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  تکامل سوسياليسم از تخيل به علمتکامل سوسياليسم از تخيل به علم
  

٣  
کFه توليFد و در کنFار آن مبادلFه      حرکت می کنFد     بينش ماترياليستی تاريخ از اين حکم       

و در هFر جامعFه ای کFه    مFی دهFد   محصوالت آن، اساس نظام تمام اجتماعات را تشکيل   

 تقسيم محصوالت و همراه با آن رده بندی اجتمFاعی طبقFات       می شود،   ار  ددر تاريخ پدي  

و ايFن توليFد بFه چFه     مFی شFود   دارد که چه چيز و چگونFه توليFد   به آن يا اقشار بستگی    

منشFاء تمFام تغييFرات    نمFی تFوان   با حرکت از اين واقعيت ديگر . می گرددترتيب مبادله   

و در درک روزافFزون آنهFا از   انسFان هFا   سياسی را در مغFز  دگرگونی های  اجتماعی و   

در تغييرات شيوه توليFد و مبادلFه   آن را  بلکه بايد حقيقت و عدالت جاويد جستجو کرد،   

بFه  دسFت يFابی   . اين منشاء نه در فلسفه، بلکFه در اقتصFاد هFر دوره نهفتFه اسFت      . يافت

شناخت که نظFام اجتمFاعی موجFود مغFاير عقFل و عFدالت اسFت و عقFل بFه پFوچی و           اين  

د و اشFکال  توليF روش هFای  کFه در  مFی دهFد   سعادت به بال تبديل شده است، تنها نشFان      

مبادلFFه تغييراتFFی بFFا آرامFFی هFFر چFFه تمFFامتر صFFورت گرفتFFه و ايFFن تغييFFرات بFFا شFFرايط       

بFدان  همچنFان  ايFن گفتFه   . اقتصادی منطبFق بFا نظFم قFديمی جامعFه ديگFر سFازگار نيسFت              

کFم و بFيش تکامFل    بFه صFورت     کشFف شFده نيFز،       نابسامانی هFای    معناست که ابزار رفع     

نمFی تFوان   ايFن ابFزار را   . ی تغيير يافته موجود باشFد يافته بايد در همين مناسبات توليد  

مFادی موجFود کشFف    واقعيFت هFای   مغزها در ميFان  آن را به وسيله    پيدا کرد، بلکه بايد     

  .نمود

  چه نحو است؟ه اصول، وضع سوسياليسم جديد ببه اين حال با توجه 

ند، می ککه در حال حاضر حکومت ی اينکه نظام موجود را بورژوازی، يعنی طبقه ا

شFيوه توليFد مخصFوص بFورژوازی کFه از      . بوجود آورده، تقريبًا مورد قبول عFام اسFت   

بFا امتيFازات محلFی و    مFی شFود   شيوه توليد سرمايه داری خوانFده  به بعد   زمان مارکس   
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بFورژوازی  . روابFط متقابFل و شخصFی نظFام فئFودالی ناسFازگار بFود       هم چنين طبقاتی و   

روی ويرانFه هFای آن نظFام اجتمFاعی بFورژوازی،      نظام فئFودالی را در هFم کوبيFد و بFر             

نعمFFFت هFFFای  کFFFاال را کFFFه  بان يعنFFFی قلمFFFرو رقابFFFت آزاد، آزادی فFFFردی و آزادی صFFFاح   

سFرمايه داری مFی توانسFت    اکنFون شFيوه توليFد     . بنFا کFرد   مFی شFوند،     بورژوائی ناميFده    

از . شيوه های توليدی که تحت رهبری بورژوازی به وجود آمده بود      . آزادانه رشد کند  

ابزار جديد، مانوفاکتور قديمی را به صنعت بزرگ تبديل ماشين های  بخار و   زمانی که   

که قبًال مانوفاکتور همانطور ولی . نمودند، با سرعت و وسعت بيسابقه ای تکامل يافت

و تحت تاثير آن صنايع دستی ای که تکامل يافته بودند، با بندهای فئوداليستی اصناف            

طريق صنعت بزرگ، آنجا که بيشتر تکامل يافته است، به همان  در تضاد قرار گرفتند،   

که شFيوه توليFد سFرمايه داری بFرای آن       محدوديت هائی می گردد     دستخوش اختالف با    

در واقع نيروهای مولده جديد هم اکنون شکل استفاده بورژوازی از . ايجاد نموده است

وهFای مولFده و شFيوه توليFد،      آن نيروها را پشت سرگذارده اند و اين اختالف ميFان نير           

بوجود آمده باشد، انسان ها اختالفی نيست که مانند معصيت آدم و عدالت الهی در مغز 

بلکه واقعيت داشته و بطور عينFی، مسFتقل از مFا و خFارج از خواسFت يFا فعاليFت حتFی                  

ليسم جديد چيFزی  اسوسي. که خود در ايجاد آن نقش فعال داشته اند، وجود دارد ئی  آنها

     اخFFتالف واقعFFی و بازتFFاب ذهنFFی آن، در ابتFFدا در مغزهFFای      نانعکFFاس فکFFری ايFF  جFFز 

  .که مستقيمًا از آن رنج می برد، يعنی طبقه کارگر، نيستی طبقه ا

  حال محتوی اين اختالف چيست؟

 قبل از توليد سرمايه داری، يعنی در قرون وسطی، عمومًا کارگFاه کوچFک براسFاس          

خرده پا، دهقان های زراعت : يل توليد وجود داشت خصوصی کارگران بر وسامالکيت

 زمين، وسايل کشت، کارگاه و ابزار    -ابزار کار . آزاد يا وابسته و صنايع دستی شهرها      

بنFFابراين . مFFی رفFFت وسFFايل کFFار فFFردی و جهFFت مصFFرف فFFردی بشFFمار  -صFFنايع دسFFتی

خFود  ه سFبب هFم معمFوًال بF    بFه همFين   امFا درسFت   . ضرورتًا جزئی و بسيار محدود بودند    

نقFFFش تFFFاريخی شFFFيوه توليFFFد سFFFرمايه داری و عامFFFل آن    . داشFFFتندتوليFFFد کننFFFده تعلFFFق  
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      بFFFورژوازی، تمرکFFFز و توسFFFعه ايFFFن وسFFFايل توليFFFد پراکنFFFده و محFFFدود و تبFFFديل آن بFFFه  

مFارکس چگFونگی اجFرای ايFن پروسFه          . توليFدی نيرومنFد عصFر حاضFر بFود         اهرم های   

         Fا بFال د  ه  تاريخی را که از قرن پانزده تFاکتور و      حFاده، مانوفFاون سFه ی تعFه مرحلFر س

ولی . تفصيل شرح داده استه ب" سرمايه"صنعت بزرگ انجام گرفت در بخش چهارم    

وسFايل توليFدی محFدود    نمی توانسFت    که در آنجا نشان داده شده، بورژوازی        همانطور  

          Fردی بFدی فFايل توليFهرا به نيروهای توليدی عظيم تبديل کند، مگر از طريق تبديل وس 

چرخ ريسندگی، دستگاه . انسان هاوسايل توليد اجتماعی و به ابزار قابل استفاده تمام       

بافندگی دستی و پتک آهنگFری جFای خFود را بFه ماشFين ريسFندگی، ماشFين بافنFدگی و                      

همکFاری صFدها   هائی که تک نفری، کارخانه به جای کارگاه های پتک بخاری دادند و    

بFه  خFود توليFد هFم ماننFد وسFايل توليFدی       . وجود آمدبمی کردند،   و هزاران نفر را ملزم      

اجتمFاعی تبFديل   فعاليFت هFای   انفFرادی، بFه يFک سلسFله      فعاليFت هFای     يFک سلسFله     جای  

. گرديFFد و محصFFوالت نيFFز از محصFFوالت انفFFرادی بFFه محصFFوالت اجتمFFاعی مبFFدل شFFدند 

نFFخ پارچFFه هFFا و کاالهFFای فلFFزی کFFه اکنFFون از کارخانFFه بيFFرون مFFی آمدنFFد،    کFFالف هFFای 

محصول کار مشترک تعداد زيادی کFارگر بودنFد و مFی بايسFتی از دسFت تFک تFک آنهFا                    

اين را من ساخته ام، : بگويدنمی توانست هيچيک از کارگران . گذشته تا ساخته شوند   

  .اين محصول کار من است

            Fه و بFدون نقشFی، بFکل     ه ولی در اجتماعی که تقسيم کار طبيعFده، شFاد شFدريج ايجFت

کاال در مFی آينFد کFه مبادلFه متقابFل و خريFد و         به صورت   حصوالت  اصلی توليد است، م   

ايFن   .مFی شFود  متنوع توليد کننFدگان را موجFب   نيازمنديهای فروش آنها امکان ارضاء   

        توليFFFدات زراعتFFFی را بFFFهدهقFFFان هFFFا مFFFثًال . شFFFرايط در قFFFرون وسFFFطی حکمفرمFFFا بFFFود 

در ايFن جامعFه   .  مFی خريدنFد  پيشه وران می فروختند و در مقابل از آنها صFنايع دسFتی            

شFيوه  . توليد کنندگان فردی و توليد کنندگان کاال، شيوه توليد جديد شروع به رشد کرد        

فتFه بFود، در   اکه در يک کارخانFه سFازمان ي  آن طور توليد جديد تقسيم کار با برنامه را  

ر توليد در کنا. تقسيم کار طبيعی و بدون برنامه که بر تمام جامعه مسلط بود، وارد کرد
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فرآورده های هر دو نوع توليد در يک بازار، يعنی به        . فردی، توليد اجتماعی پديد آمد    

ولی تشکيالت با برنامه، نيرومندتر از تقسFيم      . تقريبًا يکسان بفروش رسيد   قيمت های   

تر  توليد خود را ارزانمی کردند بطور اجتماعی کار هائی که کارخانه . کار طبيعی بود

توليFد فFردی از بخشFی بFه     . مFی داشFتند  يد کنندگان کوچFک فFردی عرضFه    و بهتر از تول  

توليFد اجتمFاعی مجموعFه توليFد قFديمی را دگرگFون        می شFد،    بخش ديگر دچار شکست     

بFرعکس بFه   ولی اين خصلت انقالبی توليFد اجتمFاعی آنقFدر ناشFناخته مانFد کFه         . ساخت

توليFد  . ده قFرار گرفFت   وسيله ای جهت افزايش و رشد توليد کاالئی مFورد اسFتفا           عنوان  

توليFد کFاالئی و مبادلFه کFاال کFه قFبًال موجFود           اهFرم هFای     اجتماعی در رابطFه مسFتقيم بFا         

آنجائی کFه  بودند، يعنی با سرمايه تجاری، پيشه وری و کار مزدوری آغاز گرديد و از     

يFFک شFFکل جديFFد توليFFد کFFاالئی وارد صFFحنه شFFد، کليFFه اشFFکال تصFFاحب توليFFد بFه مثابFFه  

  . بطور کامل برای آن معتبر باقی ماندندی نيزئکاال

 در توليد کاالئی ای کFه در قFرون وسFطی تکامFل يافتFه بFود، اصFوًال ايFن سFوال پFيش                    

 معمFFوًال ،توليFFد کننFFده فFFردی  .  آمFFد کFFه محصFFول کFFار بFFه چFFه کسFFی متعلFFق اسFFت      نمFFی

محصوالت را با کمک مواد خامی که خFود توليFد کFرده و از آن او بFود و بFا ابFزار کFار                     

ديگر نيازی به تصاحب . می کردخودش و با دست خود يا خانواده اش توليد ه تعلق بم

           Fامًال بFوالت کFن محصFرا ايFق  ه آنها نبود، زيFت او تعلFول،    . داشFت محصFابراين مالکيFبن

احتياج به کمک ديگری بود، اين کمک مواردی که حتی در . متکی به کار شخصی بود  

غالبFًا عFالوه بFر مFزد، عFوض هFای ديگFر هFم          معموًال جنبه فرعی داشت و کمک کننFده         

می کردنFد  شاگردان و نوآموزان اصناف کمتر بخاطر جيره و مزد کار . می کرد دريافت  

بFزرگ و مانوفاکتورهFا     کارگFاه هFای     تFا اينکFه در      . تا بخاطر آموزش برای اسFتاد شFدن       

ولFی بFا   . تمرکز ابزار توليد و تبFديل آنهFا بFه ابFزار توليFد واقعFی اجتمFاعی انجFام گرفFت              

 اجتمFاعی و توليFدات اجتمFاعی طFوری رفتFار شFد کFه گويFا آنهFا هنFوز هFم             دوسايل تولي 

ابزار کFار محصFول را بخFاطر اينکFه     بان صاحبه حال اگر تا . وسايل توليد فردی هستند   

معموًال توليد خود آنها و کار کمکی بيگانه در آن جنبه استثناء داشت، بخود اختصاص 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦٠ 

وسFFايل کFFار، توليFFد را عليFFرغم اينکFFه ديگFFر محصFFول خFFود ان باکنFFون صFFاحمFFی دادنFFد، 

. مFی کردنFد  نبوده، بلکه بدون استثناء با کار بيگانFه توليFد شFده بFود، بFاز هFم تصFاحب             

نFه از طFرف   مFی شFد،   کFه بطFور اجتمFاعی توليFد     تی محصFوال به بعد بدين ترتيب از اين    

آنها را توليد کرده بودند بلکه حرکت در آورده و واقعًا ه واقعًا وسايل توليد بهائی که آن

ابFFزار توليFFد و توليFFد هFFر دو بطFFور عمFFده    . مFFی گرديFFد از طFFرف سFFرمايه دار تصFFاحب  

کFه بFر پايFه توليFد     مFی شFوند   اما آنهFا مغلFوب آن شFکلی از تصFاحب         . اجتماعی شده اند  

که در آن هر کس صاحب توليد خود خصوصی فردی بوجود آمده است، يعنی شرايطی      

شيوه توليد تحت ااشFعاع شFکلی از   در اين شرايط . را به بازار می آوردمی باشد و آن    

در ايFن تضFاد   . ∗از بين برده استآن را  که خود شرايط وجودی  می گيرد تصاحب قرار   

که به شيوه توليد جديد خصلت سرمايه داری می بخشد، تمام تضاد آشتی ناپذير عصر         

هFای   توليد جديFد در کليFه بخFش      هر چه شيوه    . جنينی آن نهفته است   به صورت   حاضر  

از نظر اقتصادی دارای اهميت هستند، بيشFتر تسFلط     هائی که   عمده توليدی و در کشور    

پFس مانFده هFای بFی اهميتFی کنFار       بFه صFورت   و از اين طريق توليFد فFردی را       می يافت   

انFFدازه ناسFFازگاری توليFFد اجتمFFاعی بFFا تصFFاحب سFFرمايه داری  بFFه همFFان ميFFزد، نFFاگزير 

  .می گرديدنمايان تر 

که گفته شد سFرمايه داران اوليFه بFا شFکل کFار مFزدوری کFه از قبFل وجFود          همانطور  

ولی کار مزدوری يک استثناء، يک کار فردی، يک کFار کمکFی و          . داشت مواجه بودند  

کFار مFزدوری مFی پرداخFت،     ه آن کارگر کشFاورزی کFه گFاه گFاه بF        . يک مرحله گذار بود   

آن مFی توانسFت بFه کمFک     در مFوارد ضFروری    خود صاحب چند مFورگن زمFين بFود کFه            
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  .شيوه توليد سرمايه داری تبديل گردد که شرايط تاريخی آن بوجود آمده باشد
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قوانين صنفی تضمينی بودند برای اينکه شاگرد امروز تبديل به اسFتاد کFار    . زندگی کند 

محض اينکه ابزار توليد اجتماعی شدند و در دسFت سFرمايه داران       ه  ولی ب . فردا بشود 

وچک فFردی  ابزار توليد و محصوالت توليد کننده ک     . تمرکز يافتند اين وضع تغيير يافت     

بيش از پيش ارزش خود را از دست داد و توليFد کننFدگان کوچFک چFاره ای جFز اينکFه         

کFFار مFFزدوری کFFه سFFابقًا جنبFFه     . داشFFتندتبFFديل بFFه مFFزدوران سFFرمايه داران بشFFوند، ن    

آنچFه در  . استثنائی و کمک داشت، اکنون بFه قاعFده و شFکل اصFلی توليFد تبFديل گرديFد                 

. مFی داد ن بود، اکنون تنهFا اشFتغال آنهFا را تشFکيل           گذشته يک کار فرعی برای کارگرا     

تعFداد کFارگران مFزدور       عالوه بFرآن  . کارگر مزدبگير موقتی سابق برای ابد مزدور شد       

فئFودال و بيFرون     بFان   ابدی، در نتيجه تالشی نظFام فئFودالی، تجزيFه دنبالFه روهFای اربا              

بين . يدًا افزايش يافتو در اثر برخی عوامل ديگر، شدزمين هايشان راندن دهقانان از 

ابزار توليدی که در دست سFرمايه داران متمرکFز شFده بFود و توليFد کننFدگانی کFه هFيچ                

تضFاد ميFان   . جFز نيFروی کFار خFود در دسFت نداشFتند، جFدائی کامFل بوجFود آمFد          ه  چيز ب 

       Fورژوازی        ه  توليد اجتماعی و تصاحب سرمايه داری بFا و بFان پرولتاريFاد ميFکل تضFش

  .بروز کرد

م که شيوه توليد سرمايه داری در جامعه ای از توليد کنندگان کاال، يعنFی توليFد              ديدي

شان انجام  مبادله توليداتبه وسيله ندگان فردی رسوخ کرد که رابطه اجتماعی آنها نک

ولی هر جامعه ی متکی به توليد کFاالئی دارای ايFن ويژگFی اسFت کFه در آن               . می گرفت 

کمFک  ه هر کس بF . می دهنداجتماعی خود را از دست توليد کنندگان تسلط بر مناسبات    

وسايل توليدی ای که تصادفًا در اختيار دارد و بخاطر نياز خاص به مبادله، محصوالت 

چFه مقFدار از کFااليش بFه بFازار راه خواهFد       نمFی دانFد   هFيچکس  . مFی کنFد  خFود را توليFد   

ش تFا   االی خFاص بFرای کFا  نمی داند يافت، چقدر از آن اصًال مورد نياز است، هيچکس   

در خواهFد آورد و اصFوًال قFادر بFه     آن را  چه حد نياز واقعFی موجFود اسFت، آيFا مخFارج              

   فFFروش آن خواهFFد بFFود؟ هFFرج و مFFرج در توليFFد اجتمFFاعی حکمفرماسFFت ولFFی توليFFد         

   کFFاالئی ماننFFد هFFر شFFکل توليFFدی ديگFFر دارای قFFوانين ذاتFFی و ويFFژه ای اسFFت کFFه از آن    
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بFه وسFيله   انين عليرغم هرج و مFرج، در درون هFرج و مFرج و          و اين قو  . جدا ناپذيرند 

آنهFا در تنهFا شFکل دائمFی رابطFه اجتمFاعی، يعنFی در مبادلFه             . اجراء در می آينFد    ه  آن ب 

           قFFFوانين اجبFFFاری رقابFFFت، نفFFFوذ خFFFود را بFFFه يکايFFFک    بFFFه مثابFFFه  و مFFFی شFFFوند  ظFFFاهر 

ای خFFود توليFFد کننFFدگان نيFFز   ايFFن قFFوانين در ابتFFدا بFFر  . مFFی کننFFد توليFFد کننFFدگان اعمFFال  

بنFابراين  . تدريج و در نتيجه تجربيات طوالنی شناخته شFوند ه ناشناخته هستند و بايد ب  

قوانين طبيعی کور اين شکل توليد، بودن توجه به توليد کننFدگان    به مثابه   آنها خود را    

  .می کنندو عليه آنها، اعمال 

FFطی، بFFرون وسFFه قFFوص در ه در جامعFFای خصFFرن هFFهقFFده اوليFFور عمFFد بطFFآن، تولي 

تFFFأمين بFFFه مصFFFرف  مصFFFرف شخصFFFی انجFFFام مFFFی گرفFFFت و در درجFFFه اول     براسFFFاس 

مناسFFبات متکFFی بFFر  جFFائی کFFه  . مFFی رسFFيد توليFFد کننFFدگان و خFFانوده اش  نيازمنFFديهای 

نيازمنديهای وابستگی های شخصی وجود داشت، مثل روستاها، توليد موجب ارضای          

بFه  و نمFی گرفFت     ين در اينجFا مبادلFه ای صFورت          بنFابرا . مFی گرديFد   فئودال نيFز    اربابان  

خانواده دهقانی تقريبًا هر چه . علت محصوالت نيز خصلت کاال بخود نمی گرفتندهمين 

مFوقعی کFه   تنهFا  . مFی کFرد  الزم داشت از ابزار گرفته تا پوشاک و خوراک، خFود توليFد        

بود توليد کند؛  ها فئودالقادر شد مازادی عالوه بر آنچه مورد نياز افراد فاميل و سهم 

بFه منظFور   مبادله اجتمFاعی و  به ميدان اين مازاد وقتی . در آن زمان کاال هم توليد کرد      

در حاليکه پيشه وران شهری از همان . کاال تبديل می گشته  بمی شد،   فروش عرضه   

نيازمنFديهای  ابتدا ناگزير به توليد برای مبادله بودند، ولFی حتFی آنهFا هFم بخFش اعظFم                  

آنها صاحب باغ و مزارع کوچFک بودنFد، حيوانFات خFود     . می کردندخود تأمين   خود را   

از اين جنگل در عFين حFال چFوب و وسFيله سFوخت      می فرستادند، را به جنگل عمومی     

بFه منظFور   توليFد  . ها نخ و پشم و غيره می ريسيدند     خود را هم بدست می آوردند، زن      

علت مبادله و بازار محدود و  به همين   .  در حال بوجود آمدن بود     - توليد کاالئی  -مبادله

: ها در مقابل نفوذ خارج بسته و در داخل متحد بودندی شيوه توليد مستحکم بود، آباد    

  .و در شهرها در اصناف" مارک"در روستاها در 
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    کFFFاالئی و بطFFFور مشFFFخص بFFFا پيFFFدايش شFFFيوه توليFFFد  توليFFFد ولFFFی همFFFراه بFFFا توسFFFعه 

تتر در توليFد کFاالئی، آشFکارتر و نيرومنFدتر وارد     مسF به حال سرمايه داری، قوانين تا     

اتحاديFه هFای قFديمی شFروع بFه تجزيFه کردنFد، مرزهFای بسFته قFديم درهFم                   . عمل شFدند  

منفFFرد تبFFديل  شکسFFته شFFد، توليFFد کننFFدگان بFFيش از پFFيش بFFه توليFFد کننFFدگان مسFFتقل و   

اوج لFه  بFه مرح هرج و مرج در توليد اجتماعی نمايان گشت و هر چFه بيشFتر              . گرديدند

ولی وسيله اصلی ای که شيوه سرمايه داری با کمFک آن هFرج و   . می شدخود نزديک  

يعنی : چيزی درست متضاد با هرج و مرج بودمی داد، مرج توليد اجتماعی را توسعه     

کمFک ايFن اهFرم شFيوه     ه  بF . هFای توليFدی    سازماندهی اجتماعی توليد در يکايFک بخFش       

ايFن سFازمان توليFدی در هFر     .  کهFن خاتمFه داد    توليد سرمايه داری به ثبFات صFلح آميFز         

       شFFيوه هFFای ديگFFر توليFFد را در کنFFار خFFود تحمFFل      مFFی شFFد، بخFFش از صFFنعت کFFه وارد  

محFيط  . بر صنايع دستی مسFلط گرديFد؛ پيشFه وری را از بFين بFرد         که  در آنجا   . می کرد ن

سFتعمره  تشFکيالت بFزرگ جغرافيFائی و بFدنبال آن بFه م          . مبارزه مبدل شFد   به ميدان   کار  

بFه عنFوان   تبديل کردن اين نواحی، بFازار فFروش را چنFد برابFر و تبFديل پيشFه وری را               

نFه تنهFا ميFان توليFد کننFدگان محلFی مبFارزه در گرفFت، بلکFه ايFن                 . فاکتور تسريع نمFود   

هفFده و هجFده تبFديل    قFرن هFای   مبارزات محلی به مبارزات ملی و جنFگ هFای تجFارتی           

گ و ايجاد بازار بين المللی مبارزه را جهانی نمود و در باالخره صنعت بزر. )٤٨(گرديد

  FFابقه ای بFی سFFور بFFال بطFFين حFزوده عFFدت آن افFFا  . شFFی و يFFرايط طبيعFFودن شFFاعد بFمس

 و ميان کشFورها  عمصنوعی توليد در مبارزه ميان يک يک سرمايه داران، ميان صناي          

  ايFFن همFFان. مFFی گFFرددبيرحمانFFه نFFابود مFFی شFFود مغلFFوب کسFFی کFFه . نقFFش حيFFاتی دارد

مبارزه ای است که بنظر داروين در طبيعت بFرای ادامFه حيFات ميFان موجFودات وجFود                    

. انسFانی انتقFال داده شFده اسFت    بFه جامعFه   دارد و اکنون با خشمی چند برابر از طبيعت      

. ظاهرًا بشر در عالی ترين مرحله تکامل خود موضFع طبيعFی حيFوانی پيFدا کFرده اسFت                   

تضFFاد ميFFان  بFFه صFFورت   تصFFاحب سFFرمايه داری اکنFFون  تضFFاد بFFين توليFFد اجتمFFاعی و  
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تشکيالت سFازمان يافتFه ای توليFد در يFک يFک کارخانFه هFا، و هFرج و مFرج توليFد در                  

  .مجموعه جامعه در آمده است

     جزئFFی از ذات شFFيوه توليFFد سFFرمايه داری در چFFارچوب ايFFن دو نFFوع تضFFاد کFFه بFFدواً 

       دوران "ه گريFFFزی داشFFFته باشFFFد   و بFFFدون اينکFFFه را . مFFFی کنFFFد آن بFFFوده انFFFد، حرکFFFت   

ولی آنچه فوريFه در  . را ترسيم می نمايد که فوريه قبًال کشف کرده بود   " اشتباه آميزی 

تFدريج تنFگ تFر    ه ميدان اين دوران بF اين است که   زمان خود هنوز نمی توانست ببيند،       

   Fز  شده، حرکت آن بيشتر حلزونی بوده، مانند حرکت سياره ها که در اثر تصادم بFا مرک

اين نيروی محرکه هرج و مرج . ضرورتًا دارای يک نقطه انتهاستمی رسند، به انتها 

مFی کنFد   در توليد است که توده های بزرگ انسانی را بيش از پيش تبديل به پرولتاريFا        

و بFFاز ايFFن تFFوده هFFای پرولتاريFFا هسFFتند کFFه سFFرانجام بFFه هFFرج و مFFرج توليFFدی خاتمFFه    

حرکFه هFرج و مFرج در توليFد اجتمFاعی اسFت کFه قابليFت         ايFن نيFروی م  . خواهند بخشFيد  

تکامل بی نهايت ماشين هFای صFنعت بFزرگ را بFه امFری اجبFاری تبFديل مFی سFازد کFه              

         Fيش و بFيش از پFود را بFای خFين هFنعتی، ماشFه براساس آن تک تک سرمايه داران ص

انی ولی تکامل ماشين به معنی زائد سFاختن کFار انسF       . می کنند  تکميل   ،قيمت اضمحالل 

هFا کFارگر    معنFای بيکFار شFدن ميليFون      ه  اگر پيدايش و توسFعه صFنايع ماشFينی بF          . است

بFه معنFای   تعداد کمی کFارگر ماشFينی مFی باشFد، رشFد صFنعت ماشFينی                به وسيله   دستی  

بيکار کردن بيش از پيش خFود کFارگران ماشFينی و در تحليFل آخFر ايجFاد تعFداد کثيFری                  

نFFدی سFFرمايه، يFFک ارتFFش ذخيFFره ای کامFFل  کFFارگران مFFزدور اسFFت کFFه عFFالوه بFFر نيازم 

 بFرای  ∗اشFاره کFردم  بFه آن   ١٨٤٥کFه مFن در سFال    همFانطور  صنعتی را تشکيل داده و      

زمانی و می گيرند مورد استفاده قرار می کند، موقعی که صنعت با تمام قوای خود کار 

زه اينهFا در مبFار   . مFی شFوند   ريختFه   بان  رسد به خيا  ی  ضرورتًا دوران بحرانی فرا م    که  

حياتی عليه سرمايه همانند وزنه ای بFه پFای طبقFه کFارگر بسFته شFده انFد و نقFش يFک                       

تعادل سنج را برای پائين نگهداشتن مزد کار در سطحی مناسب با نيازمنFدی سFرمايه،     

                                                 
  ١٠٩، ص "وضع طبقه کارگر در انگلستان " ∗
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قول مارکس صFنعت ماشFينی بFه نيرومنFدترين      ه  از اين طريق است که ب     . می کنند ايفاء  

ابزار کار دائمًا وسايل معاش را . می گرددر تبديل عليه طبقه کارگه سالح جنگی سرماي

سFالح سFرکوبی   ه و محصول کار خFود کFارگران بF   می کشد  از دست طبقه کارگر بيرون      

از اين راه اقتصFادی کFردن ابFزار کFار از همFان ابتFدا در عFين حFال             . می شود آنها مبدل   

 عملکFرد کFار،   منجر به بی مالحظه ترين اتالف نيروی کار و دستبرد به شFرايط عFادی          

از اين طريق صنعت ماشينی، اين عظيم ترين وسيله برای کوتاه کردن زمان . می گردد

کFه بFا کمFک آن بتFوان تمFام دوران حيFات       مFی گFردد     کار به کامل ترين وسيله ای تبديل        

از اين . زمان کاری در خدمت افزايش سرمايه مبدل ساخت      ه  کارگر و خانواده اش را ب     

و صنعت بزرگ می گردد ش از حد عده ای شرط بيکاری ديگران طريق است که کار بي

در کشور خFود ميFزان   می گذارد، شکار مصرف کننده زير پا به منظور که تمام دنيا را     

مصرف توده ها را تا مرز گرسنگی پائين می آورد و بدينوسFيله بFازار داخلFی خFود را               

 جمعيFت و يFا ارتFش ذخيFره     قانونی که همواره ميزان بالنسبه اضافی ". می سازد نابود  

دارد، کFFارگران را ی مFF صFFنعتی را بFFا ميFFزان و نيFFروی انباشFFت سFFرمايه در تعFFادل نگFFه  

، )٤٩(های هفستوس که پرومته را با آن به صخره ها ميخکوب کردند   تر از کوه   محکم

آن  فقFر متناسFب بFا     و انباشFت اين قانون شرايط انباشت سرمايه. می کنداسير سرمايه  

انباشFت فقFر،   بFه معنFای   انباشت ثروت در يک قطFب در عFين حFال      . ی آورد بوجود م را  

  رنFFج کFFار، بردگFFی، نFFادانی، ددمنشFFی و تنFFزل اخالقFFی در قطFFب مقابFFل، يعنFFی در طFFرف     

مFارکس،  " (.مFی کنFد  سFرمايه توليFد   به صورت طبقه ای است که محصول کار خود را        

داری، توليFFد را بنحFFو و ايFFن انتظFFار کFFه شFFيوه توليFFد سFFرمايه  ) ٦٧١، ص "سFFرمايه"

از الکترودهFای يFک بFاطری انتظFار داشFته      به معنای ايFن اسFت کFه        ديگری تقسيم کند،    

باشيم که در حاليکه به باطری وصFل شFده انFد، آب را تجزيFه نکFرده و در قطFب مثبFت                  

  .ئيدروژن و در قطب منفی اکسيژن ايجاد نشود

هFرج و  بFه کمFک    جديFد،    ماشFين هFای   ما ديديم که چگونه قابليFت تکامFل روزافFزون           

آن تFک تFک   براسFاس  کFه  مFی شFود   مرج توليد در جامعه به يک قFانون اجبFاری تبFديل        
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و رشد دائمی نيروی توليدی خويش ماشين ها سرمايه داران صنعتی مجبور به تکميل 

تنها در يک چنين قFانون اجبFاری امکFان توسFعه حFوزه هFای توليFدی بFرای                    . می شوند 

نيروی عظيم انبساط سرمايه بزرگ که قدرت انبساط گازها         . سرمايه داران وجود دارد   

نيFاز بFه توسFعه کمFی و     بFه مثابFه   در مقايسه با آن، يک بچه بازی حقيقی است، اکنون          

. مFی گيFرد  کيفی توليد در نظر می آيد، نيازی که هرگونه فشار متقابل را به باد تمسخر    

علFق بFه محصFوالت صFنعت     مصرف، فFروش و بازارهFای مت  به وسيله اين فشار متقابل    

ولی اماکن توسعه داخلی و خارجی بازارها در ابتدا تحت الشعاع . بزرگ بوجود می آيد

. مراتب کمتر از نيروی قوانين فوق استه  قوانينی قرار می گيرد که قدرت تاثير آنها ب        

تصادم اجتناب ناپذيری بوجFود  . توسعه بازارها قادر به همگامی با توسعه توليد نيست       

شFيوه توليFد   زمFانی کFه   آيد، از آنجا که اين تصادم قادر به ارائه راه حلFی نيسFت تFا       می  

       توليFFFFد . مFFFFی کنFFFFدمتنFFFFاوب بFFFFروز بFFFFه صFFFFورت شFFFFی نسFFFFاخته، سFFFFرمايه داری را مثال

  .جديدی بوجود می آورد" دوران اشتباه آميز"سرمايه داری 

 هFر ده سFال يکبFار      که اولين بحران عمومی بوجود آمد، تقريباً       ١٨٢٥عمًال از سال    

هFFای متمFFدن و   تمFFام دسFFتگاه دنيFFای صFFنعتی و تجFFاری، توليFFد و مبادلFFه ی تمFFام خلFFق    

  .خوردی چشم مه وابستگان کم و بيش وحشی آنها، ب

         محصFFوالت انباشFFته مFFی شFFوند،  ارتباطFFات راکFFد مFFی مانFFد، بازارهFFا مملFFو از کFFاال       

  پFول نقFد نFامرئی    مFی شFود،   متFر  شFان ک  اندازه کFه امکFان فFروش      به همان   گردند و   ی  م

ه رود، کارخانه ها از کار می افتند، توده های مشغول بی گردد، اعتبارات از بين م ی  م

زيFرا بFيش از حFد ايFن وسFايل را توليFد         . مFی شFوند   کار از وسايل امرار معFاش محFروم         

  .کرده اند

FFراج     کيFFدنبال حFFاری بFFراج اجبFFک حFFر و يFFتگی ديگFFدنبال ورشکسFFتگی بFFورشکس 

طFول مFی انجامFد، مقFدار       ه  هFا بF    سFکون اقتصFادی سFال     . اری ديگFر بوجFود مFی آيFد        اجب

      Fه زيادی از نيروهای توليدی و توليدات ب  Fدر مFی ه   Fابود مFد و نFه    ی رونFا اينکFد، تFگردن

جريان می افتنFد و کFار   ه باالخره کاالهای انباشته شده با تقليل کم و بيش ارزش خود ب    
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تFدريج  ه آهنFگ حرکFت بF    . حرکFت در مFی آيFد      ه   بF  توليد و مبادلFه آهسFته آهسFته، مجFدداً         

و مFی شFود   رود و يورتمه صنعتی بFه چهFار نعFل منتهFی          ی  ، يورتمه م  می گيرد سرعت  

اين تا مرحله تاخت افسارگسيخته و اوج کامل صنعتی، تجFاری، اعتبFاری و سFوداگری        

    رشFFد مFFی يابFFد تFFا سFFرانجام بعFFد از گFFردن شFFکننده تFFرين جهFFش هFFا مجFFددًا در خنFFدق          

 ١٨٢٥مFFا از سFFال . مFFی شFFودهFFا سFFقوط کنFFد و تمFFام ايFFن جريFFان از نFFو تکFFرار   حFFرانب

برای ششمين بار ) ١٨٧٧(تاکنون پنج بار شاهد اين جريان بوده ايم و در حال حاضر 

زمFانی کFه   کFه   و متبلور می شFود      دقيق  آنچنان  ها   خصلت اين بحران  . کنيمی  مشاهده م 

اولين بحران انتخاب کرد، در واقع خصلت فوريه عنوان بحران بخاطر فزونی را برای        

  .ها را مشخص نمود تمام اين بحران

بFFه هFFا تضFFاد ميFFان توليFFد اجتمFFاعی و تصFFاحب سFFرمايه داری       بحFFران ايFFندر تمFFام

عامFل  : رودی گردش کاال برای مFدت کوتFاهی از بFين مF    . می کندقهرآميز بروز صورت  

تمFام قFوانين توليFد کFاالئی و     . دمی شFو اين گردش، يعنی پول به مانع اين گردش تبديل        

شيوه توليد عليه . رسدی اوج خود مه بحران اقتصادی ب. گردندی گردش کاال وارونه م

  .شيوه مبادله که عصيان می کند

مرحلFه تکامFل يافتFه     اين واقعيت که سFازمان اجتمFاعی توليFد، در کارخانFه هFا تFا آن                

 آن ءماع کFه در کنFار و در مFاورا   با هرج و مرج توليد در اجت      نمی تواند   است که ديگر    

قرار دارد، سازگار باشد، اين واقعيت برای خود سرمايه دار از طريق تمرکFز قهرآميFز      

کFFه در دوره هFFای بحرانFFی و از طريFFق نFFابودی بسFFياری از مFFی گFFردد سFرمايه ملمFFوس  

مجموعFه  . می گيFرد سرمايه داران بزرگ و تعداد بيشتری سرمايه داران کوچک انجام      

جFFود ه وکFه خFود بF   ی  شFيوه توليFد سFرمايه داری زيFر فشFار نيروهFای مولFده ا       دسFتگاه 

            Fدی را بFايل توليFن وسFه آورده است، از پای در می آيد و ديگر قادر نيست مجموعه اي

دليFFل ارتFFش بFFه همFFين و درسFFت مFFی شFFود سFFرمايه تبFFديل کنFFد، از آنهFFا ديگFFر اسFFتفاده ن

ه يد، وسايل معاش، کارگران آماده بF      ابزار تول . ذخيره صنعتی هم بايد بی مصرف بماند      

         Fومی بFروت عمFد و ثFر توليFام عناصFی تمFی     ه کار، يعنFد، ولFور موجودنFد وفFور  "حFوف
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        Fودی مFردد ی  تبديل به منبع فقر و کمبFه " (گFه          ) فوريFت کFور اسFين وفFت همFرا درسFزي

 نمی تواننFد در  دچون ابزار تولي. می گرددسرمايه ه و معاش بتوليد مانع تبديل وسايل   

به وسيله سرمايه، يعنی ه کار انداخته شوند، مگر اينکه قبًال به جامعه سرمايه داری ب   

ضرورت ثروت سFرمايه ای وسFايل توليFد    . استثمار نيروی کار انسان تبديل شده باشند    

تنهFا ايFن صFفت    . و معاش، مانند شبحی ميان اين وسايل و کFارگران قFرار گرفتFه اسFت               

کFار افتFادن   ه و از بF مFی شFود    و انسFانی توليFد       یشFيئ اهرم هFای    وستن  است که مانع پي   

بنFابراين از يکطFرف   . مFی کنFد  ابزار توليد و اشتغال و زندگی کردن کارگران جلFوگيری    

و مFی شFود   عدم توانائی شيوه توليد سرمايه داری در اداره اين نيروهای مولFده ثابFت                

بيشFFتر در جهFFت از بFFين بFFردن از طFFرف ديگFFر خFFود نيروهFFای مولFFده بFFا قFFدرت هFFر چFFه  

تضاد، رهائی خود از صفت سرمايه بودن و قبول واقعی خصFلت اجتمFاعی بFودن خFود            

  .می کنندحرکت 

همين فشار متقابل نيروهای مولده شديدًا رشد يابنده، عليه صفت سFرمايه ای بFودن    

شان در قبوالندن طبيعت اجتمFاعی خFويش اسFت کFه طبقFه            خود، همين جبر روزافزون   

سازد هر چه بيشتر و تا آنجا کFه اصFوًال در چFارچوب شFرايط        ی  ايه دار را وادار م    سرم

هم . نيروهای مولده اجتماعی رفتار کندبه مثابه سرمايه داری امکان پذير است با آنها 

ش و هFFم خFFود بحرانFFی کFFه از   ادوره رشFFد سFFريع صFFنعتی بFFا تFFورم نامحFFدود اعتبFFارات 

ايجFاد آن شFکلی از اجتمFاعی شFدن     ه  بF ی شFود،    متالشی پايه های سرمايه داری ناشی       

هFFای  کFFه مFا آنهFFا را در اشFکال گونFFاگون شFرکت   مFFی گFردد  وسFايل عظFيم توليFFد منتهFی    

  Fاهده مFFهامی مشFيمی سFFن، از    . کنFFد راه آهFFل ماننFل و نقFFد و حمFايل توليFFاره ای از وسFپ

  همFان ابتFFدا آنچنFFان عظFFيم هسFFتند کFه هFFيچ شFFکل ديگFFری از اسFFتثمار سFFرمايه داری را  

در مرحلFFه معينFFی از تکامFFل حتFFی ايFFن شFFکل نيFFز ديگFFر کFFافی  . توانFFد شFFامل گردنFFدمFFی ن

توليد کننFدگان بFزرگ داخلFی در يFک بخFش از صFنايع بFا يکFديگر در يFک          . نخواهد بود 

آنهFا  . ش تنظيم امور توليFد اسFت     ا اتحاديه ای که هدف   می شوند،    متحد   )٥٠("تراست"

طريFق   ميFان خFود تقسFيم مFی نماينFد و از ايFن           مFی کننFد، آن را     حجم کل توليد را تعيFين       
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ها غالبًا در  ولی از آنجا که اين تراست. می کنندقيمت فروش قبًال تعيين شده را تحميل 

ی تFر دليFل اجتمFاعی شFدن متمرکز   به همين هم می پاشد، درست از اولين کسادی بازار   

   Fد ی  را باعث مFزرگ ت               : گردنFهامی بFرکت سFک شFه يFد بFش توليFک بخFه يFديل  مجموعFب   

می کنFد،  انحصار داخلی چنين شرکتی واگذار  به  و رقابت داخلی جای خود را       می گردد   

 در مFFورد توليFFد قليFFا در انگلسFFتان رخ داد و اکنFFون پFFس از    ١٧٩٠ماننFFد جريFFانی کFFه  

 ١٢٠يک شرکت با مديريت واحد و سFرمايه  به وسيله  کارخانه بزرگ    ٤٨آميزش هر   

  .می شودميليون مارک اداره 

و توليFFد بFFودن نقشFFه مFFی دهFFد هFFا رقابFFت آزاد جFFای خFFود را بFFه انحصFFار   راسFFتدر ت

جامعه سرمايه داری در مقابل توليد با نقشه جامعه پيش تFا زنFده سوسياليسFتی تسFليم             

ولی در . سود و صرفه سرمايه داران استه البته اين پروسه در وهله اول ب. می گردد 

هFيچ خلقFی    . مFی شFود   زير درهم شکسته    که ناگ می گردد   اينجا استثمار چنان محسوس     

ها هدايت کننده آنند و تحمل استثمار بFی پFرده همFه        حاضر به تحمل توليدی که تراست     

  .مردم توسط باند کوچکی از کوپن فروشان نخواهد بود

FFه           ه بFFمی جامعFFده رسFFرانجام نماينFFت سFFدون تراسFFه بFFت و چFFا تراسFFه بFFال چFFهرح   

  ∗. به عهده بگيرد را امورسرمايه داری، يعنی دولت بايد رهبری

                                                 
∗ های سهامی ديگر واقع!ًا ق!ادر ب!ه اداره وس!ايل      که شرکتی زيرا فقط در صورت. گويم بايدی م  

تنه!ا  . توليد و حمل ونقل نباشند و دولتی کردن اي!ن وس!ايل از نظ!ر اقتص!ادی اجتن!اب ناپ!ذير گ!ردد        
ه ب!! اي!!ن دولت!!ی ک!!ردن - حت!!ی اگ!!ر اي!!ن ک!!ار بدس!!ت دول!!ت ام!!روزی انج!!ام بگي!!رد -ص!!ورت در اي!!ن
يک پيشرفت اقتصادی و نيل به يک مرحل!ه جدي!د جه!ت تص!احب کلي!ه نيروه!ای مول!ده از              معنای  

ک!!ه بيس!!مارک ب!!ه دول!!ت ک!!ردن پرداخت!!ه اس!!ت  نی ول!!ی اخي!!رًا، از زم!!ا. ط!!رف جامع!!ه خواه!!د ب!!ود 
يکنوع سوسياليسم بدلی ظهور کرده که اينجا و آنجا به شيوه ای چاپلوس!انه هرگون!ه دولت!ی ک!ردن             

البته اگر دولتی کردن تنب!اکو  . سوسياليستی می نامد   کردن بيسمارک را، بدون پروا     و حتی دولتی  
. رفتن!د ی ش!مار م!   ب!ه سوسياليستی می بود، ناپلئون و مت!رنيخ ني!ز باي!د از پاي!ه گ!ذاران سوسياليس!م         

ه!ای اص!لی    ايج!اد راه آه!ن  ب!ه  علل ک!امًال ع!ادی سياس!ی و م!الی راس!ًا      ه که دولت بلژيک ب ی  زمان
های اص!لی پ!روس را    آهنه اقتصادی راضرورت  زد و بيسمارک بدون کوچکترين       کشور دست 

جن!گ احتم!الی بنح!و بهت!ری آم!اده س!اخته و       به منظ!ور  دولتی کرد، تنها برای اينکه بتواند آنها را         
مورد استفاده قرار دهد، کارمندان راه آهن را به صورت حيوانات رای دهنده دولت تربيت کند و          

 تم!ام اينه!ا   -ر آمد جديد و مستقل از تصميمات مجلس برای خود ايجاد نماي!د       بخصوص يک منبع د   
     هيچوج!!ه اق!!دامات سوسياليس!!تی  ب!!ه ن!!ه مس!!تقيم و ن!!ه غي!!ر مس!!تقيم، ن!!ه آگاهان!!ه و ن!!ه غيرآگاهان!!ه        
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: سسFات بFزرگ ارتبFاطی پFيش مFی آيFد      ؤاين ضرورت دولتFی کFردن ابتFدا در مFورد م        

  .مانند پست، تلگراف و راه آهن

ها عدم توانائی بورژوازی را در ادامه اداره نيروهای مولده جديد آشکار  اگر بحران

هFای   بFه شFرکت  سسات بزرگ توليد و ارتباطFات    ؤصورت تبديل م  به همين   می سازند،   

مالکيت دولتی هم عدم نياز بFه بFورژوازی را جهFت انجFام آن          ه  ها و ب   سهامی، تراست 

 FFان مFFدی نشFFدان       . دهFFرمايه داران را کارمنFFاعی سFFايف اجتمFFام وظFFه تمFFن مرحلFFدر اي  

سرمايه داران ديگر هيچگونه فعاليت اجتماعی ندارند جFز  . می دهندحقوق بگير انجام    

FFFروخته بFFFره، فFFFب زدن بهFFFورس، نجيFFFای بFFFازی در بازارهFFFوپن و قماربFFFه          کFFFائی کFFFج

کFه شFيوه توليFد    همFانطور  . مFی کننFد  سرمايه داران مختلف سFرمايه يکFديگر را غFارت          

و آنها می کند سرمايه داری در ابتدا کارگران را کنار زد، اکنون سرمايه داران را طرد 

اه ذخيره صFنعتی، بFه   پسورت به صرا درست مانند کارگران، اگر چه هنوز در ابتدا نه        

  .بخش زائد جمعيت کشور تبديل می نمايد

 FFديل بFFا تبFFه بFFده را نFFای مولFFرمايه ای نيروهFFفت سFFی صFFرکته ولFFهامی و  شFFای سFFه

ايFن مسFاله در   . از بFين بFرد  نمFی تFوان   ها و نه با تبديل اينها به مالکيت دولتFی     تراست

دولFت جديFد هFم بFاز فقFط       ها کFامًال روشFن اسFت و          های سهامی و تراست    مورد شرکت 

سازمانی است که جامعFه بFورژوازی جهFت حفFظ شFرايط عمFومی خFارجی شFيوه توليFد           

فردفFFرد سFFرمايه داران، بFFرای هFFم چنFFين سFFرمايه داری در برابFFر تجFFاوزات کFFارگران و 

     هFFر شFFکلی کFFه باشFFد، ذاتFFًا يFFک دسFFتگاه       ه دولFFت جديFFد بFF  . خFFود ايجFFاد نمFFوده اسFFت   

تجسFFمی از ايFFده آل يFFک  بFFه مثابFFه ولFFت سFFرمايه داران و سFFرمايه داری اسFFت، يعنFFی د 

مالکيت خود ه هر قدر اين دولت مدرن نيروهای مولده بيشتری ب. سرمايه دار کل است

 واقعFی کشFته و تعFداد بيشFتری از     ،سFرمايه دار کFل  ه انFدازه تبFديل بF   به همان در آورد،   

                                                                                                      
ص!!ورت تج!!ارت دري!!ائی س!!لطنتی، مانوف!!اکتور چين!!ی س!!ازی درب!!اری و حت!!ی    در اي!!ن. نب!!وده ان!!د
ظامی و ي!ا حت!ی فاحش!ه خان!ه ه!ائی را ک!ه در زم!ان ف!ردريش ويلهل!م            های ن  خانه های هنگ   خياط

ود دولت!!ی ش!!وند، م!!ی بايس!!تی ب!!ه!!ای س!!ی، رن!!دی بط!!ور ک!!امًآل ج!!دی پيش!!نهاد ک!!رده   س!!وم در س!!ال
  .سسات سوسياليستی بناميمؤم
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سFبات  امن. ماننFد ی قی مF مزدور و پرولتر بFا همچنان  کارگران  . می کند مردم را استثمار    

اوج خFود رسFيد   ه بF وقتFی  منتهFا  . رسFد ی اوج خود مه سرمايه از بين نمی رود، بلکه ب  

 راه حFل تضFاد نيسFت ولFی وسFيله         ،مالکيت دولتی نيروهای مولFده    . می گردد سرنگون  

  .در خود داردآن را صوری و ابزار حل 

            Fای مولFاعی نيروهFت اجتمFدين   اين راه حل تنها در قبول واقعی طبيعFرار دارد، بFده ق

معنی که شيوه توليFد، تصFاحب و مبادلFه بFا خصFلت اجتمFاعی وسFايل توليFد هFم آهنFگ                     

ير است که جامعه علنًا و مستقيمًا کليه نيروهای ذو اين تنها در صورتی امکان پ. گردد

 FFد، بFFده انFFارج شFFرل آن خFFه از کنتFFدی را کFFود در آورده توليFFت خFFن. مالکيFFق  از ايFFطري

 وسايل توليد و توليدات که امروز عليه خود توليد کنندگان در حرکFت           خصلت اجتماعی 

سازد و مانند يک قانون ی است و شيوه توليد و مبادله را بطور متناوب دچار اختالل م

توسFFط مFFی کنFFد،  قهرآميFFز و مخFFرب راه را بFFرای خFFود بFFاز    بFFه صFFورت  طبيعFFی کFFور،  

گيFFرد و از يFFک عامFFل مخFFرب   توليدکننFFدگان بFFا آگFFاهی کامFFل مFFورد اسFFتفاده قFFرار مFFی     

  .می شودهای متناوب به عظيم ترين اهرم توليد تبديل  ايجادکننده اختالل

     Fل مFت عمFد ی نيروهای فعال اجتماعی درست مانند نيروهای طبيعFا  : کننFه   تFانی کFزم

مجFرد شFناخت   ه حساب نياورده ايFم کFور، قهرآميFز و مخFرب انFد، بF      ه  آنها نشناخته و ب   

عهده ماست که بFيش از پFيش   ه شان، ديگر تنها ب   و تاثيرات آنها، عملکردشان، سمت    

ه و ايFن بF  . های خود نايFل آئFيم   آنها به هدف  به کمک   آنها را مطيع اراده خود سازيم و        

ماداميکFه بFا سرسFختی از    . عظيم امروزی صFادق اسFت  ويژه در مورد نيروهای مولده   

کFه شFيوه توليFد       ن همچنFا  -امتناع مFی ورزيFم    شناخت طبيعت و خصلت نيروهای مولده       

  FFرباز مFFدافعين آن از آن سFFرمايه داری و مFFدی سFFزنن-  FFبًال بFFه قFFا بطوريکFFن نيروهFFه  اي

. مFی کننFد  تفصيل شرح داديم، عليرغم ما و عليه ما عمل مFی نماينFد و بFر مFا حکومFت          

شان، می توانند در دسFت توليFد کننFدگان متحFد از صFورت             محض درک طبيعت  ه  ولی ب 

اين تفاوت مانند تفاوت ميان نيروی . ذاران مطيع تبديل گردنداکمان ديوآسا به خدمتگح

و نيروی برق مهار می کند قدرت مخربی بروز به مثابه برقی است که از رعد و برقی 
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 و يFا ماننFد   مFی گيFرد  تلگFراف و نFور مFورد اسFتفاده قFرار        بFه منظFور       کFه  شده ای است  

بFFا چنFFين  . ار داردتفFFاوت شFFعله هFFای حريFFق بFFا آتشFFی اسFFت کFFه در خFFدمت انسFFان قFFر       

برخوردی به نيروهای مولده کنونی، يعنی برخورد بر پايه شناخت طبيعFت آنهFا، هFرج      

کFFه مFFی دهFFد و مFFرج در توليFFد جFFای خFFود را بFFه توليFFدی بFFا نقشFFه و برنامFFه اجتمFFاعی     

بدينوسFيله  . مجموعه جامعFه و تFک تFک افFراد تنظFيم شFده اسFت       براساس نيازمنديهای   

 کFFFه در آن توليFFFد، ابتFFدا توليFFFد کننFFFدگان و سFFFپس خFFFود  شFFيوه تصFFFاحب سFFFرمايه داری  

جFFای خFFود را بFFه شFFيوه ای از تصFFاحب   مFFی کنFFد، تصFFاحب کننFFدگان را بFFه بFFرده تبFFديل   

يعنFی از يکسFو    : که بر طبيعت خود وسايل توليFدی جديFد متکFی اسFت            می دهد   توليدات  

وی وسFيله ای جهFت حفFظ و توسFعه توليFد و از سF          بFه مثابFه     تصاحب مستقيم اجتماعی    

  .منزله وسيله معاش و لذته ديگر تصاحب مستقيم فردی ب

قيمت ه شيوه توليد سرمايه داری با تبديل بيش از پيش اکثريت مردم به پرولتاريا، ب   

ايFن  . انجام اين دگرگونی استه تالشی خويش، نيروئی را بوجود می آورد که ناگزير ب       

مالکيFFت ه و بFFزرگ توليFFد بFFشFFيوه توليFFد بFFا تبFFديل هFFر چFFه بيشFFتر ابFFزار اجتمFFاعی شFFده 

        Fان مFد ی دولتی، خود راه انجام اين دگرگونی را نشFی را در    . دهFروی دولتFا نيFپرولتاري

       Fدا بFد را در ابتFزار توليFرد و ابFی گيFی آورد   ه دست مFت در مFت دولFن   . مالکيFی از ايFول

هFا و تضFادهای    طبقه و همFراه بFا خFود همFه تفFاوت      به عنوان   طريق پرولتاريا خود را     

که تا اين زمان ی جامعه ا. دولت از بين می برد   به عنوان   دولت را   هم چنين    و   طبقاتی

سFازمانی احتيFاج داشFت    ه به دولت، يعنی ب می کرد،   تضادهای طبقاتی حرکت    براساس  

کFFه بتوانFFد بFFا آن، شFFرايط خFFارجی توليFFد و بطFFور مشFFخص سFFرکوبی قهرآميFFز طبقFFه         

يFFFFد موجFFFFود، بFFFFرای طبقFFFFه  استثمارشFFFFونده را در شFFFFرايط سFFFFتم ناشFFFFی از شFFFFيوه تول  

). مانند برده داری، سرواژ يا فرمانبرداری کامFل و مFزدوری       (استثمارکننده حفظ نمايد    

ولFی تنهFا تFا    . دولت نماينده رسمی تمام جامعه و تجمع آن در يFک سFازمان مرئFی بFود                 

حدی که اين دولت متعلق به آن طبقه ای بود که در زمان خود نمايندگی تمام جامعه را  

اربابFان  در عهد باسFتان دولFت شهرنشFينان بFرده دار، در قFرون وسFطی دولFت         : داشت



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٣ 

بFاالخره دولFت نماينFده واقعFی تمFام      زمFانی کFه   . فئودال و در زمان ما دولت بFورژوازی    

محض اينکه ديگر طبقه ای بFرای مFورد سFتم    ه ب. می شودجامعه گردد، وجود آن زائد  

        Fد، بFه  واقع شدن در جامعه موجود نباش  Fض اينکFالش      محFاتی، تFلطه طبقFا سFراه بFه هم

برای حيات فردی متکی بر هرج و مرج در توليد و تصادمات و تجFاوزات ناشFی از آن    

از بين بروند، ديگر چيزی برای مFورد سFتم واقFع شFدن وجFود نخواهFد داشFت کFه يFک            

بFه عنFوان    اولFين اقFدام دولFت       . دستگاه سرکوب کننFده، يعنFی دولFت را ضFروری سFازد            

تصFاحب وسFايل توليFد از طFرف تمFام جامعFه           بFه معنFای      کFه    - تمام جامعه  نماينده واقعی 

دخالت .  در عين حال آخرين اقدام مستقلی است که بنام دولت انجام خواهد گرفت-است

         Fاعی بFط اجتمFی در روابFش    ه  نيروی دولتFدريج در بخFد       تFف زائFای مختلFردد   هFی گFو م

خFود را بFه اداره امFور و    حکومFت بFر افFراد جFای     . سپس خودبخود از بين خواهد رفت   

بلکFه خودبخFود نFابود    می شود، پرچيده ن"دولت . دهدی رهبری پروسه های توليدی م    

 را )٥١("دولFت خلقFی آزاد  "ميزان گزاف گوئی در باره می توان گردد، بر اين مبنا   ی  م

همFين  . چه از نظر حقانيت تبليغاتی موقت و چه از نظر ضعف کامFل علمFی آن، سFنجيد            

هFا نيFز بکFار بFرد کFه الغFای          اصFطالح آنارشيسFت   ه  بايد در مورد خواست بF     ارزيابی را   

  .را مطرح می کنندفوری دولت 

    تصFFاحب مجموعFFFه وسFFFايل توليFFFد از طFFFرف جامعFFFه از زمFFFان پيFFFدايش شFFFيوه توليFFFد 

  سFFرمايه داری غالبFFًا ايFFده آل صFFنفی کFFم وبFFيش ناروشFFنی را در ذهFFن بعضFFی و يFFا همFFه 

ن ايده آل تنها زمانی می توانست ممکن و از نظر تاريخی ولی اي. فرقه ها بوجود آورد

ماننFد هFر پيشFرفت اجتمFاعی     . ضروری گردد که شرايط عينی انجام آن بوجود مFی آمFد         

ديگر، تصاحب وسFايل توليFد توسFط تمFام جامعFه تنهFا بFا داشFتن ايFن نظريFه کFه وجFود                     

ه بFه حFذف ايFن    دارطبقFات بFا عFدالت و برابFری و غيFره در تضFاد مFی باشFد و تنهFا بFا ا          

بلکFه در صFورت وجFود شFرايط معFين اقتصFادی نFوين قابFل           پذير نيسFت،   طبقات امکان 

تقسFFيم جامعFFه بFFه طبقFFات اسFFتثمار کننFFده و اسFFتثمار شFFونده، بFFه حFFاکم و    . تحقFFق اسFFت

کFه مجموعFه    ی  مFادام . محکوم، نتيجه ضروری رشد نازل توليFد در دوران گذشFته بFود            
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ار محصولی است که فقط کمی بFيش از حFداقل مايحتFاج    کار اجتماعی قادر به توليد مقد   

وقFت همFه و يFا تقريبFا اکثريFت بFزرگ       زمFانی کFه   همه برای زندگی مFی باشFد، يعنFی تFا            

زمان جامعه نFاگزير بFه طبقFات تقسFيم      تا آنمی شود، اعضای جامعه صرف کار کردن     

ی بوجFود  کFار مشFغول اسFت، طبقFه ا     ه  در کنار اکثريت بزرگی که منحصFرًا بF        . می گردد 

             Fه را اداره مFترک جامعFور مشFدی، امFتقيم توليFار مسFد ی می آيد که آزاد از کFی  : کنFيعن

بنFابر ايFFن قFFانون  . کFFار، انجFFام امFور دولتFFی، دادگسFFتری، علمFی، هنFFری و غيFFره  تقسFيم  

ولFی ايFن مFانع از آن نيسFت     . دهدی طبقاتی جامعه را تشکيل متقسيم کار اساس تقسيم     

زور و غارت، حيله و مکر اعمFال شFود و طبقFه حFاکم پFس از      که تقسيم طبقاتی از راه    

تبFديل  بFه منظFور   زيFان طبقFه کFارگر و      ه  رسيدن به زمامداری از تحکيم حاکميت خود ب       

  .اداره جامعه به استثمار روزافزون توده ها غافل گردد

ولی اگر طبق آنچه شرح داده شد، تقسيم طبقاتی جامعه دارای مجFوز تFاريخی معFين     

براين چنين تقسيمی تنها برای يک زمان معين و شرايط اجتماعی خاص قابل     است، بنا 

پايه اين تقسيم طبقاتی ضعف توليFد بFود کFه بFا شFکوفائی کامFل نيروهFای              . توجيه است 

ای از تکامFل  بFه مرحلFه    در واقع حذف طبقات اجتماعی      . مولده جديد زدوده خواهد شد    

 FFود ايFFا وجFFه تنهFFه در آن نFFتگی دارد کFFاريخی بسFFه تFFخص، بلکFFاکم مشFFه حFFا آن طبقFFن ي

هFای طبقFاتی بFا روح زمFان      اصوًال وجود هر نوع طبقه حاکم، يعنی وجود خFود تفFاوت        

بنابراين شرط حذف طبقات اجتماعی، مرحله ای عالی        . مخالف بوده و کهنه شده باشد     

از تکامل توليد است که در آن تصاحب وسايل توليد و توليدات و همراه با آن حاکميFت     

يFک طبقFه اجتمFاعی خFاص نFه      بFه وسFيله   سی، انحصار فرهنگFی و رهبFری فکFری      سيا

از نظر اقتصادی، سياسی و فکری نيز مانعی برای رشد شده هم چنين تنها زائد، بلکه  

اگFFر ورشکسFFتگی سياسFFی و معنFFوی  . مرحلFFه وارد شFFده ايFFم بFFه ايFFن مFFا اکنFFون . اسFFت

وض ورشکسFتگی اقتصFاديش   بورژوازی برای خود او هم تقريبًا پوشيده نيست، در ع   

       در هFFر بحFFران جامعFFه تحFFت فشFFار  . مFFی شFFود سFFال يکبFFار تکFFرار   بطFFور مFFنظم هFFر ده 

        Fده و توليFای مولFدخفه کننده نيروه      Fرار مFود قFتفاده خFل اسFی ات غيرقاب Fرم  رگيFد و الج
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کFه توليFد کننFدگان از مصFرف محرومنFد،          می گردد   مبهوت با اين تضاد مسخره مواجه       

 زنجيرهFايی را کFه شFيوه    نيروی انبسFاط وسFايل توليFد   .  وجود ندارد  زيرا مصرف کننده  

 از ايFن  رهFائی وسFايل توليFد   . توليد سرمايه داری بر آنهFا بسFته اسFت از هFم مFی گسFلد             

تر نيروهای مولده و همراه با  بندها تنها شرط تکامل بال انقطاع و رشد همواره سريع         

تصFاحب اجتمFاعی   . مFه قضFيه نيسFت   ولFی ايFن ه  . آن افزايش عمًال نامحدود توليد اسFت   

هFم  بلکFه  مFی کنFد،   وسايل توليFد تنهFا موانFع مصFنوعی موجFود در مقابFل توليFد را رد ن            

 کنFونی همFراه   طحيف و ميل نيروهای مولده و توليدات را نيز که اجبارًا در شرايچنين  

ين عالوه بر ا. ها به نقطه اوج خود می رسند، از بين می برد توليد هستند و در بحران

از طريFFق حFFذف مصFFارف تجملFFی و احمقانFFه طبقFFات حاکمFFه و نماينFFدگان سياسFFی آنهFFا    

امکFان  . مFی کنFد  سFايل توليFد و محصFوالت را بFرای همFه مFردم آزاد       ومقدار عظيمی از  

مين آنچنان شرايط زندگی برای همه اعضای جامعه از طريق توليFد اجتمFاعی کFه نFه             أت

امکFان  هFم چنFين   بلکFه  می شود، وز غنی تر تنها از نظر مادی کافی می باشد و روزبر   

آموزش کامل و آزاد و پرورش استعدادهای جسمی و فکری آنها را تضميم می نمايFد،       

بFا تصFاحب   . ∗اکنون برای اولين بFار بوجFود آمFده اسFت ولFی صFرفًا بوجFود آمFده اسFت                   

ان از وسايل توليد توسط جامعه، توليد کاالئی ودر نتيجه حاکميت توليد بر توليFد کننFدگ           

هرج و مرج در توليد اجتماعی جای خود را به تشکيالت با نقشه و آگFاه       . بين می رود  

FFدی مFFد . دهFFی يابFFان مFFردی پايFFدگی فFFرای زنFFارزه بFFمب . FFان بFFه انسFFن مرحلFFازه در ايFFه ت

معنائی، بطور قطعی عالم حيوانی را ترک کرده و از شرايط زندگی حيFوانی بFه شFرايط       

                                                 
     تص!!!ويری از رش!!!د عظ!!!يم وس!!!ايل جدي!!!د تولي!!!د را، حت!!!ی تح!!!ت فش!!!ار  م!!!ی ت!!!وان  ب!!!ا چن!!!د ع!!!دد ∗

طبق محاسبات گ!يفن مجم!وع ث!روت بريتاني!ای کبي!ر و ايرلن!د ب!ه اع!داد         . بدست دادسرمايه داری،   
  :اصلی چنين است

   ميليارد مارک٤٤ ميليون ليره استرلينگ        ٢٢٠٠     ١٨١٤
١٢٢             "                       ٦١٠٠     ١٨٦٥"         
١٧٠            "                       ٨٥٠٠     ١٨٧٥      "    

آنچه مربوط به تخريب وسايل توليد و توليدات است، بنابر محسبات دومين کنگره کارخانه داران            
 ٤٥٥ب!ر   آلمان در بحران اخير ب!الغ  صنايع آهن مجموعه ضرر تنها     ١٨٧٨ فوريه   ٢١آلمانی در   

 .       ميليون مارک می باشد
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داد ی را تشکيل مF انسان ها محيطی که شرايط زندگی .  نهدزندگی واقعًا انسانی گام می   

در می آيFد،  انسان ها اکنون تحت کنترل و حاکميت می کرد، و تاکنون بر آنها حکومت      

دليFل و  به ايFن  . واقعی و آگاه طبيعت شده اندبان برای نخستين بار اربا   هائی که   انسان  

فعاليFت هFای   قFوانين  . شFده انFد  جامعFه خFود   اربابFان  از ايFن طريFق کFه بFرای اولFين بFار       

شان قرار داشFتند و   قوانين بيگانه طبيعت در مقابلبه عنوان اجتماعی آنها که تاکنون     

ه آنهFا بF  بFه وسFيله   در اين زمان بFا آگFاهی و شFناخت کامFل     می کردند، نها حکومت   آبر  

ه کانسان ها اجتماعی شدن خود . کار برده شده و در نتيجه تحت سلطه آنها در می آيد

تحميلی از طرف طبيعت و تاريخ در برابر آنها قرار داشFت، اکنFون بFه    به مثابه تاکنون  

حFاکم بFر   بFه حFال   نيروهای عينی و بيگانه که تا . می گرددعمل آزادانه خود آنها تبديل   

انسFان بFا   بFه بعFد   از ايFن زمFان    . مFی گيرنFد   قFرار   انسان ها   تاريخ بودند، در کنترل خود      

اجتماعی ای به بعد اهرم های از اين زمان می شود، اريخ خويش آگاهی کامل سازنده ت

مقياس روزافزونی نتايجی را که ه حرکت در می آورند بطور عمده و به بانسان ها که 

ايFFن يFFک جهFFش بشFFريت از قلمFFرو ضFFرورت بFFه  . خFFود آنهFFا مايلنFFد، ببFFار خواهنFFد آورد

  .قلمرو آزادی است

  :اديم خالصه کنيمدر خاتمه پروسه تکاملی ای را که شرح د

وسايل توليد بFرای مصFرف فFردی    . توليد فردی کوچک :  جامعه قرون وسطی ای    -١

توليFد بFرای مصFرف مسFتقيم     . تهيه شده اند و از اينرو ابتدائی، محقر و کFم حاصFل انFد       

تنهFFا آنجFFا کFFه ميFFزان توليFFد بFFيش از   . فئFFودال آنهاسFFتاربابFFان خFFود توليFFد کننFFدگان يFFا  

        توليFFد جهFFت فFFروش عرضFFه شFFده و مFFورد دادوسFFتد قFFرار       مصFFرف باشFFد ايFFن مFFازاد    

يعنی توليد کاالئی در مراحل اوليه خود قرار دارد ولFی در همFين مرحلFه نيFز         : می گيرد 

  .ه داردفهرج و مرج توليد اجتماعی را در نط

. تغييFFر صFFنعت، ابتFFدا توسFFط تعFFاون سFFاده و مانوفFFاکتور   :  انقFFالب سFFرمايه داری-٢

بزرگ و همراه با آن کارگاه های پراکنده بودند، در به حال ليدی که تا تمرکز وسائل تو

 تبFديلی کFه در مجمFوع بFر شFکل          -تبديل وسايل توليد فFردی بFه وسFايل توليFد اجتمFاعی            
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     . قFFFوت خFFFود بFFFاقی مFFFی ماننFFFده اشFFFکال تصFFFاحب گذشFFFته بFFF. مبادلFFFه تFFFاثير نمFFFی گFFFذارد

 توليد، توليدات را نيز به تصFاحب  وسايلبه عنوان صاحب . سرمايه دار بوجود می آيد 

توليد ديگر يک امر اجتماعی شFده  . خويش در می آورد و آنها را به کاال تبديل می کند        

کFه افFراد،   ی است، مبادله و همراه بFا آن تصFاحب يFک امFر فFردی بFاقی مFی مانFد، امFر             

حب  داران انفرادی تصاهتوليدات اجتماعی از طرف سرماي: مجزا از هم انجام می دهند

تضادی اساسی که منشاء همه تضادهائی می باشد که محمل حرکت جامعFه            : گردندی  م

  .امروزی هستند و صنعت بزرگ برمال کننده همه آنهاست

محکFوم کFردن کFارگران بFه يFک عمFر کFار              . د جدائی توليد کننده او وسايل توليF       -الف

  .تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی. مزدوری

رقابFت عنFان   . تاثير روزافزون قوانين حاکم بFر توليFد کFاالئی        تجلی رشد يابنده و      -ب

تضاد ميFان سFازمان اجتمFاعی در يFک کارخانFه و هFرج و مFرج اجتمFاعی در                    . گسيخته

  .مجموعه توليد

بFFه رقابFFت بFFرای کارخانFFه دار،   براسFFاس  از يکسFFو تکامFFل صFFنعت ماشFFينی کFFه    -ج

سFپاه  : ر کFارگران اسFت  اخFراج هFر چFه بيشFت    به معنای حکم اجباری در آمده و صورت  

از سوی ديگر توسعه نامحدود توليد کFه آن نيFز بFر پايFه رقابFت، بFرای            . ذخيره صنعتی 

  .گرددی کارخانه دار تبديل به يک قانون اجباری م

از هFFر دو طFFرف تکامFFل بيسFFابقه نيروهFFای مولFFده، مFFازاد عرضFFه بFFر تقاضFFا، توليFFد    

در يFFک طFFرف وسFFايل : نFاقص سFFاله، گFFردش  هFFای ده اضFافی، اشFFباع بازارهFFا، بحFران  

يکار و بی معاش بيش از حد  و در طرف ديگر کارگران ب    -توليد و توليدات بيش از حد     

 اجتمFFاعی نمFFی تواننFFد بFFا يکFFديگر تلقيFFق گردنFFد، زيFFرا شFFکل ولFFی ايFFن دو اهFFرم و رفFFاه

سرمايه داری توليد مانع از فعاليت نيروهای مولده و گردش توليدات است، مگر اينکه 

در حاليکFه خFود فزونFی بFيش     : سرمايه تبديل شده باشند  ه  مولده و توليدات ب   نيروهای  

: تضاد تا حد جنون رشFد يافتFه اسFت    . می گردد سرمايه  ه  شان ب  از حد آنها، مانع تبديل    
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به بورژوازی ثابت شده اسFت کFه قFادر       . شيوه توليد عليه شکل مبادله شورش می کند       

  . يش نيستادامه رهبری نيروهای مولده اجتماعی خوه ب

تا حدی خصلت اجتماعی نيروهای مولده را  می شوند    خود سرمايه داران مجبور      -د

هFFای  توليFFدی و ارتبFFاطی، ابتFFدا از طFFرف شFFرکت   دسFFتگاه هFFای  تصFFاحب . قبFFول کننFFد 

کFه بFورژوازی   مFی شFود     آشFکار   . ها و باالخره دولت    تراستبه وسيله   سهامی، سپس   

کارمندان حقوق بگير انجام    آن را   تماعی  اکنون مجموعه وظايف اج   . طبقه زائدی است  

  .دهندی م

 و مFی گيFرد  پرولتاريا قدرت اجتماعی را در دست   :  انقالب پرولتری، حل تضادها    -٣

ثFFروت  بFFا کمFFک آن وسFFايل اجتمFFاعی را کFFه از دسFFت بFFورژوازی خFFارج شFFده انFFد، بFFه    

مايه ای پرولتاريا با ايFن اقFدام وسFايل توليFد را از صFفت سFر          . اجتماعی مبدل می سازد   

از ايFن پFس   . رشد خصلت اجتماعی آن آزادی کامل می بخشد گذشته آن آزاد کرده و به 

امکان توليد اجتماعی براساس برنامه تعيين شFده بوجFود مFی آيFد تکامFل توليFد وجFود                

نسبت که هرج و مرج توليد اجتماعی، به همان . می کندامری کهنه تبديل طبقات را به 

کFFه بFFاالخره حFFاکم بFFر زنFFدگی انسFFان هFFا . مFFی شFFودکاسFFته از قFFدرت سياسFFی دولFFت نيFFز 

         Fود مFد ی اجتماعی خود شده اند، از اين راه در عين حال ارباب طبيعت و آقای خFگردن- 

  .شوندی يعنی آزاد م

شFFناخت شFFرايط . انجFFام امFFر آزادی جهFFان، رسFFالت تFFاريخی پرولتاريFFای نFFوين اسFFت  

هFائی بخFش و آگFاه نمFودن طبقFات      تاريخی و همراه با آن شناخت ماهيت ايFن مبFارزه ر    

شFرايط و طبيعFت   ه نده امروز که رسالت شرکت در اين مبارزه را دارند، بF      واستثمار ش 

شFFان، وظيفFFه بيFFان تئوريFFک جنFFبش پرولتFFری، يعنFFی وظيفFFه سوسياليسFFم علمFFی    عمFFل

  .است

  

  

 


