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»فيلسوفان صرفا جھان را گوناگون تفسير کرده اند،
اما موضوع بر سر تغيير آن است «.کارل مارکس
انسان ھا فارغ از مليت ،نژاد ،جنسيت و باورھايشان آزاد و برابر ھستند .بنابراين ،جامعه انسانی بايد آزاد و برابر و به دور از ھرگونه ستم و
استثمار و خشونت و سانسور باشد .پس در جامعه ای که آزادی و برابری فردی و جمعی وجود نداشته باشد حق طبيعی شھروندان آن جامعه
است که به پا خيزند و با تسخير قدرت سياسی ،ھرگونه اقتدارطلبی و برتری جويی و نابرابری و خشونت را از بين ببرند و جامعه ای آزاد و
برابر و انسانی بسازند.
انقالب چه مفھومی دارد؟ شايد جواب ھای متفاوتی بگيرد .اما اصوال ھدف انقالب و مبارزه و اعتصاب و اعتراض در جوامع سرمايه داری،
سرنگونی حکومت ھای ستم گر و استثمارگر و برقراری آزادی بيان ،قلم ،انديشه ،آزادی احزاب ،سازمان ھا و تشکل ھای دمکراتيک مردمی،
آزادی ھای فردی و جمعی و ھم چنين برابری جنسی ،اقتصادی ،ملی و برابری و عدالت اجتماعی بايد باشد .از اين رو ،صرفا تغيير مقاماتی از
حکومت و يا جناح ھايی از آن نه انقالب ،بلکه در بھترين حالت رفاه و اصالحات و زودگذر است.
مسلما ،در دوره ھای انقالبی ،نيروھايی که به صف انقالب می پيوندند ھر کدام اھداف و سياست ھای متفاوتی را دنبال می کنند .بنابراين ،توده
ھای مردم و به ويژه کارگران و محرومان جامعه ،نه از سر ايدئولوژی خاص و سياست ھا و مطالبات خيلی روشن ،بلکه از سر نيازھايشان
در انقالب فعال تر می شوند .طرح شعارھا و مطالبات و اھداف و استراتژی انقالب را نه توده ھای مردم ،بلکه رھبری جنبش ھای اجتماعی
نظير جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش داش جويان و جوانان ،جنبش بی کاران و گروه ھای روشفکری و ھنری و ھم چنين فعالين سياسی،
اجتماعی و فرھنگی و سازمان ھا و احزاب انقالبی تھيه و تدوين می کنند و در مقابل جامعه قرار می دھند.
ھدف اين نوشتار ،بررسی نظری پديده انقالب به طور كلی است .ھم چنين در اين نوشته ،سعی بر اين است که مفھوم طبقاتی انقالب و مظمون
و محتوای سياسی  -اجتماعی آن از منظر تاريخی ،به ويژه از ديدگاه مارکسيسم مورد بحث و بررسی قرار گيرد.
اگر از منظر و ديدگاه طبقاتی و با استراتژی کارگر کمونيستی به تحليل انقالب برويم با تحوالت کشورھای منطقه که ھم اکنون به »بھار
عربی« معروف است طور ديگر برخورد می کنيم .ھر چند که اکنون »انقالب« به مساله روز تبديل شده است .حتی گرايشات بورژوايی که تا
ديروز ،نه تنھا ھيچ اشاره ای به اين واژه نمی کردند بلکه با انقالب و انقالبيون خصومت و دشمنی می ورزيدند اما امروز مجبور شده اند به
آن بپردازند .در اين ميان ،ھيچ انسان آگاھی با اين تزوير و رياکاری گرايشات بورژوايی دچار توھم نمی گردد که گويا در اين دوره نيز ھمانند
دوره گذار از فئودالی به سرمايه داری ،بورژوازی جنبه ھای مثبت و انقالبی دارد .ماھيت واقعی سرمايه داری ،ستم و سرکوب و اسثتمار
است و بنابراين ،با ھرگونه تحول انقالبی که منافع سرمايه داری را به خطر بياندازد ،مخالف است .لشکرکشی ھای دول قدرت مند سرمايه
داری به ليبی و به صحنه آوردن ارتش در مصر و ،...در راستای منافع و مصالح سرمايه داری است نه مبارزه با حکومت ھای مستبد و
ديکتاتوری و حمايت از مبارزات انقالبيون .در ھر صورت تحوالتی که تاکنون در تونس ،ليبی و مصر روی داده است در بھترين حالت به
رفرم ھايی منجر شده است و ھنوز سرنوشت جريانات و کسانی که جرقه اين تحوالت را در اين کشورھا ،با ھدف آزادی و برابری و رھايی از
استبداد زدند ،معلوم نيست .برای مثال در تونس ،اعتراضات زمانی اوج گرفت که جوان تحصيل کرده بی کاری در اعتراض به تعرض پليس،
خودش را به آتش کشيد و جان باخت .اما اصلی ترين ميوه چنين اين واقعه مھم سياسی و اجتماعی ،نه بی کاران و کارگران تونس ،بلکه
متاسفانه حزب اسالمی اين کشور است .در حال حاضر در ليبی ،نيروھای وابسته به ناتو و شرکت ھای کشورھای غربی و ھم چنين گرايشات
ارتجاعی اسالمی و چھره ھای فرصت طلب حکومت قذافی ،چون رييس دادگستری حکومت قذافی و طرفداران القاعده قدرت سياسی و
اقتصادی اين کشور نفت خيز را قبضه کرده اند .در اين مدت کمی که از سرنگونی حکومت ديکتاتوری قذافی می گذرد ،مردم چندين بار عليه
شورای انتقالی ليبی ،دست به تظاھرات زده اند .در مورد مصر ،ظنز تلخ تاريخ ،تکرار شده است .در اين کشور ،ارتش ماسک رھايی بخش به
خود زده است و تنھا فرمانده آن ارتش ،يعنی حسنی مبارک بر کنار شده و کل سيستم ،به ويژه ماشين سرکوب آن دست نخورده باقی مانده
است .به عالوه در بازی ھای انتخاباتی پارلمانی مصر ھم اخوان المسلمين برنده شده است .نزديک به يک سال است که مردم سوريه با
شھامت فوق العاده و تحسين برانگيزی تحوالت انقالبی را از سر می گذرانند و تاکنون بيش از شش ھزار قربانی داده اند اما به خانه ھايشان
برنگشته اند و ھم چنان در جھت سرنگونی حکومت بشار اسد و رسيدن به آزادی مبارزه می کنند .اما کشورھای غربی و ترکيه و غيره با
سازمان دھی نيروھای راست اپوزيسيون سوريه و فراريان ارتش ،مشغول زمينه چينی دخالت ناتو در اين کشورند .تا اين جا مبارزات مردمی،
پايه ھای حکومت سوريه را به لرزه درآورده است ،در حالی که ھرگونه دخالت نيروھای خارجی ،مردم اين کشور را نيز به وضعيت دردناک
عراق و افغانستان و ليبی تبديل خواھند کرد .بنابراين ،آن چه که تاکنون حاصل جان فشانی ھا و مبارزات مردم در تونس ،ليبی ،مصر و
بحرين بوده است نه محصول يک انقالب سياسی  -اجتماعی ،بلکه با دخالت ھای نھان و آشکار بورژوازی اين کشورھا و با متحدان بين
المللی شان به رفرم ھای جزئی محدود کرده اند که آن ھم عموما به نفع گرايشات ارتجاعی اسالمی و ناسيوناليستی تمام شده و کارگران،
زنان ،دانش جويان ،جوانان ،بی کاران ،روشنفکران و مردم آزادی خواه و عدالت جو به خواست ھا و مطالبات خود نرسيده اند .به عالوه مھم
تر از ھمه سيستم ھای سابق در اين کشور ،با تغييرات جزئی از باال ،ھم چنان بر سرنوشت مردم حاکميت دارند.
در چنين شرايطی ،بسيار مھم است که تجارب و نقاط ضعف و قوت حرکت ھای موسوم به بھار عربی ،از موضع طبقاتی مرود تجزيه و تحليل
قرار گيرند و جمع بندی شوند .انتقال اين تجارب به کارگران و مردم آزاده ايران که خود  ٣٣سال پيش تجربه يک انقالب عظيم را از سر
گذرانده اند و در سال  ٨٨نيز با خيزش ھای مردمی مواجه بوده اند بس مھم است .به بيان ديگر مردم انقالبی می توانند حکومتی را سرنگون
کنند اما آن چه که به جای آن می آورند بسيار مھم است .جامعه ما ،حکومت پھلوی را با ھدف برقرار آزادی و برابری و عدالت بيش تر و
پايان دادن به ساسنور و سرکوب دولتی سرنگون کرد و خمينی ھم در آن موقع به مردم وعده می داد که پول نفت را بر سر سفره مردم
بياورند که وارثانش ھمواره اين شعار توخالی او را تکرار کرده اند .اما آن چه که در عمل اتفاق افتاده يک حکومت جانی تر از حکومت
پھلوی از دل سرکوب خونين انقالب  ٥٧مردم ايران سر بلند کرده که با گذشته سه دھه از حاکميتش ،ھنوز ھم مانند ھيوالی خون آشامی
روزانه آدم خواری می کند و سير ھم نمی شود .بنابراين ،مھم ترين تجربه انقالب  ٥٧مردم ايران و خيزش ھای سال  ،٨٨به ما می گويند که
مردم ايران بايد از شاه و شيخ عبور کند و به يک جامعه آزاد و برابر و انسانی و عادالنه برسد.
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از آن جا که انقالب ھا در تاريخ جھان طی دو قرن گذشته بسيار مھم بوده اند ،نظريه ھای گوناگونی به منظور کوشش برای تبيين آن ھا به
وجود آمده است .برخی از اين نظريه ھا ،در اوايل عمر علوم اجتماعی و شکل گيری سرمايه داری تنظيم گرديدند؛ مھم ترين رويکرد در اين
زمينه نظريه انقالبی کارل مارکس است .مارکس ،بر آن بود که نظرياتش صرفا به عنوان تحليلی از شرايط دگرگونی انقالبی در نظر گرفته
نشود ،بلکه به عنوان وسيله ای برای پيشبرد اين گونه دگرگونی ھا مورد استفاده قرار گيرد.
نظريه ھای مھم ديگر درباره انقالب ،بسيار ديرتر به وجود آمدند و انديشمندانی کوشش کردند ھم انقالب ھای اوليه )مانند انقالب ھای آمريکا
يا فرانسه( و ھم انقالب ھای بعدی را تبيين کنند .حتی برخی از انقالبيون سابق ،به مخالفت جدی با انقالب برخاستند و مجيزگوی نظم موجود
شدند.
در زبان فارسی ،برابر فرھنگ معين ،واژه انقالب به معنای برگشتن از حالی به حالی ،ديگرگون شدن ،زير و رو شدن ،واگر ديدن و برگشتن،
برگشتگی و تغيير و تحول و تبديل ،شورش و بی آرامی ،و تبديل صورتی به صورت ديگر است .واژه انقالب در زبان فارسی كالسيك ،عموما
به معنی برگشتن از حالی به حالی ديگر به كار برده می شد .در آستانه انقالب مشروطيت ،رھبران و فعالين انقالب مشروطه ،واژه رولوسيون
را برای مفھوم انقالب به كار می بردند ،اما واژه انقالب به تدريج در زبان فاسی جايگزين واژه رولوسيون گرديد(١) .
در دانشنامه سياسی داريوش آشوری ،در تعريف واژه انقالب چنين آمده است» :انقالب ،در لغت به معنای از صورتی به صورتی در آمدن و
دگرگون شدن است .اين اصطالح ،كه در اصل در اخترشناسی برای جنبش ھای ستارگان و خورشيد )انقالب شتوی ،انقالب صيفی( به كار
میرفت ،از سده ھفدھم ميالدی در اروپا )و از زمان »انقالب مشروطيت« در ايران( به استعاره برای خيزھای سياسی و اجتماعی به كار رفته
و از آن پس در كاربردھای تازه خود معنای دگرگشت اساسی يا كامل شيوه توليد )انقالب صنعتی ،انقالب تكنولوژيك و جز آن( ،يا دگرگونی
بنيادی در نظام اجتماعی و سياسی )انقالب فرانسه ،روسيه و جز آن( يا در جنبه ای از زندگی فرھنگی ،اجتماعی و فكری را )انقالب علمی،
انقالب فرھنگی و جز آن( به خود گرفته است(٢) .
انقالب و شورش را ھم نبايد يکی دانست .انقالب عبارت از سرنگون کردن شرايط موجود و حکومت ،يعنی عملی سياسی  -اجتماعی است .اما
شورش ريشه در نارضايتی بخشی از مردم دارد و يک اعتراض موضعی زودگذر است .شورش نبرد قطعی عليه حاکميت نيست ،بلکه
اعتراضی به يک تصميم دولتی و يا عملکرد ارگان و مقامی از ارگان ھای قدرت است.
به اين ترتيب ،انقالب که در لغت به معنای دگرگونی است از قرن ھفدھم ميالدی در اروپا وارد سياست شده و برای خيزش ھای سياسی و
اجتماعی به کار گرفته شد .پس از آن در معناھای مختلف از جمله دگرگونی ھای کامل اقتصادی و يا دگرگونی ھای کامل در نظام ھای سياسی
ھم چون انقالب فرانسه و يا انقالب ھای فرھنگی به کار گرفته شده است.
فردريش انگلس ،يار ديرين مارکس ،بر سر مزار او در گورستان »ھای گيت« لندن ،در وصف وی گفت که »مارکس ،در درجه اول ،انقالب
گر« بوده است .اين جوابی بود به کسانی که سعی می کردند جوھر انقالبی افکار مارکس را بگيرند از اين رو ،او را يک فيلسوف و دانشمند
معرفی کردند .بنابراين ،مارکس در درجه اول ،نظريه پرداز و پيشگام انقالب بود .تمام تالش مارکس و انگلس به عنوان بنيان گذاران
سوسياليسم علمی ،تدوين نظريه و برنامه انقالبی در ھمه عرصه ھای فلسفی ،اقتصادی ،سياسی و اجتماعی با ھدف پايان دادن به طبقات و
استثمار انسان از انسان بود .بنابراين ،مارکسيسم از انديشه انقالب ،تفکيک ناپذير است.
کارل مارکس ،راه رسيدن به آزادی و برابری را گذر از انقالب می داند .در معنای انقالب مارکسيستی اقدامی است که بر اثر آن حاکميت يک
طبقه اجتماعی به گونه ای قھراميز به طبقه ای ديگر منتقل شود .مفھوم انقالب ،در اين معنا ،به معنای پذيرش فلسفه تاريخی مارکسيستی و
حاکميت و طبقه است.
در مانيفست کمونيست ،پيرامون انقالب اين گونه آمده است که آزادی يا مطلق و کامل است يا ازادی نيست ،و در اين ميان چيز ديگری وجود
ندارد .اصالحات نه می تواند جايگزينی برای انقالب باشد و نه حتی بخشی از خواست ھای ان را محقق سازد .مارکس معتقد بود که انقالب
حاصل جمع اصالحات نيست و روندھای سرمايه داری برای تغيير تنھا بايد نابود شوند.
در آثار ديگر مارکس ،ھمواره به تضادھا و نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی طبقاتی تاکيد شده است .مارکس و مارکسيست ھا ،وجود
طبقات و نابرابری ھای اجتماعی را نتيجه تضاد درون گروھی با نزاع بين گروھی که صاحب وسايل و ابزار توليدند و گروھی که فاقد آنند می
دانند .در جامعه شناسی مارکس ،چھار نکته اساسی در مورد تضادھای اجتماعی به شرح زير وجود دارد:
تداوم و پيوستگی تضادھای اجتماعی در تمام جوامع وجود دارد ،بدين معنی که تضاد جزئی از زندگی از آن جداناپذير است و ھر آن چه که
حيات دارد ،پيوسته و بدون وقفه در رابطه با حالت ھايی از ستيز است .جامعه نيز که متشکل از انسان ھاست مستثنی از اين قاعده نمی باشد
زيرا در حقيقت تضاد الزمه و وابسته ذات و کارکردھای آن ست.
بر اساس نظريات مارکس ،تضادھای اجتماعی عبارتند از تضادھای منافعی که لزوما تنھا دو گروه را در مقابل ھم قرار می دھند؛ زيرا در
جامعه تمام تضاد منافع در نھايت به مخالفت بين کسانی که نفع خود را در نگھداری و ادامه وضعيت موجود می دانند و کسانی که نفع خود را
در دگرگونی وضع موجود می دانند ختم می گردد .به عبارت ديگر ھميشه در رابطه با وضعيت وجود است که موقعيت دو طرف متخاصم معين
و مشخص می گردد و در حقيقت در رابطه با وضعيت موجود تنھا انتخاب ممکن ،نھايتا يا حفظ وضعيت موجود است و يا دگرگونی در آن.
مارکس ،تضاد را موتور يا نيروی محرکه اصلی تاريخ می دانست و به عقيده وی ،تضاد لزوما و قويا باعث دگرگونی ھايی در زمان ھای کم و
بيش کوتاه می گردد و در حقيقت در نتيجه مخالفت بين گروه ھای مختلف ذينفع است که ساخت اجتماعی دگرگون می شود.
نھايتا مارکس ،با تحليل دگرگونی ھای اجتماعی ،روشی تازه ارائه داده است بدين ترتيب که دگرگونی ھا را در رابطه با دو دسته از عوامل بايد
مورد بررسی قرار داد :اول نيروھايی برونی که خارج از سيستم قرار دارند مثل اثرات محيط طبيعی ،اقليم و يا اشاعه و گسترش تکنيک و
آگاھی ھا و دوم نيروھای درونی که توسط سيستم اجتماعی و در درون خود سيستم و از کار کردھای آن يا می گيرند و نشات می يابند و اين
در واقع يکی از ويژگی ھای سيستم اجتماعی است که در درون خود نيروھايی را وجود می آورد که باعث دگرگونی و تبديل آن می شود.
اما کم نبودند کسانی که در انترناسيونال اول و دوم ،ظاھرا با مارکس و انگلس ھم نظر بودند اما با گذشت زمان در افکار و آرای خود
تجديدنظر کردند و در جھت عکس اھداف مارکس حرکت کردند .سوسيال دمکراسی آن دوره و چھره ھای سرشناسی چون کائوتسکی،
برنشتاين و ھواداران آن ھا ،روحيه انقالبی خود را از دست دادند و به موضع ليبراليسم و رفرميسم غلطيدند.
در ھر صورت ،روحيه انقالبی گری را در ھمه نوشته ھای مارکس می توان ديد .جدل ھا و تحليل ھای سياسی بزرگ مارکس ،درباره
رويدادھای  ١٨٤٨و کودتای لويی بناپارت و کمون پاريس است .به عالوه کار اصلی و عظيم وی »سرمايه« )کاپيتال( و ديگر آثار اقتصادی
او در بيان اصول اقتصاد سياسی و چگونگی واژگونی انقالبی سرمايه داری است .از اين رو ،انقالب ،جايگاه مھم و پايه ای در دستگاه فکری
مارکس دارد .بنابراين ،کسانی که مدعی ادامه دھنده راه مارکس ھستند قاعدتا نبايد نسبت به اھداف و نظريه ھای انقالبی مارکس بی تفاوت
باشند.
انقالب در افکار مارکس تحولی اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،تکنولوژيکی و حتی پديداری طبيعی است .وی ،در آثار اوليه خود به »طبيعت
انسانی« يا »طبيعت محصول تاريخ« و »تغيير خويشتن« تاکيد دارد .مارکس ،می نويسد» :کل تاريخ چيزی نيست مگر دگرگون سازی مستمر
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فطرت آدمی «.مارکس ،به ويژه انقالب کمونيستی را سرچشمه دگرگونی انسان و دگرگونی جامعه در سير تاريخ و به معنای تکامل انقالبی
انسانی دانسته است.
در افکار انقالبی مارکس ،پيشتاز انقالب سياسی  -اجتماعی طبقه کارگر آگاه ،متشکل و متحد است .مارکس ،تاکيد می کرد که ھر تحول انقالبی
از يک دوره به دروه ديگر ،متضمن انقالب سياسی  -اجتماعی با ھدف برانداختن حکومت و تسخير قدرت سياسی به دست طبقه کارگر و
نيروھای انقالبی متحد آن است.
به اين ترتيب» ،انقالب« ،در تحول سياسی  -اجتماعی مساله بسيار پيچيده ای است که در طی آن ،حاکميت موجود به داليلی توانايی اجبار و
اعمال زور را از دست می دھد و جنبش ھا و سازمان ھا و احزاب سياسی و نھادھای دمکراتيک مردمی به مبارزه پيگير و جدی برمی خيزند
تا قدرت سياسی موجود را واژکون سازند و حاکميت دل خواه خود را به قدرت برسانند .تحوالت انقالبی و مبارزه برای سرنگونی حکومتی ،نه
امر ساده ای است و نه در ھر دوره ای عملی و امکان پذير .بنابراين ،بايد شرايط ذھنی و عينی آن آماده شود و اغلب مدت زمان طوالنی می
برد.
عناصری که منجر به شکل گيری انقالب می شود را بحران ھای اقتصادی ،نارضايتی اجتماعی ،سازمان يابی جنبش ھای اجتماعی نظير
جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش دانش جويان و جوانان ،پيدايش نيروھای ھای جديد سازمان گر و بسيج گر و خالق ،ناتوانی در قوای
سرکوب دولت و کوشش برای ايجاد ساخت جديد قدرت تشکيل می دھند.
اساس تاريخچه بحث از پديده انقالب ،به دوران قبل از قرن نوزدھم برمی گردد .افالطون و ارسطو موضوع عليت در انقالب را بررسی کرده
اند ،بحث اصلی در اين قرن بحث اخالقی و ھنجاری بود.
برخی انديشمندان حقوق طبيعی در اين دوره ،حق شورش مردم را تاييد کرده ،ولی برخی انديشمندان محافظه کار چون ادموند برک و توماس
ھابز ،انقالب را ناموجه دانسته اند.
يا انديشمندانی چون کارل پوپر ،متفکر بزرگ ليبرال در اين باره نظريات متفاوتی دارد .پوپر ،معتقد است خشونت ھمواره انسان را بيش تر به
خشونت می کشاند .انقالب ھای خشونت آميز ،انقالبی ھا را می کشد ،و آرمان ھايشان را تباه می سازد .و کسانی جان سالم به در می برند که
در اين کار بھترين کارشناسانند.
ليبراليسم ھم سياست ھای جنايت کارانه سرمايه داری را توجيه می کند و ھم به دليل اين که طرفدار حفظ نظم موجود است انقالب را مترادف
با خشونت معرفی می کند.
ارسطو؛ شکل گيری انقالب را به دو دسته فرعی و اصلی تقسيم می کند :علل اصلی انقالب از ديدگاه ايشان احساس وجود نابرابری و آرزوی
برابری )زمينه ذھنی( دانسته و علل فرعی آن را نفع طلبی و سودجويی فرمانروايان ،محروم شدن مردم از حرمت ،آبرو ،نيرو و نفوذ ،وسعت
و رشد بيش از اندازه بخشی از سازمان حکومت ،تحرکات و دسيسه ھای انتخاباتی ،سھل انگاری و بی توجھی به قانون اساسی و در نتيجه
تغيير حکومت ،ناسازگاری نژادی مردم ،اختالفات عوامل جغرافيايی ،حکومت را خوار و کوچک ديدن و حمالت خارجی می داند(٣) .
در حالی که نظريه مارکسيسم با چنين نظرياتی تفاوت ھای اساسی و پايه ای دارد .کارل مارکس ،بيتن گذار سوسياليسم علمی ،معتقد است که
جامعه سرمايه داری منجر به شکل گيری دو طبقه حاکم و کارگر می شود طبقه حاکم به استثمار اقتصادی طبقه کارگر می پردازد که اين عمل
منجر به از خودبی گانگی و ايجاد ياس و نااميدی در طبقه کارگر می شود و ھنگامی که کارگران از اين وضعيت آگاه شدند تشکيل صنف داده
و به مبارزه و انقالب عليه طبقه حاکم پرداخته و آن را نابود کرده و حکومت کمونيسم را ايجاد می کنند(٤) .
کائوتسکی ،می گفت انقالب پديده ای ساختاری است و انقالب بر عليه سرمايه داری بعد از تحول جامعه سرمايه داری و تضادھای آن بوجود
می آيد و نيازمند بلوغ شرايط عينی و مادی است.
لنين ،حامی انقالب پرولتاريای مارکس بود که تاکيد زيادی بر سازمان و رھبری و اعمال اراده جمعی را عامل انقالب می دانست او برای ايجاد
آگاھی در طبقه کارگر خواستار ايجاد حزب از فعالين سياسی بود و انقالب را با جذب بدون توجه به شرايط عينی و ذھنی انقالب می دانست.
اما مائو ،تئوری مارکسيستی تاريخ را نقض کرد .از نظر تئوری مارکسيستی و به ويژه از نظر مارکس ،طبقه کشاورز ھر چند شرط اول و دوم
انقالبی شدن يعنی استثمارشدگی و عدم مالکيت را دارند ،شرط سوم را که تمرکز و ھمکاری و تفاھم و آگاھی به نيروی خويشتن باشد ندارند.
لھذا طبقه کشاورز ھيچ گاه ابتکار يک انقالب را نمی تواند بر عھده بگيرد ،حداکثر اين است که احيانا در جامعه ای نيمه کشاورزی و نيمه
صنعتی ،طبقه کشاورز دنباله رو طبقه انقالبی پرولتاريا بشود ،بلکه از نظر مارکس طبقه کشاورز »فرومايگانی با لذات ارتجاعی اند« و
»مطلقا از ھرگونه ابتکار انقالبی بی بھره اند«.
مارکس ،در نامه ای به انگلس ،درباره انقالب لھستان ،نسبت به روستائيان چنين اظھار نظر کرده است» :روستائيان اين فرومايگان ذاتا
ارتجاعی را ...نبايد به پيکار خواند« ،اما مائو ،از ھمين طبقه »با لذات ارتجاعی« و با ھمين »فرومايگان« را پيکارگر انقالبی ناميد ،و با آن
ھا ،حکومت کھن را سرنگون ساخت .اما نتيجه اش چيز ديگری شد و اساسا به رشد و گسترش سرمايه داری انجاميد.
از نظر مارکس ،کشاورزان نه تنھا قادر نيستند که کشوری را به سوسياليسم رھبری کنند ،بلکه در انتقال از فئوداليسم به کاپيتاليسم نيز
سھمی ندارند ،آن طبقه ای که جامعه را از فئوداليسم به کاپيتاليسم منتقل می سازد و در آن لحظه تاريخی خصلت انقالبی دارد بورژواست نه
کشاورز .اما مائو ،با ھمين قشر کشاورز ،از فئوداليسم به سوسياليسم جھيد و ماشين دولتی را در خدمت شتابان سرمايه داری به کار انداخت.
بنابراين ،مائو ،عمال صف خود را از مارکسيسم جدا کرد .مائونيست ھا برای توجيه مائوئيسم ،مساله جابه جا شدن جھت عمده تضادھا را
طرح می کنند.
يا حزب توده ايران که دوره ای نيز طرفداران زيادی به ويژه در نزد روشنفکران پيدا کرده بود اساسا يک حزب پروروس بود و در دوران
قدرقدرتی استالين ساخته شده بود ھيچ موقع خودش را به عنوان جريان کمونيستی و انقالبی معرفی نکرد و فراتر از آن ،صرفا يک جريان
ضدآمريکايی بود و نه ضدسرمايه داری که از قضا از گرايشات مذھبی نيز حمايت می کرد .به ھمين دليل ،اين حزب در انقالب  ٥٧و پس از
آن دست کم به مدت پنج سال با حکومت اسالمی در ھمه زمينه ھای سياسی ،اجتماعی و حتی پليسی  -امنيتی ھمکاری کرد و سرانجام خودش
ھم قربانی اين سياست ھايش شد و از بارگاه حکومت جنايت کار و آدم کش اسالمی به ميان اپوزيسيون پرتاب گرديد .حزب توده ،حتی در سال
ھال نخست انقالب  ،٥٧اکثريت فدانيان را به سوی خود و کنار حکومت اسالمی کشيد .حزب توده و اکثريت فدانيان تاکنون چندين انشعاب را
از سر گذرانده اند اما ھنوز ھم نتوانسته اند حتی در خارج کشور يک حرکت اعتراضی مستقلی را عليه حکومت اسالمی سازمان دھد و بدنام
ترين سازمان ھا به حساب می آيند اما اعضا و ھواداران آن با مخفی کردن ھويت و موقعيت سياسی  -تشکيالتی شان ،در گرايشات ليبرالی و
راست و رفرميستی چون جمھوری خواھان و بلوک بندی ھای مختلف اپوزيسيون راست و ناسيوناليست فعاليت دارند .اما حزب توده و
اکثريت ،کم ترين ربطی به کمونيسم مارکسی و انقالبی گری سياسی  -اجتماعی ندارند و بيش تر چشم اميد خود را به تحوالت جناح بندی ھای
درونی حکومت اسالمی و يا به رقابت ھای بين المللی قدرت ھای بزرگ جھانی و حکومت اسالمی دوخته اند.
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به اين ترتيب ،انقالب ھايی را که در يکی دو قرن اخير در ميان کشورھای توسعه يافته و در حال توسعه اتفاق افتاده است را می توان به
دسته ھای زير تقسيم کرد:
 -١انقالبات اجتماعی )انقالب کبير( .اين انقالب ھا به منظور تحول ساختارھای اقتصادی ،اجتماعی و تغيير شکل مناسبات و تحول در
ايدئولوژی کشور به وقوع پيوسته اند(٥) .
برخی از محققان معتقدند که انقالب ھای اجتماعی به ميان آورنده انتقال ھای سياسی و اجتماعی ،نزاع طبقاتی و فشار برای تغييرات راديکال
از سوی طبقات پايين است .اين انقالب ھا ،براساس وضع و موقعيت عامالن شان ،به صورت ھای گوناگون تجربه می شوند (٦) .برخی از
محققين انقالب فرانسه و آمريکا و شوروی از آن جمله اند.
 -٢انقالب سياسی :اين انقالب با تغيير حکومت بدون تغيير در ساختارھای اجتماعی ھمراه است و اين انقالب سبب ايجاد تغييراتی در وضعيت
قدرت و افراد دولت می گردد و تا زمانی که کنترل و قدرت انحصاری قديمی شکسته شود و يک گروه جديد قدرت حاکم دولتی را مجددا
سازمان دھی کند ادامه می يابد ،اين امر ممکن است به يک قيام متقابل و گاه بازگشت مجدد قدرت به وضع قبلی بيانجامد .تفاوت ديگری که
می توان ميان انقالب سياسی و اجتماعی بيان کرد اين است که انقالب سياسی موجب ورود گروه ھای جديد به درون طبقه حاکم می شود ،در
حالی که انقالب اجتماعی ،کل طبقه حاکم را تغيير می دھد(٧) .
 -٣انقالب فرھنگی :اين انقالب منجر به تغيير در جھان بينی و ارزش ھا و ھنجارھا و آداب و رسوم و ايدئولوژی يک جامعه می شود(٨) .
 (٥انقالب صنعتی :انتقال از عصر کشاورزی به دوره صنعتی را گويند که توسعه شھرنشينی نيز ثمره آن بوده است(٩) .
 -٦انقالب وسايل ارتباطی :منظور تحولی است که بر اثر اختراع وسايل ارتباطی از جمله راديو و تلويزيون و پيشرفت عظيم در فن آوری
يارانه و تلفن و توسعه حمل و نقل انبوه با قطار ،ماشين يا ھواپيما به وجود آمده است(١٠) .
 -٧انقالب جنسی :تغييرات ريشه ای در ارزش ھای مربوط به نقش جنسيت ھای مختلف را گويند که باعث ايجاد گروه ھای جديدی ھم چون
نھضت آزادی زنان و جنبش آزادی جنسی شده و سازمان برنامه ريزی مربوط به خانواده را حائز اھميت ساخته است(١١) .
 -٨انقالب سبز :پيشرفت در فن آوری غذايی به خصوص در کشورھای »جھان سوم« را گويند(١٢) .
 -٩انقالب مخملی :اين انقالب که به آن انقالب گلی يا رنگی می گويند به يک رشته از تحرکات مرتبط با ھم و بدون خونريزی اطالق می شود
که در جوامع بلوک شرق سابق )پساکمونيستی( در اروپای شرقی ،مرکزی و آسيای مرکزی توسعه يافته و احتماال در حال نفوذ به ديگر
مناطق ،از جمله خاورميانه است .در اين انقالب ھا ،ھيات حاکمه اين کشورھا ،جای خود را يک سره به حکومت ھای طرفدار غرب داده اند.
ھدف اصلی اين انقالب ھا که توسط آمريکا ھدايت و رھبری می شوند ،حذف کامل دو مانع بزرگ استيالی آمريکا بر جھان يعنی چين و
روسيه است .از جمله ويژگی ھای مھم اين انقالب ھا چھار مورد زير بوده است:
 -١تمام آن ھا )به جز قرقيزستان( بدون استفاده از ابزار خشونت آميز و طی راه پيمايی ھای خيابانی پيروز شدند.
 -٢تمام اين تحرک ھا با شعارھايی مبتنی بر دموکراسی خواھی و ليبراليسم انجام گرفتند.
 -٣نقش دانش جويان و نھادھای غيردولتی در بروز آن ھا پررنگ بوده است.
 -٤تحرکات به طور مستقيم و غيرمستقيم مورد حمايت آمريکا و اروپای غربی بوده است.
مھم ترين انقالب ھای رنگی رخ داده عبارت اند از:
 انقالب  ٥اکتبر سال  ٢٠٠٢در صربستان انقالب گل رز سال  ٢٠٠٣گرجستان انقالب نارنجی سال  ٢٠٠٤اوکراين انقالب گل الله سال  ٢٠٠٥قرقيزستان(١٣) .ھگل ،تاريخ را تکامل »روح جھانی« می فھميد ،در حالی که برای مارکس تاريخ ،مناسبات توليدی مادی و پيامدھای آن و از ھمان آغاز
تاريخ پيکار طبقاتی است .يکی ديگر از شالوده ھای فلسفی مارکس ،ماترياليسم فويرباخ است که تاثيری انکارناپذير بر وی داشته است .اما
مارکس به دليل بيگانه بودن آن با عمل و واقعيت اجتماعی ،آن را مورد نقد قرار می دھد.
مارکس ،از جمله در يازدھمين تز خود درباره فويرباخ تصريح کرده است که» :فيلسوفان صرفا جھان را گوناگون تفسير کرده اند ،اما
موضوع بر سر تغيير آن است«.
مارکس با آموزه ھای خود ،تاريخ تکامل نيروھای مولده را به عنوان روندی قانون مند که فرجام قھری آن پيروزی کمونيسم است ،نشان داده
است .مطابق نظر مارکس ،اين آگاھی انسان نيست که ھستی اجتماعی او را متعين می سازد ،بلکه آگاھی انسان تحت جبر ھستی اجتماعی
قرار دارد .اين مناسبات وابستگی ،با مناسبات ميان روبنا و زيربنا در کل جامعه منطبق است .تعيين کننده ،زيربنای اقتصادی جامعه يعنی
نيروھای مولده و مناسبات توليدی است و روبنای سياسی و نظری و ھم چنين ارزش ھا و ھنجارھا ،صرفا توجيھات ايدئولوژيک و تضمين
ھای حقوقی برای زيربنای اقتصادی طبقه حاکم ھستند .بنابراين ،برای مارکس انديشه فلسفی نيز ،به بخشی از ايدئولوژی روبنايی تبديل می-
گردد و ھمين امر ،علت رويگردانی وی از فلسفه و رويکرد او به دانش ھايی چون اقتصاد سياسی و جامعه شناسی را توضيح می دھد.
مارکس و انگلس ،در يکی از آثار مشترک خود تحت عنوان »ايدئولوژی آلمانی« ،در نقد واقعيت گريزی پيروان ھگل ،تاکيد می کنند که :آنان
مدعی اند که اصطالح درست برای فعاليت خود را يافته اند و آن پيکار عليه بيھوده گويی است .اما فراموش می کنند که خود نيز در مقابله با
اين بيھوده گويی ،کاری جز بيھوده گويی نمی کنند و پيکار با بيھوده گويی ھای اين جھان ،ھرگز به معنی پيکار با جھان واقعا موجود نيست.
به ذھن ھيچ يک از اين فيلسوفان خطور نکرده است که از رابطه ميان فلسفه آلمانی و واقعيت آلمان ،و از رابطه ميان نقد آنان و پيرامون
مادی شان بپرسد(١٤) .
انگلس ،در اثر معروف خود تحت عنوان »لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلمانی« ،تاکيد می کند که :دريافت مارکسی از تاريخ ،به
فلسفه در قلمروی تاريخ و طبيعت پايان داده است و اينک در ھمه جا ديگر موضوع بر سر آن نيست که روابط را در ذھن به انديشه درآوريم،
بلکه بر سر آن است که آن ھا را در واقعيات مکشوف سازيم .انگلس ،می افزايد :در آلمان ،به ويژه در قلمرو علوم تاريخ و از جمله فلسفه،
با زوال فلسفه کالسيک ،روح سابق پژوھش نظری بی مالحظه نيز ناپديد شده است و التقاط گری بی مايه و ترس مالحظه کارانه نسبت به
مقام و عايدی تا حد پست ترين جاه طلبی جای آن را گرفته است .نمايندگان رسمی فلسفه ،ايدئولوگ ھای آشکار بورژوازی و دولت موجودند،
آن ھم در زمانی که ھر دو در تقابل علنی با طبقه کارگر ايستاده اند(١٥) .
به اين ترتيب ،مارکس در پی »تغيير جھان« ،در مھم ترين اثر خود »سرمايه« )کاپيتال( ،به تشريح قوانين حرکت نظام سرمايه داری می -
پردازد» .اضافه ارزش« يکی از مفاھيم مرکزی و پايه ای نظريه اقتصادی مارکس است .به نظر مارکس ،کار ،جوھر سازنده ارزش و ھم
زمان معياری ارزشی است .فقط کار است که ارزش می آفريند و نه سرمايه و يا گردش کاال» .نيرویکار« کارگر نيز خود يک کاالست .ارزش
يک کاال ،وابسته به زمان کاری است که به طور ميانگين برای توليد آن در اقتصاد مصرف می شود .برای نمونه ،ارزش کااليی چون
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»نيرویکار« ،از طريق ارزش کاری متعين می گردد که برای توليد يا بازتوليد نيروی کار الزم است .مارکس ،آن بخش از کار روزانه را که
فرآورده ای ارزشی به ميزان ارزش نيروی کار می آفريند »کار الزم« و آن بخش از کار روزانه را که از اين »کار الزم« فراتر می رود،
»اضافه کار« می نامد .در بخش اخير کار روزانه است که »اضافه ارزش« توليد می شود .سرمايه دار يا صاحب وسايل توليد ،از طريق
تصرف ھمين »اضافه کار« که سرچشمه »اضافه ارزش« و در واقع سود است و با رشد توليد افزايش می يابد ،کارگر را که فاقد ابزار توليد
است مورد بھره کشی قرار می دھد و استثمار می کند .بنابراين» ،اضافه ارزش« ،ما به تفاوت ارزش نيروی کار مزدبگيران و بازده کار است
و درجه استثمار کارگران ،وابسته به ميزان »اضافه ارزشی« است که توليد می کنند .به نظر مارکس ،پولی که از طرف سرمايه داران در
نيروی کار و ابزار توليد سرمايه گذاری می شود ،غايت گرايش به ازدياد نامحدود را دنبال می کند و رشد سرمايه يا به عبارت ديگر
»انباشت« آن که با تجمع و تمرکز ھمراه است ،تضاد فزاينده ای ميان ثروت و فقر ايجاد می کند و به دو قطبی شدن جامعه و وخامت بيش تر
وضعيت کارگران منجر می گردد .از اين رو ،مارکس نتيجه می گيرد که نظام سرمايه داری ،نظامی مبتنی بر استثمار انسان از انسان است و
به اين اعتبار نه تنھا نظامی غيرانسانی ،بلکه حتا ضدانسانی است(١٦) .
مارکس ،اساسا نظام اجتماعی مبتنی بر مالکيت خصوصی را نفی می کند ،چرا که به عقيده وی ،در جامعه مبتنی بر مالکيت خصوصی ،انسان
از ذات خود بيگانه میشود» .از خودبی گانگی« ،يکی از مفاھيم کليدی در آرای انسان شناختی و اجتماعی مارکس است .به عقيده مارکس،
پيش از شکوفايی سرمايه داری ،مالکيت خصوصی صرفا ناشی از اراده ذھنی برای ثروت مندشدن بود .اما با انقالب بورژوايی ،آزادی کامل
تجارت فراھم گشت و سرمايه داری در چارچوب ملی به اوج رقابت بی نظم در بازار کاال ،سرمايه و کار رسيد .به اين ترتيب ،اراده ذھنی
سرمايه داران برای انباشت سرمايه ،به جبری عينی برای انباشت ھر چه بيش تر جھت بقا دگرگون شد .جبر سود حداکثر ،بدون دخالت
توليدکنندگان و از باالی سر آنان خود را به صورت امر قانون مند بيگانه و ناشناسی تحميل می کند .ھم سرمايه داران و ھم مزدبگيران ،به
يک اندازه مطيع چنين امری می شوند .سرمايه داران به کارمندان و مجريان صرف اين انباشت سرمايه حداکثر و مستقل ،تحت فشار دائمی
رقابت و پيشرفت فن آورانه تبديل می گردند .و کارگران با کار خود بيگانه می شوند و آن را نه تاييد بلکه نفی می کنند .زيرا آنان در کار ديگر
نه خير ،بلکه شری احساس می کنند که نه به آزادسازی انرژی جسمی و روحی ،بلکه به فرسايش جسم و ويرانی روح می انجامد.
مارکس ،در يکی از نخستين آثار خود يعنی »يادداشت ھای اقتصادی ـ فلسفی« ،تصريح می کند که در نتيجه چنين روندی ،کارگر فقط وقتی
بيرون از کار است ،خود را باز می يابد و وقتی کار می کند ،از خود بی خود می شود .او ھنگامی در خانه است که کار نمی کند و ھنگامی که
کار می کند در خانه نيست .به اين اعتبار ،کار او داوطلبانه نيست ،بلکه جبرا کار اجباری است .پس کار او نه برآورنده يک نياز ،بلکه ابزاری
در خدمت برآوردن نيازھای غيرخود است .اين بيگانگی در آن جا کامال متجلی می گردد که به محض آن که جبر فيزيکی يا جبر ديگری وجود
نداشته باشد ،کارگر از کار چونان طاعون فرار می کند .پيامد قھری بيگانگی انسان از محصول کار خود ،بيگانه شدن انسان از انسان است.
برای چيرگی بر اين از خودبيگانگی انسان ،بايد مناسبات توليدی سرمايه داری و به ويژه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را از ميان برداشت
و مالکيت اشتراکی را جانشين آن ساخت.
مارکس ،تاکيد دارد که تاريخ ھمه جوامع بشری تاکنون ،تاريخ مبارزه طبقاتی بوده است و نظام سرمايه داری آخرين نظام طبقاتی تاريخ است.
چرا که اين نظام با رشد صنايع بزرگ ھمراه است و پرولتاريا را که »گورکن« آن و خود محصول صنايع بزرگ است به دست خود می آفريند.
مارکس ،نابودی نظام سرمايه داری و پی ريزی کمونيسم را رسالت تاريخی طبقه کارگر می داند.
مارکس و انگلس در »مانيفست کمونيست« ،به توضيح بی عدالتی در نظام سرمايه داری می پردازند و تصريح می کنند که کارگران در نظام
سرمايه داری تنھا در صورتی می توانند زندگی کنند که کار بيابند و فقط تا زمانی کار می يابند که کارشان سرمايه را افزايش دھد .اين
کارگران که ناچارند کار خود را روزانه بفروشند ،کااليی ھستند مانند اشياء ديگر مورد داد و ستد .در نتيجه کاربرد ماشين و تقسيم کار ،کارگر
به ضميمه ساده ماشين تبديل شده است .بنابراين ،ھزينه ای که برای کارگر صرف می شود ،تقريبا فقط محدود است به ھزينه معاشی که
بتواند حيات او و ادامه نسل اش را تامين کند.
مارکس و انگلس ،برای چيرگی بر اين بی عدالتی اجتماعی ،کسب قدرت سياسی توسط کارگران )پرولتاريا( و رفتن به سوی جامعه کمونيستی
را پيشنھاد می کنند .به عقيده آنان ،ويژگی کمونيسم ،برانداختن مالکيت بورژوايی است و از آن جا که مالکيت خصوصی بورژوايی ،آخرين و
کامل ترين مظھر شيوه توليد و تملک مبتنی بر تضادھای طبقاتی و استثمار انسان ھا به دست انسان ھای ديگر است ،می توان ھدف کمونيسم
را در برانداختن مالکيت خصوصی خالصه کرد .اگر سرمايه که قدرتی نه شخصی بلکه اجتماعی است ،به مالکيت جمعی ھمه اعضای جامعه
تبديل گردد ،خصلت اجتماعی مالکيت تغيير می کند ،يعنی مالکيت خصلت طبقاتی خود را از دست می دھد.
البته مارکس و انگلس تاکيد دارند :کمونيسم امکان تملک محصوالت اجتماعی را از ھيچ کس سلب نمی کند ،بلکه فقط اين امکان را سلب می
کند که با تملک اين محصوالت ،تسلط اسارت آور بر کار انسانی ديگر برقرار گردد.
مارکس و انگلس ،در ديگر اثر مشترک خود »ايدئولوژی آلمانی« تصريح کرده اند که» :کمونيسم آن جنبش واقعی است که وضع موجود را
رفع می کند .با رفع مالکيت خصوصی و با سازماندھی کمونيستی توليد و نابودی آن بيگانگی ای که در رفتار انسان ھا نسبت به فرآورده ھای
خود وجود دارد ،قدرت رابطه تقاضا و عرضه نيز نابود می شود و انسان ھا دوباره بر دادوستد ،توليد و شيوه رفتار متقابل شان حاکم می-
گردند«.
مارکس و انگلس ،کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و درھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی را برای پايان دادن به يک چنين بی
عدالتی اجتماعی ضروری می دانند .قدرت سياسی تصرف شده توسط پرولتاريا ،بايد به مثابه وسيله ای در خدمت انقالبی کردن مناسبات
اجتماعی قرار گيرد و به اين وضعيت ناعادالنه پايان دھد که» :در جامعه کسی که کار می کند چيزی به دست نمی آورد و آن که چيزی به دست
می آورد ،کار نمی کند«.
در ھمين زمينه ،در »مانيفست کمونيست« ،تاکيد شده است که نخستين گام انقالب کارگری عبارت است از برکشيدن پرولتاريا به جايگاه طبقه
حاکم .پرولتاريا از حاکميت سياسی خويش برای آن استفاده خواھد کرد که تمام سرمايه را گام به گام از چنگ بورژوازی بيرون کشد ،تمام
افزارھای توليد را در دست دولت يعنی پرولتاريای متشکل شده به صورت طبقه حاکم متمرکز سازد و تودهنيروھای مولده را حتی االمکان با
سرعت افزايش دھد(١٧) .
مارکس ،يادآور می شود که ھدف بايد آزادسازی واقعی دولت ،يعنی تبديل آن از ارگانی تحميلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه
باشد .اين آزادسازی دولت در تفکر مارکس ،با از بين رفتن تضادھای طبقاتی و ايجاد جامعه بی طبقه کمونيستی است و دولت نيز به مثابه
ابزار اعمال حاکميت يک طبقه ،علت وجودی خود را از دست می دھد و زوال می يابد.
مارکس در اثر »سھمی در نقد فلسفه حقوق ھگل« ) (١٨۴٣به تشکيل طيقه پرولتاريا در جامعه بورژوازی و نقش رھايی بخش آن تاکيد
دارد .در خانواده مقدس ،طبقه را از منظر مالکيت برابزار توليد بررسی می کند .مالکين ابزار توليد را محافظه کار و پرولتاريا را که فاقد
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ابزار توليد است انقالبی می داند .در ايدئولوژی آلمانی بر عنصر آگاھی در »طبقه برای خود« تاکيد دارد و آن را يکی از شرايط ضروری
تشکيل طبقه میداند(١٨) .
در دسته دوم آثار خود به وجود چندين طبقه اشاره می کند که در متن »انقالب و ضد انقالب« اين طبقات شامل :اشرافيت زمين دار،
بورژوازی ،خرده بورژوازی ،طبقه بزرگ و متوسط دھقانان ،خرده دھقانان آزاد ،دھقانان وابسته به زمين ،کارگران کشاورزی و کارگران
صنعتی می شوند و يا در نبرد طبقاتی در فرانسه ) (١٨۴٨-١٨۵٠او با ھمين رويکرد  ٧طبقه را در فرانسه نام می برد.
در سرمايه مارکس ،ضمن بررسی سير تحول تاريخی نظام سرمايه داری چگونگی شکل گيری طبقه بورژوا و پرولتاريا را توضيح می دھد و
تاکيد میکند که سرمايه داری تنھا نظام اجتماعی و اقتصادی است که »طبقه پرولتاريا« به معنای خاص در آن تشکيل می شود.
به بيان مارکس »کار بيش از ھر چيز فرايندی بين انسان و طبيعت است ،فرايندی که انسان در آن به واسطه اعمال خويش سوخت وساز خود
را با طبيعت تنظيم و کنترل می کند .وی با مواد طبيعی چون نيرويی طبيعی روبرو می شود .او قوای طبيعی پيکر خود ،بازوھا و پاھا ،مغز و
دستان خود را به حرکت در می آورد تا مواد طبيعی را در شکلی سازگار با نيازھايش تصاحب کند .در حالی که انسان از طريق اين حرکت بر
طبيعت خارجی اثر می گذارد و آن را تغيير می دھد ،ھم زمان طبيعت خود را نيز تغيير می دھد .وی توان مندی ھايی را که در اين طبيعت
نھفته است تکامل می بخشد و اين نيروھا را تابع قدرت مطلق خويش می کند ...بنابراين ،کار را در شکلی پيش انگاشت قرار می دھيم که
منحصرا از آن انسان است .عنکبوت اعمالی را انجام میدھد که به کار بافنده شبيه است ،و زنبور با ساختن خانه ھای مشبکی النه خود روی
دست بسياری از معماران بلند می شود .اما آنچه بدترين معمار را از بھترين زنبور متمايز می کند اين است که معمار خانه ھای مشبکی را
پيش از آن که از موم بسازد در ذھن خود بنا می کند .بنابراين پيش تر به صورت ذھنی وجود داشت .آدمی نه تنھا در شکل مواد طبيعی تغيير
پديد می آورد بلکه قصد خود را ھم زمان در اين مواد به تحقق می رساند .و اين قصدی است که او از آن آگاه است« ) (١٩بنابراين ،کار
فعاليتی ھدف مند و آگاھانه است و نمیتواند صرفا به کار يدی ساده تقليل داده شود.
»با تکامل يافتن شمول واقعی کار تحت سرمايه يا شيوه توليد ويژه نوع سرمايه داری اھرم واقعی فرايند عمومی کار به شکل ھرچه
فزاينده تری ،ديگر فرد کارگر نخواھد بود .در عوض ،اين نيروی کار ِ اجتماعا ترکيب يافته و نيروھای کار در حال رقابت و مختلف اند که با
ھم مجموعه ماشين توليدی را تشکيل می دھند که به اشکال گوناگون در فرايند توليد کاالھا شرکت می کنند يا به عبارت دقيق تر در اين متن و
چارچوب محصولی را به وجود می آورند .در اين مجموعه توليدی بعضی ھا با دست خود بھتر کار می کنند و بعضی با سر )مغز( خود؛ يکی
به عنوان مدير ،مھندس ،تکنولوژيست و غيره ،و ديگری به عنوان ناظر و سومی به عنوان کارگر يدی يا حتی کارگر رنجبر .شمار ھرچه
فزاينده تری از انواع کار در مفھوم بالواسطه کار سازنده می گنجد و تمام آنانی که مشغول انجام آنھا ھستند ،کارگر سازنده محسوب
میشوند؛ کارگرانی که به طور مستقيم توسط سرمايه استثمار می شوند و تابع فرايند کار و گسترش سرمايه می شوند.
حال اگر کارگر را به عنوان کارگر جمعی ،يعنی به عنوان تمام اعضای تشکيل دھنده يک کارخانه توليد در نظر گيريم ،در آن صورت می بينيم
که فعاليت جمعی آنان از نظر مادی منتج به مجموعه ای فرآورده ھا می شود که به طور ھمزمان کليتی از کاالھا را تشکيل می دھند .در چنين
وضعی ،شغل کارگری که صرفا عضوی از اين کارگر جمعی است و اين که فاصله ای بيش تر يا کم تا از کار يدی واقعی دارد ،فاقد ھرگونه
اھميتی است .در عين حال اما :فعاليت اين مجموعه نيروی کار ،مصرف توليدی بالفصل توسط سرمايه ،يعنی فرايند ارزش زايی برای سرمايه
و بنابراين توليد بالفصل ارزش و تبديل بالفصل اين ارزش اضافه به سرمايه است(٢٠) «.
بنابراين ،مارکس کار را يک کليت میداند .آن چه موچب پيوند تمامی اين مشاغل در مفھوم »کارگر« است ھمانا برای ديگری کار کردن و
»فروش نيروی کار« است .فردی که برای لذت در خلوت تنھايش آواز می خواند »کارگر« نيست ،اما ھمين فرد اگر در کاباره ای برای امرار
معاش خود خوانندگی کند »کارگر« است.
بنابراين ،برای مارکس طبقه بر مبنای رابطه ميان استثمار کننده و استثمار شونده تعريف می شود .از اين منظر کارگر بودن مستلزم فقدان
استقالل اقتصادی در جھت حفظ خود و بر مبنای منابع خود است.
مارکس ،در ھجدھم برومر ،بر شرايط اقتصادی  -فرھنگی و آگاھی به عنوان ويژگی ھای طبقه تاکيد می کند» :ميليون ھا خانواده ای که تحت
شرايط خاص اقتصادی ای زندگی می کنند که نحوه زندگی آن ھا ،منافع آن ھا وفرھن گشان را از ساير طبقات مجزا می کند و آن ھا را در
تضاد خصومت آميز با طبقه ديگر قرار می دھد ،اين ھا يک طبقه را شکل می دھند) «.ھجدھم برومر( و در دست نوشته ھای فلسفی بر رابطه
طبقه با ابزار توليد تاکيد دارد» :بورژوازی به عنوان صاحبان ابزار توليد و استخدام کنندگان کار مزدوری تعريف می شود ،و پرولتاريا به
عنوان کسانی که ھيچ ابزار توليدی ندارند و با فروش نيروی کارشان زندگی می کنند) .دست نوشته ھا  (١۵٢جايی ديگر بر ازخودبيگانگی
کارگر از محصولش و تبديل کار و کارگر به کاال تاکيد دارد» :از خودبی گانگی کارگر از محصولش فقط به اين معنی نيست که کار او تبديل به
ابژه می شود ،يک ھستی خارجی انگاشته می شود ،بلکه آن )محصول( مستقال وجود دارد ،خارج از او ،و بيگانه از او ،و به عنوان يک
قدرت خودمختار و مستقل در مقابل او ايستاده است« )(٢١
از خود بی گانگی کارگر از محصولش ،نقش آگاھی طبقاتی را بسيار پررنگ می کند ،مارکس گستره اين از خود بی گانگی را بسيار وسيع تر
از فقط رابطه کارگر با محصولش می داند» :انسان از ساير انسان ھا بيگانه می شود ...آن چه که در روابط فرد با کارش ،با محصول کارش و
با خودش حقيقت دارد ،در روابط فرد با ساير انسان ھا ،با کارشان و با اشيائی که از کار آن ھا توليد میشود نيزمصداق دارد(٢٢) .
مارکس ،يکی از داليل از خود بی گانگی در جامعه سرمايه داری را تقسيم کار اجباری و غيرداوطلبانه می داند ،اين تقسيم اجباری کار فقط در
نفی کليه طبقات از بين خواھد رفت ،بنابراين ،تمامی کسانی که در اين تقسيم اجباری کار ناخواسته و يا ناآگاھانه مورد استثمار قرار می گيرند
در نابودی اين تقسيم کار اجباری ذی نفعند.
وی ،در ايدئولوژی آلمانی می گويد» :افراد متعدد آن گاه تشکيل طبقه را می دھند که ھدف مشترک شان عبارت از نبرد مشترک برضد
طبقه ای ديگر باشد و گرنه آنان افرادی اند که در رقابت ھای فردی با يکديگر در جدال ھستند (٢٣) «.در اين جا عالوه بر تاکيد به ھمبستگی
طبقاتی ،بر اختالف درون طبقه  ،بين اقشار متفاوت آن ،نيز ھشدار می دھد .مارکس ،در عين حال که کار را يک کليت و يک جبھه درمقابل
سرمايه می داند معتقد به قشربندی ھای درون طبقه نيز ھست .اين قشربندی ھای بر اساس -١ :درآمد؛  -٢مرتبه اجتماعی -٣ ،برخورداری
ھا و محروميت ھا تعيين می شود که عمدتا ناشی از مھارت آن ھا ،يدی يا فکری بودن کار ،و عوامل اجتماعی -فرھنگی -تاريخی  -اقتصادی
ديگر است .بديھی است در نبرد طبقاتی عليه بورژوازی آن اقشاری از طبقه کارگر آغازگر خواھند بود که ھيچ منافعی در ادامه جامعه
سرمايهداری ندارند و بيش ترين استثمار را میشوند) .البته به شرطی که به آگاھی و ھمبستگی طبقاتی رسيده باشند(
مارکس ،در گروندريسه می گويد ...» :پس توليد به منزله نقطه حرکت و مصرف در حکم نقطه پايان فرآيندی است که توزيع و مبادله ،نقطه
ھای ميانی آن اند ،که حالتی دوگانه پيدا می کنند ،زيرا توزيع در جامعه صورت می گيرد و مبادله توسط افراد؛ در توليد ،انسان است که به
وجود خود عينيت می بخشد؛ در مصرف فرآورده ھا توسط انسان .شی توليد شده است که ذھنيت پيدا می کند؛ در توزيع ،جامعه ،در قالب
قواعد عام و مسلط ،ميانجی توليد و مصرف می شود .در مبادله اين وساطت به تبع کيفيات اتفاقی فردی صورت می گيرد «.در اين نقل قول
می توان اھميتی را که مارکس برای توليد  -نقطه آغاز -قائل است متوجه شد اما او در جايی ھمين اھميت را به مصرف می دھد و معتقد است
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بدون مصرف اصال توليدی وجود نداشت گرچه با طرح مقوله ای به نام مصرف مولد )مصرف نيروی کار ،ابزار توليد ومواد خام برای توليد(
مصرف غير مولد را ھم در مقابل آن قرار می دھد ،اما در جايی ديگر اذعان می دارد که ھر مصرفی يک توليد است ،توليد نيروی کار:
»مصرف نيز بی واسطه نوعی توليد است ،درست مانند طبيعت که در آن مصرف عناصر و مواد شيميايی؛ توليد گياه را در پی دارد ،يا در
تغذيه که نوعی مصرف است؛ انسان با مصرف غذا در عين حال بدن خود را می سازد و توليد می کند (٢۴) «.اين مفاھيم را می توان گسترش
داد .اگر توليد نيروی کار ،توليد محسوب می شود بنابراين ھر آن چه که به بارورتر کردن ،مھارت و بقا ،تداوم و تمکين اين نيروی کار )از
سرمايه( منجر شود ،توليد محسوب خواھد شد .مثل توليد مثل ،توليد محبت و عاطفه ،توليد علم ،توليد مھارت ،توليد ھنر ،توليد سرگرمی،
توليد سکس ،توليد ايمان ،توليد فرھنگ ،توليد قانون ،حتی توليد اسلحه ...بديھی است بخشی  -گاه نسبتا زياد -از کارگران مزدور در سرمايه
داری در خدمت توليد ابزارھا و وسايلی ھستند تا سرمايه بتواند نيروی کار بيش تری را به خدمت بگيرد و يا نيروی کار را بھتر استثمار کند،
اما اين ھا نيز خود کارگرند و توليدکننده و توليد آن ھا مثل توليد بقيه کارگران در خدمت منافع و مطامع و در چارچوب نظام سرمايه داری و
در جھت انباشت سرمايه به کار می رود .در اين چارچوب کسانی ھم که نيروی کار خود را برای به کارگيری ھر يک از اين توليدات
می فروشند ،يعنی مزدور نظام سرمايه داری ھستند ،کارگر محسوب می شوند .مسلما تفاوت است بين آن که برای چرخش چرخ ھای سرمايه
داری نان ،عشق و ھنر توليد می کند تا آن که خشونت و سرکوب! اما ھردوی آن ھا مزدور سرمايه داری ،فاقد ابزار توليد ،و فروشنده نيروی
کارشان ھستند .تفاوت آن ھا ،ميزان آگاھی و درجهی خصومت شان با سرمايه است.
مارکس ،نه تنھا خصومت با سرمايه داری و ھمبستگی طبقاتی را مولفه ھای مھمی برای طبقهی کارگر می داند ،بلکه پيروزی اين طبقه را
نيز فقط از طريق انقالبی آگاھانه ميسر می داند ...» :اين که ھم برای توليد اين آگاھی کمونيستی به مقياس وسيع و ھم برای انجام خود اين
انقالب تغيير انسان ھا به يک مقياس وسيع ضروری است که تنھا در يک جنبش عملی ،در يک انقالب می تواند انجام گيرد ،بنابراين انقالب
نه تنھا از اين رو ضروری است که طبقه مسلط را با ھيچ شيوه ديگری نمی توان سرنگون کرد ،بلکه ھم چنين از اين رو که طبقه سرنگون
کننده تنھا در يک انقالب می تواند به آن جا رسد که گريبان خود را از تمام کثافات کھنه رھا کرده و قابليت شالوده ريزی نوين جامعه را کسب
نمايد(٢۵) «.
در نتيجه کارگر کسی است که -١ :ابزار توليد ندارد؛  -٢نيروی کارش را میفروشد؛  -٣استثمار می شود؛  -۴استقالل اقتصادی ندارد؛  -۵از
خود ،محصولش ،کارش و ديگران بيگانه شده است و....
اما زمانی توده کارگران به طبقه کارگر تبديل می شوند که -١ :در شرايط اقتصادی برشمرده برای کارگر اشتراک داشته باشند؛  -٢شرايط
فرھنگی يکسانی داشته باشند؛  -٣تضاد خصومت آميز با طبقه بورژوا داشته باشند؛  -٣آگاھی طبقاتی داشته باشند؛  -۵ھمبستگی طبقاتی
داشته باشند ؛  -۶نبرد مشترک عليه طبقه بورژوا داشته باشند .که اين نبرد مشترک فقط با يک انقالب به ثمر خواھد رسيد .به عبارت ديگر،
مارکس در فرايند اين مبارزه طبقاتی بر اين باور است که سر انجام پرولتاريا با شناخت علت واقعی فقر خود ،به خود آگاھی خواھد رسيد و
قيام خواھد کرد و با انقالب ،کنترل دولت و اقتصاد را در دست خواھد گرفت .به اين ترتيب ،تجميع خود آگاھی به وجود آمده از شعور سياسی
طبقه برای خود و اين از خود بيگانگی ناشی از استثمار ،اين طبقه را در فضای انقالب و حصولی انقالب سوسياليستی مارکس آماده می کند.
اما مارکس اين روند را نه فقط پديده ای ملی بلکه پديده ای بين المللی نيز می داند .وی اين نظريه را مطرح کرد که انقالب در تمامی کشور
ھای سرمايه داری به وقوع خواھد پيوست و اين نظم غيرعادالنه در مدت زمانی نسبتا کوتاه از بين خواھد رفت.
از سوی ديگر ،مارکس ،به تقسيم کار فکری و يدی اھميت زيادی قائل شده است به اين دليل که چنين تقسيم کاری ،به بردگی انسان ھا ابديت
می بخشد .به ھمين دليل مارکس ،می نويسد» :ھمين که کار تقسيم شد ،خوزه فعاليت خاصی به ھر کس تعلق می گيرد که به وی تحميل می
شود  .گريز از آن مقدور نيست .کسی ممکن اتس شکارچی يا ماھيگير يا چوپان يا منتقد شود؛ ولی ھب ھر حال اگر بخواھد وسيله معاش خود
را حفظ کند ،بايد رد ھمان کار بماند «...به عبارت ديگر ،به عقيده مارکس ،ھرگونه تقسيم کار که شخص مطابق آن و بنا به نياز اقتصادی
مجبور شود خويشتن را در سراسر عمر وقف کار واحدی  -اعم از تخصصی اقتصادی خاصی يا پيشه ای غيراقتصادی مانند خدمت دولت يا
حتی فعاليت فکری  -کند ،مساوی با بردگی است .انگلس ھم در اين باره نوشته است» :در نتيجه تقسيم کار ،انسان تقسيم می شود .ھر قوه
جسمی و روحی ديگری فدای يک فعاليت ديگر می شود «.به بردگی آدمی و تھی شدن او از صفات انسانی در نتيجه تقسيم کار ،جايگاه خاصی
در کتاب سرمايه و ديگر نوشته ھای مارکس و انگلس درباره سرمايه داری و انقالب پرولتاريا دارد .در چارچوب تقسيم اجتماعی کار بين
سرمايه دار و پرولتر که مارکس آن را »استبداد« يا »ديکتاتوری« سرمايه می نامد ،کارگر محکوم به تخصص شغلی روزافزون خفقان آور
است و به سطحی تنزل داده می شود که بايد گوشه خشک و بی روحی از کار را به طور بی پايان تکرار کند .تھی شدن آدمی از صفات انسانی
و ماشينی شدن او ،عاقبت در نظام توليد ماشينی سرمايه داری به اوج می رسد .نقطه اصلی بحث مارکس در تقسيم کار ،ربط مستقيمی با
نظريه انقالبی او دارد .به عقيده مارکس و انگلس ،انقالب کمونيستی از اين جھت که در مرحله نخست شيوه قديم توليد را منقلب می کند،
شبيه انقالب ھای گذشته است؛ اما از طرف ديگر ،با ھر انقالبی در تاريخ تفاوت دارد .چرا که سحن بر سر اين است که آن چه در انقالب
کمونيستی دست خوش تحول بنيادی می گردد ،نه صرفا فعال شکل فعاليت مولد در چارچوب تقسيم کار ،بلکه در خود تقسيم کار است .انقالب
بورژوايی ،کار در ازای دست مزد را جانشين کار کشيدن از رعيت کرد .اما انقالب کمونيستی بر خالف آن ،به جای اين که در چارچوب تقسيم
کار ،فالن فعاليت مولد را جانشين فعاليت ديگر کند ،راه را ھموار خواھد ساخت برای شيوه توليدی از بيح و بن جديد که نه تنھا تقسيم کار،
بلکه خود کار نيز به معنای »کار از خود بی گانه« منسوخ گردد .مارکس ،در دست نوشته ھای  ،١٨٤٤می نويسد» :تاکنون در ھمه انقالب
ھا ،شيوه فعاليت ھميشه دست نخورده باقی مانده است و بحث بر سر نحوه ديگری از توزيع فعاليت ،يعنی توزيع آن در ميان اشخاص ديگری،
بوده است .اما انقالب کمونيستی با شيوه پيشين فعاليت مخالف است و کار را از بين می برد و حکومت طبقاتی را با خود طبقات منسوخ می
کند «...و به نوشته مارکس» ،امروز به اين کار دست خواھد زد و فردا به کار ديگر ،صبح به شکار خواھد رفت و بعد از ظھر به ماھيگيری،
عصر مشغول دامداری خواھد شد و پس از شام سرگرم نقدنويسی ،درست ھمان طور که من در نظر دارم ،بی آن که ھرگز شکارچی يا
ماھيگير يا دامدار يا نقدنويس شود(٢٦) «.
به اين ترتيب ،انقالب کمونيستی ،يعنی عمل اکثريت وسيع انسان ھا ،برای تمللک کل وسايل مادی و در عين حال وسيله عملی شدن دگرگونی
ھای عميق است .پس از پيروزی انقالب کمونيستی ،انسان به مثابه انسان خودش را می شناسد و به وتوانايی ھا وخالقيت ھايش پی می برد
و شيوه توليد و کار »نه تنھا وسيله زندگی ،بلکه نخستين نياز حيات« خواھد شد .تنھا در آن زمان ،جامعه انسانی توليد ،جامعه ای خواھد شد
که در آن »کار مولد به جای اين که وسيله انقياد آدميان باشد ،وسيله آزادی شان شود و ھر کسی فرصت پرورانيدن و به کار انداختن کليه
قوای خويش را ،اعم از جسمانی ،و روانی ،در جميع جھات به دست آورد و بنابراين ،کار مولد به جای اين که بار خاطر باشد ،به لذت مبدل
شود«.
مارکس ،می نويسد» :من مدعی نيستم ،که وجود طبقات را در جامعه معاصر يا مبارزه ميان آن ھا را کشف کرده ام .ديرگاھی پيش از من،
مورخان بورژوا بالندگی تاريخی اين مبارزه ميان طبقات را توصيف کرده بودند ،ھم چنان که اقتصاددانان بورژوا کالبد شناسی اقتصادی اين
طبقات را وصف کرده بودند .سھم من اين بود ،که  -١نشان بدھم وجود طبقات فقط بسته به مراحل تاريخی معينی در تکامل توليد است؛ -٢
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اين که مبارزه طبقاتی به ضرورت به ديکتاتوری پرولتاريا می انجامد؛  -٣اين که خود اين ديکتاتوری جز در حکم مرحله گذار برای برانداختن
ھمه طبقات و گذار به جامعه ای بی طبقه نيست(٢٧) «.
مارکس و انگلس دقيق ترين جمع بندی را از نقش مبارزه طبقاتی در  ،١٨٧٩نزديک به پايان زندگی مارکس ،به دست می دھند» :تقريبا مدت
چھل سال ما تاکيد کرده ايم ،که مبارزه طبقاتی نيروی محرک بی واسطه تاريخ است .و به ويژه ،اين که مبارزه طبقاتی ميان بورژوازی و
پرولتاريا اھرم بزرگ انقالب اجتماعی مدرن است (٢٨) «.مارکس ،در واقع ،دو ساز و کار دگرگونی تاريخی را مفروض می گيرد :گرايش
تضادھای ساختاری به باليدن ميان نيروھا و روابط توليد؛ و مبارزه طبقاتی ،که از تقسيم جامعه ميان استثمارگران و استثمارشوندگان
سرچشمه می گيرد .مبارزه طبقاتی ،ويژگی ھميشگی ھر جامعه طبقاتی است  -به زبان »بيانيه کمونيست« »پيکاری بی وقفه ،گاه پنھان ،گاه
آشکار ،اما ھنگامی که بحرانی فراگير گسترش می گيرد ،مبارزه طبقاتی شدت بيش تری می يابد و به »عصری از انقالب اجتماعی« )(٢٩
رھنمون می گردد.
سرانجام ،برای اين که پايان دادن به ھمه بی حقوقی ھا و تبعيض و تفاوت بين انسان ھا ،تقسيم کار فکری و يدی ،تقسيم جنسی ،ملی،
مذھبی ،نژادی ،پايان دادن به عمر حکومت ھای ستم گر و استثمارگر ،به استثمار انسان به دست انسان از طريق انباشت سرمايه پايان داده
شود ،پيروزی انقالب سياسی  -اجتماعی ،نخستين گام در جھت اسقرار استراتژی کارگری کمونيستی در جامعه است .انقالب بی سابقه و
حيرت آور تکنوژيک و ارتباطات مدرن امروزی نيز در بسيج انقالبی نقش موثری ايفا می کنند .اما اين ارتباطات مجازی ،نبايد جايگزين
سازمان دھی سياسی مستقيم و حضوری اجتماعی با طرح و نقشه عمل و ھدف مند و آگاھانه را بگيرد.
منابع:
 -١واژه انقالب در زبان فارسی ،فرھنگ معين؛
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 -٦جمعی از نويسندگان؛ تحليل ،تبيين ،چرايی و چگونگی رخداد »انقالب اسالمی« ،تھران ،دفتر نشر معارف ،چاپ اول ،١٣٧٩ ،ص -١٤
١٣؛
 -٧ھمان منبع ،ص ١٤؛
 -٨عماد افروغ ،ھويت ايرانی و حقوق فرھنگی ،تھران ،سوره مھر ،چاپ اول ،١٣٨٧ ،ص ١٨٣-١٨٤؛
 -٩استانفورد کوھن ،آلوين؛ پيشين ،ص ٣١-٣٢؛
 -١٠ھمان منبع؛
 -١١ھمان منبع؛
 -١٢ھمان منبع؛
 -١٣قدوسی زاده ،حسن؛ اصطالحات سياسی فرھنگی ،معارف ،١٣٨٧ ،چاپ اول ،ص ٢٩؛
 -١٤ايدئولوژی آلمانی ،کارل مارکس و فردريک انگلس؛
 -١٥لودويک فويرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلمانی ،فردريک انگلس؛
 -١٦سرمايه ،کارل مارکس؛
 -١٧مانيفست کمونيست ،کارل مارکس؛
 -١٨نقد فلسفه ھگل ،کارل مارکس؛
 -١٩سرمايه جلد اول -مارکس؛
 -٢٠ھمان منبع؛
 -٢١ھمان منبع؛
 -٢٢ھمان منبع؛
 -٢٣ايدئولوژی آلمانی ،کارل مارکس و فردريک انگلس؛
 -٢۴گروندريسه ،کارل مارکس؛
 -٢۵ايدئولوژی آلمانی ،کارل مارکس و فردريک انگلس؛
 -٢٦دست نوشته ھای اقتصادی و فلسفی  ١٨٤٤کارل مارکس؛
 -٢٧کتاب »») «Social Theory a Historical Introductionدرآمدی تاريخی بر نظريهی اجتماعی«( اثر ،Alex Callinicos
ترجمه اکبر معصوم بيگی ،نشر موسسه انتشارات »آگاه« ،پاييز  ،١٣٨۵تھران؛
 -٢٨ھمان منبع؛
 -٢٩ھمان منبع.
يک شنبه بيست و سوم بھمن  - ١٣٩٠دوازدھم فوريه ٢٠١٢
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