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 سوسياليسم و آينده
 روستا .س: برگردان

. ي هفتاد تعادل نيروهاي طبقاتي در مقياس جهاني به هم خورده استاز اواسط دهه
داري گسترش موج ركود مزمن در اقتصاد كشورهاي سرمايه را بايد در علت اساسي آن

ست از بيكاري در كشورهاي امپريالي. جستجو كردبيكاري روزافزون و مداوم  با هم راه
ميليون رسيد و در  500در جهان سوم اين رقم به . ميليون افزايش يافت 50ميليون به  5

تر از آن بيكار درصد از جمعيت يا بيش 50كشورهاي اخير اين به آن معني است كه 
  .اندبوده

اين افزايش عظيم بيكاري و ترس از بيكاري ميان شاغالن، طبقه كارگر را ضعيف كرده 
داري جهاني را تسهيل كرد تا از طريق كاهش دستمزدهاي سرمايه است و تهاجم

تهاجم . هاي اجتماعي و زيرساختي سود خود را افزايش دهدواقعي و قطع هزينه
تنها بيان ايدئولوژيك اين تهاجم اجتماعي و اقتصادي  ،كاري جديدنئوليبرال و محافظه

  .است
سوسياليسم بودند در مقابل اين اي كه مدعي اكثريت بزرگي از رهبري احزاب توده

اند، اين واقعيت كشي را پذيرفتهاند، و سياست رياضتداري تسليم شدهتهاجم سرمايه
توان مشاهده كرد، در فرانسه ، اسپانيا، هلند، سوئد، را در كشورهاي متفاوتي مي

ت سيلس اين امر افق ديد طبقه كارگر را مغشوش كرده است، و اتخاذ . ونزوئال و پرو
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ي كامل،  دشوارتر جهت دفاع از خود طي يك دوره درها مبارزه براي تودهمناسب در 
  .نموده است

  
  بحران اعتبار

تسليم سوسيال دموكراسي هم زمان شده است با فشار سياسي و ايدئولوژيك ناشي از 
هاي اروپاي شرقي، اتحاد شوروي سابق، جمهوري خلق چين و بحران در نظام

زند، و باعث كاهش يك بحران عميق و تقريبا سراسري دامن ميهندوچين كه به 
ي از نگاه اكثريت عظيمي از جمعيت سياره، دو تجربه. گردداعتبار سوسياليسم مي

/ مابعداستالينيست/ اساسي براي ساختمان يك جامعه بي طبقه، استالينيستي
  .اندمائوئيست و سوسيال دموكراسي شكست خورده

براي هدف عمومي راديكال  معين كنند كه يك تالشخوبي درك ميها به البته توده
اما اين به آن معني نيست كه تحوالت مشخصا با . اجتماعي شكست خورده است

اهميتي را منفي ارزيابي كرد كه در واقعيت اجتماعي به نفع استثمارشدگان صورت 
المللي كارگران و نسال جنبش بي 150در اين مورد اخير، ترازنامه بيش از . گرفته است

  .همه گرايشات آن مثبت است
- ها كارگر باور داشته باشند كه همه مبارزات بياما اين تفاوت دارد با آن كه ميليون

داري و ايجاد جامعه واسطه به طور روزافزوني منجر به مبارزه براي سرنگوني سرمايه
در . ي خواهد شداعدالتي و خشونت تودهبي طبقه عاري از استثمار، سركوب، بي
واسطه پاره پاره و ناپيگير بوده و فاقد اهداف صورت فقدان چنين باوري، مبارزات بي

  .سياسي عمومي است
اين را به . ابتكار سياسي در دست امپرياليسم، بورژوازي و نمايندگان آن قرار دارد

توان مشاهده كرد، جايي كه سقوط ديكتاتوري روشني در اروپاي شرقي مي
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نه به ابتكارات سياسي در جهت  ،ايراتيك تحت فشار مبارزات وسيع تودهبوروك
همين امر در اتحاد شوروي . داري منجر شده استاليسم بلكه به بازسازي سرمايهيسوس

  .سابق آغاز شده است
  

  استالينيسم و ماركسيسم
هاي مردم در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق، از كشورهايي چون كامبوج توده

گذريم، هم اكنون ديكتاتوري استاليني و مابعداستاليني را با ماركسيسم و يم
استالين يك ميليون . كننددانند، و همه را به يك سان رد ميسوسياليسم يكي مي

  .ها كارگر و دهقان را سركوب كردكمونيست را به قتل رساند و ميليون
د، بلكه محصول ضدانقالب اين فجايع محصول ماركسيسم، سوسياليسم يا انقالب نبو

المللي و ولي اين يك حقيقت عيني و سنگيني است كه بر سياست بين. خونين بود
بحران اعتبار سوسياليسم تناقض اساسي وضعيت . آوردهاي اجتماعي فشار ميواقعيت

ها در بسياري از كشورها در مقياسي دهد، تحت شرايطي كه تودهكنوني را توضيح مي
  .كنندشته مبارزه ميتر از گذعظيم

و آغاز  30هاي المللي قادر نيستند، مانند سالژوازي بينراز يك طرف، امپرياليسم و بو
ي چهل در شهرهاي بزرگ اروپا و ژاپن و بسياري از كشورهاي ديگر جنبش دهه

هاي كارگر هنوز آماده پذيرش يك ولي، از طرف ديگر توده. كارگري را درهم بشكنند
بريم كه در آن هيچ يك از طبقات د و در اغتشاش كامل به سر ميحل نيستنراه

وظيفه اساسي . اجتماعي اصلي قادر به تامين پيروزي تاريخي خويش نيست
ها تالش براي بازسازي اعتبار سوسياليسم در خودآگاهي ها و كمونيستسوسياليست

آغاز حركت ما  اين تنها هنگامي ميسر خواهد شد كه نقطه. ها زن و مرد استميليون
هر مدل آلترناتيو اقتصادي و سياسي بايد . ها باشدواسطه اين تودهنيازها و مطالبات بي
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ترين و موثرترين هايي بايد به مشخصها را در بر داشته باشد، چنين طرحاين طرح
  .شان ياري رساندآميز جهت تامين نيازهايي توده مردم را براي مبارزه موفقيتشيوه

  
  واسطهبياهداف 

گرسنگي را از ميان : بندي كنيمهاي موثر صورتتوانيم به شيوهما اين اهداف را مي
يي در خور شان يك برداريد، به برهنگان لباس بپوشانيد، بگذاريد هر كس زندگي

رند نجات ميها را كه به علت فقدان مراقبت پزشكي ميانسان داشته باشد، زندگي آن
كن انه به فرهنگ دسترسي داشته باشند و بي سوادي را ريشهدهيد، بگذاريد همه آزاد

هاي دموكراتيك و حقوق بشر را به سراسر جهان گسترش دهيد، و كنيد، آزادي
  .گرانه را در هر شكل آن از ميان برداريدخشونت سركوب

هاي مردم هاي جزمي هستند و نه تخيلي، اگرچه تودهنه آموزه -هيچ كدام-هااين
توانند اين اهداف را اگر به ند براي انقالب سوسياليستي مبارزه كنند، اما ميآماده نيست
توانند ها مياين. ي ممكن فرموله شده باشند، به طور كامل بپذيرندترين شيوهمشخص

بدين . تري در اشكال بسيار متنوع و با تركيبات مختلف دامن بزنندبه مبارزات گسترده
مطالبات را تا جايي كه ممكن است مشخص كنيم، چه  دليل ما بايد تالش كنيم اين

نوع توليد مواد غذايي ميسر است؟ با كدام تكنولوژي كشاورزي؟ در كدام نقاط؟ چه 
-ها در مقياس بينتوانند توليد شوند؟ در كدام مناطق و توسط كدام ملتموادي مي

  .المللي؟ و از اين قبيل
به اين اهداف بپردازيم، به اين نتيجه  ولي وقتي به بررسي شرايط الزم براي رسيدن

اي مستلزم تجديد توزيع راديكال منابع موجود و تحول رسيم كه چنين برنامهمي
گيري را در استفاده از اين منابع يي است كه قدرت تصميمراديكال نيروهاي اجتماعي

كنند ياي كه براي رسيدن به اين اهداف مبارزه مما بايد متقاعد شويم توده. دارند
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-د، مبارزه را رها نمينگذاراين نتايج ضمني را معرض نمايش مي هاتوقتي كه واقعي

  .كنند
توانايي : شودرو ميدر اين جاست كه جنبش سوساليستي با يك آزمون تاريخي روبه

ترين نيازهاي جاري بشريت، اي براي تامين مبرمترين مبارزات تودههدايت گسترده
  .دماتيبدون داشتن شرايط مق

ي امروز بدون داشتن هدف كوتاه يا ميان مدت مبني آيا اين مدل آلترناتيو در جامعه 
اي كوتاه يا ميان مدت ممكن است؟ من بر شركت در قدرت يا كسب قدرت براي دوره

روشن است كه به هيچ وجه از مساله . بر اين باورم طرح مساله به اين شيوه غلط است
ولي در مورد شكل مشخص مبارزه براي قدرت و . ناب كردتوان اجتقدرت سياسي نمي

تر از و مهم. گيري كردباالتر از همه، اشكال مشخص قدرت دولتي، نبايد از قبل تصميم
بندي اهداف مشخص و اشكال كوتاه مدت مبارزه كه در سطح سياسي هر چيز، صورت

  .قابل تحقق هستند
ما سرمشق . داوري سياسي تعيين شودپيشاهداف و اشكال مبارزه بايد فارغ از هر نوع 

و لنين بارها و بارها  بيان كردباشد كه استاد تاكتيك ناپلئون بناپارت  بنديصورتبايد 
  ."رويم ، بعد خواهيم ديد چه بايد كردبه ميدان جنگ مي": آن را تكرار كرد

: مركزياش براي دو هدف ايالمللي كارگري در دوران مبارزات وسيع تودهجنبش بين
  .هشت ساعت كار در روز و حق راي عمومي به همين ترتيب عمل كرد

  
  وزن امپرياليسم

-تر گفته شود امپرياليسم در اتحاد با سرمايه بزرگ نميآيا امروز امپرياليسم، يا دقيق

تواند تحقق اين اهداف را در كشورهاي امريكاي التين متوقف كند؟ آيا امپرياليسم 
گردش سرمايه جلوگيري كرده و مانع انتقال تكنولوژي شود، حتي تواند از جريان نمي

 ارنست مندل

 

المللي بيش از آن چه كه هم اكنون از طريق فشارهاي نهادهايي چون صندوق بين
  كند؟پول و بانك جهاني مي

حقيقت . كندهايي بدين شيوه ما را در دام گرفتار ميمن بر اين باورم كه طرح پرسش
در تحليل نهايي . تواند از قبل پاسخ بگويدها نميرسشاين است كه هيچ كس به اين پ

اين تعادل چيزي از قبل تعيين شده نيست و . همه چيز به توازن نيروها بستگي دارد
به عالوه مبارزه براي تحقق اهداف دقيق توسط فعاليت . دايما در حال تغيير است

كارگران و همه  اي دقيقا آن راهي است كه به تغيير توازن نيروها به نفعتوده
  .انجماداستثمارشوندگان و محرومان مي

. كندنبايد فراموش كرد كه امپرياليسم دارد از يك بحران عميق رهبري عبور مي
امپرياليسم يانكي در حالي كه برتري نظامي خود را تحكيم كرده است، برتري 

خود را به  تواند اميالاو ديگر نمي. تكنولوژيك و مالي خود را از دست داده است
تواند چنين نميهم. هاي ژاپني و آلماني تحميل كندهاي اصلي خود امپرياليسترقيب

المللي را تحت كنترل واكنش احتمالي توده مردم در اياالت متحده يا در سطح بين
آميز جهت توقف تحت چنين  شرايطي، اشكال گوناگوني براي مبارزه موفقيت. بگيرد

-بسيار دور از تصور است كه حكومت. پذير استي امكانفوري پرداخت قروض خارج

هاي امريكاي التين مثل برزيل در صورت پيروزي حزب كارگر برزيل چنين كند، 
توانند به تحريم ها ميآن. بيني كنيمتوانيم واكنش امپرياليسم را از قبل پيشنمي

اي التين، بسيار ترين كشور امريكاقتصادي متوسل شوند، ولي تحريم برزيل، پيشرفته
  .هست -بگذريم از نيكارگوا -تر مثل كوبادشوارتر از تحريم كشورهاي كوچك

ليتوفسك -برزيل اما ظرفيت آن را دارد كه با واكنش و تعرض سياسي خود، يك برست
آفريند و بسياري از كشورها و مردم همه جهان را به داوري اقتصادي بي -سياسي
خواهند ه مردم ما مجازات شوند به خاطر آن كه ميآيا شما موافق ايد ك: بخواند
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هاي كارگر گرسنگي، بيماري و تجاوز به حقوق بشر را از ميان بردارند؟ پاسخ توده
تواند هم توان تعيين كرد، ممكن است پاسخي ناكافي باشد، ميجهان را از پيش نمي

ياسي جهان را تواند اوضاع سمثبت باشد ولي اين ميدان مبارزه بزرگي است كه مي
توان سرنوشت تر توازن قوا شود، ميتواند منجر به دگرگوني بيشمي. دگرگون كند

  .بهتري را براي جهان رقم زند
مبارزه براي : اي كارل ماركس، اين از موضوعات اساسي است كهشناسي پايهدر روش 

شده بر ي اهداف از قبل تعيين گرايانهسوسياليسم به معناي تحميل جزمي و فرقه
ها نيست، بلكه تنها بيان آگاهانه اين جنبش است كه از درون آن، جنبش واقعي توده

 .رويدي كهن مياي نوين از بطن جامعهعناصر اساسي جامعه

  
  هاي چند مليتيشركت

  .توان در رابطه با مسايل مركزي امروز نشان داداين نظر ماركس را مي
تري از بازار جهاني هاي وسيعتر بر بخشيشتر و بهاي چندمليتي هر چه بيششركت

المللي سرمايه تري از تمركز بيناين به معناي شكل كيفيتا عالي. كنندغلبه پيدا مي
متاسفانه، . انجامدتر مبارزه طبقاتي ميالمللي شدن هر چه بيشو به بين. است

. از طبقه كارگر استتر و آماده ترستهمللي در اين رابطه به مراتب همبالبورژوازي بين
به طور اساسي تنها دو راه براي طبقه  چندمليتيهاي شركتبراي پاسخ به اقدامات 

هاي حمايتي يا دفاع از به اصطالح قدرت يا بايد به سياست: پذير استكارگر امكان
هاي رقابت ملي عقب بنشيند، يعني به سازش طبقاتي با كارفرمايان و حكومت

ها برخيزد، يا بايد به همبستگي ها، يا مكزيكيها، آلمانيژاپنيكشورهاي خودي عليه 
در صورت . المللي روي آورداستثمارگران ملي و بين كلبا كارگران همه كشورها عليه 

مزدها، حمايت ناپذيري، يك حركت مارپيچ نزولي از كاهش دستاول، به طور اجتناب
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ع خواهد پيوست، زيرا ووققوط شرايط كار در همه كشورها به اجتماعي و س
كشي تر را مورد بهرهمزد پايينتوانند كشوري با سطح دستها هميشه ميچندمليتي

قرار دهند، توليد را به آن جا منتقل كنند، يا با تهديد به اين اقدام جنبش كارگري را 
در صورت دوم، حداقل امكان يك حركت مارپيچي صعودي از . وادار به سازش كنند

تر توسعه يافته و اجتماعي در كشورهاي كم مزدها، افزايش حمايتام دستافزايش آر
واكنش محتمل دوم . كاهش تفاوت شرايط زندگي در جهت مثبت وجود خواهد داشت

برعكس . به هيچ وجه در مقابل توسعه اقتصادي يا ايجاد اشتغال در جهان سوم نيست
صدور كار ارزان قرار ندارد، بلكه ي اين متضمن مدل متفاوتي از توسعه است كه بر پايه

مبارزه براي اين واكنش . بر رشد بازار ملي و تامين نيازهاي اساسي مردم استوار است
ها مستلزم به دست گرفتن ابتكار عمل فوري، انترناسيوناليستي به تعرض چندمليتي
ها به ويژه بين نمايندگان، و اقدامات مستقل و مشخص و عمومي در سطح اتحاديه

هايي است كه در جهان براي يك شركت ها در تمام كارخانهي بدنه اتحاديهرزمنده
اين امر اكنون در مقياسي كوچك اما . كنندچندمليتي يا در يك شاخه صنعتي كار مي

 واقعي آغاز شده است، قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي، اقدامي به منظور به طور
) پايين مزدبا دست "اقتصاد آزاد"منطقه (ي بزرگاهيالدوريل مكزيكو به يك ماكتبد

ابتكار "تواند در مقابله با به اصطالح راه را براي اين شكل مبارزه گشوده است و مي
  .به همه امريكاي التين گسترش يابد "امريكايي

  
  هاي اجتماعي جديدجنبش

شود يهاي اجتماعي جديد خوانده مآن چه كه جنبش )گسترش(همراه با اين وضعيت،
داري هاي وسيع اجتماعي است كه پويايي سرمايههاي اليهمصيبت يهدهند نشان

هاي مزبور به اين پويايي خطر آن را در بر دارد كه اليه. ها را رها كرده استاخير آن
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اجتماعي براي حمالت دست راستي از  يزدايي شده و يك پايهطور روزافزوني سياست
هر سياستي مبتني بر . هاي دموكراتيك تشكيل دهندزاديعليه آ -جمله نئوفاشيستي

كند كه ازي اين تصور را ايجاد ميوگرايانه كاذب با بورژصلح اجتماعي يا توافق واقع
) اين سياست(گويا هيچ شق سياسي ديگري به طور اساسي وجود ندارد، و از اين رو

ت اتحاد ساختاري بدين جهت براي جنبش طبقه كارگر تثبي. كندخطر را تشديد مي
ها براي اين كه سازمان اند، و كمك به آنبا مادون طبقات، با كساني كه سازمان نيافته

  .يابند، از خود دفاع كنند و به حيثيت و اميد دست يابند، امري حياتي است
ها نبايد وانمود كنيم كه همه پاسخ، تحقق يابدجزمي غيراين اقدامات بايد به شيوهاي 

ساختمان سوسياليسم آزمايشگاه عظيم از تجارب نوين است كه . استدر اختيار م
ها، بدين دليل ما بايد از عمل بياموزيم، به ويژه از خود توده. هنوز تعريف نشده است

بايد راه گفتگو و مباحثه برادرانه را با كل چپ باز بگذاريم، در حالي كه هر كس قويا از 
  .كندفاع مياصول خود، جريان خود و سازمان خود د

مساله به : در مفهومي وسيع بايد در نظر بگيريم خطرات جهان امروز دراماتيك هستند
هاي واگيردار، گرسنگي، بيماري. معناي واقعي، امكان تداوم حيات فيزيك بشريت است

- اي، خرابي محيط زيست، همه اين واقعيات اساسي نظم جهاني سرمايهقدرت هسته

-ميليون كودك از گرسنگي و بيماري 16جهان سوم، ساليانه  در. داري نو و كهنه است

تلفات جنگ جهاني دوم، شامل  %25اين برابر است با . ميرندپذير ميهاي درمان
به عبارت ديگر هر چهار سال يك جنگ جهاني عليه كودكان . هيروشيما و آشوويتس

  .داري امروز استاين واقعيت امپرياليسم و سرمايه. پذيردصورت مي
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  واقعيات غيرانساني، عوارض غيرانساني
در . اين واقعيت غيرانساني نتايج ايدئولوژيك و سياسي غيرانساني به وجود آورده است

هاي نسل جديدي از انسانرژيم غذايي فقرا  ، فقدان ويتامين درلشمال شرقي برزي
ذرانده كه باعث به وجود آورده، مردان و زناني كه تغييرات فيريكي را از سر گ كوتوله

. شده است رها نسبت به ساير مردم در همين كشومتر از قد آنسانتي 30كوتاه شدن 
ها را بختان وجود دارند كه طبقه حاكم و نمايندگانش آناز اين تيرهنفر ها ميليون
اين نوع  كه در آن نهفته است مفهوم غيرانساني يخوانند، با همهمي هاي انسانيموش

  . اندها پروردهنازي دهد كهچيزي را نشان ميقاياي اصطالحات ب
داري در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق هر نوع با بازسازي تدريجي سرمايه

هاي خصوصي كردن بنگاه. ماندگي اجتماعي در حال تجديد توليد استبربريت و واپس
ارگران منجر مزد كدست %30ميليون نفر و سقوط  35-40تواند به بيكاري عظيم مي

  .شود
اگر آمادگي آن را داشته . تواند بار ديگر اعتبار و ارزش خود را باز يابدسوسياليسم مي

باشد كه هويت خود را با مبارزه عليه اين تهديد به طور كامل درهم آميزد، اين امر 
  :مستلزم سه شرط است

معيني سي سيا به هدفاجتماعي مردم  همبارز خود را براييد حمايت باقبل نخست
ركت شها آن مبارزات همهها در تودهبا بدون قيد و شرط معطوف ساخته و همواره 

  . كنيد
اليستي يها به تبليغ و آموزش يك مدل عام سوسدوم آن كه ما بايد ميان توده

هاي اخير در آن مورد توجه قرار داده بپردازيم كه تجارب و اشكال جديد آگاهي دردهه
  .شده باشد
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هاي زندگي به طور كامل ز مدلي از سوسياليسم دفاع كنيم كه در تمام حوزهما بايد ا
اين سوسياليسم بايد خودگردان، فمينيست، حافظ محيط زيست، . بخش باشدرهايي
. طلب،راديكال و پلوراليست باشد، بايد دموكراسي را كيفيتا گسترش دهدصلح

  .ي نظام چند حزبيهاز جمله در زمين -انترناسيوناليست و پلوراليست باشد
رهايي توليدكنندگان مستقيم به است كه سوسياليسم بايد  يولي اين يك امر اساس

پذير نيست مگر از طريق نابودي روزافزون تقسيم كار بين د و اين امكانمنجر شو
  .كنندها كه اداره ميكنند و آنكه توليد ميكساني 

  
  كنترل توليدكنندگان

گيري واقعي داشته باشند و كنند قدرت تصميمچه توليد مي توليدكنندگان بايد بر آن
اي كامال اين قدرت بايد به شيوه. بهترين بخش محصوالت اجتماعي را دريافت كنند

ر اين ام. ها باشدهاي واقعي تودهگر خواستدموكراتيك اعمال شود، يعني بايد بيان
ريزي ع مشخص و متنوع برنامهها بين انوابدون پلوراليسم حزبي و امكان انتخاب توده

چنين اين امر بدون كاهش واقعي فشار كار روزانه هم. اقتصادي مركزي غيرممكن است
همه كم و بيش در مورد افزايش فساد و جنايت در جامعه . و هفتگي محال است

اميد بستن به اخالقي . داري در حال زوال توافق دارندبورژوازي و جوامع مابعدسرمايه
عه مدني و دولت، بدون تقيل راديكال ارزش پول و اقتصاد بازار، امري تخيلي شدن جام

توان به دفاع از يك ديدگاه منسجم سوسياليستي برخاست  نمي. و غيرواقعي است
تر بدون يافته با خودپرستي و تالش براي كسب هر چه بيشبدون آن كه به طور نظام

د براي همبستگي و هم كاري تقدم قايل باي. توجه به عواقب اجتماعي آن مقابله كرد
  .و اين امر دقيقا مستلزم كاهش اهميت پول در جامعه است. شد

 ارنست مندل

 

-ها و كمونيستشرط سوم عبارت است از محكوم كردن تام و تمام انواع سوسياليست

ما بايد خدمتي را كه كارل . هاي از باال به پايينماب، پدرساالر و اعمال روشهاي قيم
رهايي كارگران كار خود كارگران است : ست كرد منعكس و رواج دهيمماركس به سيا

تحقق  ها، احزاب، رهبران يا متخصصاني از هر نوعها، حكومتتواند توسط دولتو نمي
ها در راه مبارزه براي رهايي مفيد يا حتي همه اين. رود خطاناپذيرندد كه گمان ميياب

ها ها كمك كنند كه خود را آزاد كنند، آنتودهتوانند به ها فقط ميولي آن. ضروري اند
رغم باور خودشان نه تنها خوشبخت كردن مردم علي. ها باشندتوانند جانشين تودهنمي

هاي اساسي است كه بايد از اين يكي از درس. غيراخالقي بلكه غيرعملي هم هست
ستي هاي بوروكراتيك اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سوسياليسقوط ديكتاتوري

. ها باشدها بايد در انطباق كامل با اصول آنها و كمونيستعمل سوسياليست. آموخت
ه و تصديق يگرانه را به هر دليل توجسازي يا اقدام سركوبهما نبايد هيچ نوع بيگانه

خواند تحقق مي "حكم عاجل"ما بايد در عمل آن چه را كه كارل ماركس . كنيم
. داردبيگانه ساخته و خوار مي ايطي كه انسان را از خودمبارزه عليه كليه شر: ببخشيم

اگر عمل ما با اين حكم انطباق داشته باشد سوسياليسم يك بار ديگر به نيروهاي 
  .ناپذير خواهد بودسياسي نيرومندي تبديل خواهد شد كه شكست
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