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 مقدمه 
  وخروش جوشدر حال    ی هاینگران از  (  2021)  1« به باال نگاه نکن»فیلم  با    وودیهال

بحران مورد  بشر  ی وجود   ی هادر  است،  روبه  هابا آن  تیکه   ی. خالصهبردمی   بهره رو 

 ر یدر مس  ی دار دنباله ی  ستاره که    یابند درمی شرح است. دو دانشمند    دینب  لم یداستان ف

 جمعی جهان تواند باعث انقراض  ی برخورد م  نیاست. ا  نده یدر شش ماه آ  نی با زم  تصادم

و مردم   مقامات  یتفاوتی ب  ند،وری م  جمعی   ی هاو رسانه   سراغ حکومتبه    یشود. وقت

  ماند ناکام می   ی ابا موشک هستهدار  دنباله  موقعبه  ی نابود  ی . تالش برا نند یبیرا م  ی عاد

،  حالنیباا.  شودی م  یجمعه باعث انقراض دست  که  کندی برخورد م  نی دار با زمو دنباله

  راکتیبا    شوندیمموفق    ی نفر  2.000گروه منتخب    کی متحده و    االتیجمهور اس یرئ

  22.740  ی کنند. پس از سفر  ، فراره بوددار به فضا پرتاب شد که قبل از برخورد دنباله 

دهند.  ی م  انیخود پا  یبرودتو به خواب    ندیآیسرسبز فرود م  ای اره یها بر س ساله، آن 

فضاپقابل   دیجد  ی ایدن  ستایش با    هانآ از  خود  م  امیسکونت  اما ی خارج  شوند. 

توسط  س یرئ ناگهان  کشته  پرنده   یشکارچ  کیجمهور  د  دشوی ممانند  به    گرانیو 

 ند.آییمدرها از آن گروهی ی محاصره 

با  اکنون    تیکه بشر  ی وجود   ی هابه بحران  توجهجلب  ی برا  یراه  عنوانبه   لمیف  نیا

است    هاآن همهفاجعه  اقلیمی  راتییتغ-مواجه  ششم،  انقراض  و   ی های ریگبار،  مکرر 

مورد ،  هات حکوم  عملیبی مردم و    ی ظاهر  یتفاوتی و نقد ب  -ی اهسته  نابودی همگانی

 . متحده قرار گرفتاالتیچپ در ا متمایل بهو  برالیاز مخاطبان ل ی اریاستقبال بس

است.    کنونی  ی وجود   ی هابحران  در نسبت با   یفیضع  اسیق  لمیف  رنگی پ،  حالنیباا

  بشرزاد  یکنون  ی وجود  ی هابحران  تماماما    د،گردی م  یعیطب  ی فاجعه  کیحول    فیلم
ر و  اجتماع  شهیهستند  نظام  سرما،  دارند  ما   یدر  . محورانسان   ی صنعت  ی دار ه یتمدن 

آن را از   ومورد اصابت قرار داد    ی اهسته  وشک با م  توانیم  دار راکه دنباله   لم یبرخالف ف

 ی دار هیو دولت سرما  یعلمکارکنان  و    ارتشکه توسط    انهورافنّ  ای چارهرد، راه  ب  نیب

بشربالفعل    ی وجود  ی دهایتهد  شود، یم  تیریمد آن  یتکه  با    فقط  ،است  روبرو  هابا 
بوم از    شکلیبه    فراروی  طر  شناختی سوسیالیسم  فعال  یدهنماخودساز  قیاز    ت یو 

 . هستند یدگیرسقابل  کارگرنفر از مردم   اردهایلیم خودجوش

https://en.wikipedia.org/wiki/Don't_Look_Up
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryogenics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryogenics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryogenics
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 ی انتقاد  طوربه را    20و    19ن  وقر  ی هاسم یالیبارز سوس  ی هایژگی، و جستار  نیدر ا

و  کنمی م  انیب نظرم  به  که  را  آنچه  قرن   یشناختبوم   سمیالیسوس  بارز  یهایژگیتا 

  سم یال یماتر  ی توسعهبه    ازیبا ن  بحث راکنم.  ترسیم    یانیدر بخش پااست،    ویکمبیست 

 خی تار  ی درباره   دیجد  ای ه یهستند، نظر  تیعامل  ی موجودات دارا  تمامکه در آن    نوینی

 ی دارهیپساسرما  ی جامعه  به  ی دیجد  دیدو    ،یخیتار  گرانکنشاز    دیجد  ی امجموعه   با

 .ددا خواهم  خاتمه

 قرن نوزدهم   سمی الی. سوس1 بخش
و    رامدرن    سمیال یسوس مارکس  پا  فریدریشکارل  . کردند  ی گذاره یانگلس 

 یوه یش  در تحلیل  کاربرد آن و    یخی تار  سمیالیبر ماتر  یکه مبتن  یمارکس  سمیال یسوس

  ی گانگیانسان از ب  ییرها  ی نظریهاست،    مارکس  یاس یدر نقد اقتصاد س  ی دار هیسرما  دیتول

که  ی م  گفتهاشتباه  به  معمواًل    که یدرحالاست.   استثمار  یمارکس  ی هینظرشود   و   بر 

 لحاظ  از  یگانگی، بداردتمرکز    یدارهی سرما  ی کارگر در جامعه  ی طبقه   استثمار  ژهیوبه

او    ،ی گریاستثمار د  ی تر از استثمار است. برابنیادی مقدم و    یخیو تار  یشناختی هست

، به ابژه  دوش لیدتب «ی گری، به »ده باشددش  گانهیازخودبابتدا  دی( بارانسانیغ ای)انسان 

و   سوداها،  انسان  »احساسات  ،کندیطور که مارکس استدالل م . همانسوژه  در عوض

تصدیق بلکه    ستند، ی [ نکلمه  تردود]مح  ی به معنا  یشناختانسان  ی هااردی، صرفاً پدرهیغ

 ایستوان مزاروش   (1844)مارکس،    ...«. ( هستندعتیوجود )طب   یِشناختی هست   قتاًیحق

ب  ی کند: »رابطهیم   انیب  گونهنیا ب  یآگاه  نی متقابل    مفاهیم  ی مندخیتارو    یگانگیاز 

  ذات ")  "انسان  تیماه"است:    ی ضرور  ی رابطهبنیادین یک    ای مسئله  خاطربه    ،لسوفیف

 ( ؛ تأکید در متن اصلی39  .ص :1970)است«.  مرجع هر دو ی ( نقطه رهیو غ "انسان

مارکس   ی و نظر یشروع فلسف ی به نقطه  یگانگ یاز ب ییرها ی که مسئله  یاما زمان

 : دهدی م حیتوض مزاروشطور که . هماندیطلبی م یخیپاسخ تاریک شد،  لیتبد

با   ه« شدهگان یاگر انسان »ب  علل   ی جه ینتدر ،  ه باشدد ش  گانهیب  ی زیچ  از  دیاست، 

  -یگانگ ی ب  نیا  ی سوژه  عنوانبه با انسان    رابطهدر    طیو شرا  دادهایرو  وانفعالفعل -  یخاص

خود چارچوب  شانکه  در  »  طوربه .  ند سازیم   گرجلوه  یخیتار  یرا  از    فرارویمشابه، 
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  کند مجسم می را    ی ند یفرآ  زیآمت یموفقاست که تحقق    یخیتار  ذاتاًمفهوم    کی  «یگانگ یب

  د یتأک   ؛36: ص.  1970  مزاروش،. )شودیاز امور م  یمتفاوت  تاًیف یک   تیکه منجر به وضع 

 ( یاصل متن در

 عنوانبه   ؛است  میمستق  دکنندگانیتولانجمن آزاد  ،  سمیالیسوساز  مارکس    بینش

 ک ی ره  ی که آزاد  ییجا  د،داری مبر  میانرا از    ی ماد  احتیاجاتکه    یفراوان  وفور و  ی جامعه

آزاد سوس   ی شرط  است.  ب   ای جامعه  عنوانبه مارکس    سمی الیهمه   زدوده گی گانیکامالً 

 هاآن  ی که همه  شودیم  تصورو دولت    ریبگمقرری   ایی  مزددستبدون کاال، پول، کار  

 شوند. ی م یاستثمار و سرکوب تلق ،یگانگ ی باز  یاشکال

 ی شنهادهایپاز    سم، یال یسوس  یمارکس  ی ه ینظر  های بارزی ژگیو  ترسیم  هدف به  من  

مارکس از   چرخشکنم و با  یم  پیروی (  1970)  ش( و مزارو11؛ فصل  1971مندل )

 آغاز   1844  یو فلسف  ی اقتصاد  ی هانوشتهدستدر    یاس ینقد اقتصاد س  سوی فلسفه به 

ای م ه  یقطع   گسستبه  امر    نیکنم.  از  ماتر  ی هایگلمارکس  و   ی انحس  سمیالیجوان 

منجر   (1845-1846)   یآلمان  ی دئولوژیا( و  1845)  رباخئفو  یی در بابتزهادر    رباخئفو

  سم یال یماتر  یعنی  هاآن خیتار  ی هیشد و نظر  فیانگلس تأل  ی با همکاراین دومی  که  شد  

ترس  یخیتار روش  .ندکردمی   می را  مارکس   در را    یخیتار  مسیالیماتر  یشناسمتعاقباً، 

چاپ   1867در سال    هیسرماجلد اول  م.  ستبه کار ب  ی دار ه یسرما  دیتول  ی وه یش  لیتحل

 ؛ کرد  شیرای( را و1894)  ومجلد سم( و  1885)  ومجلد دمشد و پس از مرگ او، انگلس  

و   1863در سال  نگارش  )  یارزش اضاف  ی هاهینظرجلد  مسه  ویرایش    یو کارل کائوتسک

انتشار    شیرا یو گرفت.  (1905-1910  های سال   درو  عهده  بر  ( 1883)  لسانگ  را 

مارکس دانست و    ی فکر   سهم   نیتررا مهم  یارزش اضاف  ی هیو نظر  یخیتار  سمیالیماتر

مارکس  . خود  بود  یانقالب   ستیالیسوسیک    زیقبل از هر چ  ی کرد که و   د یتأک  حالنیدرع

ا  یبخش فکری   نیاز  رشد  در    مسیر  اقتصاد   بهای  مقدمهبر  خود    »پیشگفتار«را  نقد 
 ی هینظر  راجع بهبحث    ی استاندارد را مبناقرائت    نیمن ا  کند.ی ( بازگو م 1859)  یاس یس

 . رمیگی م جستار نیدر ا یمارکس
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 ماتریالیسم تاریخی 
  یتوسعهدر    روندهشیمراحل پ  ی دهیو هم ا  ی نگارخیدر تار  یطبقات  نبرد  ی دهیهم ا

انگلس    ی فکرروشن  خیتارو    هینظردر    ،جامعه  یخیتار و  مارکس  از  قبل   حضور اروپا 

نبردانگاره .  ندداشت ( 1744-1668)  2کویو  ستایبات  یووانیجزمان    به  الاقل  یطبقات  ی 

گردد. رونالد ی به قرن هجدهم برم  کمدست  خیدر تار  توسعه مراحل    ی دهی. اگرددی مازب

کتاب    3کیم اجتماعدر  وحش  ی علوم  اف2010/1976)  4بینج  یو  از   چی موو ی( 

که چهار   1761در سال    تیسابق آدام اسم  ی دانشجوکند،  می   قولنقل   5ی ستک یدسن

شرح  در دانشگاه مسکو    ی سخنران  کیدر    1781در سال  را    یخیتار  تکامل  ی مرحله

(.  5  .ص :1976/2010،  میک. )بازرگانی و  ی ، کشاورزشبانی ، ی آور گردو   کاردهد: شی م

 :داردمی  اظهارادامه  در سپس دسنیستکی

مشترک   ی افراد بدو  تمام  در میان  ی بشر  ی جامعه  سیر صعودِیو    خاستگاه  این

اما    .است با   ورسوم آدابو    ن ی، قوانحکومت،  خیتار  دیبا  انمردم  وضعِ چهار    نیمطابق 

به )  .م یبسنج  هاها را در علوم و هنرآن  گوناگون   ی هات ی و موفق  می کن  استنتاجها را  آن

 (از میک، هماننقل 

مورد مکتوب    ی هابحث  نخستین  کیم منتسک  مرحلهچهار    ی هینظر  در  به    و یرا 

 دهد.ی ( نسبت م 1781-1727) 6( و تورگو 1723- 1790) تی(، اسم1689-1755)

ونگرو   7بریگر کرده61-60  صص.:  2021)  8و  استدالل  نظر(  تورگو  که   ی هیاند 

تأث  واکنشرا در    یاجتماع  ی توسعهمراحل    طوربه کرد.    مطرح  ییکایآمر  انیبوم  ریبه 

کانادادر    ونداتملت    ریتأث  هاآناخص،   استعمارگران را    د یجد  ی فرانسه  ییبخش  بر 

اروپا بر به    یبوم  مسافرانتوسط    ماًیها و مستقآن  قی هفدهم و از طرقرن  در    ی فرانسو

و جامعه  زمان،    ییاروپا  ی فرهنگ  آن  با جزئیات ،  اروپا  ی روشنگر  ی توسعه  ژهیوبه در 

را از    خیمراحل تار  ی هینظر  تیکه اسم  کنند ی مها استدالل  ، آندرواقع  دهند.شرح می 

 ذ کرده است. تورگو اخ

انیبنابرا برای   ی هاده ی،  دهه   یخیتار  سمیالیماتر  پایه  در  انگلس  و   یهامارکس 

نبوغ    بودند، وجود داشت.دقت مطالعه کرده  بهها  آنکه    یسندگان ینو  ارگذشته در نوشت

https://en.wikipedia.org/wiki/Wyandot_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Wyandot_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Wyandot_people
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/new-france
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ی هینظر  نیچارلز دارو نهفته است.    خ یبرتر تار   ی یهنظر  درها  دهیا  نیا  ترکیبها در  آن

 شکل داد.  به طریقی مشابهی را عیانتخاب طب طبق ی فرگشتدرباره خود

  یشناسهستی   قسمی   بر  یخیتار  مسیالیماتر  ی هیساخت نظر  درمارکس و انگلس  
ییِ بورژوا -ی ایدئالیست لیبرال  انگاره ها را از  کردند که آن   اتکا  ماتریالیستیِ ماهیت انسان

  باطن انتزاعی نیست که در    ،انسان  ذات »:  ساختی م  زیانسان متما  ذات  ی درباره   غالب

این   باشد.  شده  نهاده  فرد  مجموعِ    ذاتهر  جز  نیست  چیزی  واقعیتش،    روابطدر 

با    سمیالیماتر  نیها همچنششم(. آن  تز  :1845. )مارکس،  «اجتماعی  رجحانخود را 

 تضاد بادر    یجمع  یِبر کنشگران طبقات   وکردند    فیتعر  ی«اجتماع  تی انسان» دادن به  

؛  است  ین مد  ی جامعه  کهنه،   سمیالیماتر  »منظرتمرکز داشتند:    خیدر تار  ی کنشگران فرد

جدید،  کهیدرحال ]ماتریالیسم[  .  «است  یاجتماع  تی انسان   ای  یانسان  ی جامعه  منظر 

ی بسیار بااهمیت این است  (، »نکته 39: ص.  1970به تعبیر مزاروش )دهم(.    : تز)همان

مسئله  ... انسان"ی  که  توضیحیِیک  درون    "ماهیت    حاً یصریا    حاًیتلو  چارچوب 

 شود یا خیر«.سنجیده می  "خواهبرابری "

داشت    دیبا خاطر  تاربه  از  انگلس  و  مارکس  دانش  تار  خ یکه   ی نگارخیبه 

  پوشش سال را    3.000آن زمان محدود بود که حدود    در  دسترسی قابلمنتشرشده 

 ( 1 نوشتنک. پی) د.دای م

را   هاایده  نی( ا1845-46)  یآلمان  ی دئولوژیادر  مارکس و انگلس  اساس،    نیا  بر

 دهند: ی م بسط

. افراد در نظر گرفت  یکیزیوجود ف  سادگی محصولبه  دینبا  را  دیتول  ی شیوه   نیا

، هاآن  یزندگ  انیاز ب  مشخصی  صورت،  افراد است  نیا  تیاز فعال  مشخصی  صورتبلکه  

خود    حیاتکه  هستند  طور  همان  افراد  ها.آن  جانب خوداز    یزندگ  ی مشخصی ازه ویش

ب بنابراین،کنندی م   انیرا  بهستندآنچه    .  می د یتول   ا،  تقارن  تول یابد،  شان  آنچه    دیهم 

نحوه ی م هم  و  شرا  ت یماه   ، بیترت نیابه ها.  آن  د یتول  ی کنند  به    ی ماد  طیافراد 

 ( از من دیتأک،  1945. )مارکس و انگلس،  دارد ی ها بستگآن دیتول ی کننده ن ییتع
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ماترترتیباینبه شد،محور  انسان   عامدانه  یخیتار  سمیالی،  بر   رایز  بنا  آن  تمرکز 
از    ی بشر  ی جامعه  تکامل انتزاع  انگلس  مبتنی  است و    عت یطبدر  و  مارکس  آنچه  بر 
که    م یدانی ما م  هامروز  داشت.  سال قدمت  3.000حداکثر    که  دانستندیم   خیتار  ی درباره

توان ادعا کرد که درواقع  یسال قدمت دارد. م  هزار  300  حداقل(  هوموساپینس)  تیبشر

پیش  سال   ونیلیم   8/2از    ش یدارد که ب   شهیر  9( هوموجنوسجنس انسان )ما در    خیتار

آمد وجود  حدود    به  پ  ونیلیمکی )آتش  استفادهمورد    شی سال  و   ی کنترل 

 قامتان( قرار گرفت(. )راست  10هوموارکتوس

 شمول جهانی  طبقه  مثابهبهی پرولتاریا  نظریه
را کشف    ایپرولتار  یانقالب  لیبار پتانس  ن یمارکس و انگلس نبودند که اول  نیهمچن

که مارکس و انگلس    یکند: »زمانی( اشاره م 1971)  11پر یطور که هال درکردند. همان

قبالً   ایپرولتار  یانقالب  ی هال ی، پتانس ساختندی موضوع متبلور م  نیا  بابخود را در    نظرات

بود  ختهشنا  جاوآن  جانیادر   او«شده  رابرت  سنو.  و  پتانس  مونیسن   یانقالب   لیبه 

بود   انگاره   نیا  ،بود  دیجد  ایپرولتار  یمارکس  ی نظریهبرده بودند. آنچه در    یپ  ایپرولتار

و به »طبقه    ستی« ندر خود »طبقه    گرید   ی اش با بورژوازمبارزه  انیدر جر  ایکه پرولتار

به قدرت   شمولجهان  ی طبقه   در مقام   ایتارپرول  کهی هنگامشود.  ی م  لی خود« تبد  ی برا

 سم ی ال یسوس  یعنیه  گان یب غیر  و  بدون طبقه   ی گذار که به جامعه  ی دوره  کیرسد، در  

بر  مبتنی  )همه    یطبقات  ی جامعه  ی ایبقا  تمامو    هیسرما  حکمروایی،  شودمی منجر  

 یطبقه   گرِیج یبسو خود  یدهمفهوم خودسازمان   ،بنابراینخواهد برد.    نی از ب( را  یگانگ یب

 دارد.  تیحورم  سمیالیسوس  یمارکس ی نظریهدر  گرکار

ا  نیترموجز  1864مارکس در   از   یمقدمه   نخستین  مثابهبهرا    دگاهید  نینسخه 

 د یطبقات کارگر با   ییرها  کهنیابه    عنایت کرده است: »با    انیب  «اول  الملل بین »  قواعد

کارگر   طبقات  خود  آیدتوسط  دست  بنابرا؛به  در    ن،ی...«  انگلس  و    فست ی مانمارکس 
تأک1848)  ستیکمون کمونداشت  د ی(  که  فرقه  چی»ه  هاست یند   ازرا    ای گرایانهاصول 

«.  قالب دهندرا شکل و    ی رآن جنبش پرولت  ی له یوسبه که    کنندینم  میتنظ  شانخود

 هاست یکمون که ها افزودندآن



 

 
 

 ویکم سوسیالیسم در قرن بیست 7

هر کشور    ی کارگر  ی بخش احزاب طبقه   نیترو مصمم  نیترشرفتهی عمالً پ  سوکیاز  

ها بر آن  ،ی نظر  ازلحاظ  گر،ید  ی از سو  ؛دانری م  ش یپبهرا    ه یکه بق   یبخشآن  ،  [هستند]

جنبش    یینها  عام  ج یو نتا  طیشرا  سیر،را دارند که خط    تیمز  نیا  ایبزرگ پرولتار  ی توده

 ( 2 شتنوپی  نک.کنند. )می درک  یروشنبهرا  ی رپرولت

بخشی، ییرهای خودبرا  نبرد آنکه    شمول«جهان  ی طبقه »مثابه  به  ایپرولتاری  ایده

گامی در نقد  ی« مارکس بر  »مقدمه در  خواهد کرد،    راه را برای رهایی بشریت هموار 
  کند: اذعان می خود مارکس    شود.در بستر فلسفی ظاهر می (  1843)  ی حق هگلفلسفه

جنبش  جهی درنت»پرولتاریا   ظهور  می   رفتهرفته  صنعتیی  پدیدار  آلمان  شود«. در 

 : گویدر ادامه می، او دحالنیباا

آلمان اسارت    یشکل   چیه  ،اسارت  اشکال   تمامشکستن  هم  در  بدون  ،در  را  از 

انقالبنتوانی نم  اند،شهره   خود  گراییکمال که به    های آلمان  درهم شکست.توان  نمی  د 

 مغز است.  انسان ییرها،  آلمان ییرها باشد. تمام و کمالانقالبی  کهنی اپا کنند، مگر به

[  Aufhebung]  ارتقای   ن. فلسفه بدوایپرولتارآن    قلب  و   فلسفه  عبارتست از  ییرها  نیا

خودینم  ایپرولتار تحقق    شتواند  پرولتاربرا  و  تحقق   زین  ایبخشد  بدون 

[Verwirklichung  فلسفه ]؛ تأکید  1843،  . )مارکسدهد  ش را ارتقاخودتواند  نمی

 ( 3 نوشتپی( )در متن اصلی

 طول کشید تا پرولتاریا به نیرویی اجتماعی در آلمان تبدیل شود. وحدت ها سال  ده

  به حد مکفی  ی سازی صنعتزمان    تا  اتفاق افتاد و   1871سال بعد در سال    28آلمان  

 . فاصله بودها سال هنوز ده  یکارگر صنعت  ی طبقه آفرینش ی برا

تجرب  ی نظر  ی هاتنش  دار  ایپرولتار  یمارکس  ی نظریهدر    یو  سطح  د.  نوجود  در 

  ؛ است  یاز مبارزات عمل  دادن  میتعم  ییسرنوشت متضمن توانا  نییتع  حق  اصل  ،ی نظر

 سمیالیو گذار به سوس   ی دارهیاز سرما  وی رفرا  ی برا  ی انقالب  ی هینظر  ک ی  تکوین  یعنی

پرولتار خودمانزخودسا  ی ا یتوسط  و  انگرج یبسده  در   1874  ی هیژوئ  1در    گلس . 
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بر  »ضمیمه به ا1850)  در آلمان  یجنگ دهقان ی پیشگفتار« خود  اشاره   مسئله  نی( 

مهم    تیاز دو مزاروپا    ی ه یبا بق  سهیدر مقا  یکه کارگران آلمان  کرداستدالل    او  .کندی م

 برخوردار هستند.

حفظ   را آن درایت نظری دوم،  ؛اروپا تعلق دارند  مردم نیترنظری ها به ، آننخست

به  اندکرده مردم  ازدست   ی«کردهل یتحص»اصطالح  که  کامالً  بدون دادهآلمان  اند. 

به یآلمان  ی فلسفه سوس   یفلسفه  ژهیو،  سوس   یعلم  سمی الیهگل،  )تنها   سم ی الیآلمان 

هرگز به    یعلم  سمیالی، سوس ی نظردرایت  . بدون  آمدیموجود( هرگز به وجود نم   یعلم

 شد. ینم لیکارگران تبدخون  و گوشت

پا به  بودند که    یکسان  نیها آخری، آلمانیمیتقو  است که ازلحاظ  نیدوم ا  تیمز

آلمان هرگز   ی نظر  سمیال یکه سوس  طریقبه همان    گذاشتند.  ی جنبش کارگر  ی عرصه

رغم ی که عل  ی نفردارد، سه  تکیهن  وو او  هی، فورمونیسسن های  شانه که بر    برداز یاد نمی

  قرار   تاریخ  تمام  اذهان  انگیزترینشگفت   ی در زمره،  هاآن  سمنیایو اتوپ  های خیالیانگاره 

نبوغ آن و  موارد  داشتند  پ  زیادی ها  به روش    هاکه صحت آن  کرد  ینی بشیرا  اکنون 

فراموش کند که بر   د یهرگز نبانیز آلمان  یعمل ی کارگراثبات است، جنبش قابل  یعلم

که به بهای   هاآن  اتی باست، از تجر  یافته  گسترشو فرانسه    ستانانگل  ی هاجنبشدوش  

که از   قرار داشت  یت ی در موقع  بود، بهره برده و به همین دلیل  آمدهدست به سنگینی  

 ی ها هیاجتناب کند. بدون اتحاد   ند،بود  ریناپذاجتناب  زمان خودکه در    شاناشتباهات 

آلمان،   ی جنبش کارگر  مقدم برفرانسه    کارگران  یاسیو مبارزات س  کارگری انگلستان

 ( 1874؟ )انگلس، یمبودمی  کجا، اکنون ما سیکمون پار تکانش توانمندبدون 

  ای از یافتهیِ« بسیار توسعهعلم»   ی ه ینظرنفع  به    نجایطور خالصه، انگلس در ابه

می  سمیال یسوس ترککند  استدالل  نظر  یبیکه  فلسفه،  تار  یستیال یسوس  ی یهاز   خیو 

 ن یا اندازد که  این نکته را از قلم می   ، انگلسالحنیاست. بااتی  سیالیو سوس  گری کار

 در   و  افت ی  خواهد  توسعه  زمان   ی ط  در  چگونه  «یعلم  سمیالیسوس   یهینظر»
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 خواهد   گذاشته  شتراکحفظ و به ا  چگونهطبقات کارگر جهان    یهانسل  نیب

 شد؟

ا  دهم،ی قرار م  موردبحثرا    ن یلن  شتاز یحزب پ  ی ه یکه نظر  یزمان   پرسش   نیبه 

 بازخواهم گشت. 

مارکس    است.   ی کارگر  تیظهور اشراف  ا،یپرولتار  یمارکس  ی هیتنش در نظر  نیدوم

انگلس که   انگل  عمرآخر    بخشو  را در  اشرافیت  ظهور    ی بارهدر  ، نددگذران  ستانخود 

را   یست یالیو انقالب سوس  ایپرولتار  ی درباره  آنان  ی هینظر انگلستان نوشتند که  ی کارگر

 یا ه . مارکس در نام(110-105: صص.  1978؛ دریپر،  2005نیری،  )  کردمی تر  پیچیده 

 نوشت:  لیبکنشتبه کارل 

  یهیروح  جیتدربه   1848از سال    فساد  ی دوره  به خاطر  ستانکارگر انگل  ی طبقه 

 «برالیحزب ل»  رودنبالهجز    ی زیکه چ  ه بوددیرس  ی او سرانجام به نقطه باخته  خود را  

ها کامالً به دست رهبران فاسد  آن سکان هدایت. دارانسرمایه پادوی  ی عنی، نبود بزرگ

 (1878 ی هیفور 11،  بود. )مارکس افتاده ی احرفه گران تهییج و  کارگری  ی هاهیاتحاد 

در   او.  قلم زد  ی تر گسترده   به میزان  بارهنیداشت، درا  ی تریانگلس که عمر طوالن

 ی باره، در(1845)  لستانکارگر در انگ  ی وضع طبقه   یآلمان  ویراست  بر  1892  پیشگفتار

فنی نجارها»کارگران  لوله،  شرا  بناها«  وها  کش ،  که  دههها  آن  طینوشت  چهار   یدر 

 . است  افتهیبهبود  ی ریگذشته به طرز چشمگ

م  یاشرافیت به    هاآن استموفق  که    دهندی م  شکلکارگر    ی طبقه  انیدر    شده 

راحت  ت یموقع بهخود دست  ی برا  ینسبتاً  را  آن  و  کند  بپذیرد.عنوان  وپا  ها آن  غایت 

  یبرا  ، هستند  مشربیرو و خوشخوش  اریامروزه افراد بس  یراستند ... و به اه نمون  انیکارگر

 . اعم طوربه دارسرمایه ی تمام طبقه ی و برااخص  طورمعقول به  دارسرمایههر 

طول    نیا  حقیقت در  صنعتی  دورهاست:  طبقه ستانانگل  یانحصار  تا   ی ،  کارگر 

مزا ی  حد ا  میسه  آن  یایدر  است.  م  ایمزا  نیبوده  بسآن  انیدر  تقسیم  نابرابر    اریها 
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ب  ت یاقل  شدند؛ می  ج  شتریممتاز  حتی م  ب یبه  اما   الاقل   زین   کارگران  ی توده  ی زد، 

او  کهاست    لیدل  همین   به.  بردمی موقت    ی سهم  گاه یوبگاه  مرگ  زمان  از ،  سمینواز 

 ( 1892است. )انگلس،  خبری نبوده چیه ستاندر انگلم سیال یسوس

که   است   شمولجهان   یطبقه   مثابهبه   ایپرولتار  یِمارکس  یهینظرواضح 

توسعه   بسط  محتاج  ،یانقالب ا  بود  شتریب  یو  نظر  نیو   یمارکس  یهیامر 

 .ساخت تردهیچیرا پ سمیالی سوس

 ستمیقرن ب یها سمی الی. سوس2 بخش
  سم یالیسوس   یمارکس   ی هیغفلت از نظر  ای  جهالت  در  ستمیقرن ب  ی هاسم یال یسوس

 ژه یوبه  ؛مارکس بود  ی هیاول  ی دیکل  ی هااز عوامل مؤثر، فقدان نوشته   یک ی.  افتندیتوسعه  

-1941  ی هابار در سال   نخستین که    سهیگروندرو    یگانگ یب   در ارتباط با او    ی هانوشته 

1939  ( تحوالت  4  شتنوپی   نک. منتشر شد.  اما  تکوینگریدمتعدد  (  در    نظریات   ی 

فاصله    مارکس   سم یالیسوس  ی هیاز نظر  یتوجهقابل   طوربهکه    نقش داشتند  سمیال یسوس

 . گرفت

به    تعالیم انگلس  و  اشرافندشد   لیتبد  « ی»علم  ی آموزه  کیمارکس    ت ی، ظهور 

از  در    ی کارگر وسیعی  ظهور    مبنای   مقدم  یدارهیسرما  یصنعت  ی کشورهاسطح 

ش  ی ه ینظر  ،شد  کیکراتودمال یسوس   سمیرمورف مورد  در    د یتول   ی وهیمارکس 

با نظر«ارزش   قانون»  ایکار  ارزش    ی هی)نظر  یدارهیسرما  یانحصار  یدارهیسرما  یات( 

نظر  نیلن   د؛ش  نیگزیجا پ  ی هیبا  مارکس    ی ایپرولتار  ی هینظردر  خود    شتازیحزب 

 1920  ی در دهه  هی در روس  1917  اکتبر  یستیالینظر کرد و انحطاط انقالب سوسدیتجد

  یصنعت  ی دارهیاز مراکز سرما  یانقالب جهان  ،جهیدرنت  شد.  سم ینی منجر به ظهور استال

که دهقانان، نه    ییجا  ؛منحرف شد  ی دار هیسرما  پیراموندر    زراعیعمدتاً    ی به کشورها

 یرهبر  تحت یک،کوبا   جزبهرد،  امو  یهمهو در    بودند  عمده  یاجتماع  ی طبقه   ا،یپرولتار

 . را به موفقیت رساندند کیکراتودم-گراملیانقالب  ستین یاستال

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/
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 ی«علم » ییک آموزه مثابهبه سم یمارکس  سربرآوردن
آلمان بود، در    دموکراتال یسوسحزب    ی پرداز برجستههیکه نظر  یکارل کائوتسک

متهم کرد. در   سم«یاو را به نقض اصول »مارکس  ن،یبرنشتا   رفورمیسمخود با    ی منازعه 

با اشاره   قرار داده بود،  موردانتقاد  را  «سمیمارکس»  لفظ، انگلس استفاده از  1882  سال

  ،اندهخودخو   «ستیمارکس»  12،پل الفارگ  ی باره هنگام بحث درمارکس  خود    کهنیابه  

د،  ندر نظر گرفته شو  ی ستیکرد و گفت که اگر نظرات الفارگ مارکس   تمخالف   این لفظ با  

و همکاران،   13)هاپت   .«ستمین  ستیمن مارکس  کهنیا  همآنو    مسلم است  زیچکی»پس  

2010 ) 

 اطالق   ستمیقرن ب  سمیال یدر سوس  ی دیکل  ی هاروندبه    سمیمارکسعنوان  ،  حالنیباا

مارکس و انگلس   تعالیمادعا که    نی. او تروتسکیسم  سمی ن یاستال   ،یدموکراسال یشد: سوس

 14،اتوپیاییو    ی: علمسمیالیسوس  ،او  ی پرطرفدارجزوه  ژهیوبه  و  بودند، از انگلس  یعلم

انگلس در   از آن   بینش  رایاستفاده کرد، ز  «ی »علم  وصفاز    ابتداسرچشمه گرفت.  ها 

ماتر  سمیال یسوس از  استفاده  نه  بود  آمدهدستبه ها  آن  یخیتار  سمیال یبا   کی   عنوانبه ، 

است(. من    اتوپیایی  زین  دگاهید  نیا  ،طور که استدالل خواهم کرد)اگرچه همان  ایاتوپ

)ندهدا  نشان پرتو  2021  ،ی ر یام  انقالب( که در  قلم    15یعلم  ی هاساختار   16کوهنبه 

در بنیادینی    رییتغموجب    رایز  دانست،  یعلمرا    یخیتار  سمیالیماتر  توان ی م (  1962)

روش  ی نگارخیتار  یتجرب   ی ها هرویو    یاساس   می مفاه ( 1994؛  1979)  17باسکار   ی د. 

توان ی م  یعلم  سمیرئال   های دریافت  مطابق بامارکس را    ی ه یسرمااستدالل کرده است که  

 یدر فلسفه  ییهااستدالل  نیچن  مبنای انگلس بر    ی ، ادعاحالن یباا  در نظر گرفت.  یعلم

طور که تا به  بود، همان  کیدئولوژیا  صرفاًآن ادعا  .  ستین  یعلوم اجتماع  ی فلسفه  ایعلم  

 یآموزه   کیمارکس و انگلس به    تعالیم  نکهیمجردابه(  5  شتنوپی  نک.امروز بوده است. )

انقالب   ی هیدر نظر  ا یپرولتار  تی عاملرابطه با    رد  بنیادینی  ریی، تغندشد  لیتبد  «ی»علم

 ایپرولتاررخ داد.    ی و جنبش کارگر  ی ستیال یجنبش سوس  ی میانو رابطه  یستیال یسوس
 شانخودکه    ؛ احزابیدکردنی می رهبر  آن را  د یبا  شتازیشد که احزاب پ  لیتبد  ی ابه توده 

 ی رهبر  داد،ی م  ششگسترو    شناختیرا م  موردپذیرش  ی آموزهکه    ی رهبر توسط    باید
  را یو صفوف اتفاق افتاد، ز  ی رهبر  نیاحزاب ب  نیدرون ا  یمشابه   کارم یتقس .  دشدنمی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue
https://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/
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بزرگ«   مسائل »  هکه ببودند    یو مقامات  ان آموزهو مفسر  ندگانداربنا به فرض    انرهبر

می  روزمرهو  کردند  رسیدگی  وظایف  انجام  که  سازمانی  عهده  صفوف  بر  را  حزب  ی 

 داشتند. 

 دوم  المللبین رفورمیسم
دوم بود   المللبین در حزب  نی تر بزرگ (SDPدموکرات آلمان« ) »حزب سوسیال

ب  کارگر  نیشتریکه  جنبش  در  را  همان  ی نفوذ  متأسفانه،  گرداشت.  که   ی گورطور 

»ر  ک یبلشورهبر    18ف ینوویز مستند  1916)  19سم«یاپورتون  یاجتماع  ی هاشهی در   )

  ی با بررس  اوآلمان است.    ی کارگر  یت حزب اشرافنیز    SDP  است، معلوم شد که   ساخته

 نوشت:  SDP یرسم رآما

  - شتریب   مییاگر نگو-  مهم  مقام  هزار 12حداقل    کارگزار  4.000،  ما  ی طبق محاسبه 

 زمانهم   ، کارآمد  شی وبکم   ارِزکارگکنند. هر  ی اشغال م کارگری    ی یهحزب و اتحاد  را در

سه    به تا  حت منصب  دو  اغلب   ینماینده   واحددرآن  اوکند.  ی م  رسیدگی  شتریب   یو 

سردب   شتاگیرا لندتاگ  ریو  عضو  سردبکارگری   ی هیاتحاد  سیرئ  ،حزب   ریدب  و،  ،  ری، 

تمام قدرت در حزب و   ،بیترتنیابهاست.    رهیشهر و غ  ی شوراعضو  ،  یتعاون  ارزکارگ

دست  کارگری   ی هاهیاتحاد  فوقانی نفر    4.000  نیا  اندر  شوند.  ی م  انباشته  بخش 

مارک   هزار10ساالنه    ی از مقامات جنبش کارگر  ی ارید. بس شونی م  انباشته  ز ین  هامقرری )

در باال  کل نندکیم   افتیبه  آن  وکارکسب  .(  آن  یبستگها  به  کل  دارد.  سازوبرگ ها 

و   یانتخابات   سازوبرگ  تمام،  کارگری   همیاری   های انجمن، سازمان  قدرتمند مطبوعات

 (1916، فینووی)ز .را در دست خود دارند رهیغ

با    SPD  ی رهبر  یاجتماع  بیترک  رییتغ  یهینظر  در  تجدیدنظر بنیادینیآلمان 

در کتاب   نگیلفردیهشد. رودولف    زمانهم  ی دارهیسرما  دیتول  ی ه ویمارکس در مورد ش

کار   ی ارزشهیاستدالل کرد که نظر  ، (1910)  20یمال  ی هیسرما،  خود  رگذاریتأث  اریبس

  منسوخ   ی انحصار  داریسرمایه  ای  «یمال  ی هیسرما»( با ظهور  «قانون ارزش »مارکس )

است.   تغ  مندی نظام   لیتحل  اوشده  نوزدهم   داری سرمایه  ی توسعه  سرشت  رییاز  قرن 
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عنوان   تحتسه    بخش  ی هدف اصل  ، رقابت  لیوتحلهیتجز  عرضه کرد.در آلمان    ژهیوبه

 ی منطق   ی جهینت این    به  نگیلفردیه  است.  «رقابت آزاد  ی هاتیو محدود   یمال  ی هیسرما»

 : کنددیگر عمل نمیکار مارکس  ی ارزشیه ظرنکه  رسد می خود  نقد

  مت یو سطح ق  ی اجتماع  دیتول  ومرجپرهرج   خصلت  انگریرا ب  متیق  ،کیاقتصاد کالس

بهرهوارا   به  م  نیروی   یاجتماع  ی وربسته  ع پنداری کار  قانون  اما  از   متیق  ینید.  فقط 

م  قیطر ترکی رقابت  اگر  کند.  را    ی،انحصار  باتیتواند عمل   زمان هم برچینند،  رقابت 

  نی ، از بشود  غالبآن   قیاز طر  تواندی م  درواقع  متیق  ینیع   نونرا که قا  ی اله یوس  یگانه

ق نبری م بتوان    دیگر  متید.  که  نیست  تمر  کرد  نیی تع  ین یع  طوربهمقداری  به   نیو 

فرض شیپ؛  شودی م  لی، تبدکنندآن را دلبخواه تعیین می که    ی افراد   ی برا   ی حسابدار

مستقل از   یضرورت  ه و ن  ی خودسرانه و تصادف  ی زی، چینی و نه ع  ی، ذهنجهینت   ی جابه

 که   حالنیدرع  ی انحصار   بیترک  که  رسدی به نظر م.  دخیل  ی هاطرف  یِاراده و آگاه

 .داردارزش او    ی نظریه  به زوال  لیزمان تماهم   ، کندیم   دییمارکس را تأ  تراکم  ی هینظر

 من( از دی؛ تأک228 .ص :)همان

  یمال  ی هیدر سرما  مارکس  داری سرمایه  نظامحرکت    ن یقوان  نیگزیجا  ی زیچه چ

به   داری سرمایهبا دولت    عمومیکارتل    آمیزشمعتقد بود که    نگیلفردید؟ هش  خواهد

از و  ا  .شودیممنجر    «افتهیسازمان   داری سرمایه» دفاع    رفورمیستی  مسیر  در 

 کرد:می استدالل   یدموکراسال یسوس

  د ی تول  یِرقابت آزاد با اصل اجتماع  ینیگزیجا  ی به معنا   افتهیسازمان  داری سرمایه

وظی زیرمه برنا است.   مساعدت   دنفراخوان  ،یکنون  دموکراتال یسوسنسل    ی فه ی شده 

اقتصاد  دارانسرمایه  تیو هدا  دهیسازمان تحت  اقتصاد    نیا  لی تبد  ی برا  یدولت   ی به 

 (203  .ص:  1990  21، نی به نقل از گر  نگیلفردیک است. )هیدولت دموکرات  تحت هدایت

طبقات   فی بازتعر  یدولت  سم یالیسوس   عنوانبه   سمیالیسوس   یعنی خصلت  و    یشد 

استدالل چنین  کند.  می د که کدام حزب از آن استفاده  کرمی   امر تعییناین    رادولت  
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 سازوبرگ ند  توانی م  ند،رسبانتخابات به قدرت    قیها از طرست یالیشد که اگر سوسی م

برا  یدولت اهداف    ی ابیدست   ی را  سرندی کارگبه   «یستیال یسوس»به   ی هااست ی. 

  ی غرب  ی در اروپا  ی دارهیرفاه سرما  ی هادولت  ی سرانجام به توسعه  کیکراتودمال یسوس

 کمک کرد.

ه  یدارهیسرما  یِست یال یسوس  ی پردازهینظر  خیتار از  شکاف  نگیلفردیپس    ی با 

رقابت مارکس همچنان    ی هیکه معتقدند نظرکوچک    یتی اقل  نیب مشخص شده است  

دارد اعراب  از  نظر  محلی  اکثرارزش    ی هیو  و  است،  معتبر  او  شامل   پرنفوذی   تیکار 

از   ینوع  در دفاع از پیدایشکه    چهارم  المللنیبو  سوم    المللن یبدوم،    المللبیناحزاب  

اند  کرده  دعادوم آشکارا ا  ی مقولهدر    ی . برخکردندی استدالل م  ی انحصار  ی دارهیسرما

ی جهینت   نیها از ا( اکثر آن6  نوشتنک. پی)  آیدبه کار نمی   گریکه قانون ارزش مارکس د

 .اندپا پس کشیده خود  ی هینظر  بسیار مهم

رقابت    ی هیدوباره کشف کردند که نظر  ستی، اقتصاددانان مارکس1970  ی در دهه

 ی که صف طوالن   ددارتفاوت    «رقابت کامل»  کینئوکالس  ی هیآزاد مارکس اساساً با نظر

،  (1966)  ی زئیگرفته تا پل باران و پل سو  نگیلفردیاز ه   ،ستیپردازان مارکسهیاز نظر

کشف مجدد است، چهار دهه   نیا  انشگامیپیکی از  که    خیاند. انور شفرض کرده  کسانی

 ک ی کرد تا    یمارکست  متحده به مقوال االتیا  یمل  ی هاحسابت  مقوال   لیرا صرف تبد

 قانون ارزش   مبنای بر    متحدهاالتیا  یدارهیسرماعملکرد  از    ی مارکس  ی تجرب  ی مطالعه

تناک،   خی)ش  دهدارائه   ش2010  22و  از  2016  خ،ی؛   نظریات   ،یمارکس  گاهنظر( 

  ن یبوخاریات  نظر  ازجمله،  آمدند  که پس از آن  ی انحصار  ی داره یو سرما  یمال  ی دارهیسرما

 یدار ه یسرما  دیتول  یوه یمارکس در مورد ش  ی هیاز نظر  ی سوءفهم جدمبتنی بر    ن،یو لن

  تی و حما  یوابستگیات  نظر  ازجمله  یمهم  یاسیو س  ی و منجر به اشتباهات نظر  ندبود

؛  1991  ،ی ری. )نی شدندجهان  ی دار هیبه بازار سرما  اردوتازهکشورهای    «یِمل  ی از »بورژواز

 (.2018 ،اوت

 ن یلن  شتازیحزب پ یهینظر
کرد؟«  در  ن یلن باید  در    ی نوشته   از  (1902)  »چه    ، 1874  ی هیژوئ   1انگلس 

برای   ، که در باال ذکر شد  (1850)  آلمان  ی درجنگ دهقان  بر   ی پیشگفتار«مهیضم»
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.  کندی م  قولنقل  پرولتری  کیدموکرات  )سانترالیسم( ییمرکزگرا تنی برمب حزباز  دفاع

تواند وجود داشته  نمی  ی جنبش انقالب  چیه   یانقالب  ی نظریهکه بدون    لنین با این ادعا

 : د کنی م در ادامه استدالل باشد،

داشته وجود  توانست  نمیکارگران    انیدر م  کراتودمال یسوس  یکه آگاه  میاما گفته 

دهد یکشورها نشان م  تمام  خیها آورده شود. تارآن  ی برا   رونیاز ب  دیبا  یآگاهاین    .باشد 

  را   کارگری  یهیاتحاد  یقادر است آگاه  فقط  شبا تالش خود  صرفاً  کارگر  ی که طبقه 

اتحادیهاعتقاد را که    نیا  ی عنی  بپروراند، با کارفرمایان و کوشش  تشکل در  ها، مبارزه 

 کهیدرحال .است و غیره، ضروری  الزمبرای مجبور کردن حکومت به تصویب قانون کار 

نظر  سمیال یسوس  ی هینظر تاریفلسف  اتیاز  اقتصاد  یخ ی،  که کرد  پیدا    شکل  ی و 

  گذاران ن ای. بنبه وجود آوردند  ،روشنفکران  یعنی،  داراطبقات    ی کردهلی تحص  ندگانینما

به    هاآن  یاجتماع  خودشان طبق منزلت،  مدرن، مارکس و انگلس  یعلم  سمیال یسوس

هم  ییبورژوا  ی روشنفکر به  داشتند.  روس بیترت  ن یتعلق  در   ینظر   ی آموزه ،  هی ، 

 دیکارگر پد  ی جنبش طبقه   ی خودانگیخته مستقل از رشد    یکسره  یکراسودمال یسوس

روشنفکران    انیدر م  شهیاند  گسترش  رِیناپذو اجتناب  یعیطب  ی نتیجه   عنوانبه و    ؛آمد

آموزه    نی، ا1890  ی ، اواسط دههموردبحث  ی . در دورهظاهر شد  یانقالب  ستیال یسوس

بلکه   کرد،بازنمایی می را    23«کار  ییرها»گروه    ی شده بندی صورتکامالً    ی برنامه   تنهانه

،  1902،  نیخود جلب کرده بود. )لن   جناحبه    از پیش  زی را ن   ه یروس  ی جوانان انقالب  تیاکثر

 (یاصل متن در دیتأک

وجود دارد. اوالً،   نیلن  شتازیحزب پ   یهینظردر مورد    یدیکل  ینکته سه  

آشکار درباره  یهینظر  از  ستیگسست  مارکس   تر شیپکه    ایپرولتار  یخود 

 یبرا  یکه مارکس و انگلس فرصت  امر   نیادر نظر گرفتن  )با    قرار گرفت  موردبحث

ظهور   با توجه به  شمولجهان  ی طبقه   مثابهبه  ایپرولتار  یی خودشان دربارههینظر  تجدید

بر  گری کار  تیشرافا جاها  ایتانیدر  بلشونداشتند(.    گرید  ی و  نقش   کیدوم، حزب 
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اکتبر،    یستیالیانقالب سوس  ژهیوبه،  1917در سال    هیروس  یهادر انقالب  یمهم

همان  کرد.  فایا که  اگرچه،  میه طور  برا2017)  24ویل چاینا  نیری   ،یبررس  ی ؛  ، نک. 

کردند، به    فایکه شوراها ا  ی اکتبر را با تمرکز بر نقش  ات  هیاز فور  عی( وقا2017دسامبر  

درخشان م  یطرز  کارگران    ی کننده ت یتقو  متقابالً  وانفعالفعلکند،  ی بازگو  جنبش 

 خ یتار  ی دولت کارگر  نخستینکه  بود    کی حزب بلشو  با  گرجیبسو خودیافته  خودسازمان

محور آورد.  وجود  به  کهنقش   تیرا  ایفا   گرجیبسخودو  یافته  مانزخودسا  ی شوراها  ی 

 « شوراها  بهتمام قدرت  »شعار    اقتباس( و  1917  لی)آور  ن یلن  لیآور  ی تزهادر  کردند،  

 در لنین  (.  2017  ی هیژوئ  25ه، ی)ل  شناخته شد  تیبه رسمها در ماه مه  کیتوسط بلشو

و دولت  1917سپتامبر  -)اوت  انقالب  دولت  فقرات  ستون  شوراها  که  کرد  استدالل   )

  ن ی، تنش در ذهن خود لنحالنیباا.  دهندی متشکیل  به قدرت    دنیرس  دررا    ی کارگر

جزوه   کامل  عنوان  می در  و  که  د  وشآشکار  انقالب  و  در   ایپرولتار  یهف یوظدولت 

 ف ی تکل  ن ییتع  طبقه   ی حزب است که برا  ، نیاست که در ذهن لن   روشن.  است  26انقالب
که شوراها   کردی مارکس و انگلس استدالل م  تعالیماز    ه تأسیباو  اگر    ی حت  کند،ی م
 دهند!  شکلرا  ندهیآ ی دولت کارگر  دیبا

تضاد خودش، م نیاورد و به مسال دوا  20که حزب بلشویک بیش از  سوم آن 

 یک حزب استالینیستی، بدل شد.از آن زمان نیز هیچ حزبی مانند حزب لنین

است.نایجاد   دوره  ی ارتقامشکل    شده  در  قدرت  ساختار  رأس  به  از    ی حزب  گذار 

 ی هاارگان  کهییجاازآنآشکار شد.  متأسفانه    1923در سال    سم،یالیبه سوس  ی دارهیسرما

در سال    یپس از شروع جنگ داخل  مردم کارگرقدرت  گر  جِیخودبسیافته و  خودسازمان

  ند، در اروپا شکست خورد  ارانتظمورد  ی هاانقالب  منحل شدند،و    رو به افول رفتند  1918

اقتصاد خود مواجه شد،    ی دیتول  تیظرف  بخش اعظم  ی با نابود جوان    ی شورو   ی و جمهور 

  1922  ی هادر جامعه، دولت و حزب کرد. در سال یافتن  شروع به گسترش    یبوروکراس

 یهااست یس  هیعلرا   یاسیس ایمبارزه  ،مغزی   ی سکته  با بانیگربهدست  نی، لن1923و 

 (. 2010 ن،یبه راه انداخت )لن  ن یاستال جوزف  ریاستو به رشد به ر یبوروکراس
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 نیترو مصمم   نیرتریبص به  بود و    1917انقالب اکتبر    ان اصلیرهبراز  که    یتروتسک

انحطاط    لیشد، دال تبدیل    سمینی استال  ی در برابرانقالب  ستیال یسوس  ونیسیرهبر اپوز

 :دهد ی م  حیتوض ریرا به شرح ز یستیال یانقالب سوس

مانده بود توانست  پرولتاریایی که هنوز در بسیاری جهات عقب  کهنیابه دلیل    قاًیدق

ی دیکتاتوری سوسیالیستی  فئودالی به عرصه نیمهدر ظرف چند ماه از قلمرو سلطنت  

اجتناب بود. این ارتجاع از طریق یک جهش کند، ظهور ارتجاع در صفوف آن غیرقابل

ی این ارتجاع با  سری امواج متوالی تکامل یافته است. شرایط و وقایع خارجی در تغذیه

ب به انقالب  اند. دخالت بعد از دخالت رخ داد. کمک مستقیم غررقابت داشته   گریکدی

رفت، فقری شوم و درازمدت بر کشور آن رونق اقتصادی که انتظارش می   ی جابه نرسید.  

ی کارگر نیز یا در جنگ داخلی ی طبقه برجسته   نمایندگان  کهنیا  مضافاًسایه افکند.  

ترتیب، پس از یک  ها گسستند. و بدینکشته شدند و یا چند درجه ارتقا یافتند و از توده

از خستگی، خمودگی و  بقه ساتنش بی  امیدها و توهمات، دورانی طوالنی  نیروها و  ی 

برای   با فروکش کردن »غرور کارگری«، جا  انقالب فرارسید.  نتایج  از  نومیدی محض 

طلبی گشوده شد. بر فراز این موج بود که قشر جدید روان شدن سیلی از جبن و جاه 

 فرماندهی به جایگاه خود راه یافت. 

ا بوروکراسی    یونیلیمپنج رتش سرخ  مرخص کردن  پیدایش  در  نقش  از خدمت، 

های مهم شوراهای محلی و اقتصاد و بازی کرد. فرماندهان یک ارتش پیروزمند، سمت 

آن نظامی را پیاده کردند که ضامن    جاهمهآموزش را به دست گرفتند و با سماجت  

ها از ی زمینهدر همه  جیرتدبهها  ، تودهبیترتنیابهپیروزی در جنگ داخلی شده بود.  

 شرکت واقعی در رهبری کشور کنار گذاشته شدند. 

بورژوازی شهر و روستا که اینک به خاطر »نپ« دوباره سر برافراشته بود قشر خرده

گستاخ  هرچه  می و  و  تر  امید  پرولتاریا،  درون  در  ارتجاع  ظهور  با   ینفس اعتمادبهشد، 
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یکی از عوامل و کارگزاران   عنوانبهالعاده پیدا کرد. بوروکراسی جوان که در بدو امر  فوق

می احساس  اینک  بود،  کرده  علم  قد  محکمهپرولتاریا  به  بدل  که  بین  کرد  داوری  ی 

 شد.به استقالل بوروکراسی افزوده می   ماهبهماه طبقات شده است. 

نیرویی عظیم در همی با  نیز  آورد. هرچه ضربات ن جهت فشار می اوضاع جهانی 

طبقه سنگین  بر  میتری  وارد  جهان  کارگر  شوروی    نفس اعتمادبه آمد،  ی  بوروکراسی 

از نظر ترتیب زمانی به هم مرتبط بودند، بلکه    تنهانه شد. این دو در واقعیت  بیشتر می 

کرد. ها وجود داشت و دوطرفه عمل میی علت و معلولی متقابل نیز بین آنیک رابطه

ها نیز باعث رشد  کردند و شکستهای پرولتاریا کمک می رهبران بوروکراسی به شکست 

می  عقب بوروکراسی  و  بلغارستان  قیام  سرکوب  خفت شدند.  کارگران نشینی  حزب  بار 

سال   در  استونی 1923آلمان  تالش  ماندن  عقیم  سال  ،  قیام  در  اضمحالل  1924ها   ،

رفتار ناشایست حزب کارگران لهستان هنگام روی    ی اعتصاب عمومی انگلستان وخائنانه 

پیلسودسکی آمدن  سال    27کار  سال    وقمع قلع ،  1926در  در  انقالب چین  وحشتناک 

ای  ها فجایع تاریخیاین  -تر اخیر در آلمان و اتریش  های شومو سرانجام شکست   1927

بوروکراسی های شوروی کُشت و به  هستند که ایمان به انقالب جهانی را در دل توده

؛  1936)تروتسکی،    تنها نور رستگاری، بیشتر و بیشتر باال بیاید.  عنوانبهاجازه داد تا  

 28تأکید از من( 

ها ی بندو جناح  هاشیگرا  منع  یبرا  کیدموکراتضد  ماتیتصم  نیهمچن  یتروتسک

 .کرد  ریحزب را تسخ یراحتبه   نسبتاً یبوروکراسچرا که داند می  یل یدلدر حزب را 

این مبارزه هنگام اختتام جنگ داخلی چنان شدت گرفت که قدرت دولتی را در  

، یعنی در روزهای شورش کرونشتات که 1921معرض خطر سقوط قرار داد. در مارس  

ی حزب ها را به صفوف خود جلب کرد، دهمین کنگره کمی از بلشویک  چنداننهتعداد  

یاسی غالب در دولت را به حیات درونی قدغن کند، یعنی رژیم سها را  الزم دید جناح
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اقدامی استثنایی به   عنوانبه ها نیز  دهد. این عمل قدغن کردن جناحانتقال  حزب حاکم  

می  می شمار  که  می آمد  گذاشته  کنار  اوضاع  جدی  بهبود  نخستین  با  شد.  بایست 

یش  ی مرکزی در استفاده از این قانون جدید بسیار محتاط بود و ب، کمیتهحالنیدرع

از همه مراقب این بود که مبادا این اقدام منجر به ایجاد اختناق در حیات درونی حزب 

 شود.

شان چیزی نبود جز اقدامی ناخواسته ولی الزم در برابر اما آن تصمیمات که انگیزه 

از   منحصراًشرایطی دشوار، با مذاق بوروکراسی که اکنون دیگر زندگی داخلی حزب را  

، لنین که 1922نگریست، سخت جور درآمد. در همان سال  اری میدیدگاه تسهیالت اد

کوتاه بهبودی  یک  طی  بود،  کرده  وحشت  بوروکراسی  خطرناک  رشد  در از  مدت 

 عنوانبه کرد؛ جناحی که  اش، خود را برای مبارزه علیه جناح استالین آماده می بیماری 

کرده بدل  دستگاه حزبی    به محور  تسخیر دستگاه دولت، خود را  ی سوبه نخستین قدم  

ی او با این ارتجاع درونی شد. از آن ی دوم و سپس مرگ لنین، مانع از مقابلهبود. سکته 

با زینوویف و کامنوفپس، تمام تالش همدست بود،   29های استالین که در آن زمان 

وقف این شد که دستگاه حزب را از قید کنترل اعضای پایه درآورد. در این مبارزه که 

ی همکارانش  گرفت، استالین در میان همهی مرکزی صورت می برای »ثبات« کمیته 

  30)همان( تر از آب درآمد.اطمینانپیگیرتر و قابل 

رو به رشد   یبوروکراسی  بهغل  قی از طر  هیروس  یست یالیانحطاط انقالب سوسپس از  

آن با    ینیگزیآن و جا  ی و هنجارها  و برنامه  کیحزب بلشو  ی کارگر و نابود  ی هاتوده   بر

کمون کمون  ی رهبر  ی سازپاک  ،یست ینی استال  ستیحزب  صفوف   المللبین   از  ستیو 

 . دآم دنبال به  مسکو یخارج است یس ارآن به ابز لیتبد و  ی ستیکمون

 سرانجام   دو دهه دوام آورد تا  باً یتقر  نیلن  شتازیحزب پ  ،یخیتار  لحاظ  از  بنابراین

، هرگز حزب گذردیم  اضمحاللشکه از    یصدسال شود. در طول    لیخود تبد  متضادبه  

 مانند آن وجود نداشته است.   ی گرید ی کارگر
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  ی ستین یاستال  شان یو هنجارها  اندازچشم در برنامه،    ستیاحزاب کمون  ی عمده   بخش

و کمک کرد    1938آن در سال  تأسیس  به    یچهارم که تروتسک  لالملبینبودند. احزاب  

برخ قابل   یدر  اجتماع  ی کارگر  ی هادر جنبش  یتوجهموارد سهم  داشتند، هرگز   یو 

در  ی نظر  ی هاابهامات و تنش   ی همه  ها. آننشدند   یغاتیتبل  ی هااز سازمان  بیش  ی زیچ

  افزودند   هابه آن  ی راد یو موارد جد  را به ارث بردند   یو تروتسک  نیخود لن  ی هانوشته 

 (. 2020اکتبر  ،ی ری)ن

گسترده   با ابعاد  یاسیو س  ی نظر  ییخطا  ژهیوبه  ی اتحاد شورو  از  یتروتسکوصف  

ی دولت کارگری مطابق وارهها، طرح با وجود تمام الپوشانیکرد که »  اقراراو    اگرچهبود.  

و دولت بالفعلی که اکنون استالین در رأس آن قرار    ،های مارکس، انگلس و لنینبا گفته 

همچنان اصرار داشت که اتحاد شوروی، اما    ،«دارد، زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند

 . مانده است باقی ولو منحط  دولتی کارگری 

از همان   و  به خود می  آغاز، خصلتیدولت مستقیماً  از گیرد:  دوگانه  که  آنجا  تا 

 در   ؛ تا آنجا که ، خصلتش سوسیالیستی استکندر تولید دفاع می مالکیت اجتماعی ابزا

  کند، با عمل میداری  سرمایهارزش  ]قانون[    بر مبنای معیارهای زندگی    نعماتتوزیع  

عواقب امر تمام  این  از  که  می   ی  استشودناشی  بورژوایی  خصلتش  توصیف .  ،  چنین 

است   ممکن  فقط    کند.  مشمئزرا    متحجر  گرایانمکتب و    اندیشانجزممتناقضی  ما 

 31(1936)تروتسکی،  . مراتب تأسف خود را به آنان عرضه کنیم توانیم می 

دولت را فقط و فقط در  ی تروتسکی برای سرپوش گذاشتن است.  آخرین جمله
دولت کارگری دانست که تحت مدیریت و کنترل مستقیم کارگران    یک  توانصورتی می 

 سی ضدانقالبی! باشد و نه در دستان بوروکرا

  د، یابزار تول  یِدولت  تملکرا به    ی دولت کارگر   ی مارکسیِنظریه   یتروتسک   ن،یبنابرا 

ی این حتی اگر همه ؛داد لیشده تقل ی زیرو اقتصاد برنامه  یالمللن یکردن تجارت ب یمل

 یخود تروتسک   ی ه به گفتهکباشند    ست ها کامالً در دستان بوروکراسی استالینیاهرم

 « بود. یضدانقالب »سراپا 
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های دیگر به ای از دولتدسته  الملل چهارم«»بینباعث شد    ی نظر  ی ملغمه  نیا

را   دوم  جهانی  جنگ  از  پس  استالینیست  احزاب  به به رهبری  دولتخطا  های عنوان 

 الخلقه بشناسد. ناقص  هرچندکارگری 

که ارتش سرخ اشغال    ییدر کشورهادوم    یجنگ جهان  انیدر پا  یشرق  ی اروپا  در

 مجدداً   ستیینی استال  ی اتحاد شورو  با  کرده بود، اقتصاد و جامعه در امتداد خطوط مشابه

  ملینبرد  پس از    یستینیاحزاب استال  ،تنام یو و  نیچ  ،یشمال  ی شدند. در کره   بازسازی 

 . دندیبه قدرت رس سمیالیو امپر درونی عارتجا هیعل

جنبش   کوبا،  که    دلیف  ی ژوئیه   26در  جنبش   آمالکاسترو  از  را   یهاخود 

سال  ی م  نیالت  ی کایآمر  کِیدموکرات-گراملیو    ست یالیامپرضد در  به    1959گرفت، 

 سمیالیدر برابر امپر  یستادگیو ا  یکاسترو در انجام اصالحات ارض  ی . رهبردیقدرت رس

.  رفت  ی بلوک شورو  سراغ  به  دیجد  کیپلماتیو د  ی روابط اقتصاد برای    ،متحده  االتیا

از    کی  ،1961  لیآور  16در    یسخنران  کیکاسترو در    دل یف   ج یخل   ی حملهروز قبل 

 را هدف انقالب کوبا اعالم کرد. سمیال ی، سوسهاخوک

و  ن،یچ  ،ی وگسالویدر    کیدموکرات-گراملی   یانقالب  ی هاجنگ کوبا    تنامیکره،  و 

عمدتاً  پشتیبانی را  دهقانان    خود  آوردند  بهاز   د، یجد  یهامیرژ  ن یا  یهمه .  دست 

مارکس   سمیالیاز سوس  کدامچیکردند. اما ه  فیتوص   یستیالیرا سوس  شان خود

 ی دولت  ا یساختند،  ن  نیلن  یرا بر اساس الگو  ینکردند، احزاب  یرو یو انگلس پ

کار/ندارند توسط  که  .  شوداداره    گرجیو خودبس   هدگران خودسازماننداشتند 

 دست آلت  هاآن   در اند که دولت  بوده  یحزبتک  یهاها دولتآن   ی، همهدرواقع

 حزب است.

 دموکرات ال یسوس  ی ا احزاب تودهعمدتاً  را    ستمیقرن ب  یستیالیسوس  خیتار  ن،یبنابرا

 یدر اروپا  یانقالباشی و پ   ی انقالب  ی هات یها با هم تمام موقع د. آن ننوشت  ست ینی و استال

در   سمیظهور فاش  جلوگیری از ی  خود را برا  ی روهایبردند و نتوانستند ن   نیرا از ب  یغرب

 آلمان متحد کنند. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion
https://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion
https://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion
https://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion
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 ویکمبیستقرن   سمی الیسوس.  3بخش 
به   دیاجازه ده  ،ویکمبیست قرن    ی برا  سمیالیسوسبارز    ی هایژگیو  ترسیمقبل از  

آغاز   هابا آن  جستار  نیکه ا  ینیآغاز  ی هادر دهه  دزابشر   شناختیبوم   یهاانفجار بحران

؛  2018اکتبر    ،ی ری؛ ن 2017مه    ،ی ری)ن  امطور که استدالل کرده همان  بازگردم. اگر   ،شد

 ییهاآن  ازجمله  ،یشناخت بوم  ی هابحران  نیا(  2022مارس    ،ی ری؛ ن 2020مارس    ،ی رین

تهد ر  تیبشر  ی برا   ی وجود  داتیکه  سرما  شهیهستند،  تمدن    یصنعت  ی دارهیدر 

محور بوم   ستیال یسوس  ی نده یاز آن در جهت آ  دیبا  تیبشر  ، پس محور داشته باشندانسان

 فراتر رود.

 ن یآنتروپوس
صنعت   ودوشصتو    ستیدو انقالب  آغاز  از  سال    یسال  در  انگلستان  ،  1760در 

)عصر    نیآنتروپوس دوم،    یپس از جنگ جهان  ژهیوبه  ی دار ه یشدن سرمای گسترش صنعت 

  اند کردهاستدالل    ی ا ندهیفزا  طوربهما به ارمغان آورده است. دانشمندان    ی برا ها( را  انسان

 یخت شنانیزم  دوران،  نیهولوس که    اندموافقنیز    نیزم  ی کره   نظام  و اکنون دانشمندان

پ  11.700که   جا  شی سال  شد،  به    ی آغاز  را  حت   ن یآنتروپوس خود  است.   ی داده 

مرزبند  ینگاراننه یچ زمان  ق یدق  ی که  جدول  ال   ی و   مطالعه را    یسنگ   یهاهیرسوب 

که   دشی م  مشخص  ییبا آب و هوا  ن یهولوس   کهیدرحالموافق هستند.    زین   کنند، ی م

 یهابحران   نیآنتروپوس  ،بود  ی بر کشاورز  یمبتن   ی هاظهور و گسترش تمدن  پشتیبان

 اتیح  اعظم  بخشد،  نکه اگر کنترل نشو  است  هما به ارمغان آورد  یرا برا  یجهان

 .کرد خواهند نابودرا  ت،یبشر ازجمله ن،یزم یاره یس بر

اشاره کنم.    شناختیبوم  ی هاانفجار بحران  ی بارهمنبع در  کیفقط به    دیده  اجازه

و   33)راکستروم   زمینی  کرهبحران    ی دربارهرا    ی ا مطالعه   32استکهلم   ی آورتاب  مرکز

  9منتشر کرد که  را  ( 2015و همکاران،  34)استفن  بسط جوانب آن( و 2009همکاران، 

را    ( بشری«   جوامع  یبرا   منیا  یاتیعمل  ی فضا  ی هاآستانه»)  ی زمیننظام کره  حدومرز

تغ  ییشناسا است.  ششم(   «کرهستیز  یکپارچگ»یو    یمیاقل  راتییکرده  )انقراض 

موارد   ریدر سا  راتییتغ  جادیباعث ا  هم  رایز»  اند،شده   ن ییتع  یاصل  ی حدومرزها  عنوانبه

 از: اندعبارت حدومرز 9 این .«رندیگیقرار مآن تغییرات  ریتأثتحت  و هم شوندی م

http://www.stockholmresilience.org/21/about.html
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 ات اقلیمی رییتغ .1

 (ششم انقراض یعنی)  کرهزیست یکپارچگیدر  اترییتغ .2

 ازن استراتوسفر ی هیال  بیتخر .3

 انوسیشدن اق ی دیاس .4

 ( تروژنیفسفر و ن ی ها)چرخه ییایمیوژئوشیب ی هاانیجر .5

 ( ییزداجنگل  ،مثالعنوانبه ) ارضی ستمیس رییتغ .6

 نی ریآب ش مصرف .7

و    وهواآبکه بر  اتمسفردر  یکروسکوپیاتمسفر )ذرات م 35آئروسل گذاری بار .8

 د(نگذاری م ریزنده تأث های ارگانیسم 

آال   دیجد  ی هاتیموجود  یمعرف .9 راد  ،ارگانیک  ی هانده ی)مانند    و،یواکتیمواد 

 (.هاک یکروپالستینانومواد، و م 

بزرگ  -ژئوکره  یِالمللن یب  ی برنامه »  پژوهشیِ  گزارش  ،(2015)  36شتاب 

 :رسدی م انیبه پا ریز گیری نتیجهبا  37،«کرهستیز

 صیتشخقابل  نی زم ی کره در سطح  وضوحبهاکنون  یانسان ی فزاینده  راتییتغ آثار

را نشان   ییهاواکنش   اینک  نیزم  ی کرهکرد  کار  ِیدیکل  ی هااز شاخص  ی اری. بسهستند

انسان بر   ردپای است.    ارهیس  نیا  برانسان    ردپایاز    یناش  ی تا حد  کمدستکه    دهندی م

اجزا من انوس یاق-  ی جهان  ستیزطیمح  ی تمام  ساحلاها،  خشک  ،یطق  و   ریتأث  -یجو 

 گذارد.ی م

  ، ین یشهرنش  ،یانسان  تیجمع  ی کند که رشد تصاعد ی اشاره م  ییهامقاله به داده  نیا

 ه،ی اول  ی انرژ  مصرف  ،یخارج  میمستق  ی گذارهیسرما  ،ی واقع  یناخالص داخل  دیرشد تول

هوا  ی سدها سفر  گردشگر  ییبزرگ،  تول  مصرف  ،ی و  کود،   دیآب،  مصرف  کاغذ، 

سطح،    ی دما  تروژن،ی ن  دیاکسی دمتان،    ، کربن  دیاکسی د، مخابرات، انتشار  ونقلحمل

استراتوسفر، ص اق  ی دیاس  ،ییایدر  یهای ماه   دیازن  نانوسیشدن    ، یساحل   تروژنی ها، 

http://www.igbp.net/globalchange/greatacceleration.4.1b8ae20512db692f2a680001630.html
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 یکرهزیست  بیتخر  کشت اراضی و  ،ییاستوا  ی هارفتن جنگل   نی از ب  گو،یم  ی پرور ی آبز

نشان ند،  اهشد  ی آورگرد  بار  نیاول  ی راها بکه داده  یاز زمان   ای  1750از سال    را  نیزم

 شناختیبوم   یبه فروپاش  اگر به حال خود رها شوند، روندها،    نیدهد. واضح است که ای م

 (.دی نی را بب نجایا ،نمودارها ی )برا دارنداشاره  ندهیدر آ

 محورسوسیالیسم بوم
 ویکمبیست قرن    سمیال ید که سوسندهیبالفاصله نشان م  ی وجود  ی دهایتهد  نیا

همان   ی شناختبوم   دیبا کردباشد.  بحث  باال  در  که  آگاهانه  اهطور  انگلس  و  مارکس  م، 

کنار گذاشتند تا   یخ یتار  سمیالیرا در ساخت ماتر  عتیبه طب  تیبشر  ی تعامل و وابستگ

بر   را  پرولتار  یطبقات  نبردتوجه  نقش  در  یو  سوسا  کنند.    ی ستیال یانقالب  متمرکز 

 : نوشتند یآلمان ی دئولوژیاها در آن ،بیترتنیابه

توانیم به ماهیت فیزیکی بالفعل انسان بپردازیم و نه به شرایط البته در اینجا نه می 

می طبیعی  آن  در  را  او خودش  که  زمین   -یابد  ای  شرایط  آبیعنی  نگارانه، شناختی، 

ها در مسیرِ طبیعی و تغییراتِ آن  مبانینوشتن تاریخ همواره باید از این  اقلیمی و غیره.  

 . )تأکید از من، همان(ها آغاز شودانسان تاریخ از خالل کنش

ا  پاسخدر    گراستیزط ی جنبش مح  ی با توسعه  برخبحران  نیبه  متفکران و   یها، 

کنند دست   یپاسختا    افتادند  صرافت  به  ستیالیسوس  های نایجر آن.  وپا  از  ها برخی 

محیط رگه پلتزیستهای  به  را  افزودهگرا  خود  سیاسی  آن.  اندفرم  از  نام برخی  ها 

اند تا عالقه و توجه خود را به تغییر دادهشناختی«  های بومرا به »سوسیالیست خودشان  

ری تا آنجا پیش  تتعداد کم .  ی بشری مشخص کنندشناختی رویارو با جامعهمسائل بوم 

نظریات    اندرفته بوم که  گنجاندن سوسیالیست  صراحتاً  و  پرداختن  برای  را  شناختی 

د نظریهطبیعت  مارکس،  ر  آثار  از  تفسیری  از  استفاده  با  اغلب  سوسیالیستی،  پردازی 

 41کالرک   40؛ بالمی فاستر،2002  39؛ کاول، 1998  38مثال، اوکانر، عنوانند )به نتدوین ک

 (. 2015 44؛ مور،2015 43؛ لووی، 2010 42و یورک، 

نظریه کلی،  بیان  سوسیالیست  به  و  سوسیالیست  بر  بوم های  عامدانه  شناختی 

داری« تمرکز دارد  هایی در »سرمایهکنند و دومی بر گرایش داری« تمرکز می»سرمایه

https://www.anthropocene.info/great-acceleration.php
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شوند. اکثر شناختی منجر می های بومزیست شده و به بحرانکه باعث تخریب محیط 

شناختی،  های بومی مارکس برای پرداختن به بحراناند که نظریهها استدالل کردهآن

شناختی های بومد جرح و تعدیالتی است. فاستر و همکاران با استناد به بصیرتنیازمن

 46»گسست متابولیک«  ی در بحث او درباره(  2000؛ فاستر،  1999  45مارکس )بورکت، 

رغم اختالفات حال، علیشناختی است. بااینی مارکس ذاتاً بوماند که نظریهادعا کرده

به  ها ازهای متفاوت آننظری و سنجش  کنند که  طورکلی استدالل می مارکس، همه 

شناختی است و برخی صراحتاً شکلی های بوم دارانه )رشد( مسئول بحرانانباشت سرمایه 

 پذیرند.شناختی می های بومی بحرانواسطهعنوان علت بی از »حدود طبیعیِ رشد« را به 

نظری و تحلیلیِ ی  ماند، هرگونه مالحظه ها می ی بررسی آنآنچه خارج از حیطه

ها با آغاز از است که بسیاری از آن  های بشری شناختیِ تمام تمدنهای ضدبومگرایش

شناختی دچار شدند.  های بوم پیش از عصر حاضر( به بحران  4500-1900تمدن سومر )

گیرند که چگونه مارکس و انگلس عامدانه ماتریالیسم تاریخی ها همچنین نادیده میآن

طبیعت  ظریهن  عنوانبهرا   از  انتزاع  در  جامعه  و  تدی  کردند  ی شده بیان  گاهنظروین 

ای را پروراند که ی تاریخ بشر، باید نظریهخودشان این است که برای بحث بسنده درباره 

آگاهانه اندرکنش جامعه و طبیعت و وابستگی نهایی انسان به طبیعت را در خود ادغام 

 کند. می 

م و اه کرد  یکه در باال بررس  20و    19ن  وقر  یست یالیسوس  اتینظر  ن،یبنابرا

اساساً    ویکمبیستقرن    یشناختبوم  ستیالی سوس  اتینظر  اعظمبخش  

هستند  یهاهینظر نظر  عتیطب  رای ز  ،جامعه  چارچوب  از  باقآن   یخارج   یها 

و منفعل   افتهیتی ئیشمعموالً    رد،یگیقرار م  موردتوجه  عتیطب  یماند. وقتیم

انسان  ا  .مانندی م  یباق   خیتار  در  تیعامل  گانهیها  است.  بر   یمسئله  ن، یعالوه 

اخالق   دیکلعنوان  بهاست،    عتیاز طب  یگانگیب  ی جلوهام  استدالل کرده که    ی محورانسان

استثنا2021  ی هیژوئ  ،ی ری)ن  دوشمیگرفته    دهیناد  یکلبه   یطیمحستیز  ، ری اخ  یی(. 

 یه ینظر در نظردی تجد  ی برا  یناموفقاست که تالش    47مور   .ویبلاد  سونیج  ی پردازهینظر

 یرانسان یغ   عتیبه طب  بخشیدن  تیعامل  ی برا   «یدارهیو »سرما  خیتار  راجع بهمارکس  

 (2016 ،ی ری ن  نک. ،ی انتقاد ی بررس ی ابر ؛2015داشت. )مور، 
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م  اهداد  ام، بسط و گسترشمحور نامیده بوم   سمیال یسوسآنچه را که  ،  2009سال    از

که   سم یالیسوس  در باب  ی اهینظر  :(2021  ،ی رین  نک.آن،    ی بارهبحث در  نیترتازه  ی )برا
پ اساس  انگلس    شنهادیبر  و  مارکس  می خود  را    خیتار  کهنیابر    یمبنشود  بنا  بشر 

خود   بهزیستیوجود و    ی و برا  میآن هستاز    یبخشما  که    عتیاز طب  در انزوا توان  ینم
وابسته آن  کرد،  مایبه  م.  درک  ادامه  در  با    بارز  ی هایژگیو  ،دی آی آنچه  تقابل  در  آن 

  حال پیشرفتکار در    نیکه ا  ستیبه گفتن ن   ی ازیاست. ن  سمیالی سوس  ی مارکس  ی هینظر

  یاگر زمان  ،ویکمبیستقرن    سمیالیبهره خواهد برد. سوس  انتقادی   ی هامساعدتاست و از  

 تصور و ساخته خواهد شد.  کارگرمردم  خود نفر از  اردهایل یم به دست د،یآبه وجود 

  مبنای که نه بر  الزم است    خیتار  ی در بابدیجد  ی هینظر  تدوین:  خیتار  یهینظر

ماتر  سمیالیماتر اساس  بر  بلکه  نوزدهم،  که    یسمی الیقرن  همه  عاملیت باشد   ی به 

  شناختی آنیمیستیبوم  سمیالیماتر  ی اهینظرچنین   ،به نظر خود من  .دده یموجودات م

( بود.  پی خواهد  د  تیماه  ،یختشنایهست  گاهنظراز  (  7  نوشت نک.   گری انسان 

اجتماع محدود   روابط  مجموع  ش  گرفتهشکل   یبه  مسلط   دیتول  یوهی توسط 

ما که بر   یاجتماع -ی شناختبوم  روابط  مجموع  از  عبارتستنخواهد بود، بلکه  

رابطه  پو  یاساس  م  ان یم  یی ایمتقابل  شکل  روند  )رندیگیچهار  روند  1:   )

اشکال   نیترو ساده  هستند  یاز مواد معدن  برآمده  یکه در آن مواد آل  یخیفراتار

 ات یح  فرگشتما با    استمرار(  2)  ش؛یسال پ  اردی لیم   7/3  در  یاز مواد آل   اتیح

داده و   صیرا تشخ  واناتیح  ریساما با    یشاوندیخو   ژهیوبه و    نی زم  یارهی س  بر

پ  هزار300که    نسیهوموساپما،    یگونه   تکامل(  3)  د؛هننی م  ارج از   شیسال 

از   شیبار ب  نینخست  یبرا  کهآغاز شد    انسان  جنسکه با    برآورد  سر  یدودمان

 یوه یش  راتیتأث  به   مختص  روند(  4و )  بود؛  هشد  داریپد  شیسال پ  ون یلیم  8/2

 خود مارکس(.  یهی)مانند نظر دیتول

به  یحیصر  حیتوض  چیه  اگرچه:  یگانگیب  یهینظر در   یگانگیب  خاستگاه  راجع 

نوشته  فراتر  یمارکس  ی هینظر در    ی هااز    ی گانگ یب  ی انهدارهیاشکال سرما  بابمارکس 

پدیدار    عتیاز طب  یگانگ یبا بحور همراه  مبوم   سمیالیدر سوس این اشکال  وجود ندارد،  
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  ش یسال پ   هزار12حدود    رددارد که    شهیرزراعت  و    مندنظام   ی سازیکه در اهلد  نشومی 

 . انجامید  یاجتماع یگانگ ی و ب  تفکیک مند ونظام  ی مازاد اقتصاد به آغاز شد و

سوس  یطبقات   نبرد  ی جابه :  یخیتار  ر ییتغ  یهینظر   ، یمارکس  سمی ال یدر 

در    تمام  ی برا  تیعامل  از محور  بوم   سمیال یسوس متقابلموجودات    شناختی بوم   ارتباط 

م  هاآن ب  عتیطب   شناختیِبوم   اندرکنش  ازجمله  ؛دکنیآغاز  و  که یجاندار  جان 

. در  دانداده  شکل  پیدایش حیاتزنده از زمان    ای اره یس  عنوانبه را    نیها و زمسازگانبوم 

درون  یطبقاتریبه مبارزات غ  ،یطبقات اجتماع ی مبارزه رشیضمن پذ  ، یجوامع طبقات

ب نیو  تمدن  دارد  زیرون  برا  ازجمله  ؛توجه  موجودات    ن یزم  مامحقوق    ی مبارزه  و 

تار  یرانسانیغ به  دادن  شکل  بنابرا  خیدر  طبقات  ن،یبشر.  که    ی طبقات  نبردو    ی روابط 

در    سمارک انگلس  عمل  ی نظر  ی هادغدغه  محورو  مبارزات    یو  با  دادند،  قرار  خود 

  ن یاز ا  ی د. برخنشوی م  لیمردم تکم  گوناگونو اقشار    عت یطب   انقیاد  ه یعل  یطبقاتریغ

برا مبارزه  مانند  از  ی برابر  تی رعا  ی مبارزات،  گرا  ت،یجنس  فارغ  و   یجنس  شینژاد، 

 گرید  یشوند. برخ  یتلق  ی ضرور  گرکار مردم  وحدت    تحکیم  ی برا  دیبا   ،یمل  خاستگاه

برا انقراض ششم در  اقلیمیتوقف و معکوس کردن بحران    ی مانند مبارزه  ، و جریان، 

  یمانند مبارزه برا  ی گری، موارد دحالنیباا.  ندای مبارزات وجود  ،ی اجنگ هسته  دیتهد

 ها انسان  بهزیستی به    تنهانه   ،آن  ی سازندهو عناصر    عت یحقوق طب  ای  واناتیح  ی آزاد 

خالصه،   طوربه ند.  ن کی کمک م  نیز   هاآن   ییرها  تاًیو نها  ییزدا ی گانگ ی ب   فرایند  به بلکه  

روابطهمه  دنیبرچ  محوربوم   سمیال یسوس خود  را  قدرت    ی  .  داد خواهد    قرارهدف 

روبنا   یاعتال  قیطر  از   یمارکس  یهینظرو روبنا در   ربنا یز  نیتنش ب  ،بیترتنیابه

  ر ییتغ  یاصل  یهامحرک  عنوان بهها  آن   مداوم  اندرکنشو    ربنایز   ترازبه همان  

 شود.یم وفصلحل ،یاجتماع 

مقوال یل یتحلت  مقوال -یشناختبوم  ی روها ین  از  اندعبارت  ی دیکل   یلیتحلت  : 

بوم  ،تخریبو    دیتول  یِاجتماع و زیربنا    یکیالکتیداندرکنش  و    دیتول  یِاجتماع-روابط 

موجودات   ی همهکه به    شوندی وابسته تصور مهمبه   ی ده یچیعنوان روابط پروبنا که به 

 د ی تول  ی روهایکه ن  دوشمی داده    صیتشخ  صراحتبه   ،از همهتر  د. مهم نبخشی م   ت یعامل

ن بنابرا  زین  بیتخر  ی روهایاغلب  جایگاه  که    دیتول  ی روها ین  ی توسعهاز    ن،یهستند. 
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  همچنین  و  شودی کامالً اجتناب م  ،دارد  یخیتار  سمیال یماتر  از  مسلط  ری در تفاسمحوری  

 در حال گسترش   هوارهم   ی های فناور  هرا ب  زندگانی نیککه    ی روشنگر  شرفتیپی  هدیا  از

 . دزنی م وند یپ داشتن  فرهنگِو 

سوس  ،محوربوم   سم یال یسوس  بنیادینهدف    :بخشییرها  یوعده   سمیالی مانند 

ب  یی رها  ،یمارکس از  است  عواقب و    یگانگ ی انسان  استثمار.    ستم   ،مثالعنوانبه   ؛ آن  و 

برحالنیباا نظر،  رها  یمارکس  ی ه یخالف  آزاد  ییکه  با  را  قوان  ی انسان    عتیطب   نیاز 

چه هر   میتقس  اساس  بر  فناوری   ازلحاظ  شرفتهیپ  ی وفور( و جامعه 1880)مانند انگلس،  

 ندیفرآ  مستلزم  محوربوم   سم یالیسوس  د،گارنای م  همسان(  2018ژوئن    ،ی ری)ن  شتر یب

  ، است   شتر یب  چههر  یماد  اموال  ی پایه  بر  کنونی  داشتن   از فرهنگِ  بشریت  نشینی عقب 

ردپا  ی برا   متفاوتِ  دیتول  حالنیدرعو    زیناچ  حد به    تیبشر  شناختی بوم  ی کاهش 

بر    یمبتن   ت یسازگار با رضا  ی توسعهها و  رفاه انسان  ی برا   اتیاز ضرور  یمتفاوت  سیماتر

  یافراد   ی است، اما برا  ازیموردن  تیفوربه در شمال جهان    ندیفرآ  نیداوطلبانه. ا  یسادگ

ها آن  یاساس  ی ازهای که ن در شمال جهان    معینی  ی هاو گروه  در جنوب جهان  عمدتاً

  قی، از طرزمانهم .  خواهد بود  ی ها ضرورآن   نیثروت موجود ب  عیتوزباز  د،شویبرآورده نم

و    ی توانمندساز طی در    دیبا  یانسان  تیجمع  ک،یدموکرات  گیخانواد  ریزی برنامه زنان 

تمام ما در    یجمع  شناختیبوم  ی تا ردپا  ابدیکاهش    چشمگیری   طوربهنسل    نیچند

بشرگردد  زیناچ  هاسازگانبوم  جوامع    زباله  دیتول  افتهیییرها  تی.  کرد.  نخواهد 

شده با  ی بوم ی اقتصادها و کیدموکرات وضعیت ایستای بر محور مبتنی بوم   ستیال یسوس

 خواهند بود.  مرتبهنییپا ی کم و فناور دیتول

اخالق    ینیبجهان  و    یمارکس  سمیالیسوس   کهیدرحال :  یطیمحزیستو 

ب  های سم یال یسوس بومسوسیالیسم و    ستمیقرن    یهمگ  ویکمبیست قرن  شناختی  های 

محور بوم   سمیال یندارند، سوس  باطنی  ی طیمحزیستاخالق  هیچ  محور هستند و  انسان

انسان  موضوع  نیا   بر درک  مبتنی تمدن  ی محوراست که  بر    ی ستون   مبنای است که 

رفتن از تمدن   فرا  ی . برابنا شده است   یاجتماع  یگانگیب  رونیازا  و  عتیاز طب  یگانگ یب

تالش کرد.   ی حورمانسان  هیو علحوری  مبوم  ی برا  دیمحور، باانسان   یصنعت  ی دارهیسرما

ازبوم   سم یالیسوس  ،بیترتنیابه ترکیبی  اجتماع  محور  فرهنگ  یانقالب  توسط    یو 
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بلکه   ست، ین  ی فکر  گاهنظر  کیفقط    حوری ماما بوم خواهد بود.    هانفر از انسان  اردهایلیم

  د ینجات جهان، با ی برااست:    نیزم ی حیات بر سیاره   بهو    عتیطب  به  ی راستینعشق

 .میبورز  عشقجهان  به

استراتژ  برنامه پلت یو  برنامه :  است    محوربوم   سمیالیسوس  ِیافرم  در ممکن 

در سراسر جهان   یباشد. اما چارچوب کلداشته  تفاوت    گریبه کشور د  ی کشور از    اتیجزئ

 یکل  خطوطخواهد بود. من    کسانیبخش آن  ییاخالق و هدف رها  ،ینی بمطابق با جهان 

،  2018اکتبر    ،ی رین  نک.ام )دهدا  ارائه  گرید  ی متحده در جااالتیا  ی را برا  ی ابرنامه   نیچن

قرن و   کیاز    همچنین  محوربوم   سمی الی(. سوسمحور«بوم   سمیال یسوسدر باب »بخش  

 یمثال، تجربه   برای .  دبری م  بهرهو کوبا،    هیدر روس  ژهیوبه   ،یانقالب جهان  ی هاتجربه  م ین

و   ی دار ه یماضدسر  وسوی سمتدر    ای توده  یآگاه  ی توسعهدر کمک به    کی حزب بلشو

 المللبین گذار  بنیان، سند  یتروتسکبه قلم    (1938)  48گذار  ی برنامه در    ی، ستیال یسوس

را به همراه   ی ارزشمند  ی ها، انقالب کوبا درس همین ترتیب  به چهارم، مدون شده است.  

از انقالب کوبا«(.   ییهاعنوان »درس  تحت ، بخش  2017  ی ه یژوئ  ،ی ر یداشته است )ن

  ی عموم  ی مباحثه .  هستندارنستو چه گوارا    یاسیو س  ی نظر  های مشارکت  از همه،  ترمهم 

در    1962-1965 کوبا  سوس  بابدر  به  کتاب    سمی ال یگذار  سوسدر  و  :  سمی ال یانسان 
  یناش  مباحثه  نی( مستند شده است. ا1972  50ی سیلورمن، ویراسته)  49بزرگ  ی ه ثاحبم

ه  گرفتطرفدار مسکو اشتباه    ستیاحزاب کمون  با)  ستیحزب کمون  گیری فرایند شکلاز  

  ستیالیحزب سوس»   اتحاد  قیاز طربود    کشینزد  ارانیو    استروک  دلی( به ابتکار ف نشود

)  51«یِدممر مسکو  »(PSPطرفدار  یان دانشجو»دفتر    و  52« هیژوئ  26جنبش  ، 

دانشجو  کی  53ی«، انقالب دی انقالب  ییگروه  دو  بلکه   نظریهدر    فقطنه متضاد،    دگاهی. 

با   وشد   دهینام بزرگ ی مباحثه وجود داشت که در آنچه بعداً  ،در عمل روزانههمچنین 

طور به به خود گرفت،    یالمللن یب   باًیتقرابعاد    میبتلها  شارلو    ارنست مندلمشارکت  

 ی« دممر  ستیالیحزب سوس»  سابقرهبر    54، زگیکارلوس رافائل رودرپخش شد.    عمومی

پیش  بازار را    مسیالی سوس  موضعبود، اساساً  نیز  کوبا    ستیحزب کمون  دیجدکه رهبر  

  یماد  هایمشوقبود و    باب میل  یشرق  ی و اروپا  ی که در آن زمان در اتحاد شورو  کشید

  نک.   ،بازار  سمیال ینقد سوس  ی )برا  گرفتی در نظر م   سمی ال یگذار به سوسکلید    عنوانبهرا  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bettelheim
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Rafael_Rodr%C3%ADguez
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 ی در دوره  ی ماد  ی هابه مشوق   ازیاو ن  اگرچه(. چه گوارا مخالفت کرد.  2004  ،ی ریبه ن

  ادامهکارگران    یبر آگاه  نفوذاعمالبه  قانون ارزش )بازار(    رایز  برد،را زیر سؤال نمی   گذار

کل  درکمی استدالل    اًیقو  اما  ،دادی م سوس   دیکه  به   یها مشوق  پیشبرد  سم،یالیگذار 

ا  ی برا  یاخالق به  ن   ی است. جا  یست یال یسوس   یهآگا  جادیکمک  که خود    ستیتعجب 

سوس د  محلز  ین  سمی ال یمفهوم  بود.  گوارا    دیمناقشه  کتاب   سم یالیسوس  بهچه  در 

 سم یالیسوس در شد. او نوشت:  انبی( 1965) 55کوبا درانسان  و سمیال یسوس

چند بار  کسی    ای،  برای خوردن داردگوشت    لویچند ک  هر نفرکه    ست ین  نیامسئله  

از خارج کشور با    دی ممکن است بتوان   بایز  زیچند چ  ایتواند به ساحل برود،  ی در سال م

، با  ی داشته باشدتراحساس کامل   موضوع این است که فرد  بلکه.  دیبخر  کنونی دستمزد  

 )همان(  . شتریب  اریبس  تیو مسئول  شتریب اری بس یثروت درون

به سوس  یباره و عمل چه گوارا در  هینظرکه    حالنیدرع   چیه  ی برا  سمیال یگذار 

 ی هرکس   ی بوده و برا  پژوهشموردموضوع    ،است  افتهیتداوم ن   در کوبا  مستمری   زمانمدت

سوس گذار  به  آنمطالعه  دارد،  عالقه   یستیالیکه  )تابالدا،  ی ضرور  ی  ؛  1987  56است 

در مورد   ی بحث مختصر  ی ؛ برا2010  ،ی رین   نک.،  افهی  کتاب  یبررس  ی ؛ برا2009  57افه،ی

 . (2014 ،ی رین  نک.کوبا،  ی چه گوارا برا دگاهیدامروزی  موضوعیت

ا  اندیشانهمآل:  یسنج امکان  که  پرسش  جستار   نیاست  با    ی سنجامکان  از   را 

 ان یپا  ویکمبیست در قرن    اخص  طوربه  محوربوم   سمیال یو سوس  اعم  طوربه   سمیال یسوس

تناقضات   ی دارا   شهی نظر هم  ساحتدر    سم یالیم، سوس اه طور که نشان داد. همانمده

 بوده است.  یو تجرب یدرون

کوتاه  تنها مرحله  یمارکس  بینشمدت  تحقق  انقالب  آن  یمقدمات  ی در    یهادر 

ظاهر شد که   گرج یو خودبسیافته  خودسازمان  ی شوراها  لیبا تشک  1917در سال    هیروس

تعامال بلشو  کننده تقویت   متقابالً  تدر  کارگر  نخستین   ک،یبا حزب  را   خیتار  ی دولت 

که انقالب   میدانی م  ن ی همچنگشودند.    یجهان   ست یالیانقالب سوس را برای  راه    و  آفریدند

  ی ماندگعقب   خاطربه    رایز  رفت،به انحطاط  رو  دهه    کی تر از  در کم   هیروس  ی ستیال یسوس

روس اقتصاد  و  ال   هیجامعه  فساد  در  از    یتوجهقابل   ی هیو  کارگر   ی اقتصادهاطبقات 
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دل  یصنعت  ی دارهیسرما اشراف  لیبه  سا  ،گری کار  تیظهور  و   یهاسازمان  ریشوراها 

 . نهادند رو به افول و انحالل  کارگران گرجِیو خودبسیافته خودسازمان

زد   نیتخم  جامع  ای در مطالعه(  2002  59هارمن،   نک.بحث،    ی ؛ برا1995)  58لمریف

رکت  اشم  1990  ی در اواسط دهه  یجهانخانگی  ریکار غ  ی روینفر در ن  اردیلیم   474/2که  

 ونیل یم  800نفر در صنعت،  ونیلیم 379 یعنی  ،پنجمکیحدود    ،تعداد  نیداشتند. از ا

 ین یع  ازلحاظ  ن،یکردند. بنابرای کار م  ی نفر در کشاورز  ونیلیم   1.074در خدمات و  نفر  

تالش   سم یالیسوس   ی برا  کهدر سرتاسر جهان وجود دارد    ی تربزرگ   اریبس  ی ایپرولتار

و   دارد.کند  نگه  پابرجا  را  همان  آن  کردهالبته،  استدالل  که   ی هاعاملیت ام،  طور 

زنان،   نظیر   تیاقشار جمع  ریسا  و  دارند  یتوجهقابل و تنوع  تفاوت    محوربوم   سمیال یسوس

 ن یا  اگرچه،  حالنیباا.  شوند را شامل می   رهیو غ  عتیطب  ندوستدارا  ،یجوانان، مردم بوم

»طبقه در   یمارکس  اصطالح  بههنوز  اما  بزرگ هستند،    اریها اکنون بس طبقات و گروه 

به چالش    ی ا در سراسر جهان براهتودهزاسیون  یکالیراد  ،. آنچه الزم استهستندخود«  

ه  محورانسان   ی صنعت  ی دار ه یسرما  مدنت  ِیدیکل  ی هاجنبه   دنیکش کس  چیاست. 

  چنیند. و اگر  دهیم   رخ  ی چگونه و چه زمان  ییهازاسیونیکالیراد  نی چن که  داند  ینم

امکان چقدر هماهنگ خواهد بود که    یاجتماع  عواملمختلف    اقشار  نیدر ب   اتفاقی بیفتد، 

باره  دراینای را  هینظر  دیبا  نوزرا فراهم کند. ما ه   حورمبوم   یستیال یگسترش انقالب سوس

نخبه، بلکه   ییرویبه ن  شدنلیتبد  ی نه برا   یجنبش  نی چن   شتازیکه چگونه پبپرورانیم  

 یاس یس  موقعیت   ،سرانجام د.  شو  یدهانقالب سازمان   شتریب  ی امکان توسعه  جادیا  ی برا

توان در جنگ ی طور که مشود، همانی مشخص م  یستیالیامپرانی جهان با رقابت بکنونی  

جهان  تیبشرکه  دید    نیاوکرا جنگ  با  و    یرا  همگانیسوم   د یتهد   ی اهسته   نابودی 

به حاش  نی کند. همچنی م  ستی ال یسوسو    ستی ال یسوس  ی هاسازمان  دین شدفتر  هیبا 

 ن ی ا  رودرروی ها  شاهد فروپاشی آنکه    شودی و سبز مشخص م  ی کارگر  ،شناختیبوم 

. ی به میان آورداز آن صحبت  توانوجود ندارد که ب  یجنگجنبش ضد  چی . هایمبودهجنگ  

 استحاله   ی دار هیسرما  ی انتخابات  استیدر چارچوب س  همچنینسبز  /یشناخت جنبش بوم 

 تیبشر  ی فرصت را برا  ی روزنه  ،یشناختبوم  وجودی   ی هاحال، بحرانعین. درشده است 

 دشوعمل  وارد  ها  نبحرا  نیا  وفصلحل  یواحد برا  ای در مقام پیکره تا    اندمحدود کرده
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محور انسان   یصنعت  ی دارهیسرماپسا  یزندگ  ی شیوه به    عیسر  ارگذ  ازمندین   یکه همگ

  ن یزم  ی بر سیاره   اتیح  بخش اعظمو    تیبشر  ی نده ی(. آ2022مارس    ،ی ریهستند )ن

 خطر است. معرض در 

 

 منابع 
Bhaskar, Roy. The Possibility of Naturalism. Second edition. 

1979. 
——————. “Philosophy of Social Sciences.” In 

Twentieth-Century Social Thought. Edited by William Outhwaite 
& Tom Bottomore, Ernest Gellner, Robert Nisbet, and Allain 
Touraine. 1994.  

Burkett, Paul. Marx and Nature: A Red and Green 
Perspective, 1999. 

Carson, Rachel. Silent Spring. 1962.  
Chattopadhyay, Paresh. “Marx and the 

Progress.” marxism.org, September 2000. 
Draper, Hal. “The Principle of Self-Emancipation in Marx 

and Engels,” 1971. 
--------------. Karl Marx's Theory of Revolution: Volume II, 

The Politics of Social Classes. 1978. 
Engels, Frederick. Condition of the Working Class in 

England. 1845.  
---------------------. The Peasant War in Germany. 1850.  
—————————. Socialism: Utopian and Scientific. 

1880.  
————————---. “Speech at the Grave of Karl Marx.” 

1883.  
Filmer, Deon. “Estimating the World at Work,” background 

report for World Bank, World Development Report 1995 . 1995. 
Foster, John Bellamy. Marx’s Ecology:: Materialism and 

Nature, 2000.  
Foster, John Bellamy, Brett Clark, and Richard York. The 

Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth, 2010. 
Graeber, David, and David Wengrow. The Dawn of 

Everything: A New History of Humanity. 2021.  

https://www.marxists.org/subject/marxmyths/paresh-chattopadhyay/progress.htm
https://www.marxists.org/subject/marxmyths/paresh-chattopadhyay/progress.htm
http://marxism.org/
https://www.marxists.org/archive/draper/1971/xx/emancipation.html#n5
https://www.marxists.org/archive/draper/1971/xx/emancipation.html#n5
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-england.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-england.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/peasant-war-germany/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/death/burial.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=620678


 

 
 

 ویکم سوسیالیسم در قرن بیست 33

Green, Roy. "Rudolf Hilferding," in Marxian Economics, The 
New Palgrave, 1990, pp. 201-04 

Guevara, Ernesto Che. Socialism and Man in Cuba. 1965. 
Haupt, Georgesm Peter Fawcett, and Eric Hobsbawm (ed.) 

Aspects of International Socialism: 1871-1914: Essays by 
George Haupt. 2010.  

Harman, Chris. “Workers of the World.” International 
Socialism Journal. Autumn, 2002.  

Lenin, V.I. What Is To Be Done? Burning Questions of our 
Movement. 1902. 

—————. The State and Revolution; The Marxist Theory 
of the State and the Tasks of the Proletariat. 1917 

———————-. Lenin’s Final Fight: Speeches and 
Writings, 1922–23. 2010. 

Kovel, Joel. The Enemy of Nature: The End of Capitalism or 
the End of the World? (2002) 

Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. 
1962.  

Lih, Lars T. “All Power to the Soviets!’ Biography of 
a Slogan.” The Bullet, July 2017.  

Löwy, Michael. Ecosocialism: A Radical Alternative to 
Capitalist Catastrophe. 2015. 

Mandel, Ernest. The Formation of the Economic Thought of 
Karl Marx. 1971.  

Marx, Karl. Economic & Philosophic Manuscripts of 1844. 
1844. 

-------------. Theses on Feuerbach. 1845. 
-------------. The German Ideology: Critique of Modern 

German Philosophy According to Its Representatives 
Feuerbach, B. Bauer and Stirner, and of German Socialism 
According to Its Various Prophets. 1845-46.  

------------. A Contribution to the Critique of Political 
Economy: Preface. 1859.  

—————-. “Provisional Rules of the Association, in The 
General Council of the First International. October 21 and 27, 
1864. 

https://www.marxists.org/archive/guevara/1965/03/man-socialism.htm
http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj96/harman.htm#10
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/
https://socialistproject.ca/2017/07/b1454/
https://socialistproject.ca/2017/07/b1454/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Economic-Philosophic-Manuscripts-1844.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1864/rules.htm
https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1864/rules.htm


 کامران نیری 34 

Meek, Ronald. Social Science and the Noble Savage. 
1976/2010.  

Mésáros, Istaván. Marx's Theory of Alienation. 1970.  
Miéville, China. October 2017. 
Nayeri, Kamran. The Role of Competition in Theories of 

Late Capitalist Development. Ph.D. dissertation. New School for 
Social Research. 1991.  

“Socialism and the Market: Methodological Issues in 
Economic Calculations Debate,” Critique, December 2004.  

-------------------. "Marx and Engels and Trade Unions." 
Negah, 2005. In Farsi.  

————————-. “Helen Yaffe’s Che Guevara: The 
Economics of Revolution.” Journal of History of Economic 
Thought, 2010. 

————————-. “Economics, Socialism, and Ecology: A 
Critical Outline, Part 2." Philosophers for Change, October 
2013.  

————————. “Join the March for Climate Justice on 
September 21.” Our Place in the World: A Journal of 
Ecosocialism. August 2014  

————————-. “People’s Climate March Was a Huge 
Success; What to Do Next?,” Our Place in the World: A Journal 
of Ecosocialism. October 2014  

 
———————---. “How to Stop the Sixth Extinction: A 

Critical Assessment of E. O. Wilson’s Half-Earth.” Our Place in 
the World: A Journal of Ecosocialism. May 14, 2017.  

—————————. “On China Miéville’s ‘October.’” Our 
Place in the World: A Journal of Ecosocialism. December 2017.  

————————. “Capitalism, Automation, and Socialism: 
Karl Marx on the Labor Process.” Our Place in the World: A 
Journal of Ecosocialism. June 2018.  

————————. “On Dependency School and Monopoly 
Capitalism Theory.” Our Place in the World: A Journal of 
Ecosocialism. August 2018.  

 

http://www.negah1.com/
https://www.academia.edu/6966685/Review_of_Helen_Yaffes_Che_Guevara_The_Economics_of_Revolution_
https://www.academia.edu/6966685/Review_of_Helen_Yaffes_Che_Guevara_The_Economics_of_Revolution_
https://knayeri.blogspot.com/2017/06/economics-socialism-and-ecology.html
https://knayeri.blogspot.com/2017/06/economics-socialism-and-ecology.html
http://philosophersforchange.org/2013/10/29/economics-socialism-ecology-a-critical-outline-part-2/
https://knayeri.blogspot.com/2017/06/join-march-for-climate-justice-on.html
https://knayeri.blogspot.com/2017/06/join-march-for-climate-justice-on.html
https://knayeri.blogspot.com/2017/06/how-to-stop-sixth-extinction-critical.html
https://knayeri.blogspot.com/2017/06/how-to-stop-sixth-extinction-critical.html
https://knayeri.blogspot.com/2017/12/on-china-mievilles-october.html
https://knayeri.blogspot.com/2018/06/capitalism-automation-and-socialism.html
https://knayeri.blogspot.com/2018/06/capitalism-automation-and-socialism.html
https://knayeri.blogspot.com/2018/08/on-dependency-school-and-monopoly.html
https://knayeri.blogspot.com/2018/08/on-dependency-school-and-monopoly.html


 

 
 

 ویکم سوسیالیسم در قرن بیست 35

————————. “The Crisis of Civilization and How to 
Resolve It: An Introduction to Ecocentric Socialism.” Our Place 
in the World: A Journal of Ecosocialism. October 2018.  

————————. “The Coronavirus Pandemic as the 
Crisis of Civilization.” Our Place in the World: A Journal of 
Ecosocialism. March 2020.  

————————. “A Critical Theoretical Assessment of 
the U.S. Socialist Workers Party: Past and Present.” Our Place 
in the World: A Journal of Ecosocialism. October 20, 2020.  

————————-. “The Case for Ecocentric Socialism.” 
Our Place in the World: A Journal of Ecosocialism, July 2021 

————————-. “Humanity at Crossroads.” Our Place 
in the World: A Journal of Ecosocialism, March 2022.  

O’Connor, James. Natural Causes: Essays in Ecological 
Marxism. 1998.  

Shaikh, Anwar. Capitalism, Conflict, Crises. 2016. 
Shaikh, Anwar and E. Ahmet Tonak. Measuring the Wealth 

of Nations: The Political Economy of National Accounts. 2010.  
Silverman, Bertram. Man and Socialism: The Great Debate. 

1971. 
Steffen, Will, et.al. "Four of the Nine Planetary Boundaries 

Have Now Been Crossed."  
January 15, 2015 
Tablada, Carlos. Che Guevara: Economics and Politics in 

Transition to Socialism. (Original Spanish 1987; English edition. 
1989) 

The International Geosphere-Biosphere Programme. Great 
Acceleration. 2015.  

Trotsky, Leon. The Revolution Betrayed: What is the Soviet 
Union and Where is it Going? 1936.  

———————-. The Death Agony of Capitalism and the 
Tasks of the Fourth International: The Mobilization of the 
Masses around Transitional Demands to Prepare the Conquest 
of Power. 1938.  

Yaffe, Helen. Che Guevara: The Economics of 
Revolution. 2009. 

Zinoviev. Gregory. The Social Roots of Opportunism. 1916. 

https://knayeri.blogspot.com/2018/10/the-civilization-crisis-and-how-to.html
https://knayeri.blogspot.com/2018/10/the-civilization-crisis-and-how-to.html
https://knayeri.blogspot.com/2021/02/the-coronavirus-pandemic-as-crisis-of.html
https://knayeri.blogspot.com/2021/02/the-coronavirus-pandemic-as-crisis-of.html
https://knayeri.blogspot.com/2020/10/a-critical-theoretical-assessment-of-us.html
https://knayeri.blogspot.com/2020/10/a-critical-theoretical-assessment-of-us.html
https://knayeri.blogspot.com/2021/07/the-case-for-ecocentric-socialism.html
https://forhumanliberation.blogspot.com/2022/03/3572-humanity-at-crossroads-opening.html
https://forhumanliberation.blogspot.com/2015/08/1980-four-of-nine-planetary-boundaries.html
https://forhumanliberation.blogspot.com/2015/08/1980-four-of-nine-planetary-boundaries.html
https://www.anthropocene.info/great-acceleration.php
https://www.anthropocene.info/great-acceleration.php
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/
https://www.marxists.org/archive/zinoviev/works/1916/war/opp4.html


 کامران نیری 36 

 

مورف  جستار  نیا  مایلم:  نامهمیتقد فرد  به  و دستانه  گشاده  شیرا یو  برای   ی را 

اونظراظهار تقد  مجستارهایاز    یاریبس  بابدر    ات  گذشته   کهیدرحالکنم.    میدر 

افِ  ی هامشارکت  بهبود بخش  جستارها  نیرد  ارائه و محتوا  نظر  از  او هاست  دهیرا    چی، 

 از بلندباالیی    میندارد. تعظ  در متن  گونه خطاهر  یامن    ی هادر قبال استدالل   یتی مسئول

همچنین از هومن کاسبی   سال.  30از    شیب  من برای   رزم هم و    رفیقفرد،    به  قدردانیسر  

 ی این جستار به زبان فارسی سپاسگزارم.به خاطر ترجمه
 

 ها:نوشتپی
و   1888در سال  مانیفست کمونیست    . انگلس در پانوشت بر ویراست انگلیسی1

ی این جمله که »تاریخ تمام جوامع تاکنون ، درباره 1890در سال  ویراست آلمانی آن  

یعنی  جامعه،  »پیشاتاریخ  داشت:  اظهار  است«،  بوده  طبقاتی  مبارزات  تاریخ  موجود، 

کلی ناشناخته بود. از  به   1847سازمان اجتماعی موجود قبل از تاریخ مکتوب، در سال  

ک اشتراکیِ زمین در روسیه  ( تمل1866-1792)  60آن زمان، آگوست فون هاکستاوزن

]این تملک اشتراکی[ بنیان اثبات کرد که    61را کشف کرد، گئورگ لودویگ فون مورر

بوده  یِاجتماع تاریخ  در  ژرمن  نژادهای  اجتماعات تمامی  که  شد  معلوم  عاقبت  و   ،

همه در  جامعه  بدوِی  بوده روستایی، شکل  یا  هستند  ایرلند،  تا  گرفته  هند  از  اند.  جا، 

ی کمونیستیِ بدوی ( سامان درونیِ این جامعه 1861-1861)  62هنری مورگانلوئیس  

ها  ماهیت حقیقی تیرهیعنی کشف افتخارآمیزِ  ی آن آشکار ساخت،  گونهرا در شکل سنخ 

رابطه آنو  قبیله.  ی  با  کهن،    همگامها  اجتماعات  انحالل  به  با  تفکیکِ جامعه  فرایند 

منشأ ام که این انحالل را در کتاب  شد. سعی کردهو درنهایت متخاصم آغاز  طبقاتِ مجزا  
دولت و  خصوصی  مالکیت  اشتوتگارت،  خانواده،  دوم،  ویراست  کنم.  1886،  ترسیم   ،

 )با حذف آخرین جمله([ 1890و ویراست آلمانی   1888]انگلس، ویراست انگلیسی 

 ی درون جنبش کارگر  یانیاز جر  یحاک   شتریدر آن زمان، اصطالح »حزب« ب.  2

تا   ا  کیبود  به معنا  ی دهیسازمان.  با    ژهی وبهو  دوم    المللبیندر  کلمه  مدرن    ی حزب 

 . پدیدار شد نی لن شتازیحزب پ ی یهنظر
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باید توجه داشت که با گذر زمان، جنبش سوسیالیستی فراموش کرده است که  .  3

مارکس آن فقط رهایی پرولتاریا. پرولتاریا برای  ی مارکس، رهایی انسانیت بود، نهپروژه

کرد. به  ی بشریت تسهیل می عامل اجتماعی بود که این رهایی را برای خودش و بقیه 

دست جایگزین هایی ازاینهمین ترتیب، با گذشت زمان، حزب پیشتاز یا دیگر واسطه 

 پرولتاریا شدند. 

مارکس را در سال    ی یهاول  ی از آثار منتشرشده   یبرخ  نگیست است که مرا. »ر4

تا آن زمان   ،هرحالبهتر ناشناخته ماندند. و  مهم   ی ها... اما نوشته  چاپ کرددیتجد  1902

و   نی پلخانف، برنشتا  ،یکائوتسک  ازجمله-  یمارکس  پیروانمفسران و    نخستتمام نسل  

بنابرا  های ایده  پیشاز    -63والیالبر بودند.   الملل بین   سمیمارکس  ن،یخود را شکل داده 

  1843  ی هاکه مارکس در سال  ی ادهیچیدشوار و پ  ندیدر غفلت کامل از فرآ  باًیم تقردو

، بود  را طی کردهبار آن    نخستین  ی برا  یخیتار  سمیالیماتر   بندی هنگام صورت  1845تا  

 «،هیاول  ی هانوشته   ،کارل مارکسر »ب  64ی کولت  وچیلوبه قلم  »مقدمه«  ).  «شد  لیتشک

 ( 1972کتاب پنگوئن، 

  ی مربوط به نظام  ایبر اساس    ییادعا  نه،یزم  نیدر ا ک«ی دئولوژیاز »ا. منظور من  5

 ها است. ها و آرماندهیاز ا

سوئیزی  .  6 و  نظریهوسیلهبهباران  کردن  جایگزین  با  ی  مارکس  کار  ارزش  ی 
  داری پروراندند: ی انحصار سرمایهای منسجم درباره، نظریهی نئوکالسیک قیمتنظریه

قیمت»]نظریه عمومی  سلطه  ی  زیر  که  اقتصادی  شرکت برای  چنین  های ی 

نظریه دارد،  قرار  و ]الیگوپولیستی[  کالسیک  اقتصاد  سنتیِ  انحصاری  قیمت  ی 

برای بحث کامل و شواهد تجربی (.  59  .، ص 1966  ،ی زئی)باران و سو  نئوکالسیک است«

ایاالتدرباره اقتصاد  برای  مارکس  ارزش  قانون  موضوعیت  شی ی  انور  نک.  خ،  متحده، 

2016 . 

ماتریالیسم   65( به تأسی از موریس مندلباوم،79، ص.  2017. فاستر و بورکت )7

ترین نمایندگان آن بودند«، طبق ی بزرگقرن نوزدهم را »که مارکس و انگلس در زمره 

عنوان موجودیتی  کنند: »جهان مستقلی وجود دارد؛ ذهن بشر بهقضایای ذیل تعریف می

https://files.libcom.org/files/Marx-Early-Writings.pdf


 کامران نیری 38 

متمایز از بدن انسان وجود ندارد؛ و هیچ خداوند )یا هر موجود غیرانسانی دیگر( وجود  

 نباشد«.  های مادی سان موجودیتی وجود آن بهه ندارد که شیو 

 
 

: چرا به آن نیاز است و  ویکمبیست سوسیالیسم در قرن * این جستار برای نخستین بار تحت عنوان »

 2022مه  1در  شناختییالیسم بوم ی سوسجایگاه ما در جهان: نشریه« در های بارز آنبرخی از ویژگی 

 منتشر شد.
1 Don't look up 
2 Giovanni Battista Vico 
3 Ronald Meek 
4 Social Science and the Noble Savage 
5 Efimovich Desnistky 
6 Turgot 
7 Graeber 
8 Wengrow 
9 Homo genus 
10 Homo erectus 
11 Hal Draper 
12 Paul Lafargue 
13 Haupt 
14  Socialism: Scientific and Utopian 
15 Structure of Scientific Revolutions 
16 Thomas Kuhn 
17 Roy Bhaskar 
18 Gregory Zinoviev 
19 Social Roots of Opportunism 
20 Finance Capital 
21 Roy Green 
22 Tonak 
23 Emancipation of Labour 
24 China Miéville 
25 Lih 
26 The State and Revolution and the task of the proletariat in the revolution 
27 Pilsudski 
 تروتسکی، لئون،  انقالبی که به آن خیانت شد: اتحاد شوروی چیست و به کجا میرود؟، ترجمه ی 28

.106-104، صص. 1391مسعود صابری، نشر طالیه پرسو،   
29 Kamenev  
  همان: صص. 111- 30112



 

 
 

 ویکم سوسیالیسم در قرن بیست 39

 
  همان: ص. 31.66
32 Stockholm Resilience Center 
33 Rockström  
34 Steffen  
35 Aerosol 

. شودی در گاز اطالق م  ع یما یهاقطره ایذرات جامد  ونیاست که به سوسپانس یواپخش )آئروسل( نامه

. )م( ، ذرات گردوغبار معلق در هواستمنظور از هواپخش ی طورکلبه  
36 Great Acceleration 
37 International Geosphere-Biosphere Programme 
38 O’Connor 
39 Kovel 
40 Bellamy Foster 
41 Clark 
42 York 
43 Löwy 
44 Moore 
45 Burkett 
46 Metabolic rift 
47 Jason W. Moore 
48 Transition Program 
49 Man and Socialism: The Great Debate 
50 Silverman 
51 Popular Socialist Party 
52 July 26th Movement 
53 Student Revolutionary Directorate 
54 Carlos Rafael Rodriguez 
55 Socialism and Man in Cuba 
56 Tablada 
57 Yaffe 
58 Filmer  
59 Harman 
60 August von Haxthausen 
61 Georg Ludwig von Maurer 
62 Lewis Henry Morgan 
63 Labriola  
64 Lucio Colletti 
65 Maurice Mandelbaum 


