
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Scientific   علمی

  

  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ١٣

  

  سوسياليسم ما قبل مارکسيسم
  

. عی خاصی از تکامل جوامع اروپای غربی بودسوسياليسم ما قبل مارکسيسم محصول شرايط اقتصادی و اجتما

ادبيات سوسياليستی که در دورۀ اضمحالل فيوداليسم و تکوين سرمايه داری در اروپا پديدار گشت يا از منافع بقايای 

 و يا از منافع -  و بنابر اين ارتجاعی بودند - کردند   در حال زوال جامعه دفاع میئی و روبنائیعوامل زير بنا

خصلت محافظه  ( بودند ئیاستند و بدين ترتيب محافظه کار و بورژوا خ در حال رشد به دفاع بر میبورژوازی

، و )کارانه ای که با رشد تضاد نو ظھور و آنتاگونيستی ميان پرولتاريا و بورژازی به تدريج ارتجاعی می گرديد

  .ين انقالبی بودنداطبقه و بنابر نو خاسته و ترجمان خواست ھای اين یباالخره يا مدافع منافع پرولتاريا

 و قبل از پيدايش مارکسيسم در اروپا پديدار ١٨در اواخر قرن " سيستم ھای اصلی سوسياليستی و کمونيستی"

در دوران اوليۀ رشد پرولتاريا و تکامل سرمايه داری يعنی "... آون"و " فوريه"، "سن سيمون"سيستم . گرديدند

بنيانگذاران اين سيستم ھا يعنی .  و بورژوازی رشد نيافته بود به وجود می آيدکه مبارزه بين پرولتاريا زمانی

به شمار ) مارکس و انگلس(متقدمين و بانيان سوسياليسم علمی ) ئیاوتوپيا(سوسياليست ھا و کمونيست ھای تخيلی 

ت نتيجۀ موقعيت تيوری ھا، نظرات، پيشنھادات و نسخه ھای اجتماعی سوسياليست ھای تخيلی در حقيق. می آيند

ضعف و ناتوانی سوسياليست ھای . تاريخی و سطح نازل توليد سرمايه داری و وضع طبقاتی نابالغ آن زمان بود

تخيلی در اين بود که آنان به علت شکل نارس مبارزۀ طبقاتی و به علت ھمچنين زندگانی خود، از دريافت و درک 

  :مسايل زير عاجز بودند

 که تضاد بين بورژوازی و پرولتاريا در شرف تبديل به تضاد  در دورانی بشريت ئیدرک اينکه رھا

  . پرولتاريا از  بند نظام سرمايه داری استئیعمده است، در درجۀ اول منوط به رھا

 ی نجات اين طبقه طرف منوط است به وجود شرايط ماد  پرولتاريا از يکئیله که رھادرک اين مسأ

و از طرف ديگر به تشکل پرولتاريا به صورت يک طبقه و ...) یلده، کار اجتماعرشد نيرو ھای مؤ(

 .بنابرين به صورت يک حزب سياسی
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 اقدام "له که برای اصالح واقعی و دگرگونی جامعه بايد بر روی فعاليت اجتماعی و درک اين مسأ

به ھمين جھت آنان ھر اقدام سياسی و به ويژه : "طبقۀ کارگر تکيه نمود" سياسی و به ويژه انقالبی

د  می نمايند و بر آنند که از طريق مسالمت آميز به ھدف خود دست يابند و در کوشش اندانقالبی را طر

تا به کمک آزمايش ھای کوچک و البته بی نتيجه و به زور مثال و نمونه راه را برای انجيل اجتماعی 

 ١." خويش ھموار سازند

پايه گذاران سوسياليسم قبل از مارکسيسم می خواستند راه حل مسايل اجتماعی را که ھنوز در بطن مناسبات 

آنھا قادر به درک اين اصل ماترياليسم تاريخی . بيرون آورنداقتصادی تکامل نيافته نھفته بود از مغز ھای خود 

از نظر تاريخی غير ممکن است که يک مرحلۀ تاريخی پائين اقتصادی بتواند مشکالت و تصادماتی را "نبودند که 

   ٢."حل کند که تازه در مرحلۀ باالتری از تکامل می توانند بوجود آيند

سامانی ھای دوران اوليۀ جامعۀ سرمايه داری را مشاھده ه  تضاد ھا و ناببدين جھت سوسياليست ھای تخيلی اگرچه"

  ٣."رفع اين نابسامانی ھا را در عقل متفکر می ديدند"می کردند و شديداً آنھا را محکوم می کردند ولی  

دنيا را به سوسياليسم برای آنان بيان حقيقت مطلق عقل و عدالت بود و تنھا کافی بود کشف شود تا با نيروی خود "

  ."تسلط خويش در آورد

شد و چنين نظامی می بايستی از خارج، از طريق تبليغات و حتی  بايد نظام اجتماعی نو و کاملی اختراع می"

  ."االمکان از طريق نمونه ھای آزمايشی به جامعه تحميل می گرديد

طرف ھمگان تصديق شود که اين سيستم برای آنان سوسياليسم سيستمی بود که کافی بود به آن پی برده شود تا از "

  ٤."بھترين نقشه برای بھترين جامعۀ ممکنه است

بينش (آنھا با دو کشف بزرگ . ی قرار دادندئمارکس و انگلس سوسياليسم تخيلی را مورد انتقاد ديالکتيکی و ريشه 

سوسياليستی علمی ) دکترين (سوسياليسم ماقبل خود را به يک آموزش) ماترياليستی تاريخ و راز توليد سرمايه داری

آنھا سوسياليسم را برای نخستين بار با جنبش کارگری امتزاج دادند و بدين طريق تيوری راھنمای . تبديل نمودند

  .عمل پرولتاريا، اين گورکن نظام سرمايه داری و سازمان دھندۀ جامعۀ کمونيستی آينده، را تدوين نمودند
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