ﻣﺎرﮐ ﺴﯿ ﺴﻢ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮏ ﺟﮭﺎنﺑﯿﻨﯽ ،ﯾﮏ اﯾﺪاﺋﻮژی ،ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ .اﺳﺎس
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آن طﻮر ﮐﮫ در »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در دﻧﯿﺎی ﺣﺎﺿﺮ دو طﺒﻘﮫ،
ﺑﻮرژوازی و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﺎﮐﺶ اﯾﻦ دو ﺗﺎرﯾﺦ را رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ زد.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن در ﻧﮕﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
 - ٢ﻋﺪم ھﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ
 - ٣ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
 - ۴ﺧﻼﺻﮫای از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ
 - ۴.١ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎیی ﻣﺎرﮐﺲ
 - ۴.١.١روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺲ
 - ۵ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی
 - ۵.١ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﮫ
 - ۵.٢ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﺮدهداری
 - ۵.٣ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻓﺌﻮداﻟﯽ
 - ۵.۴ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
 - ۶ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ
 - ۶.١واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
 - ٧ﻣﻨﺒﻊ
ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن در ﻧﮕﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن را ﺑﮫ  ٢ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنھﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ
و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪهای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺪ )ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ( و ﯾﮏ ﻋﺪه ﺧﻮاھﺎن رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ
اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻼﺻﯽ از اﯾﻦ وﺿﻊ ھﺴﺘﻨﺪ )ﮔﺮوه اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺪه( ﮐﮫ اﯾﻦ دوﺑﺎره ھﻢ درﮔﯿﺮ و ﻣﺒﺎرزهای ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ )ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺪﯾﺪ( ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ،آداب و رﺳﻮم و ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﺬھﺐ و اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه و درﮔﯿﺮی ﮐﮫ در ﺧﻮدش ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد آن اﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آﻣﻮزش رھﺎﯾﯽ طﺒﻘﮫی ﮐﺎرﮔﺮ از دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ) .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود(.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮدش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺒﻮده ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫی طﺮﻓﺪاران او طﺮحرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮏ راه و روﺷﯽ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺪم ھﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد وﻟﯽ ﺑﺎ آن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﻤﻠﮫ دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
 .١ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﺎرﮐﺲ دارای ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﮫ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﮫ دارای اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی
ﺣﻞ آن ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖھﺎﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﯾﺶ روی ﻣﯽدھﺪ.
 .٢اﻓﮑﺎر و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎﯾﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم داﺷﺘﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺟﻠﺪ اول ودوم ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل )ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ( را
اﻧﮕﻠﺲ از روی ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی او ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٣ﺑﮫ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﭙﺲ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ رواﻟﯽ ﮐﮫ او ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
 .۴ﮐﻨﺎر آﻣﺪن طﺒﻘﮫی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ طﺒﻘﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار و ﻋﺪم وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ.
ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ

ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ در طﻮل زﻣﺎن در ﻣﻮرد اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎرﮐﺲ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫی اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 .١ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ )ﻋﻘﻞﮔﺮا( ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ دو ﺷﺎﺧﮫی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٢ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ )ارﺗﺪﮐﺲ( ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ دو ﺷﺎﺧﮫی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٣ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا.
اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﻣﺮاﮐﺰی وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﻨﺎﺳﯽ} .دراﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﮫ ﻣﺮﮐﺰ  -درآﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺸﺖ ﻣﺮﮐﺰ – در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺮﮐﺰ -در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ھﻔﺖ و در ژاﭘﻦ ﭼﮭﺎر ﻣﺮﮐﺰ( و
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ در روﺳﯿﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروی اﺛﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﮫای از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ

ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل  ١٨١٨در آﻟﻤﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﯾﮭﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺪرش در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮭﻮدﯾﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
دﯾﻦھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و دارای اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻮد.
ﺑﮫ ادﺑﯿﺎت و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺘﮫ و از طﺒﻘﮫی ﻣﺮﻓﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺪرش وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮد .در ھﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان را ﺑﮫ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ )ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد( .در ھﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﻨﺎم ژﻧﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﯽرود و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺲ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﺲ داﺷﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﻘﻼبھﺎی  ١٨۴٨را از
ﻧﺰدﯾﮏ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼبھﺎ در ﺳﺎل  ١٨۴٩ﺑﮫ ﻟﻨﺪن ﻣﯽرود و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺎلھﺎی ﺑﯿﻦ  ١٨۵٠ﺗﺎ  ١٨۶٠دوران ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد.
او در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل زﯾﺎد ﺑﮫ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﮔﺎھﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ
ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﻤﺎری از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ) .ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ راھﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺎرﮔﺮان از ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺷﻌﺎرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ( .وی
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ١٨٨٣ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺮض ﺳﺮطﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
← ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎیی ﻣﺎرﮐﺲ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﯾﺶ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و از ﻧﻈﺮات آﻧﮭﺎ در ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ وی ﺑﺎ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن و در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار دادن و ﻧﻈﺎم دادن ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﯽ_ﺗﺎرﯾﺨﯽ داده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮫی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ.١ :
ھﮕﻞ  .٢ﭘﺮودون  .٣ﻓﻮﺋﺮ ﺑﺎخ  .۴ﮐﺎﻧﺖ؛ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ،ارﺳﻄﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ھﯿﺞ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ھﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ :ھﺮ وﻗﺖ ﺷﺐ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ روز ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ھﮕﻞ در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻧﮭﺎدن ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻀﺎد و ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اراﺋﮫ داد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﯾﺎ ﻣﺎدهای ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﺪی از
اﺛﺮ وﺟﻮد آن ﺿﺪ ﺧﻮدش را ﻣﯽﺳﺎزد )ﯾﻌﻨﯽ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎد در ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﮐﻨﺎر ھﻢ( و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ دو ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﮫ ﺻﻮرت )ﺗﺰ -آﻧﺘﯽ ﺗﺰ -ﺳﻨﺘﺰ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﺟﻨﺒﮫ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارد و ﺟﺒﺮی اﺳﺖ.
ﭘﺮودون اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪهھﺎی طﺒﯿﻌﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﺎدی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ھﯿﭻ روح ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﮭﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد(.
»ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ )ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد(.
ﮐﺎﻧﺖ آزادیﺧﻮاھﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ آزادی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﮫ آزادی دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﺪ.
←← روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺲ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﻓﮑﺎر و روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﮫ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار داده و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺗﻀﺎد داﺷﺘﮫ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ
ﺑﻮده رد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ھﮕﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﭼﻮن اﻧﻘﻼب را ﻣﻮﺟﮫ ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری )ﺗﺰ( در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪه )آﻧﺘﯽﺗﺰ(
و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو )ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ﺑﻮده( ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻼب و وﻗﻮع ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﺳﻨﺘﺰ( ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را از ﭘﺮودن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﻦ ﯾﺎ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺎدان و ﻓﺮوﻣﺎﯾﮫ و ﺗﻮﺟﯿﮫﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺜﻼ آن را دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﮭﺖ رﻓﻊ آن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ (.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﭼﻮن آﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪ )از دﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
در ﻣﻮرد ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺴﺎن طﺮﻓﺪار ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺗﮑﺎﻣﻞ داروﯾﻦ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درون ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮدﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ھﻤﮫ ﺟﻨﮓھﺎ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽداﻧﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻈﺎم طﺒﻘﺎﺗﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ظﻠﻢ و ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
اﮔﺮ آزادی ﺧﻮاھﯽ ﮐﺎﻧﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد آن را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ) .ﺟﺎﻣﮫی ﺑﺪون دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺖ  -ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫی او اﺳﺖ(.
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ:
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ  +رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ.
ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ )دﺳﺖ و ﺑﺎزو و ﺳﻨﮓ و ﻓﻠﺰ و ﭼﺮخ در ﻋﺼﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ...در ﻋﺼﺮ ﺿﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن( و ﮐﺎرﮔﺮ )اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ روی آن اﺑﺰار ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫای
ﮐﮫ دارد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮاه دھﻘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ(.
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺤﻮه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .راﺑﻄﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار و ﮐﺎرﮔﺮ(
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از رﺷﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻀﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻀﺎد داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ )اﻋﺘﺮاض ﺳﭙﺲ اﻧﻘﻼب( ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی

ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی را ﺑﮫ ﭘﻨﺞ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
← ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﮫ

اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﻮده ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﻮده اﻋﻢ از ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و ﻣﯿﻮه و ....وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ )از
ﺳﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ آھﻦ( و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﯿﺰه و ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و ...ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﺗﮏ ﺗﮏ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺎر روﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮده وﻋﺪه دﯾﮕﺮی از اﻓﺮاد را ﺑﮫ ﮐﺎر واداﺷﺘﮫ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮدهداری ﻣﯽﺷﻮد.
← ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﺮدهداری
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻠﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻠﮫداری و دامداری ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻠﻮﻓﮫ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﯿﻮه ﻗﺪﯾﻢ را ﺗﺮک
ﮔﻔﺘﮫ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺶ و داس و ﮔﺎوآھﻦ و ....ﮐﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ )ارﺑﺎب  -رﻋﯿﺖ( ﻣﯽﺷﻮد.
← ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻓﺌﻮداﻟﯽ
در اﯾﻦ دوره ارﺑﺎب و رﻋﯿﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ )دھﻘﺎن روی زﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد(.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﮐﯿﺴﮫای را ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ اﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺑﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ زﯾﺎد دارﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف و آﻧﻄﺮف ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﯿﻠﮫوری و ﺗﺠﺎرت اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ )ﭘﻮل ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ( .در ﻧﺘﯿﺠﮫ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ و ﮔﺎری و ...اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ و ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺎرت
و ﻣﺒﺎدﻟﮫ در آﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺷﮭﺮی روز ﺑﮫ روز ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ و ﺟﻤﻊآوری ﺛﺮوت و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان – ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ و اﻣﻼک ھﻢ رو ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫی وﺳﺎﺋﻞ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ....دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻣﺜﻼ  ١٠ﻧﻔﺮ روی ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﮭﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﺪهای ﺑﯽﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ھﺠﻮم ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺸﮫوری )آھﻨﮕﺮی( را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری )ﺑﻮرژوازی( ﺷﺪ.
← ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر و ﻧﺦرﯾﺴﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺷﮭﺮ و ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﺴﻠﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ ﺷﺪ _در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮ_ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺰد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮ داﺷﺖ .ﭼﻮن ﮐﺎﻻھﺎ را ﺑﮭﺘﺮ و ارزانﺗﺮ از ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ_ ﭘﯿﺸﮫوران را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺮدھﻢ آﯾﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺜﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ارزش اﺿﺎﻓﯽ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﯽﭘﺮدازد:
 .١ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺪت ﮐﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق .ﻣﺜﻼ :ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی  ٨ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﯾﺎ ١٢ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮد ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ را ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ _ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد_ از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٢ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮ روی آن ﮐﺎرﮐﺮده در ﺑﺎزار ﮔﺮانﺗﺮ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﮭﺒﺮای آن ﺧﺮج ﮐﺮده_ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﮐﮫ .ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﺣﻖ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار( ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ_ ﮐﺎرﮔﺮان را از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﺷﺌﯽﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ رﺷﺪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن( ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر  ١٠ﻧﻔﺮ را ﺑﮭﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﭘﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﺪه ﺑﯿﮑﺎر و ﺑﯽﭘﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ )ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( و ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﺑﺰرگ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را
ﺑﺮای ﮐﺎﻻھﺎیﺷﺎن در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران( اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ رﺳﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ و آﻧﭽﮫ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض و اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺳﻘﻮط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( و اﻧﻘﻼب را ﺟﺒﺮی )ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ و رھﺒﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﮫ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد(.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ

 .١در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﯾﮑﺒﺎره و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ.
 .٢در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر روی ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و دﺳﺘﺎوردھﺎی آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽرﺳﺪ )ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣﺰارع ،زﻣﯿﻦ و ﺟﻨﮕﻞ و. (...
 .٣از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ وﺳﯿﻠﮫای ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ.
 .۴ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﮫ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ در آن اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺮ رخ ﻣﯿﺪھﺪ:
 .١ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﻮای دوﻟﺖ )ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﺎن رﺷﺪ و آﮔﺎھﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﻮاﻋﺪ زﻧﺪﮔﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ( اﺻﻮل ﻋﺸﻖ و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 .٢ﻟﻐﻮ ﺗﺨﺼﺺ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٣ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺎﻟﻢ ﮔﯿﺮﺷﺪن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ )ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن آن( .ﺑﺎ ﺟﺬب ﮐﺎرﮔﺮان و اﺗﺤﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران.
و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﯾﮑﺴﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﮫ:
 .١ﻣﺤﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ھﺴﺘﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارث از ﭘﺪر ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .٢ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده زن را ھﻢ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﯿﺮ و ﺑﺮده ﻣﺮد اﺳﺖ ،از اﺳﺎرت رھﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد]؟! ! ! ! ! ! ![ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﮭﺪ ﮐﻮدکھﺎ و.(...
 .٣ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی دﯾﻦ و رھﺎﯾﯽ از آن ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب آن در دوران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﺣﺎﻟﺖ از ﺧﻮد ﺑﯽﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯽ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﮫ آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ و در رﻓﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
← واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در واﻗﻌﯿﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد:
ﺷﻌﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ :از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫاﻧﺪازه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ و ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫاﻧﺪازهی ﻧﯿﺎزش .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮده ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ را ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰار در روﺳﯿﮫ روی ﮐﺎر
اﻣﺪه ﺑﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﮐﺸﻮری رخ داد ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺸﻮری در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﻤﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ
دارای ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ )دھﻘﺎﻧﯽ( ﺑﻮد.
 .١اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ رخ داد ﮐﮫ دوران ﻓﺌﻮداﻟﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
 .٢در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ وﻟﯽ طﺒﻘﮫ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﻨﺎم طﺒﻘﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
 .٣اﺧﺘﻼف ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده و ﻣﺎھﺮ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
 .۴ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ وﻟﯽ در دﺳﺖ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ در دﺳﺖ دوﻟﺖ.
 .۵اﺑﺘﺪا ﭘﻮل از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و واﺣﺪ روزﺷﻤﺎر ﮐﺎر ﺑﻨﺎم ﺗﺮود ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺳﺎده ﺑﻮد و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺒﻮد دوﺑﺎره ﭘﻮل روی ﮐﺎر آﻣﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ھﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﮑﻨﺎس روی ﮐﺎر آﻣﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺑﺮﻗﺮاری آزادی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
 .۶دوﻟﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری روز ﺑﮫ روز ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪ.
 .٧در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﭽﮫھﺎی رھﺎ ﺷﺪه و ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ و اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ازدواجھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ طﻼق ﺷﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای طﻼق وﺿﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮده و آن را ﻣﺎﯾﮫ اﻓﺘﺨﺎر داﻧﺴﺘﻨﺪ.
 .٨در زﻣﯿﻨﮫ وﺣﺪت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻏﻠﻂ رھﺒﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻮروی ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی –ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن -ﭼﯿﻦ و. ....
 .٩ﻣﻮرد آﺧﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ اطﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا از دﺳﺘﻮرات ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در
وﺿﻌﯽ ﺑﺪﺗﺮ از دوران ﻗﺒﻞ و ﺣﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﮫ ﺣﺰب ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﺴﺲ و ﻓﮑﺮ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﺮد) .ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻤﻮﻧﮫای اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺪه در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎﺳﺖ(.
ﻣﻨﺒﻊ
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