
عدالت اجتماعی 
(ساده زبان به)

  امروز امکانی مادی است. پرواِز انسان، نه رویای بال،رویایی دست نیافتنی شمرده می شدکه روزگاری  انسان« ِ»پرواز
  یک دست آورد م--ادی علمی، اجتم--اعی و ت--اریخی اس--ت.ن پرواز انسا؛درآوردن است و نه ایده ای ملکوتی و معراجی معنوی

 چندان دور عده ای برای تحقق آن، زندگی خود را از دست داده اند. چه تالش های پرخطری که زندگی های زیادی را زمانی نه
  خ--ود را ب--رای پ--رواز ب--ه خط--رِچ--را ج--ان: »در خود بلعیده- است. قطعاً در ابتدا از طرف منطق عام، با چ--الش روبه رو بوده اند

  به راستی هم بسیاری از جان گذشتگان- این عرصه واقعاً در طول حیات خود دس--تاوردی«چه سودی در آن است؟ می اندازی؟
  پرواز انکارناشدنی است. حتی اولین تالش های ساده و محکوم به شکستِاز پرواز به دست نیاوردند. اما نقش آن ها در تحقق

 گام ه--ای منطقی در دیالکتی--ِک ب--ا ط--بیعت، مس--یرِ  تجربیات و برداشتنِ رویا داشتند. انباشتِ ایننیز نقشی بی بدیل در تعبیر
 تحقق این ایده را از تجربیات انحرافی آن مشخص کرده و تا به امروز منجر به تکامل علمی و فن--اوری در این زمین--ه ش--ده

است. تاریِخ تحقِق پرواز انسان، که هنوز هم متوقف نشده است، نمونه ای از تاریِخ پیشرفت اجتماعی بشر است. 

 »عدالت اجتماعی« نیز رویایی اجتماعی است، که سال ها و قرن ه--ا خ--واب بس--یاری را آش--فته ک--رده اس--ت. ع--دالت
 زی آرامادست آید. آرزو پروراِن پ--رواز، ن--ه ب--ا روی--اپرده اجتماعی نیز مانند پرواز یک امر اجتماعی است و باید توسط اجتماع ب

 ق--در می توان--د راحت پ--رواز کن--د معن--اییه که روح شان بعد از مرگ چ-- حواله اش به بعد از مرگ راضی. این می شدند- و نه با
 دهنده کی یک پرواز را در خود بیابند- نیز هیچ وقت برای شان- تسکینُکه بنشینند و با ِذن و رویابافی، آرامش و سب نداشت. این
  بال داری که از نظر ها مخفی است نیز برای شان بی معنی بود. تحقق چ--نین آرم--انی در جنگی م--ادی وِ انسانه ینبود. افسان

 مستقیم با جاذبه- و نیروهای طبیعت و البته نیروهای اجتماعی مخالف شان- ممکن شده است. عدالت اجتماعی، نیز، موض--وعی
 عدالت اجتماعی، در جهانی غیرانسانی، یا بع��د ازاجتماعی است. در این جهان معنی یافته و باید تحقق پیدا کند. 

 شکلی افسانه ای توسط نیروهایی فرااجتماعی و ابرانسان ها نه  تنها به دست نمی آید بلک��ه مرگ، یا به
 ت��اساخته شده اند بی معنی است. درست این است که بگوییم این نیروهای فرااجتماعی و ابرانسان ها 

 تحقق نیابد. تحقق عدالت اجتماعی را منوط به آسمان می کنند تا زمین از آندر زمین عدالت اجتماعی 
خالی باشد و زمین را از آن خود کنند.

 فکر کنید امروز به شما بگویند پرواز برای ما ممکن نیست؛ این خواب و خیالی است که هیچ وقت به دس--ت نمی آی--د؛
 یا اگر انسان قرار بود پرواز کند، خدا برایش بال می گذاشت؛ باید پذیرفت که انسان محدودیت هایی دارد و سرنوشت و تق--دیر

 دار نیس--ت؟! بل--ه! در آن چنین است؛ پس این رویا را فراموش کنید و به زندگی خود بپردازید! آی--ا این حرف ه--ا ام--روز خن--ده
  این موضوع همان قدر خنده دار است که گمان کنیم پرواز به دس--ت ی--ک،روزگاری که انواع و اقسام پرواز ممکن شده است

 نفر یا چند نفر ممکن شده است! تمدن بشری با کشف آتش، زبان، فلز، چرخ و هزاران و میلیون ها اکتشاف و اختراع مختلف
 که هر یک می تواند عصری را رقم زده باشد،- یا گام کوچک، ذوقی و خالقیتی اندک، با تم--ام این ه--ا توانس--ته اس--ت آن چ--ه

 که با این همه پیشرفت، حتی ام--روز ن--یز تض--اد ب--ا  مهم آنه یامروز به عنوان پرواز می شناسیم را ممکن و محقق کند. نکت
چه ممکن شده،- کنترل و تسلط بر قوانین جاذبه و هدایت آن است.   آن؛طبیعت و جاذبه برطرف نشده است

 اجتماعی، در خود مفهومی است ک-ه می توان-د اش-ارات مختلفی را در برگ-یرد و دیگر، پرواز هم مانند عدالت از سوی
 ال این است: امروز که عدالت اجتم--اعی، ب--رعکِسسؤمعانی مختلفی را شامل شود، که لزوماً با یکدیگر یکسان نیستند. حال- 

  و هانیافت-ه می باش-د،- ام-روز چگون-ه می ت-وان بین گرایش پرواز، تحقق مادی پیدا نکرده اس-ت و هن-وز چ-ون آرم-انی تحقق
 رویکردهای مختلف به »عدالت اجتماعی« فرق گذاشت؟ آیا هر کس از »عدالت« صحبت کند، یک مع--نی را در نظ--ر دارد؟
 عدالت برای که؟ برای چه؟ چگونه باید بین این رویکردهای مختلف به عدالت اجتماعی، ف--رق گذاش--ت؟ چ--را بای--د ع--دالت

های دیگر... اجتماعی برای ما مهم باشد؟ و خیلی سؤال
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  اص-اًل ه-ر چ-یز اجتم-اعی ب-رای من مهم. »عدالت اجتماعی ب-رای من مهم نیست:ممکن است بعضی  افراد بگویند
  پیشرفت به اف--راده ی انگیزْنیست. هر کس باید به فکر خودش باشد- و تنها در این صورت است که جامعه می تواند در رقابت

  پس عدالت اجتماعی از ریشه غلط است یا من مخ--الف آن هس--تم ی--ا ب--رای من مهم.بدهد و تفاوت بین افراد را لحاظ- کند
  مخالفت با عدالت اجتماعی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر، آیا ممکن است.نیست و برای من تفاوتی ندارد«

 ال اول باید فهمی--د منظ--ور از »ع--دالت اجتم--اعی«ؤنسبت به عدالت اجتماعی بی توجه یا بی طرف بود؟ برای پاسخ به این س
.چیست

 بشر برای زنده ماندن نیاز به تأمین غذا و سرپناه- دارد و بدون غذا و حفاظت از خود قطع-اً می م-یرد و ن-ابود می ش-ود.
 خود را ب--رآوردهنیازهای- انسان ها از ابتدا مانند بسیاری- از حیوانات دیگر به صورت جمعی )گله ای( زندگی می کردند تا بتوانند 

 کنند. از جمله، کودک انسان نیز مانند بسیاری کودکان حیوانات نیاز به مراقبت ویژه دارد. او حتی نمی تواند راه ب--رود ی--ا ه--ر
  بلکه در جریان رشد، استخوان بندی- و گوارشش تکامل می یابد- و با شرایط سازگار می ش-ود. این موض-وع ت-ا.غذایی را بخورد

  هیچ وقت برطرف نشده است، بلک--ه -برای پرواز- امروز هم جزء خصلت های- بنیادین انسان باقی مانده است و مانند جاذبه 
 تنها کنترل شده است. از این رو آدمی زاد همیشه نیاز داشته است برای زنده ماندن به »کار« در طبیعت بپردازد. از جمع ک-ردن

  »کار« بر طبیعت ی این ها تولید نان صنعتی: همهه یدانه ها و میوه ها تا شکار، کشاورزی و دام پروری و فعالیت در یک کارخان
به حساب می آیند. 

 تفاوت بین این کارها در ابزار های مختلف آن است. برای هر کدام از این کار ها ابزارهایی الزم است. بشر تا زمانی که
 به صورت گله ای در غارها زندگی می کرد و به جمع آورِی می-وه، دان-ه و ش--کار می پ--رداخت، ابزاره-ای س-اده ای- ب--ه خ-دمت
 می گرفت که از چوب درختان، استخوان حیوانات و سنگ های شکسته ساخته می شدند- و در دس--ترس همگی بودن--د. در این

دوران اعضای قبیله به یکدیگر کمک می کردند و هر کس کاری که از توانش برمی آمد را انجام می داد. 

  کاشتن دانه ها و اهلی کردن حیوانات و رشد کشاورزی و دامپروری، نه تنها گام ب--زرگی در رف--اه انس--ان هاِاما با ابداع
  مشکل بزرگی نیز فراهم گردید. در واقع با این پیشرفت امکانی به وجود آم--ده ب--ود ک--ه ه--ر قبیل--ه یبرداشته شد، که زمینه

 بیشتر از نیاز خود محصول تولید کند. همچنین ظرفیتی به وجود آمده بود که عده ای بتوانند با زورگویی و به ب--ردگی گ--رفتن
 ... این ام-ر دارند و هم اربابانش-ان را زن-ده و قدرتمن-د  س-ازند- کار کنند، تا هم خود را زنده نگهبه دیگر اقوام، آن ها را مجبور 

  شکل گیری اختالفی شد که به »اختالف طبقاتی« معروف شده است و جامعه را به طبقاتی تقسیم ک--رده ک--ه در آنه یزمین
 ها استفاده می کنند. این اختالف طبقاتی رابطه ای تضادآمیز را  کار آنه ییک عده کار می کنند و یک عده با زورگویی از نتیج

بین طبقات در جامعه برقرار می سازد که باعث بسیاری- از تحوالت جامعه شده است.

  این تضاد طبقاتی ادامه پیدا کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال بای--د دانس--ت ک--ه این تض--اد،چطور این همه مدت
  حی-ات خ-ود یبندی های اجتماعی شکل های متفاوت به خود گرفته و ابزارهای مختلفی ب-رای ادامه طبقاتی، با توجه به دوره

  غارنشینی و زندگی قبیله ای، اولین شکل نظ--ام طبق--اتی در عری--ان ترین و خش--ن ترین ش--کل یپیدا کرده است. بعد از دوره
 ممکن  اش تحقق پیدا کرد: نظام برده داری با حمله به قبایل و به اسارت گرفتن قبایل ضعیف تر، به زنجیر کش--یدن انس--ان ها

  شالق و سنگین ترین شکنجه ها تن به بردگی داده اند. اما این نظام تضادآمیز همواره به خاطر قیام بردگان، دره یکه زیر سای
 معرض تغییر و تحول بوده است. تمدن های باستانی- بین النهرین و جلگه های ب--زرگ کن--ار رودخانه ه--ا، تم--امی از این دس--ت

 همه از این دست هستند.1هستند. از فرعون ها گرفته تا هخامنشیان-

 بعد از سقوط نظام برده داری، نظام ارباب-رعیتی بر مناسبات اجتماعی حاکم شد. این شکل جدید برده گی، ب--ا بس--تن
  م-الکیتِبار تضاد طبقاتی ب-ا تق-دیس ها را زیر فشار گرسنگی به کار بر زمین های ارباب وادار می کرد. این ها بر زمین، آن آن

  و سنت های اجتماعی خود را بر جامعه تحمیل کرد؛ س--نت ها و ش--ریعت هایی ک--ه عب--ور از خ--ط قرمزه--ای آندین هاتوسط 
  س--نت بس--یار دیرپ--ا ب--ود. در این دوره ب--ا وج--وده ی عمق سلط یمجازات های شدیدی- به همراه داشت. این نظام به واسطه

  پهلوی، طوری جلوه می دهند که کوروش دستمزد تمام کارگران خود را می داد و از آن ها بردگی نمی کش--ید!ه ی  طبق تاریخ سازی مرتجعان1
 قدر درآمد داشت که دستمزد تمام کارگرانش را می داد؟ آیا ک--اری س--خت تر از حال سؤال مطرح می شود که کوروش چه کار می کرد که این

 کار بردگانش می کرد؟! خون ریزی و باج خواهی و بردگی کشیدن از اقوام شکست خورده در هیچ دوره ای از تاریخ ج-ز عص-ر تاری-ِک اس-تثمار
.فزاینده نمی تواند برای شخصی یا قوم و نژادی افتخار به حساب آید
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 کار ساده تری که داشت، شورش دهقانان- علی--ه ارباب--ان- چنان به دلیل تقسیم  برده داری،- همه ی به دورتپیچیدگی بیشتر نسب
  تولید بلکه پایه های کلی مناسبات اجتماعی را به چالش می کشید. این دورهه یزمان نه تنها پایه های یک شیو کاخ نشین، هم

  تحوالت تجارت و صنعت، زیرس-اخت های- نظ--ام س--خت جاِن ارب--ابیه یواسطه  دهقانی، ب هاینیز هم زمان با شدت اعتراض
شکست و روابط پولی و قانونی جایگزین سنت ها و آداب و عقاید دوراِن اشرافیت فئودالی )اربابی( شد. 

 ی کار در یک طرف )که تنها دارایی ش--ان ن--یرویها مناسبات تضادآمیز میان نیروه یمناسبات- سرمایه داری نیز بر پای
 کارشان است( و نیروهای سرمایه در طرف دیگر )که مالکان سرمایه و ابزار کار و زمین هستند( قرار دارد. ورود ب-ه مناس-بات

 کار گسترده، دست یابی به حقیقت و ش--ناخِت کلیت را  مناسبات- اجتماعی و تقسیمه یزمان با پیچیده تر شدن فزایند جدید هم
 وج--ود آورد. موض--وع سخت تر و رازورزتر کرد. با این حال این پیچیدگی مناسبات، متضاد خود را در رشد آگ--اهی ک--ارگران به

 تأکید شده و به گام های درخشانی از شناخت کارگری منجربر آن مهمی که همواره توسط نیروهای پیشروی طبقه ی کارگر 
شده است. 

 از سوی دیگر، این نظام تضادآمیز به واسطه ی سلطه ی قهرآمیز دولت سرمایه محافظت می شود. به نح-وی ک-ه اگ-ر
 حالی ک--ه اگ--ر ن--یروی روزی حمایت همه جانبه ی دولت از مالکیِت خصوصِی سرمایه داران نباشد- این نظام از هم می پاشد. در

 ه--ا ایس--تاده و کار برای حفاظت از ارزش نیروِی کار خویش اتحادیه یا سندیکایی تأسیس کن--د، دولت ب--از هم در مقاب--ل آن
 مقاومت آن ها را در برابر سرمایه می شکند. این گونه است که ش--عارهای فردگرایان--ه تبلی--غ می ش--ود و هرگون--ه تالش جمعی

 است. «هزینه مند»اشتباه خوانده می شود. هرگونه تغییر مذموم است و انقالب 

  وض-عیتِ امروزه می بینیم که در همین مناسبات- ح-اکم، توس-ط دولت ی-ا حامی-ان.حال- سؤال دیگری مطرح می شود
  چگونه در انتخابات ها همواره فریاد.موجود، مانند نیروهای دانشگاهی و رسانه ای دائماً از »عدالت اجتماعی« صحبت می شود

 »عدالت اجتماعی« بلند است؟! اگر سرمایه و دولت بر پایه ی تض--اد اجتم--اعی و اختالف طبق--اتی موج--ودیت می یابن--د، پس
 !است روی سخن آن ها همواره »مردم« .بازان عمل می کنند ها مانند شعبده- چگونه می توانند از عدالت اجتماعی دم بزنند؟! آن

  چگونه رواب--ط. می کشد تا ترفندهای خود را مخفی کندشباز روی دست ها و ابزارهای »مردم« مانند دستمالی است که شعبده
ک--ه ت--وان حل اجتماعی نیز به جای آن طبقاتی تضادآمیز کار و سرمایه در مفهوم انتزاعی »مردم« استحاله- می یابد- و عدالت

 هزینه برای ت--اب آوری بیش--تر فش--ارها تقلی--ل  اجتماعی را داشته باشد، در حد یک یارانه و کمکِ واقعیِ اصلی و تضادِمعضل
 از اینن--یز دمکراس--ی و  مانند آزادی، انس--انیت،  دیگری پنهان کارِی ایدئولوژیِک دولِت سرمایه! مفاهیمِمی یابد؟ این است راز

  و تنها انتزاعات و توهماتی هستند که باید دید چگونه می خواهند در مقابل تض--اد طبق--اتی ح--اکم، چش--م ها را ب--ربودهدست 
تضاد اصلی جامعه )تضاد کار و سرمایه( ببندند.

 خلقت آدم ها یکس--ان» و «هر آدمی استعدادهای- متفاوتی دارد» یا این که «انگشت های آدم ها یکسان نیست»این که 
 ... این ها سفسطه هایی است که این نظام طبقاتی را توجیه می کند و ب--ه هیچ وج--ه نمی ت--وان دلی--ل آورد ک--ه ی--ک  و«نبوده

 دارد که اکثریت افراد جامعه را که هر کدام ن--یز توان--ایی ش--گرفی دارن--د ب--ه استعداد یا توانایی متفاوت این ظرفیت و حق را
.استثمار و بردگی بکشاند

 در نظام سرمایه داری همواره تبلیغ می شود که در حکومت کارگری قرار است تمام تفاوت ها نادیده گرفته شده- و یک
  قدرت کارگری لباس های یکسانی بپوشند و بدون فراغت به ک--ار یپادگان بزرگ ساخته- شود که همه زیر سرکوب وحشیانه-

  هیچ خالقیت و اس--تعدادی. حتی دیگر خبری از رنگ ها نیست و همه چیز بی رنگ و تاریک و کثیف خواهد بود.گرفته شوند
 تحمل نمی شود و کنترل به شدیدترین شکل ممکن همه را با یک خوراک ایدئولوژیک سربه زیر و رام می کن--د. این تص--اویر

  کلیشه های آشنایی ی مابارها و بارها در داستان ها- و مجالت، و به خصوص فیلم های مختلف تصویرسازی شده و برای همه
 هستند. این بخشی از نظام تحمیق و سرکوب نظام سرمایه برای جلوگیری از هرگونه تغییری است. اما وقتی دقیق تر ب--ه این
 تصویرسازی ها نظر می افکنیم، متوجه می شویم این دقیقاً کاری است که خود نظام سرمایه داری می کند. نظام سرمایه داری با

  جامعه تحمیل می کند که باید زیر شدیدترینی از خود نظام مبتنی بر استثمار را به اکثریتِ رسانه ای و قهری،ابزارهای کنترلی
  کمترین بهداشت و رفاه را داشته،در علم دست بیاورند و با وجود پیشرفت بسیاره  بی کیفیت ترین غذاها را ب،فشارها کار کنند

  همچنین با صنایع ُمد و فشن همه را به یک شکل درآورده. ممکن نابود و آلوده می کندِ طبیعت را به شدیدترین شکل.باشند
است: مصرف کنندگانی که نیازی به آگاهی ندارند و هرگونه مقاومت در برابر خود را با شدیدترین قدرت های نظامی و قهری
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 توانایی های انسانی باقی نمی گذارد و با استثمار فزاین--ده یممکن نابود و سرکوب می کند. این سیستم هیچ جایی برای تجربه
 گونه ی بشر و طبیعت را به سمت نابودی می کشاند و در این راه تمام ابزارها و دستاوردهای علمی و تمدنی را ب--ه ض--د خ--ود

  ساعته پیام های ایدئولوژیک اش ذهن ها را فلج کرده و فض--ای رش--د آگ--اهی را س--رکوب24 اما با بمباران ؛تبدیل کرده است
می کند. 

 ی کش��وری چطور؟ نظام قضا.»عدالت اجتماعی« با »قانون« و »قوه قضائیه« هم به دست نمی آید
 که بر مبنای نظام حقوقی و قانونی دم از عدالت می زند، حتی اگر هیچ فسادی و تب��انی ای هم ص��ورت
 نگیرد، حتی در بهترین و عادالنه ترین شکل خود، تنها می تواند »عدالت حقوقی« را برقرار کند. غافل از
 این که خود »نظام حق��وقی« در مناس��بات اجتم��اعی تض��ادآمیز س��رمایه داری نمی توان��د بی ط��رف ی��ا

  سرمایه داری همواره در جهت حف��ظ و ابق��ای این نظ��امِ یک نظامِفراطبقاتی باشد، بلکه نظام حقوقی
 تالش می کند. تاریخ نیز این مسئله را برای طبق�ه ک�ارگر روش�ن ک�رده اس�ت. ح�تی در م�وفق ترین

 و اتفاق��اً س��خت جان تر ن��یزبوده نظام های قضایی جهان، همچنان این نظام طبقاتی تضادآمیز پابرجا 
.است

 قرار نیست »عدالت اجتماعی« به دست »سرنوشت« یا »تقدیر« رقم بخورد. ضرب المثِل »از هر دستی بِدی از همان
  مگر کارگران از کدام دست داده اند ک--ه نس--ل در. اجتماعی ای که صحبت کردیم تفسیر کنید یدست می گیری« را در زمینه

 نسل از این دست می گیرند؟ یا سرمایه داران چه نیکی ای کرده اند که نسل به نس--ل جایگاه ش--ان- را حف--ظ کرده ان--د؟ خ--دا ی--ا
 کائنات چگونه قرار است این بی عدالتی و تضاد اجتماعی را حل کنند؟ همان طور که در مثال گفتیم، »عدالت اجتماعی« مثل

  بشری دارد. باید سازوکاری ساخت تا ع-دالت اجتم-اعی را ت-أمین کن-د. ی»پرواز«، نیاز به یک ماشین و سیستم دست ساخته
 عدالت اجتماعِی کارگری با تسخیر دولت بورژوایی و سازماندهی تشکل های کارگری ت--أمین خواه--د ش--د و ص--د البت--ه، این
 سازمان یابی کارگری نمی تواند به بعد از تسخیر دولت حواله شود، هر چند که بعد از آن به شدت توسعه می یابد و ش-کوفا می

 که ابتدا چرخ دنده ها ساخته شده- باشند.- ب--ه همین شود. اما همان طور که می دانید هیچ وقت ماشینی ساخته نمی شود بدون این
 کارگری ای هم بدون تشکل های کارگری از پیش ساخته- شده- امکان شکل گیری ندارد. ب--ه عب--ارت دیگ--ر، معنی هیچ دولت

 ک��ه چطور طبقه ی کارگر غیرمتشکلی می تواند خواست و منافع طبقاتی خویش را دنبال کند، ب��دون آن
  کارگر نمی تواند بنشیند و تنها آرزو بکند تا ی؟ طبقهتوان خود را برای رسیدن به آن اهداف متشکل نکرده باشد

 ه--ا گری کند و دولت را از انحصار بورژوازی خارج کند و به آن ه--ا هدی--ه کن--د. اینرروزی کسی یا گروهی بیاید و انقالب کا
 صرف است.ِخیالبافی

  دولت کارگری همان گونه که اکنون دولت بورژوایی، در تضاد بین کار و سرمایه، همواره ب--ه نف--ع قدرتمن--دتر ش--دن
 سرمایه داران و حفظ جایگاه ناتوانی کارگران تالش می کند تا اختالف طبقاتی را حفظ کند، دولت کارگری، که ب--ر بنیاده--ای-
 تشکل یابی و قدرت کارگری ساخته- شده- است، همواره در بین تضاد کار و س--رمایه س--مت ک--ارگران را می گ--یرد ت--ا اختالف

طبقاتی را از بین ببرد. این تنها راه رسیدن به »عدالت اجتماعی« است.

 در مقابِل »عدالت اجتماعی« هیچ کس نمی تواند موضِع بی طرف یا خنثی داشته باشد. عدالت اجتماعی اشاره به تضاد
  هر ن--یرویی ک--ه فرات--ر از این.بنیادین اجتماعی دارد که یا طرف جبهه ی کار قرار داری یا در جبهه ی سرمایه گام برمی داری

 و خواسته یا ناخواس--تهکرده شک در جهت حفظ نظام حاکم تالش   بنیادین سعی در گل آلود کردن فضا داشته باشد،- بیِتضاد
 در جبهه ی سرمایه قرار می گیرد. لیکن تاریخ ثابت کرده است مناسبات اجتماعی هیچ گاه ثابت و اَبدی نبوده  و نیستند. م--ا ب--ا

  سرمایه گرفته اند، ش--اهدِپایان تاریخ روبه رو نیستیم، بلکه با توجه به رشِد آگاهی کارگران، با درس هایی که از تاریخ حاکمیت
 دست  کارگران خواهیم بود تا آرام آرام زمینه های آگاهی و قدرت یابی خود را به مثابه یک طبقه به یتشکل یابی های گسترده

 آورند و کنترل اجتماعی را به اختیار خود درآورند. در این میان تاریخ سخت ترین قض--اوت های خ--ود را از مب--ارزان و دالوران
سازد. طور بزدل ترین و رذل ترین عناصر سرمایه را نیز رسوا می کارگری خواهد داشت. همین

اجتماعِی پیش روی طبقه ی کارگر است.»عدالِت اجتماعی« نه رویای رویابینان، که ضرورِت تاریخی و 
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