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 پرقدرت از يكي گفت، مي سرد جنگ دوران در 2هاالس نكناد ، انگليسي سوسياليست كه همانگونه

 كه بود ادعا اين ، آمريكا متحده اياالت و سابق شوروي اتحاد حاكمان براي ايدئولوژيك هاي سالح ترين

  .است بوده سوسياليستي جامعه يك ها سال اين در روسيه

  

 وانمود اينگونه بود متكي پليسي سركوب به كه را سيستمي . بود دولتي ، دكترين اين شوروي اتحاد در

 به آمريكا مدارس در اكنون هم كه شكل همان به .شود مي اداره كارگران توسط واقع در كه كردند مي

  .كند مي اداره را امور نمايندگانشان به مردم آراي طريق از دولت كه شود مي آموخته آموزان دانش

  

 و روسي سوسياليزم تجربه . كرد مي خدمت نيز ديگر هدف يك به روسي سوسياليزم افسانه آمريكا در
 كه كساني براي .دهند تغيير را جامعه داشتند قصد كه كساني براي شد مي چماقي آن هاي شكست

 به شوروي اتحاد در بزرگ برادر سيستم . بودند داده دست از داري سرمايه آزاد بازار به را اعتقادشان

 حاال .كرد جانشين بودند قبلي اليت از بدتر احتماال كه را جديد اليت يك انقالب كه كرد مي ثابت اصطالح

   . كنيم نمي اشاره خاكستري كننده كسل و يكنواخت هاي لباس و نان دراز و دور هاي صف به ما
 

 بودن مترادف هنوز اما . گذرد مي پاشيد فرو هم از شوروي اتحاد كه زماني از دهه دو حدود اكنون

 قطعاً. است مانده باقي ها خيلي اذهان در شرقي اروپاي و روسيه ديكتاتوري رژيم با سوسياليزم

 را خود هنوز همچنان و ، است جهان هاي 3شاپ سوت پايتخت كه چين مثل هايي ديكتاتوري
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   . درگذشت ٢٠٠٢ سال در ھاالس . انگلستان در سوسياليست کارگران حزب رھبران از ھاالس دانکن  ٢
٣  sweatshops  را کارگران زیادی بسيار فشار با و شدت به که شود می اطالق ھایی کارگاه به 

 در و کنند می کار طوالنی ساعات ، ندارند حقوقی و حق کارگران ، ھا کارگاه این در . کنند می استثمار
 کودکان حتی مکانھا این در. گيرند می کمتری دستمزد ھا کارگاه و ھا کارخانه دیگر کارگران با مقایسه

 ممنوعيتی و. نيست خبری حفاظتی و ایمنی قوانين اجرای از. گيرند می کار به ھم را سال و سن کم
 البته صد که ھم بازنشستگی حساب و بھداشتی بيمه. ندارد وجود خطرناک مواد از استفاده برای
  . ندارد وجود
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 را خود همچنان چين كمونيست حزب كه حالي در .كند نمي قضيه حل به كمكي داند مي سوسياليست

 ستايش مورد همزمان ژورنال استريت وال مثل آزاد بازار نظام طرفدار نشريات توسط داند مي كمونيست

   .گيرد مي قرار دلهره و
.  

 جنبش و كنند مي حمايت قذافي معمر ليبي، ديكتاتور از كه داريم را هايي سوسياليست ما آمريكا در

 و آمريكا توسط ليبي كه است صحيح اين. كنند مي نكوهش خواسته بپا او عليه بر كه را خواهي دمكراسي
 مورد كنند قذافي جانشين را شان عالقه مورد غرب طرفدار حكومت خواهند مي كه اش اي ناتو متحدين

 يك را قذافي پليسي دولت تا بدهد نيروها اين بدست اي بهانه وجه هيچ به نبايد اين اما گرفته، حمله

  . بنامند مترقي دولت

  

 مقابل نقطه ، وحشتناك فقر كنار در حصر و حد بي ثروت ، استثمار و شاپ سوت ، سركوب ، ديكتاتوري

 به سوسياليزم ، انگلس و ماركس براي. اند ايستاده شان براي انقالبي هاي سوسياليست كه هستند سنتي

 طبقه خود عمل "با و كند مي آزاد را كارگر طبقه كه اي جامعه . بود آزادي و برابري ، دمكراسي مفهوم

 به را سوسياليزم زبان كه است هايي ديكتاتوري عليه بر فقط نه آخري كلمات آن . دهد مي مانور" كارگر

 توده براي خوب كارهاي برخي اقل حد يا خير نيت با كه هست هم آناني عليه بر بلكه اند گرفته گروگان

   . هستند كارگر طبقه اكثريت نام با جديد اي جامعه ساختن حال در كه كنند مي ادعا مردم هاي
 

 مبالغ چاوز دولت. است شده انجام چاوز هوگو هدايت تحت مهمي بسيار هاي رفرم ونزوئال در مثال بطور

 كرده صرف فقير مردم بهداشت و پرورش و آموزش ، غذا براي را نفت از حاصله آمد در از هنگفتي

 را خود چاوز  4.شد دار خدشه شدت به كرد قذافي از اخيرا كه دفاعي دليل به چاوز شهرت ولي. است

 همان اما . دارد هم طرفداراني جهان در ها چپ از برخي بين در و داند مي 21 قرن سوسياليزم قهرمان

 حلقه و خودش با را سياسي قدرت ، تازد مي پيش فقر عليه خود " بوليواري ماموريت " با چاوز كه زمان

 گروه با تضاد در . برد نمي پيش به را اي توده دمكراسي و است كرده متمركز اطرافيانش از كوچكي

  .شود فائق ها آن بر دولتي قدرت از استفاده با است مشتاق چاوز ، كارگران هاي

  

 كشور در آمريكا حمايت مورد اليگارشي كه زماني با مقايسه در قطع بطور ونزوئاليي كارگران شرايط

  عنوان به آن از كه كند مي نمايندگي را چيزي آن چاوز ونزوئالي آيا اما . است بهتر كرد مي حكومت

                                                                                                                                                                          
  
 از تر مستبد مراتب به که اسالمی جمھوری رژیم و سوریه در اسد رژیم با چاوز ، قذافی از غير به  ٤

  .دارد ای حسنه بسيار روابط ھم ھستند قذافی
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 روح دو " نام به معروفش مقاله در دريپر هال كه همانگونه ؟ بريم مي امن "كارگر طبقه سازي آزاد خود“

  : نوشت " سوسياليزم

  
 است سوسياليزم مفهوم كند مي نزديك هم به را "باال از سوسياليزم " مختلف اشكال اقسام و انواع آنچه

 همه كه حاكم ( اليت)نخبه گروه يك توسط هم آن شود ارزاني پايين در سپاسگزار توده به باال از بايد كه

 سازي آزاد خود طريق از تنها سوسياليزم كه است آن " پايين از سوسياليزم" فلب .دارد دست در را چيز

 هاي دست با آزادي به رسيدن براي كه تاريخ صحنه در هاي عامل عنوان به حركت در فعال هاي توده

  باشد مي پذير امكان اند شده بسيج پايين از خود سرنوشت تعيين براي خود

 
 

 قرن در .است كهنه تضادي نامد مي پايين از سوسياليزم و باال از سوسياليزم دريپر هال آنچه بين تضاد

 تئوري بودند معتقد آنچه به پاسخ در انقالبي سوسياليزم مورد در را خود عقايد انگلس و ماركس نوزدهم

 منتقدان انگلس و ماركس ، مشخص بطور . دادند توسعه و رشد است سوسياليستي ناكافي هاي

 صنعتي داري سرمايه كه مشكالتي از اوون رابرت و فوريه چارلز ، سيمون سنت . بودند تخيلي سوسياليزم

 دنياي يك ايجاد دادند مي ارائه كه حلي راه و پاسخي اما ، كردند مي انتقاد بود كرده ايجاد نوزدهم قرن

 آن به رسيدن چگونگي درك و تصوري و تخيلي اتوپيايي آل ايده بين ارتباطي هيچگونه ولي ، بود ال ايده

  . شد مي منجر ناپذير اجنتاب گرايانه نخبه رفتار يك به برداشتي چنين . نداشت وجود

  

 توسط جامعه در بزرگ تغيير اين " : گفت مي تخيلي سوسياليزم نماينده ترين مشخص اوون رابرت

 ترين پيشرفته مانند به جامعه اين اوون براي. شد انجام خواهد و بايد نيرومند افراد و ثروتمندان

 رفتار عليه شدت به ماركس . كنند مي معالجه را بيماران پزشكاران ترين حاذق كه بود بيمارستاني

 ماركس قول به كه همانهايي . داد نشان العمل عكس متكبر هاي سوسياليست از دسته اين پدرساالرانه

 به را دهانش بايد تنها بيروني احمق دنياي و است تحريرشان ميز روي مشكلي هر حل راه كنند مي ادعا"

  "بنشيند دهانش در و كند پرواز منطق و دانش شده پخته كبوتر تا كند باز كافي اندازه

  

 ديگر نوع از كلي طرحي كشيدن به كردند شروع انگلس و ماركس ، تخيلي هاي سوسياليست خالف بر

 داخل از جديد دنياي يافتن بلكه ، نبود جديد دنياي دگماتيك بيني پيش در آنها تمركز . سوسياليزم

 اقتصادي برابري براي اصلي مبارزه انگلس و ماركس زمان در . بود آن با مبارزه در بويژه و قديم دنياي

 ابتدا انگلس و ماركس . بود شخصي هاي آزادي و دمكراتيك اوليه حقوق كسب براي بلكه ، نبود

 سياسي مانده عقب سيستم يك آلمان و اروپا نقاط اكثر در كه زماني يعني 1840دهه  در را عقايدشان

  .كردند تدوين شد مي اداره ها دوك و ها امپراطور و ها شاهزاده و شاهان توسط كه بود كار سر
 .  
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 زايتونگ راينشه روزنامه اديتوري شدن آكادميسين يك عنوان به كاري يافتن به قادر ماركس كه هنگامي

 يكي در . شد دمكراسي هواداران چپ راديكال جناح صداي به تبديل سرعت به روزنامه اين . پذيرفت را

 حال در ماركس موقع آن در . كرد دفاع سانسور وضعيت پايان و مطبوعات آزادي از ماركس ،مقاالتش از

 ماركس" :نوشت مقاالتش از يكي در دريپر هال . بود اقتصادي مسائل پيرامون عقايدش به دادن شكل

  " . رسيد سوسياليزم به ليبرالي دمكراسي براي مبارزه از كه بود سوسياليستي متفكرين نخستين از يكي

  

 آن عنوان به بود رشدش اولي مراحل در هنوز كه كارگر طبقه روي انگلس و ماركس ، مهم اين از غير به

 بر. كردند تمركز كرد خواهد دفاع داري سرمايه آلترناتيو مثابه به سوسياليزم از كه اجتماعي نيروي

 تشكيل را اروپا جمعيت اكثريت موقع آن در كه فقير كشاورزان همچون جامعه زحمتكشان ديگر خالف

 داري سرمايه چون بعالوه است همكاري به مجبور اش كاري ويژه شرايط دليل به كارگر طبقه ، دادند مي

 باهم جمعي دسته بطور كه است تر ساده كارگران براي كند مي جمع هم كنار انبوه بطور را كارگران

 كه آموزد مي كارگران به همكاري شكل اين. كنند اتخاذ گروهي بطور را خود تصميمات و كنند بحث

  . كنند كنترل را جامعه كل چگونه

  

 ماركسيزم مسئله ، آن به رسيدن چگونگي گرفتن نظر در بدون بهتر دنياي يك تصوربرعكس  اين بنابر

  . كندمى  تعيين را بهتر دنياي آن شكل در واقع بهتر دنياي آن به رسيدن پروسه كه است آن

  

 اين آن دليل و . ماند باقي انگلس و ماركس سوسياليزم در ضروري مسئله يك عنوان به دمكراسي اصل

 را اش مبارزه تا دارد كارگر طبقه اكثريت براي زيادي بسيار عملي اهميت دمكراتيك اصلي حقوق كه بود

 اعتماد خودش همكاري و تجربه طريق از بايد كارگر طبقه بعالوه. دهد سازمان داري سرمايه سيستم عليه

 كارگران بودند معتقد انگلس و ماركس. آورد بدست جديد جامعه ساختن براي را الزم آگاهي و مردم

  . دارند احتياج اصلي عنصر عنوان به دمكراسي به جديد دنياي در حكومت براي آمادگي كسب براي

  

 بودند معتقد كه كساني با آن از پس و 1840 در ها جدل و ها بحث در انگلس و ماركس دليل همين به

 مبارزه به كنند جانشين را خود اي توده جنبش جاي به توانند مي مصمم انقالبيون از گروهي كه

 قادر توطئه طريق از و كوچك اقليت يك با يا و اتوپيايي طريق از پنداشتند مي افراد اين . 5برخاستند

   .كنند پياده را سوسياليزم هستند
 

                                                            
 مصمم انقالبی 2000 با فقط خواھند می ھا بعضی که ھستيم شاھد خودمان چپ جنبش در ھم ما  ٥

 از اندازه چه تا ادعاھایی چنين . کنند برقرار ھم را کمونيزم شبه یک و. بگيرند بدست را دولتی قدرت
   . است دور انگلس و مارکس بينش
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 در كه كمونيست مانيفست در " .هستند يكي كمونيزم و دمكراسي " :نوشت چنين انگلس 1846 سال در

 گام نخستين " :كردند اعالم انگلس و ماركس شد منتشر1848 سال در اروپا انقالبي بزرگ امواج آستانه

  ". بود خواهد دمكراسي براي نبرد در پيروزي انكارگر توسط انقالب در

  

 . كردند جلب خود به را ها راديكال از بسياري نظر تدريج به انگلس و ماركس " باال از سوسياليزم " عليه

 قرار انگلس و ماركس تاثير تحت كه آلماني انقالبي گروه يك شد منتشر 1847 سال در كه اي نشريه در

  :نوشتند چنين بودند گرفته

  
 مي كه هايي همان كنند نابود را شخصي هاي آزادي خواهند مي كه نيستيم ها كمونيست از دسته آن از ما

 خيالي با كه هستند هم هايي كمونيست يقين بطور. كنند تبديل نظامي عظيم پادگان يك به را دنيا خواهند

 مي زيرا بگذارند، كنار به را آن هستند مايل و كنند مي امنتاع شخصي هاي آزادي از پشتيباني از راحت

  شخصي هاي آزادي اين پندارند

 متقاعد ما نداريم برابري با آزادي تعويض به اي عالقه هيچ ما اما. اندازد مي تعويق به را كامل هماهنگي

 تضمين شده بنا اشتراكي مالكيت مبناي بر كه اي جامعه اندازه به آزادي اجتماعي نظم هيچ در ايم شده

 هر كه جايي.دهيم هم دست به دست دمكراتيك دولت يك ايجاد براي بياييد داشت نخواهد را الزم

  . كند جلب خودش آراي سمت به را اكثريت نوشته يا كلمه با بود خواهد قادر حزب

  

 سنت براي. دارد فاصله چين مثل هايي ديكتاتوري از مايل ها ميليون سوسياليزم از برداشتي چنين

  . هستند ناپذير جدايي دمكراسي و سوسياليزم واقعي سوسياليزم
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