  نت ی،    م یرس ی مجه  ین 

امروزه   میکه  ایلیک  هستند.  گرسنه  جهان  سطح  در  انسان  در  یارد  ن 

زیشرا که  است  تولیطی  غذای اده  مواد  وجود  ید  کشورهای صنعتی  در  ی 

 دارد. 

برز شمال  نژاد  یدر  که    گرفته شکل  هاکوتوله از    ی اتازه ل،  طور است    به 

. روش برخورد  ترند کوتاه القد  متوسط   یهایل ی برزمتر از  یسانت  35متوسط  
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 هاآن ن است که  ین مردم ایآنان با ا  پردازاننظریه ن کشور و  یبورژوازی ا

انامند ی مرا »موش«   آثار دوران  ین برخورد کامالً غی.  از  رانسانی است و 

و    هایناز همه    تأثیراتبوده  و  دارد  منفی  و  موش    دانند ی مبد  با  که 

 .کنند ی م  کارچه

وس یتغذ  ابعاد  با  بد  نرس یه  شامل  و یعش،  و  یتامیدن  کانی  امالح  ن، 

  دچار این   خصوصبه وانی کافی به بدن است. زنان و کودکان  ین حیپروتئ

هستند.   سوم،  درنتیجهکمبود  جهان  کشورهای  کودکان  برابر    20، 

امپر کشورهای  مرگ  ی ال یکودکان  به  کشنده    یهایمار یبا  یستی 

 .ترند ک ینزد

ت است  یانگر رشد بربریسرنوشت کودکان در کشورهای جهان سوم، نما

ارتباطی به آ ندایو  بربرنده  ایرد.  نقداً در  ابعاد وس یت  عی  ین کشورها در 

گزارش   اساس  بر  است.  کرده  کودکان    UNICEFرشد  )سازمان جهانی 

  درمان قابل  یهای ماریبا  یون کودک از گرسنگی  یلیم  16سازمان ملل(،  

که هر چهار سال    سازدی م   ت مواجه ین واقع ی ن رقم ما را با ای. ارند یمی م
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در جنگ    هاانسان  ومیر مرگ با کل    شودی مکودک برابر    ومیرمرگ تعداد  

ما و کشتار »بنگال«:  یروش ی« و بمباران هتسیجهانی دوم، کشتار »آشو

ت  ین است واقعیکودکان! ا  علیهک جنگ جهانی  ی  باریک  چهار سالهر  

نظام    امپریالیسمت  یماه  درباره  دداریسرمایه و  نمونه  آس ی .  آن  ای  یگر 

در  است.  ز  20  آنجا  جنوبی  دختر  کودکان  و    5ر سن  یدرصد    25سال 

ز  دختر  از  سن  یدرصد  کودکان    کنریشه .  رند یمی مسال    15ر  شدن 

افزا  هرسال آنان در شرای ش است و دلیدر حال  به کار واداشتن  ط  یلش 

 مه بردگی است.یط نینامناسب برای سالمتی و در شرا

 ها ی نابرابررشد 

به    نئوکنسرواتیوهااقتصادی    یهااستیس   زیانگ فاجعه ر  یتأث تنها 

سوم   جهان  شرایکشورهای  زندگی  یا  کشورهای    یهاتوده ط  در  ساکن 

، اما به  آهستهآهسته ع دارد  ین فجای. اشودینم ختم    داری سرمایه  -ا  سپ

واقعی   امپر  گیردامن شکل  هم  یالیکشورهای  اشودی مستی  در  ن  ی. 

  70تا    55ن  یباشد، ب   هشد استفاده از چه منبعی    که این کشورها بر اساس  
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 رشددرحال   دوگانه  یاجامعه .  کنند ی مفقر زندگی    زیرخط ون انسان  یلیم

کمتر   و  کمتر  که  آنان  تعداد  روزانه  آن  در  که  ا  ی  هامه یب   وسیلهبه است 

اجتماعی   ایو    شوند یم   تأمین امکانات  از  اصالً    مند بهره  هابرنامه ن  یا 

افزاین حال  در  در  ایکاره کاری،  یب.  هستش  یستند  بیموقت،  مه  یافت 

تنها مادران  باشند،  یاجتماعی،  فرزند  چند  سرپرست  مجبورند  که  ی 

مرتکب  یشخص  خردکردن ، همگی  شوند یم کوچک    جرائم ت کسانی که 

 .هست زیردستن طبقه ینمونه از عناصر ا

و منقلب کننده. در قلب    انگیزغم لی  یا، خیاست گو  یانمونه نمونه بعدی،  

خی دارد؛ شهری که در آن پنج انقالب  یس که سابقه انقالبی تاریشهر پار

روزانه هزاران مهاجر، کارگر، کارگر فصلی    به طوربزرگ آغاز شد، امروزه  

؛ گاهی کار هست و  هستند افتن  یدر مراکز آن پخش بوده و منتظر کار  

ن از  یگاهی  آنان  برخوردار    یهاه میبا  یا  یمزا  گونه هیچ ست.  اجتماعی 

ندارند.  ین اقامت  حق  و  بر  یکد یبا    هاآن ستند  رقابت    سرکارگر  گرفتن 

ن دستمزد  یاما ا؛  ز استیار ناچیدستمزدشان بس  که این   باوجود .  کنند ی م

 شتر است.یب کنند ی مافت  یزان دستمزدی که در کشور خودشان دریاز م



 

11 

کاری در  یروند است. ب  ن یک نمونه عادی از ای کا  یآمر  آبادهایحلبی وضع  

دی  یچ امین جوانان هیلی از ایو خ  رسد ی مدرصد    40ان جوانانشان به  یم

  حدوحدود   باکمیده اما  ین پد ینده هم ندارند. همیکار در آ  داکردنیپبه  

م اروپایدر  کشور  چند  انگلستی ان  و  اروپا  جنوب   شدهپخش   هم  نای، 

 .کند ی م  پذیرترامکان ن روندی را یرشد چن هاسازیخصوصیاست. 

  ، تعداد آنانی که درآمد یافتهکاهش دستمزد واقعی    که درحالی کا  یدر آمر

  برابر شده است. آنانی که درآمد   60دالر است،    ون یلیم   کی  نشانانه  یسال

دالر بوده، حاال به   ونیلیم ک یهزار دالر تا  60ن یب  درگذشته شانانهیسال

ک  ی حتی نانی ان ایاما در م؛ است یافتهافزایشون یلیم  2هزار دالر تا  78

 کارگر هم وجود ندارد. 

 شوند ی مثروتمندان ثروتمندتر 

جهان  نئوکنسرواتیواقتصادی    ی هااستیس مخرب    تأثیرات به    هم  بر 

رشد  یهم بود.  خواهد  آشکار  نحو  و    یفقرزدگن  سوم  جهان  کشورهای 



 

12 

ستی هر دو جزو عوامل  یالیاز جوامع امپر  ییهابخش   کردن   سومیجهان

 اقتصاد جهانی است.  فراوان جاد مانع بر سر راه گسترش یاصلی ا

نت  یهایبده سوم  جهان  شبکه  یکشورهای  مفتضح  و  مخرب  رشد  جه 

سرما فقی انتقال  است؛  شده  شمال  به  جنوب  از   ی هابخش ن  ی رتریه 

فق ثروتمندتریکشورهای  را    یهابخش ن  ی ر،  ثروتمند    تأمین کشورهای 

ستم  ی، در قرن ب تفاسیرن  ین. با ایعنی همی  داریسرمایه ی  یگو.  کنند ی م

چنیدر چن با  و  ابعادی  مقادین  که   توان ی مری،  ین  بوده    سابقه بی   گفت 

 است. 

اج  یل اساسی احتیک بد یا ما به  یکه آ  شودیم مطرح  سؤال  ن  یا  ،نیبنابرا

بلکه بد یلشبه  یهااستیس در مقابل    تنهانه لی که  یم؟ بد یندار لی  یبرال، 

راتی  ییتغ   گونهآندر تمام اشکالش باشد تا    داریسرمایه در برابر کل نظام  

امروزه    ازآنچهارزشی واالتر    هاانسان را به وجود آورد که بتواند به زندگی  

ل  ین دلیبه هم.  هستقاعدتاً بله  سؤال  ن  یاست، ببخشد. جواب من به ا 
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ن به  یما  همی دار   سوسیالیسماز  به  و  دلیم  من  ین  سوس ی ل  ست یالیک 

 هستم و باقی خواهم ماند. 

ات انسان را به خطر  یدهای وحشتناکی روبرو است که حیت با تهد یبشر

 یهاجنگ ،  و بیولوژیکیی  یایمیانداخته است، مثل ابزار جنگی اتمی، ش 

که   یاتوده  گردد،    یهاجنگ به    تواند ی م  سنتی  مبدل  چه  اتمی  چنان 

نده  یسک فزایرد، ریقرار بگ   مورد حملهمی  ی قد   یهاسالح مراکز اتمی با  

سمی  یخاص  براثر،  زیستمحیط نابودی   اوزون،    یهاهیالو    یاگلخانه ت 

نابودی  هاجنگلنابودی   آفر  یهاقسمت،  از  آس یبزرگی  و  یقا،    تأثیرات ا 

 . رودی مآن باال  آمیز فاجعه

ر نشده است؟  یلی د یا خیکه: »آ  اند کرده را مطرح  سؤال  ن  یهم ا  هایلیخ

قیآ روز  نینزد  ناخواهخواه امت  یا  آیک  بشریست؟  در  یا  است  قادر    50ت 

آ ببردنده جان  یسال  ما معتقد در  بشری؟«  لعنت نشده است و  یم که  ت 

ما باشد،   وپرداختهساخته زی که  یا چی  خیالیخوش   یکپایه ن اعتقاد بر  یا
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قات علمی و دائماً در  ی محاسبات و تحق مبنایقتی است که بریست. حقین

 شرفت مبتنی است. یحال پ

م جدی و مشخصی  ی. مثالً تصممیکنی م از آن توجه    یانمونه نجا به  یدر ا

ری  یقا از حالت کوی ی آفریایت جغرافیر کامل وضعییاست، برای تغ  مدنظر

رها،  یاری کوین است که با آبیم بر ای ، تصمدیگرعبارتبه ؛  یز یحاصلخبه  

سال    1500و غنی کرده و آن مناطق را مانند    کشتقابلرا    هان یزمآن  

  یهاراه به ساکنان آن مناطق    حتی   ی نمود ویمواد غذا  تولید قابل ش،  یپ

هم باشد، آموخت و   زیستمحیط کشاورزی را که در جهت حفظ سالمت 

تج  جایبه  با  محصوالت  که  داد  پرورش  را  محصوالتی  بتوان    هاآن اری، 

ت  یری در وضعیی ن تغیه کرد. چنیسالم تغذ   یهاروش قا را با  ی مردم آفر

بود   ریچشمگ آن قاره   شه  یاما مانعی بر سر راه وجود دارد که ر؛  خواهد 

نه   و  طب فنّاورانه اجتماعی  دارد یعی  ی،  فرهنگی  برای  ی؛  ا    که اینعنی 

پ  شدهکارگرفته به ن  ینو  یهاروش  عمالً  ن یو  ما  گردد،  به  یاده    گونه آن از 

دار اجتماعی  در  ینظام  که  حرص م  تما  آن  به  یو  ثروت    آوریجمع ل 

که  اجتماعییوضع  کلبه   تواند ی م   حتی   شخصی  جامعه    ت  اقتصادی  و 
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بزند   عقالنی    هایحلراه ا  یلطمه    های حلراه   جایبه   مدتکوتاه شبه 

عوامل  درازمدتاساسی   ن  کنندهینتعی ،  ما  به  ینباشد.  قدرت  دادن  به  از 

ن و  یدار  یایاجتماعروهای  یدست  طبقات  افراد،  جلوی  بتواند  که  م 

با  یهاون یفراکس تا  یطبقاتی  ندهد  اجازه  و  منافع  یتما  هاآن ستد  و  الت 

بر جامعه تحم بایخود را  تا  یل کنند. قدرت  باشد  د در کف زحمتکشان 

را  یهمو    بانییپشت جامعه  بر  طر اری  ک  یدموکرات   یها برنامه ق  یاز 

بر   و  کرده  فائق    هامسئولیتی بی   و  هابینی کوته ،  هایخودخواهمستولی 

 د.یآ

سر   بر  ن  آگاهیموضوع  ثروتمندان،  یداشتن  و    دارانسرمایهست. 

ن احمق  خیقدرتمندان  و  از  یستند  خطرات    خوبیبه،  هاآن لی  مثالً  به 

)خطرات  یاکولوژ آشنازیستمحیط کی  داریی(  به  ی  و  توجه    هاآن ند 

اما  ؛  زند یری مق  ین حقایا  بهباتوجه اقتصادی خود را    یهابرنامه و    کنند ی م

  درنهایت که    شوند ی م، مجبور  داریسرمایه به علت قانون رقابت در نظام  

 کنند. پوشیچشم ن مسائل یاز ا
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  قابل   ریغکه علم و تکنولوژی منطق خود را دارد که    گویند می  های بعض

بشر نابودی کشیچاره است و  پرتگاه  لبه  به  را  ایت  اما  ین دیده است.  د 

صحید نید  ایحی  فلسفه  یست.  در  برخورد  نوع  به    مارکسیسمن 

اغیرواقعی   یهادانسته » دگاه، علم و تکنولوژی  ین دی« معروف است. در 

ایروهاین مستقل  کامالً  هستند  کنترل    هاآن که    ییهاانسانز  ی  را 

 ح است.ید ناصحین دیا. کنند ی م

 دموکراسی کارگری 

که  یا  و غربکردن جنوب، شرق    سومیجهان خطر    نیتربزرگ  است  ن 

  کن ریشه  شد یم ر ناشی از فقر، مثل وبا و سل که تصور  ی واگ  یهایماریب

دوباره   باشد،  بگرددبازمی شده  »ای.  بیماری  هم  است.  ماری  یدز«  فقرا 

جهانی«  یرئ بهداشت  »سازمان  سابق  پا  کند ی م  بینیپیشس  تا  ان  یکه 

ب بی لیم  100ستم،  یقرن  به  نفر  ایون  باشند.  یماری  شده  مبتال    25دز 

ا از  مرد.  یلیم  100ن  یدرصد  خواهند  ابتال  از  پس  ا  85ون  ن  ی درصد 

 ها در کشورهای جهان سوم اتفاق خواهد افتاد. ومیرمرگ 
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تی نداشته، بلکه صرفاً به  یا ملیطی به ضوابط فرهنگی  چ ربیه  مسئله ن  یا

ری، سالمت و بهداشت ارتباط دارد. از  ینداشتن آگاهی کافی، روش جلوگ

ماری خرج  ین بی ارد دالر برای مبارزه با ایلیم   7  تاکنوندز  یوع ایزمان ش 

ی  ین مبلغ برای کشورهای جهان سوم، جایدرصد ا   3اما تنها  ؛  شده است

 ، خرج شده است. کنند ی مماری زندگی  ین بیان به ایمبتالدرصد   85که 

است،  یا محض  خودکشی  البته  چه  ن  کنچنان  که یباور  طبقه    حتی   م 

امپر  دارسرمایه ای الیکشورهای  از  بیستی  واگین  خواهد  یماری  مصون  ر 

ا و  سرایماند  کشورها  آن  به  چنیدز  در  کرد.  نخواهد  شرایت  طی  ین 

دن  یبرچ  در راه مبارزه    محدودکردن رای  کان بیفراخوان پاپ اعظم در وات

ایب فردی،  یماری  کنترل  و خواهان  ا  دامنیپاک دز  افراد شدن  عفت    و و 

ری )چه برای مرد و چه برای زن(،  یجلوگ  وسایلمخالفتش با استفاده از  

که از    نئوکنسرواتیو   یهااستیس رمسئوالنه بوده است.  یبرخوردی کامالً غ

وزا بهداشت    وپرورش آموزش ت  ربودجه  در  کاهد ی مو  دارای    جاهمه ، 

غ  شکلیک برخوردی  است.  یو  بوده    تأثیرات ،  رفتههم روی رمسئوالنه 
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اجتماعی مورد انزجار قرار    یهااستیس   اندازهبه   هااستیس ن  یاقتصادی ا

 . ردیگی م

 اقتصاد بازار

شرفت در کل کشورهای  یرشد و پ  ة درزمین دانشگاهی    یهارشته در تمام  

حاص ة  درزمین  گذاریسرمایه ،  هاگذاریسرمایه ن  یترلخیزجهان، 

و ساوپرورش آموزش  بهداشت  میربنایز  یهانه یزمر  ی،  بشمار  اما  ؛  د یآی ی 

اقتصاد   در  عمومی  اعتبارات  تخصصی  رشته  به  که  ،  میرس ی مزمانی 

بودجه    م یریگی ماد  یناگهان   توازن  داشتن  از    ترمهمکه  است 

  و بهداشت و مانند آن   وپرورش آموزش مثل    هاییدر زمینه   گذاریسرمایه

ااست بر  عالوه  جلوگی.  برای  تورم  ین،  از  تمام    رحمیبیبا    د یبای مری 

 را کاهش داد.  هانه یزم ن یبودجه ا

ا واقع یا  بر  هی تکنجا  یدر  که  ی ن  است  الزم   یهااستیس   گونه ازاین ت 

و  یلشبه اقتصاد    ، نئوکنسرواتیو برالی  چارچوب  بر  غالب    داریسرمایه در 
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حق  شودی م استفاده    جهان دو  به  آن  پی  در  زندگی  ی تا  در  اساسی  قت 

 :یافتدست

ایخ  کهاین اول   از  ادعادر    هاسرایییاوهن  یلی  تفوق  یبرتری    یمورد  ا 

 اقتصاد بازار فقط در حد حرف است. اصطالحبه 

س یبد   هرگونه دوم،   در  کار  یل  به  چارچوب  همان  در  که  اقتصادی  است 

مثل   شود،  برخی    کینسیسم نو  یهااستیس گرفته  طرف  از  امروزه  که 

پدارسرمایهو    المللیبین   یتوهایانست بزرگ  ،  شودی مشنهاد  یهای 

 نخواهد آورد.  به وجودری اساسی ییتغ گونه هیچ

ف و  را کش  هاآنعلم و تکنولوژی هم بدون وجود آن اقشار از جامعه که  

کردند  ایمعنا  خودخودی به   ، ابداع  ندارد.  از  یی  که  بودند  اقشار   هاآن ن 

و   کردند  را    هاآن استفاده  منافعشان  که  نمودند  منعطف  نحوی  به  را 

کل  تأمین نکته  ایکند.  در  ایدی  در  باینجا  که  است  و  ین  علم  از  د 

در    که طوریبه ک کنترل آگاهانه استفاده شود،  یتکنولوژی در چارچوب  

باشد   شدهگرفته ک در نظر  یت توده مردم به نحو دموکراتیمنافع اکثر  آن
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از آنان شده و    سوءاستفادهبه منافع خاصی که باعث    دادن تنو آنان را از  

است،    درازمدتمنافع    علیه انسان  ابازداردنسل  برای  الزم  ی .  منظور،  ن 

و تحت کنترل آگاهانه و    تغییریافتهاست تا سازمان و ساختار اجتماعی  

 رد. یک قرار گیدموکرات

تحل یدر   نهایک  اکثری  سوسیالیسمی،  یل  غلبه  جمعیعنی  بر  یت  بشر  ت 

کل در  خود  زندگی،  یکل  یهابخشه  یسرنوشت  در  برای    خصوصبه دی 

ک مزدیآنان  کار  مجبورند  اقتصاد  فشارتحت و    کنند ی م  ه  و  هستند  ی 

برای  ین را  کار خود  امروزه    امرارمعاش روی  بگذارند.  فروش   یهاتوده به 

ایوس  در  جهان  مردم  از  تاریعی  در  تعدادشان  و  دارند  قرار  رده  خ  ین 

 هستند. ریمزدبگ ارد نفر در جهان  یلیک میش از  یاست. امروز ب سابقهبی

که   ا،  شمارانگشتتی  یاقل  خواهند ی م آنانی  آزادیفراسوی  عنی  ی  -  ی ن 

تعی دموکرات  گیری تصمیم   حق و  تول  تقدم حق ن  ییک  نوع  طریدر  ق  ید، 

ز آنانی که  یی کنند و نیرمانرواف  -  رانیمزدبگ   وسیله به کاال    ع ی د و توزیتول

قوان برابر  در  بازایمعتقدند،  قوانک  -ر  ن  متخصصان،  یه  و  ثروتمندان  ن 



 

21 

ت  یزادی در درجه دوم اهمن آیا  -ت  سا و دولت و حزبش اس ین کلیقوان

  خودباور و عالی بودن دانش و شعور    عیبیبی ، متکبرانه به  ردیگی مقرار  

ده  یا تصرف قدرت نادیشدن با خود    هیپاهمرا در   هاتوده ی  یداشته و توانا

 .رند یگی م

افکار مارکس   با  نوبه   دهندگانآموزش   د یگوی مم که  یهست  نظر هم ما    به 

با ا  بیاموزند د  یخود  با  یو    دهی سازمان و    خودانگیخته  یهات یفعالن تنها 

دموکرات ی و  است.  یم  هاتوده ک  یافته  اجتماعیسوسیالیسمسر  نظم    ی ا ، 

م  ی ط آزاد بر سرنوشت خود تصمیمردم در شرا  یهاتوده که در آن    ستا

 .رند یگی م

دی  ید به آن از دیکه امروز هست، ما با  گونه آن ،  بر جهاننگاهی    منظوربه 

در  یبنگر عموماً  آنچه  با  که  تلوی  میخوانی م  هاروزنامه م  توی  ون  یزی ا 

متفاوتمینیبی م جنگ   ،  مردم  شروع  یاست.  را  کشور  اند کرده دن  در   .

شرکت تلفن برگزار    سازیخصوصی که برای    رفراندومیمردم در    اروگوئه

  خصوص به ان انگلستان و  یند. معدنچکرد  درصد آرا، آن را رد  74شد، با  
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که مانند لبه    دولت خود  رحمانهبی  یهااستیس ا نسبت به  یتالیکارگران ا

فشار  یت کارگران  گردن  بر  دادند یشد   العملعکس ،  آوردی مغ  نشان  و    د 

طرینارضا از  را  خود  آلمانیتی  در  داشتند.  ابراز  اعتصابات  شاهد    ق  ما 

بودیراد  العملعکسچنان   جوانان  م  یکالی  بود.  قلب  قوت  واقعاً  که 

راد پیبرخوردی  با  جریکال  غریشرفت  ضد  و  یانات  نژادپرست    -و  نبه، 

 کردند. نو(  فاشیسم) فاشیسم

ش آمد،  یپ  1930  اوایل و    1920در اواخر دهه    آنچهن حرکت کامالً با  یا

دوران   آن  در  است.  تحت    هادانشگاهو    هارستانیدب  های نازمتفاوت  را 

دا خود  بودند،  ی؛  شتند کنترل  گرفته  خود  کنترل  تحت  را  جوانان  عنی 

ضد    علیهقدرت را به دست آورده باشند. امروزه توده جوان    کهنیازاشیپ

و  ایگرغریبه  نژادپرستی  حرکت  فاشیسم  -و  ن ی،    که درحالی است،    در 

 .کنند ل می یماسی به راست  یاحزاب س 

با  یل است؛ جایبرز  نمونه،  نیتربزرگ  ی که طبقه کارگر در حال مبارزه 

تبهکار   بدب  گراواپس و  دولت  حدودی  تا  من  فکر  یاست.  و  هستم  ن 
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پ  کنم ینم آنان  کشیکه  چالش  به  ولی  شوند،  بورژوایروز  قدرت  ی  یدن 

از    اش یصنعتشوری که تعداد کارگران  ک  -ن  ن کشور بزرگ جهایهفتم

آلمان در   است.    تقدیرقابل  -ت  شتر اس یب  1918تعداد کارگران صنعتی 

اوجودبااین از  ما  که  تصوری  آن  نکته  ی م،  یدار  هاجنبش ن  ی،    فراوان ک 

ا آن  و  از  ین است که خیدارد  بر سر    هاآن لی  خاص    مسئلهک  یعموماً 

 ل نظام اجتماعی است.ینبود بد  همآنل  یو دل هستبوده و مقطعی 

 سوسیالیسم 

و کایکل جنبش جهانی طبقه کارگر دچار   بحران است  چ  یرگران هک 

ی  یاروپا  کمونیسم،  مائوئیسم،  مساستالینی  -ا  سپ،  مساستالینیبه    اعتمادی

 ندارند.  دموکراسیسوسیال و 

ه و کار، توان  یاجتماعی، سرما  دوطبقهاز    یکهیچتی،  ین وضعیتحت چن

خی خود را برای  یتار  حلراه آن را ندارد که بتواند    درازمدتا  ی  مدتکوتاه 

بحران در کل   نمایجهان پحل مشکل  به حل    دارانسرمایه د.  یاده  قادر 

ن است که طبقه  ی نی دارد و آن، ایل عیک دلی چون    ستند،ین مشکل نیا
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دهه    ازحد بیش کارگر   به  نسبت  امروز  جهانی،  کارگر  طبقه  است.  قوی 

ا  تری قوار  یبس  1930 حل  توان  اما  چون  یاست،  ندارد،  را  مشکل  ن 

 شود، ندارد.  داری سرمایه ن یجانش د یبا که ایناجتماعی  نظامبه اعتقادی 

با  یبنابرا جه مقطعی آن در  یم و نتیروبرو هست  داردامنه ک بحران  ین ما 

نیا مشخص  مرحله  لذاستین  با  ؛  رس یما  برای  آن  ید  به   یاجه ینتدن 

نفع  یبجنگ  به  کارگر،  طبقه  نفع  به  که  بشر  سوسیالیسم م  نفع  به  ت  یو 

ن  یواقعی است. موضوع بر سر انتخاب بن تنها راه  یامروز ا  زیرا که؛  باشد 

بربر ی  سوسیالیسم نیا  بیت  انتخاب  بلکه  نابودی    سوسیالیسمن  یست،  و 

 است.  طورکلیبه اقعی نژاد انسان،  ونی یع

 دییف کلیوظا

اول، دفاع  بینم:  ها را در سه مرحله می من وظایف کلیدی ما سوسیالیست

مطالبات    قیدوشرط بی تمام  مربوط    هرجایی در    هاتوده از  که  جهان  از 

ن   شودی م آنایبه  فوری  تشخیازهاین   -ن  ازهای  خودشان  که  ص  یی 

ازهای  یازها را در برابر نین نیا  که این دون  ب  -د  ت داریکه ارجح  دهند ی م



 

25 

س یاسی  یس  قدرت  بایا  ما  آورد.  بشمار  دوم  درجه  برگردی اسی،  به  ی د  م 

اواخر دهه   از  از شروع    1880نمونه جنبش کارگری جهان  تا شب قبل 

اول.   در آن زمان دو هدف اصلی را دنبال    هاستیالیسوس جنگ جهانی 

د  8کی  ی:  کردند ی م و  روز  در  کار  رهایساعت  برای  یگری،  جهانی.  ی 

م؟  یدند که حاال از کجا شروع کنین اهداف، آنان اول نپرس یدن به ایرس 

چه  ی با  قدرت  ا  از  کنیشکلی  مبارزه  حکومت   هااین گفتند    هاآن م؟  ی ا 

م  ی خواه  هاآن   آوردن دستبه اقعی انسان است و ما برای  ونی  یازهای عین

تمام  یجنگ  از  و  واقع  امکاناتماند  به  ایبرای  درآوردن  مطالبات  یت  ن 

 .رسد ی مد که به کجا یم دی م کرد و خواهی استفاده خواه

ساعت کار در روز، تنها با اعتصاب عمومی    8در بعضی از کشورها کسب  

د یعملی گرد برخی  اید. در  از طریگر،    توان ی م ق دولت که  ین مطالبات 

ق  یر کشورها از طریاده شد. در ساید، پیدولت کارگران نام  نوعیبه آن را  

گرفته   انقالب  جلوی  تا  گرفت  صورت  کارگر  طبقه  با  بورژوازی  سازش 

  8و انگلس هم گفتند،    که مارکس   طورهمانن است که  یقت ای شود. حق

تع کارگران  از جانب  که  بود  کار هدفی  بهییساعت  دلیهم  ن شد.  ل  ین 
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مطالبه  یا برابر  یستیبای نمن  اهم  هاخواسته ر  یسا  در  دوم  درجه  ت  ی در 

 . گرفتی مقرار 

بب بعد  کن،  شروع  را  مبارزه  اول  بناپارت،  ناپلئون  قول  کجا  یبه  به  ن 

اهمانجامد ی م دری!  موضوع  است.    ت  مبارزه  ،  شودی مچه    بعدازآنشروع 

ن رابطه و  یاما خود امر مبارزه، ا؛  روها داردی ن نیقوا ماب  ن زتوابستگی به  

 .دهد ی م ر یی را تغ  تو ازون

وظ دوم  ی دوم،  علم    هاستیکمونو    هاستیالیسوس فه  کسب  امروز، 

تبل   سوسیالیسم مگر  یو  ماند  نخواهد  محفوظ  انسان  نسل  است.  آن  غ 

برچیا  که این اجتماعی  نظام  و  ین  شده  اجتماعی    جایبه ده  نظام  آن 

ه و اساس با نظام کنونی متفاوت باشد. نام آن هر  ید که از پایاینی بینو

ستی بوده و  یالید سوس یت آن بایباشد، ولی ماه  تواند ی مد  یزی بخواهیچ

خواسته   فاجعه   آورده  هاتوده به  از  بعد  ،  دموکراسیسوسیال  شود. 

با  سوسیالیسم،  مسستالینیا  -ا  سپو    مساستالینی ای امروز  ابعادید  را   ن 

رها رادیبپوشاند:  شامل  یی  که  دفاع  یراد   فمینیسم کال  هست.  هم  کال 
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از  یراد رادزیستمحیط کال  آگاهی  س ضدجنگکال  ی،  و    گیرهمه است  ی، 

 ی. یاستثنا گونههیچدر ارتباط با حقوق بشر بدون 

برای    آوردن دستبه سوم،   اعتبار  بحران    سوسیالیسممجدد  برابر  در 

ن  یای اتحاد مجدد بیده و احیناهنجاری که بر روی مفهوم آن پرده کش

حقوق بشر، مرتکب    مسئله  کردنمطرح و آزادی. بورژوازی با    سوسیالیسم

و   بزرگ  تف  انگیزغم اشتباه  مانند  زمان  هر  در  چون  است  شده  ی 

، شعر سنتی جنبش  1920. در طول دهه  گرددبرمی ش  یی به رویسرباال

 و آزادی«.  کمونیسم بادزنده »با بود: ین کلمات زیا دارای ایتالیکارگری ا

بزرگ  ی اشتباهات  از  و    مسستالینیا   -ا  پس،  مساستالینیکی 

گر  یکد ین دو ارزش را از  ین بود که کوشش کرد تا ایا  دموکراسی سوسیال

با اکنون  ما  کند.  پیجدا  آن  بازید  را  آمر یابیوند  در  دهه  یم.  طول  در  کا 

آنارش 1920 نفر  دو  با    گونههیچ   که   ضدکمونیستست  ی،  همدردی 

به    کمونیسم  دولت    یها نام نداشتند،  دستور  به  »وانزتی«  و  »ساکو« 

ا  گراواپس ی  یبورژوا شدند.  محکوم  اعدام  امر  یبه  حزب    لهوسیبه ن 
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آنان   کهاین  باوجود« برده شد، المللبینست ی کا به »کمونیست آمریکمون

ا   کمونیسمضد  در  من  افتخارنجا  یبودند.  رف  با  »جیاز  کانن«  ی ق  اد  یمز 

ا  کنمی م برای  ترت یکه  در  منظور،  دادن  ین  کمپی ب    المللی بین ن  ی ک 

 داشت.  مؤثرینقش 

ندارد. هرکس   بروبرگرد ن، یو ا بازگردیمد به آن ین سنتی است که ما بایا

،  گرددی مهر عنوانی، مرتکب هرگونه تجاوزی نسبت به حقوق بشر    تحت 

ن شرط اولی  یمحکوم گردد. ا هاست یکمون و هاستیالیسوس  وسیله بهد یبا

  گاه که آن را  یز؛  سوسیالیسمنسبت به    هاتوده افتن اعتماد  یاست برای باز

گرددیا جلب  مجدداً  اعتماد  دارای  ن  ما  معنوی،  ی ،  توان  اعتبار  یک  ک 

و   خواهیمعنوی  معنوی  قدرت  گردیک  ایم  و  تمام    هاده ن  ید  از  برابر 

 در دست دارند، قدرتمندتر است.  دارانسرمایه که  ییهاسالح 
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 مارکسیسم در دفاع از 

 ها آن که    م یگویم ستی  ینجا به تمام دوستانم در مدرسه مارکسیمن در ا

 برخاستند.  مارکسیسم که در دفاع از  اند داده ار درستی انجام یکار بس

چیبهتر  مارکسیسم در  ین  اجتماعی،  اعمال  و  افکار  برای  که  است  زی 

  کنند یمقت را انکار  ین حقیاست. آنان که ا داده رخ ر  یسال اخ  150طول  

  دموکراسی سوسیالو    م ساستالینیرا مسئول روی کار آمدن    مارکسیسم و  

و  ی  ،دانند یم   یامستعمره   یهاجنگا  ی هستند  نادان  ن یا  عمداا  یا 

روزی را نشان  ی ر اساسی پیت مسیبه بشر  مارکسیسم.  کنند ی مبرخورد را  

م و باور  یاز آن دفاع کن  نفساعتمادبه نان و  یبا اطم  د یابداده است و ما  

 د است. یک امر مفین کار برای یم که ایداشته باش 

ا  مارکسیسم درکی  است.  جامعه  دانش  علم  مقابل  در  که  علمی  ست 

بشر بوده است.    یراهگشاسال گذشته    200رعلمی  یمتکی به تجربه و غ

ی  یبها  گونههیچاجتماعی، حاصل تجربه تنها بود و    یهادانش  ازاینپیش

 برای علوم اجتماعی نداشت.
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آ مورد  در  علمی  میکنی نم  گوییپیش نده  یما  شکل  تنها  ،  مارکسیسم. 

است.   آن  باز  گفته    طورهمان،  مارکسیسمشکل  هم  مارکس  خود  که 

از شک و آمده است.  یترد  است،  به وجود  قابل    زیهمه چدهای سازنده 

اساس   کهاین  شرطبه است،    درنظرگرفتن که  یحقا  بر  آنانی  باشد.  ق 

ن  یا آنانی که ایق توجه ندارند،  یو به حقا  کنند ی مرمسئوالنه برخورد  یغ

آن صرفاً    جایبه ده گرفته و  یق جهان را نادی هم و درک حقام فیابزار عظ

چ هدف  یکه ه  عه یماوراءالطبز، نامعقول، مرموز و  ید برانگ یم تردیبه مفاه

  دور به اقعی  و، از برداشت علمی  آورند ی م، روی  کند ی نم  تأمین مثبتی را  

 . هستند 

که   اندازه  اهم  مارکسیسم همان  حائز  علمی  جنبه  جنبه  ی از  است،  ت 

وجود دارد که به همان اندازه مهم است و آن    مارکسیسمگری هم از  ید

ار  ین موضوع را به شکل بسیجنبه معنوی و اخالقی آن است. مارکس ا

به  یراد و  کرده  فرموله  مرگ،  هنگام  تا  جوانی خود  از  آن  و    کاربرد کال 

از مفهوم   نه  آنچه هرگز  نام  مبارزه  امر گروهی  آن،  و  اد، منحرف نگشت 

شرا  علیه آن،  یهرگونه  تحت  که  بوده  غر  هاانسان طی  گشته،  به  یمنفور 
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و   استثمار  ماهیو    شدهسرکوب شده،  به  انسانی  یا  شده  یتوه  نشانت  ن 

د با آن  یامده و بایز بشمار نیهر چه باشد، جا  گونهاینل اعمال  یاست. دل

  تر بخشلذت   چیزیهیچ ر زندگی  ن امر واقف بود که دیمبارزه کرد و به ا

ا در  مبارزه  زندگی خود  یاز  و گذاشتن  راه ن راه  از حقوق بشر    در  دفاع 

راه    هیچ.  هازده و استعمار   هاگشته ، سرکوب هااستثمارشدهست؛ دفاع از  ین

ن راه بزرگ، برای انسانی بهتر بودن  یبهتری از گذاشتن زندگی خود در ا

 . تعلق دارد مارکسیسمنده به یل آین دلیا وجود ندارد. به همین دنیدر ا


