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  ]١[؟آنارشيسم يا سوسياليسم

  
  
 
  

ی ا رهنمون هر طبقه. طبقاتی استیمحور زندگی اجتماعی معاصر مبارزه
بورژوازی برای خود دارای يک .  ايدئولوژی اوست،در جريان اين مبارزه

پرولتاريا نيز از خود دارای .  و آن به اصطالح ليبراليسم است.ايدئولوژی است
  .که می دانيم سوسياليسم است و آن هم چنان .ايدئولوژی است
 ليبراليسم به .پارچه و غير قابل تقسيم شمرد  چيزی يک نبايد راليبراليسم 

  .متفاوتی تقسيم می شودای ه قشرهای گوناگون بورژوازی به خط مشییاقتضا
ای ه در آن هم خط مشی،و غير قابل تقسيم نيست يک پارچه نيزسوسياليسم 

  .متفاوتی وجود دارد
بهتر است آن را به وقت . نجا به بررسی ليبراليسم نمی پردازيمما در اي

ما می خواهيم خواننده را تنها با سوسياليسم و جريانات آن . ديگری موکول کنيم
  . اين مطلب برای خواننده بيشتر جالب توجه خواهد بودما ى به عقيده. آشنا سازيم

  وآنارشيسم، رفرميسم :  شود یسوسياليسم به سه جريان اصلی تقسيم م
  .مارکسيسم

مقصد دوری       که سوسياليسم را فقط ) برنشتين و ديگران(رفرميسم 
ميشمرد و بس، رفرميسم که در حقيقت انقالب سوسياليستی را نفی می کند و       

 رفرميسم که می کوشد سوسياليسم را از طريق مسالمت آميز مستقر سازد،
 اين رفرميسم ــ .قات موعظه می کندطبى همکاری طبقات را به جای مبارزه

تر شده و روز به روز هرگونه عالئم و آثار سوسياليسم را از  روز به روز فاسد
دست ميدهد و به نظر ما هيچ لزومی ندارد در اين مقاله ضمن تعريف 

  .سوسياليسم آن را مورد بررسی قرار دهيم
 در .ستا ریو اما در مورد مارکسيسم و آنارشيسم وضع به کلی طور ديگ

حال حاضر هر دوی آنها به عنوان جريانات سوسياليستی شناخته شده و هر دو 
در مقابل هر دو می کوشند خود را . شديدی مشغولندى ديگر به مبارزه با يک

 اين ی سازند و البته بررسی و مقابلهرگ سوسياليستی جلوهواقعًاپرولتاريا، تعاليم 
  .الب تر خواهد بودديگر برای خواننده بسی ج دو با يک

با " آنارشيسم " ما از آن زمره مردمی نيستيم که به محض شنيدن لفظ 
بيکاريد : "  می گويند روی برتافته،با بی اعتنائی دست افشانده،حالتی تحقيرآميز
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آن هم ارزش ى دربارهد، حتی گفتگوی نيوقت خود را صرف اين مبحث می ک
ی نه برازنده است و نه اپيش پا افتاده " انتقاد" ما يک چنين ى  به عقيده!"ندارد

  .سودمند
 :و نيز ما از آن زمره مردمی نيستيم که به خود تسلی داده می گويند

" ی به دنبال خود ندارند و بدين سبب چندان خطرناک نيستنداتوده" ا هآنارشيست
زيادتر و يا کمتری به ى "توده " که چه کسی امروز مطلب بر سر آن نيست 

ا مبين هاگر تعاليم آنارشيست. بلکه مطلب بر سر ماهيت تعاليم است. رددنبال دا
 هموار نموده و توده مسلمًابديهی است راه خود را يقت باشد در آن صورت حق

 یولی اگر بی پر و پا و مبتنی بر پايه.  خواهد آورد گردرا در پيرامون خود
بی . خواهد شدا در هوا پ آورد و ددروغينی است، مدت مديدی دوام نخواه

  . پروپائی آنارشيسم هم بايد اثبات شود
برخی معتقدند که مارکسيسم و آنارشيسم دارای اصول واحد و مشترکی 

اين ى هستند و بين آنها فقط اختالف نظر تاکتيکی وجود دارد و لذا به عقيده
  .اين دو جريان به کلی غير ممکن است دادن   مقابل هم قراریاشخاص در نقطه

  .ن اشتباه بزرگی استولی اي
مارکسيسم هستند و لذا بر آنيم که با ا دشمنان واقعی هبه نظر ما، آنارشيست

جهت ضروری است          بدين.دشمنان واقعی بايد به طور واقعی مبارزه کرد
ه  را از آغاز تا پايان مطالعه نمود و آن را از هر جهت باهآنارشيست" تعاليم "

  .طور اساسی سنجيد
که هر دو در زير لوای  ينجاست که مارکسيسم و آنارشيسم، با آنمطلب ا
کلی متفاوتی مبتنی ه مبارزه می گذارند، بر اصول بى پای در صحنهسوسياليسم 

آنارشيسم رهائی وی ى  است که به عقيدهشخصيترکن اساسی آنارشيسم . هستند
نی که آنارشيسم تا زماى به عقيده. ا و جماعت استهشرط اساسی رهائی توده

ا ميسر نيست و به همين جهت شعار آن هشخصيت از قيد نرهد، رهائی توده
و اما رکن اساسی مارکسيسم عبارت ". همه چيز برای شخصيت : " چنين است

  مارکسيسم شرط اساسی رهائی شخصيتى که رهائی وی به عقيدهتوده ازاست 
 رهائی شخصيت  ده نر مارکسيسم تا زمانی که توده از قيدى  يعنی به عقيده.است

  ."همه چيز برای توده" :ميسر نيست و به همين جهت شعار آن چنين است
روشن است که در اينجا مطلب بر سر اختالف نظر تاکتيکی نيست بلکه ما 

  .ديگرند با دو اصلی روبرو هستيم که ناسخ يک
مارکسيسم و ى اين دو اصل متقابل و مقايسهى هدف مقاالت ما مقابله

لذا . ديگر و بدين وسيله روشن ساختن مزايا و نواقص آنهاست ا يکآنارشيسم ب
  .ضروری می شمريم از هم اکنون خواننده را با طرح مقاالت خود آشنا سازيم
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ما مطلب را از ذکر مشخصات مارکسيسم شروع می کنيم و ضمن آن 
مارکسيسم بررسی می نمائيم و سپس به انتقاد ى درباره را اهات آنارشيستينظر
اسلوب ديالکتيک و نظريات : بدين معنی که.  خود آنارشيسم می پردازيماز

اين اسلوب و نيز انتقاد خود را شرح می دهيم؛ تئوری ى دربارهرا ها آنارشيست
جا  در همين( و انتقاد خود را بيان می کنيم ا ه نظريات آنارشيست،ماترياليستی

حداقل و به ى برنامه، نيز از انقالب سوسياليستی، ديکتاتوری سوسياليستی
و انتقاد خود ا هآنارشيستى ؛ سپس فلسفه) خواهد شدصحبتطورکلی ازتاکتيک 

را ا ه و انتقاد خود، ونيز تاکتيک و سازمان آنارشيستاهو سوسياليسم آنارشيست
  .ی خود را بيان می داريمهاشرح داده و در پايان نتيجه گيری

ی کوچک هااليسم کمونکه سوسيها ما می کوشيم مبرهن سازيم آنارشيست
  .ی واقعی نيستندهارا موعظه می کنند سوسياليست

ی ديکتاتوری فبه سبب نها و نيز می کوشيم مدلل سازيم آنارشيست
  ...پرولتاريا، انقالبيون واقعی هم نيستند

  .پس به مطلب به پردازيم 
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١  
  
  

  اسلوب ديالکتيکی
  
  

  
است  درجهان همه چيز در حرکت

زندگی تغيير می کند،نيروهای ...
 بنای مناسبات مولده رشد می يابد،

  .کهن فرو ميريزد
  کارل مارکس

  
  
  

مارکسيسم تنها تئوری سوسياليسم نيست، بلکه جهان بينی جامع و يک 
سيستم فلسفی است که سوسياليسم پرولتاريائی مارکس خود به خود از آن ناشی 

  .ديالکتيک نام دارداين سيستم فلسفی ماترياليسم . می شود
  . لذا تشريح مارکسيسم خود به معنای تشريح ماترياليسم ديالکتيک است

  چرا اين سيستم ماترياليسم ديالکتيک نام دارد؟
اسلوب ديالکتيکی . ماترياليستی است تئوريش  ديالکتيکی واسلوبشزيرا 
  چيست؟

می گويند زندگی اجتماعی در حال حرکت و تکامل دائمی است و اين 
 زندگی را نبايد چيزی تغيير ناپذير و راکد پنداشت، زندگی .مطلب صحيح است

هرگز در يک سطح متوقف نمی ماند، زندگی در حال حرکت جاويدان و در 
 ،کهنه و  نوبدين سبب در زندگی پيوسته. جريان دائمی انهدام و ايجاد است

  . و انقالبی و ضد انقالبی وجود داردميرنده و روينده
يالکتيکی می گويد زندگی را بايد بدانسان مورد بررسی قرار داد اسلوب د
ديديم که زندگی بدون درنگ در حرکت است، پس ما . چنان است که در واقع آن

زندگی به کجا :  بپرسيم، مورد مطالعه قرار داده،بايد زندگی را در حال حرکت
ى  لذا وظيفهی از انهدام و ايجاد دائمی است،اميرود؟ ديديم که زندگی منظره

 در یيزچچه : ماست که زندگی را در حال انهدام و ايجاد مطالعه کنيم و بپرسيم
  زندگی منهدم می شود وچه چيزی ايجاد می گردد؟
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غلبه  چيزی که در زندگی زائيده می شود و روز به روز رشد می يابد
 مثًالبدين معنی که اگر . ناپذير و متوقف ساختن پيشروی آن محال است

ی پديد می آيد و هر روز رشد می يابد، در اطبقهى تاريا در زندگی به مثابهپرول
 و کم عده باشد به هر حال سرانجام  ناتوانامروزاين صورت هر اندازه هم که 

.     به پيش می رود و زيرا رشد می يابد، نيرو می گيرد؟چرا. پيروز خواهد شد
 ناگزير ،ل می پيمايدبرعکس چيزی که در زندگی فرتوت می شود و راه زوا

بدين .  نيروئی بهادری نشان دهدامروزکه  بايد با شکست روبرو شود ولو اين
 بورژوازی به تدريج زمينه را از دست می دهد و روز بروز مثًالمعنی که اگر 

به قهقرا می رود در اين صورت هر اندازه هم که امروز نيرومند و پر عده باشد 
چرا؟ زيرا به عنوان يک .  مواجه خواهد شدبه هر حال سرانجام با شکست

می  در حال تجزيه است، ناتوان و فرتوت می شود و سربار زندگیى طبقه
  .گردد

 واقعًاآنچه : ستااز اينجاست که اين حکم معروف ديالکتيکی ناشی شده
وجود دارد يعنی آنچه هر روز رشد می يابد ـ معقول و آنچه که هرروز در حال 

  .ا معقول است ولذا نمی تواند از شکست مصون ماندن ،تتجزيه و فساد اس
قرن گذشته بين روشنفکران انقالبی روس بحث  هشتاد یاهمثال، در سال
ی که قادر است ادعوی داشتند که نيروی عمدها هناردنيک. بزرگی در گرفت

. را به عهده گيرد خرده بورژوازی ده وشهر است" نجات روسيه" امر
زيرا خرده :  می دادندپاسخها چرا؟ ناردنيک: می پرسيدنداز آنان ا همارکسيست

بورژوازی ده و شهر اکنون اکثريت را تشکيل ميدهد و به عالوه تهيدست است 
  . وبا عسرت گذران می کند

درست است که خرده بورژوازی ده و شهر : دپاسخ می دادنا همارکسيست
لی مگر مطلب بر سر  تهيدست است، وواقعًااکنون اکثريت را تشکيل می دهد و 

ست اکثريت را تشکيل می دهد ولی تاکنون ها خرده بورژوازی مدت،اين است
از خود " آزادی " گونه ابتکاری در مبارزه برای  بدون کمک پرولتاريا هيچ

              در حال ى  يک طبقهیست، چرا؟ زيرا خرده بورژوازی به مثابها نشان نداده
رشد نيست بلکه برعکس هر روز تجزيه می شود و به بورژوا و پرولتر منقسم     

از طرف ديگر بديهی است که تهيدستی هم در اينجا دارای اهميت . می گردد
احدی  ولی از خرده بورژوازی تهيدست ترند" هاپا برهنه ".قطعی نيست

  .عهده گيرنده را ب"  روسيه نجات" نميگويد که آنها می توانند امر 
 امروز اکثريت را که می بينيد مطلب بر سر آن نيست که کدام طبقه چنان

است، بلکه بر سر آن است که کدام طبقه  يا کدام طبقه تهيدست تر تشکيل می دهد
  .يه استزقوام می يابد و کدام طبقه در حال تج
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 شد و قوام می يابد و ردائمًايست که ا آنجا که پرولتاريا يگانه طبقهازو 
 عناصر انقالبی را در پيرامون خود یزندگی اجتماعی را به پيش رانده، همه

ما آن است که آن را در جنبش معاصر نيروی عمده ى گرد می آورد، لذا وظيفه
وی را منويات خويش ى خواهانه دانسته به صفوفش به پيونديم و منويات ترقی

  شمريم 
  .هاچنين بود پاسخ مارکسيست

ديالکتيکی به زندگی می نگريستند و در ى به شيوهها ست مارکسيستابديهی
متافيزيکی داشتند و زندگی ى زندگی نظريهى دربارهها که ناردنيک حال آن

  . جامد می پنداشتندیاجتماعی را در يک نقطه
  .اسلوب ديالکتيکی تکامل زندگی با اين نظر می نگرد

يعنی زمانی که " دسامبرروزهای "ولی حرکت داريم تا حرکت، در 
رد و عليه ارتجاع هجوم  به انبارهای اسلحه حمله می ُب،پرولتاريا قد راست کرده

ی هاولی حرکت سال.  نيز در زندگی اجتماعی حرکت وجود داشت،می نمود
به " مسالمت آميز"ماقبل يعنی زمانی را که پرولتاريا در شرايط رشد 

ی کوچک اکتفا می کرد، نيز بايد های جداگانه و تشکيل اتحاديههااعتصاب
  .حرکت اجتماعی خواند

  . اشکال مختلف دارد، حرکتن است کهروش
شکل : بدين سبب اسلوب ديالکتيکی می گويد حرکت دارای دو شکل است

  .تدريجی و شکل انقالبی 
 خود را یحرکت، زمانی تدريجی است که عناصر ترقيخواه کار روزمره

  . وارد می سازند کمینظام کهن تغييرات کوچک،خود به خود ادامه داده و در 
حرکت، زمانی انقالبی است که همان عناصر، دست اتحاد به هم داده، از 

 به اردوگاه خصم می تازند تا نظام کهن را از ،ی الهام گرفتهايگانهى انديشه
وارد سازند و نظام نوينی به پای کيفی ريشه بر اندازند و در زندگی، تغييرات 

  .دارند
ش را فراهم می نمايد و اتکامل تدريجی، انقالب را تدارک می بيند و زمينه

انقالب تکامل تدريجی را به سرانجام می رساند و به کار آتی آن مساعدت        
  .می کند

تاريخ علم . به وقوع می پيونددها در حيات طبيعت نيز نظير همين جريان
 از ستاره شناسی . علمی استواقعًانشان می دهد که اسلوب ديالکتيک اسلوب 

 می شود که در جهان چيزی تأييدگرفته تا جامعه شناسی در همه جا اين فکر 
لذا به همه . همه چيز تغيير می کند وهمه چيز تکامل می يابد. جاويدان نيست

و اين بدان معنی است . چيز در طبيعت بايد از نظرگاه حرکت وتکامل نگريست
  .ی علم کنونی رسوخ داردکه روح ديالکتيک در سراپا
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که طبق ديالکتيک تغييرات کوچک  ی حرکت و اينهاشکلى و اما درباره
 بايد گفت اين قانون در ؛ منجر می شودکيفیسرانجام به تغييرات بزرگ ، کمی

 "سيستم متناوب عناصر".  جاری است،همانندتاريخ طبيعت نيز به نحوی 
بيعت پيدايش تغييرات کيفی ناشی مندليف با وضوح نشان می دهد که در تاريخ ط

در زيست شناسی هم تئوری . از تغييرات کمی دارای چه اهميت خطيری است
، که جايگزين نئوداروينيسم می شود،  ) Neolamarkismus ( نئوالمارکسيسم

  .شاهد ديگری براين مدعاست
خود به طور " آنتی دورينگ " انگلس در کتاب . ما از حقايق ديگری که ف

  .روشن ساخته صحبتی نمی کنيمکامل 
  .چنين است مضمون اسلوب ديالکتيک

  
  

*                   *                  *  
  
  

  ؟اسلوب ديالکتيکی چه نظری دارندى دربارها هآنارشيست
مارکس اين . ستا  هگل بوده،اسلوب ديالکتيک همه می دانند که بنيادگذار

نيز به اين نکته ها البته آنارشيست. اسلوب را منزه ساخت و بدان بهبود بخشيد
آنها می دانند هگل محافظه کار بود و به همين سبب فرصتی به چنگ . واقفند

دشنام     " تجديد سلطنت " آورده و هر قدر می توانند هگل را به عنوان هوادار
يد  فيلسوف دوران تجد،هگل " که" اثبات می کنند"می گويند و شيفته وار 

مشروطيت بوروکراتيک به شکل مطلق را می ستايد و و ...سلطنت است
تاريخ  او تابع و خادم خط مشی فلسفی دوران تجديد ى  کلی فلسفهینظريه

ى  شماره]٢["نوباتی  " یرجوع شود به روزنامه( وقس عليهذا " سلطنت است
  ).چرکزيشويلی . فى  مقاله،٦

اثبات " را کروپوتکين آنارشيست معروف هم در تأليفات خود همين مطلب 
به زبان " علم و آنارشيسم" رجوع شود به اثر او موسوم به مثًال" ( می کند
   .)روسی

همه، يک صدا . گ.  گرفته تا شچرکزيشويلیی ما هم، از هاکروپوتکين
  .")نوباتی " ی هارجوع شود به شماره(  سخنان کروپوتکين را تکرار می کنند

الفت ندارد و برعکس، هر کس نان مخآراست است که در اين باب احدی با 
خود مارکس و انگلس مقدم بر  .ستا تصديق می کند که هگل انقالبی نبوده

ند که نظريات امبرهن ساخته" انتقادی بر انتقاد انتقادی" ديگران در کتاب
ولی با اين حال . خلق متقابل استى تاريخی هگل از ريشه با حکومت مطلقه
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که هگل " اثبات نمايند"زم می دانند هر روزه و ال" اثبات می کنند"ها آنارشيست
که   برای چه اين کار را می کنند؟ البد برای آن.بود" تجديد سلطنت " طرفدار 

بدين ترتيب هگل را نزد همه کس از اعتبار انداخته وبه خواننده القاء نمايند که 
  .و غير علمی نباشد" نفرت انگيز" اسلوبش هم نمی توانند " مرتجع " هگل 

  .می خواهند اسلوب ديالکتيک را رد کنندها بدين طريق است که آنارشيست
گوئيم آنها بدين طريق بجز جهالت خود چيز ديگری را اثبات  ما می
ه بودند ولی آن اسلوب رياضی که بنپاسکال و ليبنيتس، انقالبی . درنخواهند ک

 هلم ماير و . اسلوب علمی شمرده می شوده امروز، ايشان کشف شدهىوسيله
فيزيک مبنای علم قرار ى هلتس هم انقالبی نبودند، ولی کشفيات آنها در رشته

تکامل ى المارک و داروين نيز انقالبی نبودند ولی اسلوب آنها درباره. گرفت
پس چرا نبايد بدين ... خود استوار ساختى تدريجی، زيست شناسی را بر پايه

 موفق شد اسلوبی علمی حقيقت اعتراف کرد که هگل عليرغم محافظه کاريش
  بنام اسلوب ديالکتيکی تنظيم کند؟ 

بجز جهالت خود چيز ديگری را اثبات  بدين طريقها خير، آنارشيست
  .نخواهند کرد

و " ديالکتيک همان متافيزيک است "  ،هاآنارشيستى ادامه دهيم، به عقيده
" يات برهانندمی خواهند علم را از متافيزيک و فلسفه را از اله"از آنجا که آنها 

ی هاشماره" نوباتی " رجوع شود به . ( لذا اسلوب ديالکتيکی را نيز رد می کنند
اثر "  علم و آنارشيسم"  و نيز رجوع شود به .گ. شى ، مقاله٩ و ٣

 .)کروپوتکين
که        "  گردن ديگران انداختنگناه خود را به! " هاآفرين بر آنارشيست

 در پيکار با متافيزيک نضج يافت و در اين ديالکتيک . گويند همين است می
ديالکتيک همان ها آنارشيستى وقت بنابر عقيده نبرد کسب افتخار کرد و آن

  !متافيزيک است
  

ديالکتيک می گويد در جهان چيزی جاويدان نيست، در جهان 
طبيعت تغيير می کند، جامعه تغيير . همه چيز سپری وتغيير پذير است

مفاهيم عدالت تغيير می کند،  ت تغيير می کند،می کند، اخالق و عادا
ـ و به همين جهت هم ديالکتيک به همه چيز ـخود حقيقت تغيير می کند 

 و اليزال را نفی جاويدبه همين جهت هم حقيقت ـ ـنقادانه می نگرد 
جزمی را که چون کشف "  انتزاعی و" آن احکام"ميکند و بالنتيجه 

"  فويرباخ لودويگ"   رجوع شود به  (،"ند بايد از حفظشان کرداشده
  .نفی می نمايد ) انگلس. فاثر 
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برای متافيزيک . کلی مطلب ديگری به ما می گويده و اما متافيزيک ب
 اثر" آنتی دورينگ " رجوع شود به ( جهان چيزی جاويدان و تغيير ناپذير است 

ه و به ن بخشيدبار برای هميشه بدان تعّي که کسی يا چيزی يک ) انگلس. ف
حقيقت " و " عدالت جاويد " همين علت است که اصحاب متافيزيک پيوسته از 

  .دم ميزنند" اليزال
عدالتی تغيير ناپذير می گفت در جهان ها آنارشيست" ىسرسلسله" پرودن 

آينده قرار ى  وجود دارد، که بايد بنياد جامعه،يافتهتعّين شه و يک بار برای همي
مارکس به . را از اصحاب متافيزيک می خواندند به اين سبب پرودن .گيرد

کمک اسلوب ديالکتيک بر ضد پرودن مبارزه ميکرد و اثبات می نمود که چون 
      نيز بايد تغيير پذيرد، و لذا " عدالت"در جهان همه چيز تغيير می کند پس 

فقر  "رجوع شود به . ( چيزی جز هذيان متافيزيک نيست" عدالت تغيير ناپذير"
 از اين دائمًاولی شاگردان گرجی پرودن پيرو متافيزيک، ). اثر مارکس " فهفلس

  "!ديالکتيک مارکس همان متافيزيک است" موضوع دم می زنند که 
و      " یذات ناشناختن" متافيزيک به احکام اليزال مبهم گوناگونی، از قبيل 

 مضمون عقيده دارد و سرانجام کارش به مبحث عاری از" شيئی فی نفسه " 
انگلس بر خالف پرودن و اسپنسر به کمک اسلوب ديالکتيکی . الهيات می کشد

و حال " ). رباخيوف گلودوي" به  رجوع شود(  عليه اين احکام مبارزه می کرد
 به ما می گويند که پرودن و ،اين شاگردان پرودن و اسپنسرها که آنارشيست آن

  !رو متافيزيک هستنداسپنسر دانشمند بودند ولی مارکس و انگلس پي
خود را می فريبند ويا خود ها يا آنارشيست: قضيه از دو حال خارج نيست

  .نيز نمی دانند چه می گويند
 هگل را با متافيزيکی سيستم ها در هر حال ترديدی نيست که آنارشيست

  . او قاطی می کنندديالکتيکیاسلوب 
تغيير ناپذير ى ده هگل، که بر ايسيستم فلسفیدر اين مطلب حرف نيست که 

 ولی اين نيز روشن است که.  استمتافيزيکیمتکی است، از آغاز تا پايان 
تغيير ناپذيری را نفی می کند، از ى  هگل، که هرگونه ايدهاسلوب ديالکتيکی

  .آغاز تا پايان علمی و انقالبی است
به همين جهت کارل مارکس، که سيستم متافيزيک هگل را مورد انتقاد 

ی قرار داده، در عين حال از اسلوب ديالکتيک وی، که به قول اهخورد کنند
با ستايش "  نقاد وانقالبی استذاتًادر مقابل هيچ چيز سر خم نمی کند و "مارکس 

  .) "کاپيتال " رجوع شود به پيشگفتارجلد اول (  .سخن می گويد
به همين جهت انگلس بين اسلوب هگل و سيستم او تفاوت بزرگی قائل 

  .است
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 ممکن ،هگل ارزش قائل می شد سيستم  هرکس بيشتر برای» 
 هم به حد کافی محافظه کار باشد ولی هابود در هر يک از اين رشته

 ممکن بود ،مطلب می شمردى ديالکتيکی را عمدهاسلوب کسی که  آن
ها خواه درسياست و خواه در مذهب متعلق به افراطی ترين اپوزيسيون

   .) " فوير باخدويگلو" رجوع شود به (  « باشد
  

اين تفاوت را نمی بينند و ناسنجيده لجاج می ورزند که ا هآنارشيست
  ."  متافيزيک استنديالکتيک هما"

نيرنگ "می گويند اسلوب ديالکتيکی اسلوب ا هآنارشيست. ادامه دهيم
رجوع شود به (  است" ای منطقیهتردستی"و " اسلوب سفسطه جوئی"و " بازی

که به کمک آن هم راست و هم دروغ ) " .گ.شى مقاله ،٨ ىشماره" نوباتی " 
 ٤ى شماره" نوباتی "رجوع شود به ( ، "با سهولت همانندی اثبات می شود

  ).چرکزيشويلی. وى قالهم
اسلوب ديالکتيکی هم راست و هم دروغ را ها آنارشيستى به عقيده پس بنا

  .به سهولت همانندی اثبات می کند
ين به نظر رسد که اتهام وارده از طرف در نظر اول ممکن است چن

پيرو اسلوب ى درباره به بينيد انگلس مثًال.  بی اساس نيستهاآنارشيست
  : متافيزيک چه می گويد

  
بله، نه ـ نه و هرچه جز ــ بله : " ماهيت کالم او چنين است... »

. ت يا نه برای او يا چيزی موجود اس " ابليس استیاين باشد وسوسه
واند هم خودش و هم درعين حال چيز ديگری باشد؛ مثبت شيئی نمی ت

 ــ "آنتی دورينگ" رجوع شود به  ( «...ديگرند ومنفی مطلقأ نافی يک
  ).مقدمه

  
آيا      ! چطور چنين چيزی ممکن است: بر آشفته می گويندا هستيآنارش
سفسطه "آخر اين !  که چيزی در عين حال هم خوب باشد و هم بد؟می شود
شما می خواهيد دروغ و راست را با "و بدان معناست که " لفاظی" و " جوئی

   ..."!سهولت همانندی اثبات نمائيد
  . مطلب تعمق کنيمنِهـُولی بيائيم در ک

آيا می توانيم بگوئيم که .  هستيميکدموکراتما امروز خواستار جمهوری 
يک از هر جهت خوب و يا از هر جهت بد است؟ خير، دموکراتجمهوری 

يک تنها از يک جهت خوب است و آن دموکرات چرا؟ زيرا جمهوری . توانيمنمي
ندازد ولی در عوض از جهت ديگر اهنگامی است که نظامات فئودالی را بر می
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و به . بد است و آن هنگامی است که نظامات بورژوازی را استوار می سازد
  فئودالی يک نظاماتدموکراتتا آنجا که جمهوری : همين جهت هم ما می گوئيم

 خوب است و ما در راه آن مبارزه می کنيم ولی در آنجا که ،درا بر می انداز
  . ما عليه آن مبارزه می کنيم و. بد است،نظامات بورژوازی را استوار می سازد

يک واحد در عين حال هم        دموکراتنتيجه آن می شود که يک جمهوری 
  " . نه "و هم " بله "  هم  ،"بد"است و هم " خوب"

 که در عين حال هم ، هشت ساعت روز کار گفتیدربارههمين را ميتوان 
زيرا موجب تحکيم " بد"و هم  است زيرا پرولتاريا را نيرومند می سازد "خوب"

  .سيستم کار مزدوری می گردد
انگلس که در نقل قول فوق اسلوب ديالکتيک را توصيف می نمايد، درست 

  . را در نظر داردحقايقهمين 
 واضح به کامًالى ند ويک انديشهااين نکته را نفهميدهها ولی آنارشيست

  .مبهمی آمده است" وئیسفسطه ج"نظرشان 
آنها حتی          توجه بکنند يا نکنند،حقايقمختارند به اين ها البته آنارشيست

ولی در .  اين حق آنهاست،می توانند در ساحل شن زار نيز شن را ناديده بگيرند
ه گناه اسلوب ديالکتيک چيست که بر خالف آنارشيسم، با ديدگان بسته به اين ميان

چون : زندگی نمی نگرد وضربات نبض حيات را حس کرده و آشکارا می گويد
 زندگی دارای دو تمايل یاست پس هر پديدهزندگی تغيير پذير و در حرکت 

   . مثبت و منفی که از اولی بايد دفاع کرد و دومی را طرد نمود،است
  : مایاهآنارشيستى به عقيده. باز هم ادامه دهيم

  
فالکت خيزی است بدين معنی که در  ديالکتيک تکامل  تکامل » 

 کامًالگاه آينده به شکل  آن ابتدا گذشته به کلی محو می شود و آن
نامعلوم  ی کوويه معلول عللهاکاتاکليسم... مجزائی تثبيت می گردد

  « ديالکتيک است ی ـ انگلس زائيدهمارکسبود ولی تکامل فالکت خيز 
  .)گ. ش ٨ى شماره" نوباتی " رجوع شود به (
  

  :و همين نويسنده در جای ديگر می نويسد
  

داروينيسم تکيه کرده و نسبت بدان روشی غير ه  مارکسيسم ب» 
  .)٦ى شماره" نوباتی " رجوع شود به  ( «. انتقادی دارد

  
  !توجه کنيد
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.  را نفی کرده و فقط معتقد به کاتاکليسم استنکوويه تکامل تدريجی داروي
". می باشدنامعلوم معلول علل " است که ناگهانیو اما کاتاکليسم انفجار 

 داروينيسم را  و بالنتيجه، کوويه پيوسته بههامی گويند مارکسيستا هآنارشيست
  .رد می کنند

و حال . داروين کاتاکليسم کوويه را رد کرده و معتقد به تکامل تدريجی است
ه کرده و نسبت بدان يمارکسيسم به داروينيسم تک"  می گويند هاهمين آنارشيست

 را نفی کاتاکليسم کوويهها که مارکسيست  يعنی آن،"روش غير انتقادی دارد
   .ميکنند

را متهم می سازند که به کوويه ها مارکسيستها که آنارشيست آنخالصه 
ند نه به امی کنند که به داروين پيوستهند و در عين حال آنها را نکوهش اپيوسته
  .کوويه

زن خان نايب خودش خودش را : بقول معروف! معنی آنارشی اين است
 فراموش کرده است که" نوباتی "٨ی شماره. گ. شواضح است که ! رسوا کرد

  . چه گفته بود٦ ى شماره.گ. ش
  شش؟ى هشت يا شمارهى شماره: کدامشان حق دارند

  :مارکس می گويد. به حقايق رجوع کنيم
  

معينی از تکامل ى جامعه در مرحلهى  نيروهای مادی مولده»
 قضائی با مناسبات صرفًاخود با مناسبات توليدی موجود ـ ويا به تعبير 

در آن موقع دوران انقالب اجتماعی فرا ... مالکيت وارد تضاد می شود
 یهيچ صورت بندی اجتماعی قبل ازنضج همه" ولی "  ميرسد
ی که اين صورت بندی به حد کافی بدانها ميدان می اای مولدهنيروه
ى درباره" ، مارکس. کرجوع شود به  ( «... نابود نمی شود،دهد

  .)پيش گفتار" .  انتقاد بر علم اقتصاد
  

 اين نتيجه ،منطبق سازيماگر اين تز مارکس را بر زندگی اجتماعی معاصر 
 اجتماعیى که دارای جنبه معاصر یحاصل می شود که بين نيروهای مولده

 است، نزاع عميقی خصوصیى هستند وشکل تملک محصوالت که دارای جنبه
. رجوع شود به ف. ( موجود است که بايستی به انقالب سوسياليستی منتهی بشود

  .)فصل دوم از بخش سوم " آنتی دورينگ " انگلس، 
علل "ل مارکس وانگلس انقالب معلوى چنان که مالحظه می کنيد به عقيده

 معين و حياتی است که     کامًالکوويه نيست بلکه معلول علل اجتماعی " نامعلوم
  .نام دارد" تکامل نيروهای مولده " 
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مارکس وانگلس انقالب تنها زمانی ى چنان که مالحظه می کنيد به عقيده
  به حد کافی نضج يافته باشند، و نه به طورهصورت می پذيرد که نيروهای مولد

  .، که کوويه فکر می کردیناگهان
 که بين کاتاکليسم کوويه و اسلوب ديالکتيکی مارکس هيچ وجه تروشن اس

  .مشترکی وجود ندارد
از طرف ديگر داروينيسم نه تنها کاتاکليسم کوويه بلکه تکامل از نظر 

که از نظر اسلوب  ديالکتيک را نيز که شامل انقالب باشد، نفی می کند و حال آن
 تغييرات کمی و کيفی بوده، دو شکل امل تدريجی و انقالبديالکتيکی تک

  . واحدندضروری يک جنبش
نسبت به داروينيسم روش غير ... مارکسيسم " پس نمی توان مدعی شد که 

  ". انتقادی دارد
 ٨ى  و هم در شماره٦ى هم در شماره" نوباتی "  نتيجه اين می شود که

  .دچار اشتباه است
نه ... ديالکتيک : " را مالمت می کنند و می گويندما ها باالخره آنارشيست

آن را می دهد که انسان از خود بيرون رود يا از خود برون جهد، و نه امکان 
ى شماره" نوباتی " رجوع شود به  (  "که به ماوراء هستی خود جستن کند اين
  .).گ. ش ٨

 به ، عين حقيقت است، در اينجا ديگر حقهااين مطلب، آقايان آنارشيست
 هم اسلوب ديالکتيک چنين امکانی را         واقعًا: جانب شما آقايان محترم است

 جهيدن و به ماوراء ناز خود برو" که  چرا نمی دهد؟ برای آن ولی .نمی دهد
 یکه اسلوب ديالکتيک برا کار بز کوهی است و حال آن هستی خود جستن،

  . ستاايجاد شدهها انسان
  !...راز در اينجاست

  .اسلوب ديالکتيکیى دربارهها هاست به طور کلی نظريات آنارشيستاين
 اسلوب ديالکتيکی مارکس و انگلس را نفهميدهها واضح است که آنارشيست

ند و عليه همان است که چنين     اوبرای خود يک ديالکتيک من درآوردی ساخته
  .مان ستيزه می کنندابی

هنگام تماشای اين منظره بخنديم ولی برای ما تنها اين کار باقی می ماند که 
شخصی که با پندارهای خود در نبرد است و ى زيرا نمی توان به منظره

عين حال با حرارت تمام اطمينان می دهد د و در بوکوالت ذهن خود را می همج
  .که دشمن را می کوبد، نخنديد
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٢  
  

  تئوری ماترياليستی 
  
  

  
هستی ى تعيين کنندهها  شعور انسان

ست بلکه بر عکس هستی آنان ني
اجتماعی آنها شعورشان را تعيين 

  .ميکند
  کارل مارکس

  
  
  

حال ببينيم تئوری ماترياليستی . اکنون ديگر با اسلوب ديالکتيک آشنا هستيم
  چيست؟ 

 همه چيز در زندگی تکامل می يابد، ولی ،همه چيز در جهان تغيير می کند
   عملی می شود؟به چه صورتیکامل  انجام می پذيرد و اين تچگونهآيا اين تغيير 

ی گداخته و آتشين بود، سپس ازمين زمانی تودهى ، می دانيم کرهمثًال
گاه نباتات و جانوران در آن پديد شدند، به دنبال تکامل   سرد شد و آنتدريجًا

ى  از دنبال همهبعدًا و دجهان جانوران نوع معينی از بوزينگان ظاهر گرديدن
  .ع يافتاينها ظهور انسان وقو

  .ستا تکامل طبيعت به طور کلی بدين نحو صورت گرفته
 زمانی .جا درنگ نکرده بود نيز می دانيم که زندگی اجتماعی هم در يک و

می زيستند؛ در آن زمان آنها معيشت طبق اصول کمونيسم بدوی  هابود که انسان
ها خود را از طريق شکار بدوی تأمين می نمودند بدين معنی که در جنگل

زمانی رسيد که کمونيسم . گرديده و بدينسان قوت خود را به دست می آوردند
ی خود هانيازمندیها بدوی جای خود را به مادر شاهی داد، در اين دوران انسان

سپس مادرشاهی به پدرشاهی .  زراعت بدوی رفع می کردنداز طريق را بيشتر
      بيشتر از طريق معيشت خود را ها مبدل گرديد و اين زمانی بود که انسان

سپس پدرشاهی جای خود را به نظام برده داری داد . تأمين می نمودندگله داری 
      رشد نسبتًازراعت ى معيشت خود را به وسيلهها و اين زمانی بود که انسان
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به دنبال نظام برده داری نوبت سرواژ رسيد و آنگاه .  تأمين می کردندتری يافته
  .بورژوازی آغاز گرديد نظام ،به دنبال همه

  .ستا تکامل زندگی اجتماعی به طور کلی بدين نحو صورت گرفته
  انجام پذيرفتهچگونهولی آيا اين تکامل  ...واضح استها آری تمام اين

بود يا برعکس تکامل " جامعه"و " طبيعت" تکاملى آيا شعور مايه: ستا
  تکامل شعور را موجب می گرديد؟" جامعه" و "طبيعت"

  . است طرح مسئله از نظر تئوری ماترياليستیچنين
مقدم بوده " زندگی اجتماعی" و " طبيعت" برخی می گويند عقل مطلق بر 

 و "طبيعت "  ایهو بعدها بنياد تکامل آنها قرار گرفت، به نحوی که تکامل پديده
به اصطالح شکل خارجی تکامل عقل مطلق و انعکاس " زندگی اجتماعی"

  .آن استى ساده
، که به مرور ايام به چند جريان تقسيم شدند، از هاايده آليست آموزش مثًال

  .ستا اين قراربوده
و دارد که  وجود داشته و اما ديگران می گويند که در جهان از ازل دو نيرو

ديگر را نفی می کنند و آن دو نيرو يکی ماده است و ديگری معنی، يکی  يک
 ،نيز به دو زمره تقسيم می شوندها يدهوجود است و ديگری شعور و بنابراين پد

در نبردند، به ديگر  ديگر را نفی می نمايند و با يک معنوی و مادی که يک
ی هاقسمی که تکامل طبيعت و جامعه عبارت است از پيکار دائمی بين پديده

  .  مادییهاپديده معنوی و
ام به چند به مرور ايها  که آنها هم مانند ايده آليستهادوآليست آموزش مثًال

  .جريان تقسيم شدند، از اين قراربود
تئوری ماترياليستی هم دوآليسم و هم ايده آليسم را از ريشه و اساس نفی 

  .ميکند
ی های معنوی وجود دارند و هم پديدههاهان هم پديدهجبديهی است که در 

. ديگر را نفی می کنند مادی ولی معنی اين سخن آن نيست که گويا آنها يک
 ی دوشکل مختلف طبيعت واحد و يا جامعه،جهات معنوی و مادیبرعکس، 

واحدند و نمی توان يکی را بدون ديگری تصور نمود، آنها با هم وجود دارند و 
ديگر را نفی       با هم تکامل می يابند و بالنتيجه دليلی ندارد فکر کنيم که آنها يک

  .می نمايند
  .وآليسم، پروپائی نداردبدين ترتيب، معلوم می شود که به اصطالح د

طبيعت واحد وتقسيم ناپذيری که به دو شکل مختلف يعنی مادی و معنوی 
واحد و تقسيم ناپذيری که به دو شکل مختلف يعنی ى متظاهر می گردد، جامعه

تکامل ى مادی و معنوی متظاهر می گردد، اين است نظری که ما بايد درباره
  .طبيعت و زندگی اجتماعی داشته باشيم 
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  .چنين است مونيسم تئوری ماترياليستی
  .در عين حال تئوری ماترياليستی ايده آليسم را نيز نفی می کند

معنوی و به طور کلی شعور مقدم بر ى اين انديشه که گويا تکامل جنبه
 هنوز موجودات جاندار وجود .ی نادرست استا انديشه،مادی بودهى تکامل جنبه

نخستين . ستا  وجود داشته"جان بی"رجی و نداشتند که طبيعت به اصطالح خا
احساس  و اولين آثارتأثرموجود زنده فاقد هرگونه شعور و تنها واجد خاصيت 

 تکامل يافت و به آرامی موافق تدريجًاسپس استعداد احساس در جانوران . بود
اگر بوزينه . مبدل گرديد شعورتکامل ساختمان اعضاء و دستگاه عصبی آنها، به

لفش  روی چهار دست و پا راه می رفت و اگر پشت راست نمی کرد ُخپيوسته به
 صوتی خود آزادانه استفاده کند و لذا هایو  تارها ـ انسان ـ نمی توانست از ريه

نمی توانست از سخن گفتن بر خوردار شود و اين امر رشد شعورش را از ريشه 
ود نمی ايستاد،  اگر بوزينه به روی پاهای خ،نيز و .و اساس متوقف می ساخت

لفش ـ انسان ـ مجبور بود هميشه به روی چهار دست و پا راه برود، به زمين ُخ
و برايش ميسر نمی شد که به باال و  ؛بنگرد و از آنجا تأثرات خود را کسب نمايد

تأثراتی پيرامون خود نظر افکند و بالنتيجه امکان آن را نمی داشت در مغز خود 
تمام اينها به طور . ستا ن که جانور چهار پا اندوختهبياندوزد بيش از آن ميزا

  .جدی از تکامل شعور بشری جلوگيری می کرد
که برای تکامل شعور، ساختمان خاص اعضاء و تکامل دستگاه  نتيجه آن

  .عصبی ضروری است
  

ى مادی، تکامل شرايط خارجی بر تکامل جنبهى که تکامل جنبه نتيجه آن
 ابتدا شرايط خارجی تغيير می کند، ابتدا .ستا ودهمقدم بمعنوی، تکامل شعور، 

معنوی تغيير       ى  بر وفق آن شعور يا جنبهسپسمادی تغيير می يابد و ى جنبه
  . می نمايد

ليسم را از بيخ و بن بر آه بدين ترتيب تاريخ تکامل طبيعت، به اصطالح ايد
  .می افکند

  .را بايد گفتبشری نيز همين مطلب ى تاريخ تکامل جامعهى درباره
و تمايالت ا همختلف انديشهى در ازمنهها تاريخ نشان می دهد که اگر انسان

حوائج خود مختلف برای ارضاء ى ند علت آن است که در ازمنهامختلف داشته
ند، و بدين منوال مناسبات ای مختلفی با طبيعت پيکار می کردهها شيوههب

ها زمانی بود که انسان. ستا تهاقتصادی آنان به اشکال مختلفی استقرار می ياف
 با طبيعت و طبق اصول کمونيسم بدوی مبارزه می کردند، در آن موقع مشترکًا

مال " و " مال من  " تقريبًامالکيت آنها نيز کمونيستی بود و به همين جهت آنها 
 زمانی در رسيد که .را از هم فرق نمی گذاشتند و شعور آنها کمونيستی بود" تو 
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 در آن هنگام مالکيت نيز  ــدر توليد راه يافت" مال تو " و  "من مال " ق رف
شخصی و فردی به خود گرفت و لذا احساس مالکيت خصوصی در ى جنبه

چون زمان کنونی، که توليد  رخنه کرد، و زمانی در ميرسد، همها شعور انسان
ى نبهاجتماعی به خود می گيرد و بالنتيجه بزودی مالکيت نيز جى بار ديگر جنبه

ها  در شعور انسانتدريجًا به همين دليل سوسياليسم ـ وـاجتماعی خواهد پذيرفت 
  .راه می يابد

کفاشی را فرض کنيد که دکانی حقير داشت ولی تاب . مثالی ساده بزنيم
در لمثل ارقابت اربابان کالن را نياورده دکان کفاشی را تخته کرده و فی

وی برای اين وارد . ير شده باشد تفليس اج درکفاشی عادلخانفى کارخانه
مزد بگيری باشد بلکه به قصد  کارگر دائمًا که ،ستا عادلخانف نشدهى کارخانه
ی ترتيب دهد و از نو دکان کفاشی است که پولی پس انداز کند و مايها آن آمده

 پرولتاری ديگرکه می بينيد وضع اين کفاش، اکنون  چنان. خود را دائر سازد
به .  پرولتاری نيست بلکه سراپا خرده بورژوائی استنوزهاست ولی شعورش 

 از ميان رفته، اين ديگرعبارت ديگر وضع خرده بورژوائی اين کفاش اکنون 
از ميان نرفته، اين  هنوزوضع ديگر وجود ندارد ولی شعور خرده بورژوائيش 

 .ستاشعور از وضع واقعی وی عقب تر مانده
گی اجتماعی نيز ابتدا شرايط خارجی روشن است که در اينجا يعنی در زند

دگرگون می شود و سپس شعور آنان هم ها تغيير می کند، در ابتدا وضع انسان
  .بر وفق آن وضع تغيير می يابد

ه می دانيم وی قصد دارد ابتدا ک چنان. حال دوباره به کفاش خود باز گرديم
 شده، کار     کفاش پرولتر.نداز نمايد و سپس دکان خود را باز کنداپولی پس

 حتی به ،ميکند و می بيند که پس انداز پول کار بسيار دشواری است زيرا مزد
به عالوه متوجه می شود که باز کردن دکان . زحمت کفاف معاش او را می دهد

ی اهدکان، هوسناکیى هر اجا.خصوصی نيز ديگر چندان چنگی به دل نمی زند
 ،دردسرهای ديگری از اين قبيلی کالن و هامشتريان، بی پولی، رقابت ارباب

و حال آن که . ئی است که يک پيشه ور را معذب می سازدهاهمه نگرانی
       ری و اجاره بها نگرانشفارغ است، مشتها  از اين نگرانینسبتًار اپرولت

از آنجا می رود و " آسوده خاطر" نمی سازد، صبح به کارخانه می آيد و شب 
در . دستمزد را در جيب خود می گذارد" ی خاطر روز شنبه نيز با همان آسودگ

اينجا است که برای نخستين بار شهپر آرزوهای خرده بورژوائی کفاش ما 
ميشکند، در اينجا است که برای نخستين بار در قلب او تمايالت پرولتاری نطفه 

  .می بندد
زمان می گذرد و کفاش ما می بيند که پول حتی برای تأمين ضروری ترين 

در . هم کافی نيست و افزايش مزد برای او نهايت ضرورت را داردها مندینياز
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. و اعتصاباتی صحبت ميکنندها عين حال متوجه می شود که رفقايش از اتحاديه
مبارزه ها در اينجا کفاش ما پی می برد که برای بهبود وضع خود بايد با ارباب

ه می شود، به جنبش لذا وارد اتحادي. باز نمايدکند نه اين که دکان شخصی 
  ....نوس ميگرددأی سوسياليستی ماهاعتصابی می پيوندد و به زودی با انديشه

 تغيير شعور وی سرانجامبدين ترتيب، به دنبال تغيير وضع مادی کفاش، 
گاه پس از مدت زمانی تغييرات   ابتدا وضع ماديش تغيير کرد و آن.حاصل آمد

  .متناسبی در شعورش حادث گرديد
  .جامعه به طور کلی نيز همين حکم صادق است طبقات و ىدرباره

 يعنی ابتدا .در زندگی اجتماعی نيز ابتدا شرايط خارجی تغيير می کند
و اخالق و عادات و ها تفکر انسانى شرايط مادی تغيير می يابد و سپس، نحوه

 .جهان بينی آنان نيز بر وفق آن تغيير می نمايد
  :به اين جهت مارکس می گويد

  
هستی آنان نيست بلکه برعکس ى تعيين کنندهها شعور انسان »

  «.  شعورشان را تعيين می کند،هستی اجتماعی آنها
  

را ها مادی و شرايط خارجی و هستی و از اين قبيل پديدهى اگر ما جنبه
ی ديگری از هاپديده و معنوی و شعورى  بناميم، در آن صورت جنبهمضمون

 از اينجاست که اين حکم معروف ماترياليستی ، ناميدشکلاين قبيل را می توان 
در جريان تکامل، مضمون بر شکل سبقت دارد وشکل از : ستا حاصل آمده

  .مضمون عقب می ماند
زندگی " مادیى پايه"مارکس تکامل اقتصادی ى و از آنجا که به عقيده

        ـ فلسفی ــ سياسی و مذهبی ـ آن است، و تکامل قضائی مضموناجتماعی و 
 لذا مارکس چنين نتيجه ،آن است" روبنای"اين مضمون و " شکل ايدئولوژيک "

  :می گيرد
   

سرعتی اقتصادی، در تمام روبنای عظيم، با ى  با تغيير پايه» 
  «. ، تحوالتی رخ می دهدکم يا بيش زياد

  
 وجه آن نيست که گويا به نظر مارکس، آن البته معنای اين سخن به هيچ

 رجوع شود به(  ".مضمون بدون شکل ممکن است" ته انگاش.گ.شطور که 
  .")انتقاد از مونيسم "، ١ىشماره" نوباتی"

مضمون بدون شکل ممکن نيست ولی مطلب اينجاست که فالن يا بهمان  
 با اين مضمون به طورکاملشکل، به سبب بازماندن از مضمون خود، هرگز 
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 شکل کهنه به ًاموقت" مجبور است " توافق ندارد و بدين ترتيب مضمون نوين 
 در حال حاضر شکل مثًال. خود گيرد و اين خود بين آنها موجب نزاع می شود

اجتماعی  است با مضمون خصوصیى که دارای جنبه تملک محصوالت توليد
  .اجتماعی کنونی بر همين زمينه صورت می گيرد" نزاع " توليد توافق ندارد و 

 عور شکل هستی است به هيچاز طرف ديگر معنای اين فکر که گويا ش
اين فقط . نيست که شعور از لحاظ طبيعت خود، همان ماده استاين  وجه

 است که) ر وموله شوت ناز قبيل بوخ( ی عامی هاماترياليستى انديشه
يشان از بيخ و بن با ماترياليسم مارکس تناقض دارد و انگلس در اثر اهتئوری

 مورد آنها را به سخريه گرفته ه ببجا و"  فويرباخ لودويگ" خود موسوم به 
ـ دو شکل مختلف ـبنابر ماترياليسم مارکس، شعور و هستی، ايده و ماده . ستا

 بنابراين آنها يک.  نام داردواحدند که به طور کلی طبيعت يا جامعهى يک پديده
مطلب فقط . واحد نيز نيستندى و در عين حال يک پديده ،١ديگر را نفی نمی کنند

چه  ت که در تکامل طبيعت و جامعه، تغييرات متناسب مادی، يعنی آندر اينجاس
چه که در دماغ صورت  يعنی بر آن که در وراء ما صورت می گيرد، برشعور،

ـ به دنبال اين و يا آن تغيير مادی، زود يا دير ناگزير ـميگيرد، سبقت دارد 
  .تغييرات معنوی متناسبی انجام خواهد پذيرفت

تاريخ ى دربارهبسيار خوب، ممکن است اين مطلب : تبه ما خواهند گف
ی گوناگون در حال حاضر اهولی تصورات و ايده. طبيعت و جامعه درست باشد

چگونه در دماغ ما پديد می شود؟ آيا در واقع شرايط به اصطالح خارجی وجود 
اين شرايط خارجی موجود است؟ و ى دربارهکه تنها تصورات ما  دارد يا اين
 درک آنها ومعرفت بدانها تا چه حد مقدور ،ط خارجی موجود استاگر شراي

  است؟
ما تا آنجا " نم"  تصورات ما و: اين باره می گويدتئوری ماترياليستی در

ما بوجود می آورند، " من"وجود دارد که شرايط خارجی، که تأثراتی در 
 آن کس که نسنجيده می گويد جز تصورات ما چيزی وجود ندارد،. موجودند

 و بنا براين منکر وجود مجبور است هرگونه شرايط خارجی را منکر گردد
خود را مجاز شمرد و اين خود کالمی است " من"ديگران نيز بشود و تنها وجود 

  .باطل و با مبانی علم مغايرت اساسی دارد

                                                 
نکته .  ــ اين مطلب تناقضی با موضوع وجود نزاع بين شکل و مضمون ندارد١

 و مضمون هکهناينجاست که نزاع به طور کلی بين شکل و مضمون نيست بلکه بين شکل 
  . است که در جستجوی شکل نو و شائق آن می باشدنو
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 موجود است، اين شرايط پيش از ما واقعًامسلم است که شرايط خارجی 
واهد بود و امکان درک آنها و معرفت بدانها هر اندازه که بوده وپس از ما نيز خ

  . سهل تر خواهد بود،بيشتر وقويتر در شعور ما تأثير کنند
ی گوناگون چگونه در دماغ اه تصورات و ايدهدر حال حاضرو اما اين که 

ما پديد می شود، بايد متذکر گرديم که در اينجا نيز به اجمال همان چيزی تکرار 
در اين مورد هم شيئی که . در تاريخ طبيعت و جامعه رخ می دهدمی شود که 

ست و ا  سبقت داشتهیآن شيئى دربارهوجود دارد برتصور ما در خارج از ما 
اگر  .تر است  يعنی آن مضمونش عقب ،ئیيتصور ما، يعنی شکل، از خود ش

ديد بينم معنای اين تنها آن است که قبل از پ من به درخت می نگرم و آن را می
شدن تصور درخت در دماغ من، خود درخت وجود داشته که توانسته است 

  ...تصور مربوطه را در دماغ من موجب شود
  .چنين است به اختصار مضمون تئوری ماترياليستی مارکس

 فعاليت عملیدرک اين نکته دشوار نيست که تئوری ماترياليستی برای 
  .دارای چه اهميتی استا هانسان

 متناسب با آن شعور گاه آن شرايط اقتصادی و ابتدا که اگر درست است
که ما بايد پايه و مبنای فالن يا بهمان تغيير می کند پس واضح است ها انسان

جستجو نکنيم بلکه در سير تکامل ها آرمان را در دماغ و تخيالت انسان
تنها آن آرمان خوب و پذيرفتنی است که بر اساس . اقتصادی تفحص نمائيم

ئی که شرايط اهتمام آن آرمان.  باشدوجود آمدهه  شرايط اقتصادی ببررسی
اقتصادی را در نظر نمی گيرند و به تکامل آن تکيه نمی کنند بيهوده و 

  . ناپذيرفتنی هستند
  .چنين است نخستين استنتاج عملی تئوری ماترياليستی

ط شرايى ، اخالق و عادات آنها به وسيلههااگر درست است که شعور انسان
ی قضائی هاخارجی تعيين می گردد و اگر درست است که مبنای بيهودگی شکل

و سياسی مضمون اقتصادی آنهاست، در آن صورت روشن است که ما بايد به 
تجديد سازمان عميق مناسبات اقتصادی مساعدت کنيم تا پا به پای آن اخالق و 

  .ن تغيير کندعادات مردم و نظام سياسی آنان نيز از ُب
  :س در اين باره چنين می گويدمارک

  
و ...ارتباط موجوده بين تعاليم ماترياليسمى  برای مشاهده»

 اگر درست است که انسان.  الزم نيستز هوشی خاصیتيسوسياليسم 
... تمام معلومات و محسوسات و غيره را از جهان احساس کسب ميکند

ود که در پس بديهی است که بايد جهان پيرامون خود را به نحوی بنا نم
 بشری معرفت حاصل کند و عادت واقعًاانسان بتواند به هر چيز آن 
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اگر ... کند که در اين جهان خواص انسانی را در خويش بپرورد
نظر ماترياليستی آزاد نيست، يعنی اگر ى درست است که بشر از نقطه

نيروی منفی احتراز از اين يا از آن پديده نبود، ى آزادی وی نتيجه
نيروی مثبت ابراز شخصيت واقعی خويش است، در آن ى جهبلکه نتي

صورت نبايد جرائم افراد را کيفر داد بلکه بايد منابع ضد اجتماعی 
شرايط محيط است ى اگر خواص انسانی زائيده... جرم را نابود ساخت

رجوع شود  (  « .پس بديهی است که بايد شرايط محيط را انسانی نمود
ى دربارهمارکس .ک" تحت عنوان " باخ  فويرگيولود " یبه ضميمه

  ]٣[ .")ماترياليسم فرانسوی قرن هيجدهم 
  

  .چنين است دومين استنتاج عملی از تئوری ماترياليستی
  
  

*               *               *  
  
  

تئوری ماترياليستی مارکس و انگلس چه نظری ى دربارهها آيا آنارشيست
  دارند؟

 از هگل بود تئوری ماترياليستی عبارت است اگر منشاء اسلوب ديالکتيکی
به اين مطلب خوب واقفند و ها آنارشيست. ازبسط و گسترش ماترياليسم فويرباخ

می کوشند از نقائص هگل و فويرباخ استفاده نمايند تا ماترياليسم ديالکتيک 
ما در مورد هگل و اسلوب ديالکتيک متذکر شديم . مارکس و انگلس را سياه کنند

جز جهالت آنان چيز ديگری را اثبات نخواهد ها ی آنارشيستهان تردستیکه اي
در مورد حمالت آنها به فويرباخ و تئوری ماترياليستی نيز همين مطلب را . کرد

  . بايد گفت
پانته ئيست فويرباخ " با غرور خاصی به ما می گويند که ها  آنارشيستمثًال

 ٧ى شماره" نوباتی " وع شود به رج..." ( انسان را خدا می شمرد" و ..." بود
 و گويا از .."فويرباخ ماهيت انسان خوراک اوستى به عقيده" و ) دلندی . د

  :ستا اينجا مارکس چنين استنتاج کرده
  

 بالنتيجه وضع اقتصادی مهم تر از هرچيز ومقدم بر هرچيز » 
  .)گ.شى مقاله .٦ى شماره" نوباتی " شود به رجوع  ( «...است
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ی در پانته ئيسم فويرباخ و خدا شمردن او انسان را و اشتباهات البته احد
 نست بلکه برعکس مارکس و انگلس اوليا ديگرش از اين قبيل ترديدی نکرده

ولی با اين حال . کسانی بودند که اشتباهات فويرباخ را مکشوف ساختند
شاء اف" بار ديگر  ء شده يکالزم می شمرند اشتباهاتی را که انشاها آنارشيست

ه با دشنام به فويرباخ می خواهند من غير ک  برای آنًا ظاهر چرا؟ ".نمايند
البته اگر بی غرضانه . مستقيم تئوری ماترياليستی مارکس و انگلس را سياه کنند

کار نادرستش ف خواهيم ديد که در نزد فويرباخ و درکنار امسلمًاقضيه بنگريم به 
نيز در مورد بسياری از  تاريخ چه در ست، چناناکار درستی نيز بودهفا

ادامه " افشاگری"  به هاولی با اين وجود آنارشيست. ستا دانشمندان ديده شده
  ...می دهند

جز جهالت خود چيز ها يک بار ديگر می گوئيم که آنان با اين تردستی
  .ديگری را اثبات نخواهند کرد

گونه  دون هيچبها آنارشيست)  خواهيم ديد ه ذيًالک چنان( جالب توجه است 
ند اآشنا بودن با تئوری ماترياليستی و تنها طبق مسموعات خود در صدد بر آمده

 با غالبًای آنها هادر نتيجه همين موضوع هم گفته. مورد انتقاد قرار دهندرا  آن
ست اين امر         اد می کند و بديهیرديگر متناقض است و يکی ديگری را  يک
ی آقای اه اگر به حرفمثًال. حکی دچار می سازد ما را به وضع مض"نقادان" 
زيشويلی گوش فرا دهيم چنين نتيجه می شود که گويا مارکس و انگلس از کچر

ماترياليسم مونيستی نفرت داشته و گويا ماترياليسم آنها مونيستی نبوده و عاميانه 
  :ستابوده

  
 آن دانش با عظمت طبيعت شناسان، با سيستم تکامل تدريجی »
انگلس آن قدر از آن  انواع و ماترياليسم مونيستی خود که وتطور

رجوع شود به  ( «.ستا از ديالکتيک دوری می جسته...بيزار است
  ).چرکزيشويلی ى  مقاله٤ىشماره" نوباتی"
  

          علمی که مورد تصويب چرکزيشويلی و،بنابراين ماترياليسم طبيعی
  سزاوار تصويب بالنتيجهبوده و  ماترياليسم مونيستی ،انگلس است" بيزاری"

است و ماترياليسم مارکس و انگلس مونيستی نبوده و معلوم است که سزاوار 
  .پذيرفتن نيست

آنارشيست ديگری می گويد ماترياليسم مارکس و انگلس مونيستی است و 
  . هم سزاوار رد شدن استبه همين جهت
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يسم ماتريال. اويسم هگل استت آ، استنباط تاريخی مارکس»
 و باالخص مونيسم اقتصادی مارکس در عمومًامونيستی عينيت مطلق 

ماترياليسم مونيستی ... طبيعت محال و از لحاظ تئوری اشتباه است
رجوع  («...دوآليسم بد استتار شده وسازشی است بين متافيزيک و علم

  .).گ.شى  مقاله٦شماره " نوباتی " شود به 
  

ستی ناپذيرفتنی است و مارکس و انگلس حاصل می شود که ماترياليسم موني
از آن بيزار نبوده بلکه، برعکس خودشان هم ماترياليست مونيست هستند و به 

  . همين جهت بايد ماترياليسم مونيستی را رد کرد
حال بيا و بفهم کدامشان ! يکی از آسمان می گويد و ديگری از ريسمان

مورد شايستگی يا عدم هنوز خودشان در ! اولی يا دومی: راست می گويند
، هنوز خودشان ندا حرفشان را يکی نکردهسشايستگی ماترياليسم مارک

ند اند اين ماترياليسم مونيستی است يا نه، هنوز خودشان سر درنياوردهانفهميده
ماترياليسم عاميانه يا ماترياليسم مونيستی،  و آن وقت : کدام بيشتر پذيرفتنی است

مارکسيسم را به : دد کر ساخته و می گوينگوش ما را از الف وگزاف خو
  ! ندااصطالح خورد کرده

ديگر را با  در آينده نيز نظريات يکها آری، آری اگر حضرات آنارشيست
گاه جای سخنی هم نخواهد بود که آينده به  چنين حرارتی خورد سازند، آن

  ...تعلق خواهد داشتها آنارشيست
که برخی از   است آنروآ ديگری که به همين اندازه خندهینکته
هنوز با جريانات گوناگون علم " شهرت" اين ى ، با همه"شهير" ی هاآنارشيست
ند، و چنين به نظر ميرسد که نمی دانند در علم انواع مختلف اآشنا نشده

ی ا ماترياليسم عاميانهمثًال: تفاوت بزرگی است  آنهاماترياليسم وجود دارد که بين
 مادی است، یمعنوی و تأثير آن در جنبهى جنبهوجود دارد که منکر اهميت 

ونيز ماترياليسم به اصطالح مونيستی وجود دارد که همان تئوری ماترياليستی 
. ی معنوی و مادی از نظر علمی مينگردهاابط متقابل جنبهومارکس است و به ر

 و حتی مخلوط ميکننداين دو نوع مختلف ماترياليسم را با هم ها ولی آنارشيست
ما علم را : ف آشکار بين آن دو را نمی بينند و با غرور خاصی ميگوينداختال

  !احياء می کنيم
خويش خود پسندانه اظهار می دارد " فلسفی " کروپوتکين در آثار .  پمثًال

متکی است ولی حتی " ماترياليستی معاصرى فلسفه" آنارشيسم کمونيستی بر 
 ىفلسفه" ستی به کدام ی هم توضيح نمی دهد که آنارشيسم کمونياکلمه

. ديگریى عاميانه يا مونيستی و يا فلسفهى  به فلسفه؟متکی است" ماترياليستی 
ی تباين ظاهرأ وی براين نکته واقف نيست که بين جريانات گوناگون ماترياليست
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احياء       "با هم ست و نمی فهمد که مخلوط کردن اين جريانات ااساسی موجود 
علم و  " کروپوتکينرجوع شود به (  جهل مطلق است نيست بلکه بروز" علم 

  .")آنى آنارشی و فلسفه" نيز  و" آنارشيسم 
توجه . مطلب صادق است  شاگردان گرجی کروپوتکين نيز همينیدرباره

  :کنيد
کائوتسکی، مارکس به ى انگلس و نيز به عقيدهى  به عقيده»

استنباط " کاشف  از جمله.."ست زيرا ویا بشريت خدمتی بزرگ کرده
آيا اين مطلب درست است؟ به نظر ما خير، زيرا .  است"ماترياليستی

ی که معتقدند گويا امورخين و علماء و فالسفهى که همه...می دانيم 
مکانيسم اجتماعی را شرايط جغرافيائی و اقليمی و فلکی و کيهانی و 

رجوع  ( « .همگی ماترياليستندبشری و حياتی به جنبش در می آورد، 
  ).٢ىشماره" نوباتی " ود به ش
  
" ماترياليسم " ارسطو و هلباخ يا بين " ماترياليسم " ل ميشود که بين صحا

و آن وقت ! احسنت به اين انتقاد! مارکس و موله شوت ادنی اختالفی نيست
     :ندابيهوده نگفته! مردمی که معرفت آنها بدين پايه است مدعی تجدد درعلمند

  "!...دوز خياطی کند  پاالنوای از آن روزی که" 
 ،ند که ماترياليسم مارکساجائی شنيده ما" شهير"ی اهآنارشيست. و اما بعد

  :را به باد مذمت ميگيرند کها هگاه ما مارکسيست است و آن" تئوری معده " 
  

اين فرمول .  فويرباخ، ماهيت انسان خوراک اوستى به عقيده»
ست  و لذا مارکس نتيجه ا در مارکس و انگلس تأثير سحرآسائی داشته

تر از هرچيز و  وضع اقتصادی و مناسبات توليدی مهم"گرفت که 
   «...مقدم بر هر چيز است

  
دعوی آن که : " بانه ما را تعليم داده می گويندا فيلسوف مهاسپس آنارشيست

 و توليد اقتصادی است تغذيه) زندگی اجتماعی ( نيل به اين هدف ى  وسيلهيگانه
 و وضع تغذيهاگر طبق نظر مونيستی، مقدم بر هرچيز ... استدعوی خطائی

رخورها می بايستی پـُمی بود پس برخی از   ايدئولوژیىتعيين کننده ،اقتصادی
  .)گ.شى  مقاله٦ىشماره" نوباتی " رجوع شود به  " (   می شدندنابغه

کافی . ببينيد به چه آسانی می شود ماترياليسم مارکس و انگلس را رد کرد
 مبتذلی شنيده شود های مارکس و انگلس ياوهیبارهت از يک طفل مکتبی دراس

ى      فلسفی در صفحات روزنامهى  مبتذل با طنطنههایو کافی است که اين ياوه
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از مارکسيسم " نقادی " تکرار گردد تا بالفاصله شخص به افتخار "  نوباتی "
  !نائل آيد

 دام سياره و کدام مارکس گفته در ک،ولی، آقايان، بفرمائيد چه وقت و کجا
چرا از تأليفات مارکس برای  " ايدئولوژی است؟ى تغذيه تعيين کننده "ست که ا

 ،د؟ درست استيای نقل نکردها اظهارات خود يک جمله و يا حتی کلمهتأييد
ايدئولوژی  شعور آنان،ى ست وضع اقتصادی افراد معين کنندها مارکس گفته

ست که تغذيه و وضع اقتصادی يکی است؟ ا ا گفتهآنان است ولی چه کسی به شم
، از بيخ تغذيه مثًالفيزيولوژيک و از آن جمله ى  شما نمی دانيد که پديدهواقعًاآيا 

 تفاوت ،افراد از آن جمله استوضع اقتصادی  مثًال اجتماعی که ىو بن با پديده
کتبی مختلف برای يک طفل مى دارد؟ فرض کنيم که مخلوط کردن اين دو پديده

   خورد کنندگان سوسيال "ست که شما ا بخشش باشد ولی چه شدهقابل 
اشتباه طفل مکتبی را چنين فارغباالنه " احياء کنندگان علم"و " دموکراسی

  تکرار می کنيد؟
ايدئولوژی اجتماعی باشد؟ ى نگهی چگونه تغذيه می تواند تعيين کنندهاو

 شکل تغذيه تغيير نمی کند،  تغذيه و؛مل ورزيدأبيائيد کمی در کالم خود ت
درگذشته نيز مردم مانند حاال می خوردند و می جويدند و غذا را هضم         

ايدئولوژی عهد عتيق، .  در تغيير استدائمًاکه ايدئولوژی  می کردند و حال آن
آيا . ، بورژوازی، پرولتاری ـ چنين است اشکال گوناگون ايدئولوژییفئودال

باشد که پيوسته در چيزی  ی تعيين کنندهغيير نمی کندچيزی که تمعقول است 
  غيير است؟ت

همان مکتب "ماترياليسم مارکس ها  آنارشيستىبه عقيده. ادامه دهيم
 دوآليسم بد استتار شده و سازشی ،ماترياليسم مونيستی" :و نيز" ...موازات است

ود که کس از آنجا گرفتار دوآليسم می شمار "،..."است بين متافيزيک و علم
پنداری  وهم وى به مثابهبشری را ى مناسبات توليدی را مادی و اميال و اراده

رجوع شود به         "( .دارای اهميتی نيست که موجود است می انگارد که با آن
   ).گ.شى  مقاله٦ى شماره" نوباتی " 

ترين وجه مشترکی با  نخست آن که ماترياليسم مونيستی مارکس کوچک
مادی يا ى  نظر اين ماترياليسم، جنبهاز نقطه.  موازات نداردیمکتب ابلهانه

 يا شکل سبقت دارد و اما مکتب موازات اين  معنویىمضمون، ناگزير بر جنبه
  هيچمادی و نه معنویی نه جنبه نظر را رد ميکند و به نحوی قاطع ميگويد،

  .د می يابند و هر دو آنها با هم و به موازات هم رشسبقت ندارندکدام بر ديگری 
مارکس مناسبات توليدی را مادی و اميال و "  هم واقعًا فرض کنيم که ًا،ثاني
   وهم و پنداری که دارای اهميتی نيست انگاشته ى بشری را به مثابهى اراده
 آيا معنی اين سخن آن است که مارکس دوآليست است؟ چنان که می دانيم ." باشد
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ل دانسته و برای آن  را دو اصل متقابمادیى  معنوی و جنبهىدوآليست جنبه
 مادی را باالتر ىولی اگر به قول شما مارکس جنبه.  قائل استمساویاهميت 
می داند و برای آن اهميتی قائل " پندار"  معنوی را ى بر عکس جنبه وشمرده
بفرمائيد ببينيم دو آليسم مارکس را از کجا " انتقاد کنندگان " پس آقايان . نيست
   .؟يداآورده

، چه ارتباطی ممکن است بين مونيسم ماترياليستی و دوآليسم موجود ًاثالث
 يعنی پ واحديپرنسباشد وقتی که حتی هر کودکی می داند مونيسم معتقد به 

که  طبيعت يا هستی است که دارای شکل مادی و شکل معنوی است و حال آن
يپ معنوی است که يعنی پرنسيپ مادی و پرنسپرنسيپ دوگانه دوآليسم معتقد به 

  ديگرند؟ طبق مکتب دوآليسم ناسخ يک
؟ "ستا بشری را وهم و پندار انگاشتهى اميال و اراده"  مارکس ی، کًارابع

را از طريق تکامل اقتصادی " بشری ى اميال و اراده" درست است که مارکس 
توضيح می دهد و هنگامی که اميال برخی افراد کابينه نشين با اوضاع و احوال 

ولی آيا معنی اين سخن . ستا قتصادی وفق نمی داده آنها را پندار باف خواندها
طور کلی پندار آميز است؟ آيا ه مارکس اميال انسانی بى آن است که به عقيده

اين موضوع هم احتياجی به توضيح دارد؟ مگر شما اين کالم مارکس را 
  :يد که می گويدانخوانده
  

 در مقابل خويش قرار می دهد بشريت پيوسته فقط وظائفی را » 
انتقاد ى درباره" رجوع شود به پيش گفتار  ( « که قادر به حل آنهاست

  ") از علم اقتصاد 
  
واضح . که به طور کلی بشر مقاصد پندار آميز را دنبال نميکند يعنی آن

  . حقايق را تحريف ميکندًاما يا نمی فهمد چه می گويد ويا عامد" نقاد " است که 
مارکس و انگلس      ى ست که گويا به عقيدها ، چه کسی به شما گفتهًاخامس

 چرا نشان نمی دهيد که آنها . ؟" بشری دارای اهميتی نيستیاميال و اراده" 
هجدهم برومر لوئی " ند؟ مگر مارکس در کتاب اکجا در اين باب سخن گفته

" ر فرانسه جنگ داخلی د " ،"طبقاتی در فرانسه ى مبارزه" و کتاب " بناپارت
سخن نمی گويد؟ اگر " اميال و اراده " اهميت و از اين قبيل آثار ديگر خود از 

اراده و " اهميتی قائل نبود پس چرا می کوشيد " اميال و اراده" مارکس برای 
پرولتارها را با روح سوسياليستی پرورش دهد و چرا بين آنها به تبليغ " اميال

گلس در مقاالت معروف خود که بين می پرداخت؟ از طرف ديگر مگر ان
سخن " اهميت اميال و اراده " ى درباره نوشته شده ١٨٩٤ ـ ١٨٩١سنوات 
مضمون ا هانسانی "اميال و اراده " مارکس ی راست است به عقيده. نميگويد؟
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خود را از وضع اقتصادی کسب می نمايند ولی آيا معنی اين کالم آن است که 
 ها آنارشيستواقعًا اقتصادی تأثيری ندارند؟ آيا خود آنها در تکامل مناسبات

  نظرياتی به اين سادگی را آن قدر به دشواری درک می کنند؟
  :هاديگر حضرات آنارشيست" اتهام " يک 

  
 لذا نمی توان  ..."تصور شکل بدون مضمون محال است" » 
. از مضمون عقب می ماند ( " مضمون استدنبالشکل در " گفت 
در خالف اين صورت مونيسم  "... دهم زندگی می کننبا " آنها .) ک

  ) .ک.ش ١ىشماره" نوباتی " رجوع شود به (  « است  باطل 
  

اين که مضمون . ستا کی سر رشته را گم کردهَمـَما ک" دانشمند " باز هم 
 شکل ولی اين نيز صحيح است که. بدون شکل محال است حرف صحيحی است

 اولی از دومی عقب    . موافقت نداردکامًال گاه  هيچموجود با مضمون موجود
، هميشه مضمون نوين تا حدودی شکل کهنه را در بر دارد و در نتيجه می ماند

بر همين زمينه هم . بين شکل کهنه و مضمون نوين پيوسته نزاعی موجود است
 روح انقالبی ماترياليسم مارکس هم در ًاهست که انقالب واقع می شود و ضمن

ند و بديهی است ااين نکته را درک نکرده" شهير" ی اهولی آنارشيست. اين است
  . که در اين ميانه قصور از خود آنهاست نه از تئوری ماترياليستی

تئوری ماترياليستی مارکس و ى دربارهها چنين است نظريات آنارشيست
  . بتوان آنها را نظريات ناميدانگلس، اگر اصًال
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٣  
  
  رولتاریسوسياليسم پ

  
  
  

 تئوری او و نيز با اسلوببا : ما اکنون با تعاليم تئوريک مارکس آشنا هستيم
  .يمااو آشنا شده

  آيا ما از اين تعاليم چه نتايج علمی بايد بگيريم؟
ی موجود اآيا بين ماترياليسم ديالکتيک و سوسياليسم پرولتاری چه رابطه

  ؟است
ها تواند تا آخر مترقی باشد، تنی می ااسلوب ديالکتيکی می گويد تنها طبقه

 و می تواند يوغ بردگی را در هم شکنند که هر روز در حال رشد استی اطبقه
 بهتر پيکار می کندى به جلو می رود و با روش خستگی ناپذير در راه آينده دائمًا

 به جلو ميرود و در راه دائمًای که پيوسته رشد می يابد و ايگانه طبقهما می بينيم 
لذا ما بايد خدمتگزار پرولتاريا و .  پيکار می کند پرولتاريای شهر و ده استآينده

  .به او اميدوار باشيم
  .عملی از تعاليم تئوريک مارکسى چنين است نخستين نتيجه

برنشتين نيز هنگامی که پرولتاريا را به . ولی خدمت داريم تا خدمت
کروپوتکين " دمت ميکندخ"فراموش کردن سوسياليسم اندرز ميدهد به پرولتاريا 

 وسيع ىی پراکنده و فاقد پايههاکمون" سوسياليسم " هم وقتی که به پرولتاريا 
و نيز کارل مارکس، ". خدمت می کند"صنعتی را پيشنهاد می نمايد به پرولتاريا 

وسيع ى هنگامی که پرولتاريا را به استقرار سوسياليسم پرولتاری متکی به پايه
  . می کند وت می نمايد به پرولتاريا خدمتصنايع بزرگ معاصر دع

چه بايد کرد تا کار ما به سود پرولتاريا تمام شود؟ چگونه بايد به پرولتاريا 
  خدمت کنيم؟ 

 به مستقيمًاتئوری ماترياليستی می گويد تنها زمانی يک آرمان می تواند 
 با کامًال تکامل اقتصادی کشور تباين نداشته و اپرولتاريا خدمت کند که ب

تکامل اقتصادی نظام سرمايه داری نشان . ی اين تکامل مطابق باشداهخواست
اجتماعی ى  اجتماعی به خود می گيرد و جنبهىمی دهد که توليد معاصر جنبه

ى  سرمايه داری از بيخ و بن منافات دارد، لذا وظيفهیتوليد با مالکيت موجوده
داری و استقرار مالکيت اساسی ما مساعدت به واژگون ساختن مالکيت سرمايه 
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معنی اين سخن آن است که تعاليم برنشتين که فراموش کردن . سوسياليستی است
تکامل اقتصادی منافات ی هاسوسياليسم را اندرز می دهد از ريشه با خواست

  .داشته و برای پرولتاريا زيانبخش خواهد بود
 معاصر هر اری نشان می دهد که توليددو نيز تکامل اقتصادی نظام سرمايه

 محدود نمی ماند و ،روز توسعه می يابد و در حدود شهرها و اياالت جداگانه
در بر می گيرد و  اين حدود را در هم شکسته و سراسر اراضی کشور را دائمًا

 سوسياليسم ى توليد را حسن استقبال کنيم و پايهىبه همين جهت ما بايد توسعه
يم بلکه اراضی کامل و تقسيم ناپذير ی جداگانه ندانهاآينده را شهرها و کمون

آن بشماريم ى کشور را که در آينده البته بيشتر و بيشتر توسعه خواهند يافت، پايه
و اين نشان می دهد که تعاليم کروپوتکين که سوسياليسم آينده را در چهار چوب 

 یپر دامنهى هی جداگانه محدود می سازد با مقتضيات توسعهاشهرها و کمون
  .افات داشته و برای پرولتاريا زيانبخش خواهد بودتوليد من

 اين است ؛اساسیهدف ى  سوسياليستی به مثابهوسيعمبارزه در راه زندگی 
  . به پرولتاريا ماخدمت  ىشيوه

  .چنين است دومين استنتاج عملی از آموزش تئوريک مارکس
روشن است که سوسياليسم پرولتاری استنتاج مستقيمی از ماترياليسم 

  . لکتيک استديا
  و اما سوسياليسم پرولتاری چيست؟ 
معنی اين سخن آن است که جهان به . نظام کنونی نظام سرمايه داری است

اردوگاه مشت ناچيزی سرمايه دار و اردوگاه : ستادو اردوگاه متضاد تقسيم شده
 با وجود اين ،پرولتارها شب و روز کار می کنند. اکثريت يعنی پرولتارها

  . ندادستکماکان تهي
و اين جريان . سرمايه داران کار نمی کنند ولی با وجود اين غنی هستند

ند اناشی از آن نيست که پرولتارها گويا عقل کافی ندارند و سرمايه داران نابغه
کار پرولتارها را می چينند، ى بلکه ناشی از آن است که سرمايه داران ميوه

  .استثمار می کنند رانتيجه آن است که سرمايه داران پرولتارها 
کار پرولتارها را می چينند نه خود پرولتارها؟ ى چرا سرمايه داران ميوه

چرا سرمايه داران پرولتارها را استثمار می کنند نه پرولتارها سرمايه داران 
  را؟

 در اين نظام همه چيز .زيرا نظام سرمايه داری مبتنی بر توليد کاالئی است
در اين . و همه جا اصل خريد و فروش حکمرواستشکل کاال به خود می گيرد 

، هانظام نه تنها اشياء مورد مصرف و خواربار بلکه حتی نيروی کار انسان
سرمايه داران بدين نکته واقفند و . خريدخون و وجدان آنها را نيز می توان 

معنی اين سخن آن است .  آنها را اجير می سازند،نيروی کار کارگران را خريده
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ولی پرولتارها . ايه داران صاحب نيروی کار ابتياعی خود می گردندکه سرم
 هرگونه حقی را نسبت به اين نيروی کار فروخته شده از دست ميدهند يعنی آن

 اين نيروی کار ساخته و پرداخته می شود ديگر به پرولتارها ىچه که به وسيله
ممکن .   ميرودهاآنمتعلق نبوده، بلکه تنها از آن سرمايه داران است و به جيب 

يد هر روز کاالهائی به بهای صد روبل توليد کند انيروی کاری که فروختهاست 
ولی اين به شما مربوط نيست و به شما تعلق ندارد، اين فقط به سرمايه داران 

خود را دريافت ى مربوط است و به آنها تعلق دارد شما بايد فقط مزد روزانه
البته، با صرفه جوئی اعاشه کنيد، برای ارضاء داريد که شايد، در صورتی که، 

مصارف ضروری شما کافی باشد خالصه آن که سرمايه داران نيروی کار 
پرولتارها را می خرند و پرولتارها را اجير می سازند و درست به همين جهت 
است که سرمايه داران ثمرات کار پرولتارها را به دست می آورند و به همين 

ايه داران پرولتارها را استثمار می کنند نه پرولتارها سرمايه جهت است که سرم
  .داران را

و اما چرا سرمايه داران نيروی کار پرولتارها را می خرند؟ چرا پرولتارها 
  اجير سرمايه داران می شوند نه سرمايه داران اجير پرولتارها؟

ئل  مالکيت خصوصی بر آالت و وسا،اصلی نظام سرمايه داریى زيرا پايه
جنگل و      ، زمين و ذخائر درونی آن،ها، کارخانهها فابريکازير. توليد است

راه آهن، ماشين و ديگر وسائل توليد به مالکيت خصوصی گروه کوچکی از 
به همين .  اينها محرومندىزيرا پرولتارها از همه. ستاسرمايه داران تبديل شده

و ها کنند تا فابريکجهت است که سرمايه داران پرولتارها را اجير می 
را به کار اندازند در غير اين صورت آالت و وسائل توليد متعلق به ها کارخانه
به همين جهت است که پرولتارها نيروی کار خود . گونه نفعی نمی داد آنان هيچ

  .را به سرمايه داران می فروشند، و اگر چنين نمی کردند از گرسنگی می مردند
 اوًال. يد سرمايه داری را روشن می سازدتمام اينها صف عمومی تول

بخودی خودی مفهوم است که توليد سرمايه داری نمی تواند چيز واحد و متشکل 
ی خصوصی سرمايه داران اهی در بنگاها پراکندهکامًال اين توليد به نحو .باشد

 ، که هدف مستقيم اين توليد پراکنده روشن استًاثاني. گوناگون انجام می پذيرد
ی مردم نيست بلکه توليد کاال برای فروش است تا به عوايد ها نيازمندیتأمين

سرمايه داری می کوشد تا بر ولی از آنجا که هر . سرمايه داران افزوده شود
عوائد خود بيافزايد لذا هر کدام از آنها سعی دارند کاالی بيشتری توليد نمايند و 

ها تنزل می يابد و بحران  انباشته می شود، بهای کاالًادرنتيجه بازار سريع
  . عمومی در می رسد

توليد و هرج ومرج توليد و نظائر ى بدين ترتيب بحران و بيکاری و وقفه
  .مستقيم عدم تشکل توليد سرمايه داری کنونی استى آن نتيجه
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و اگر اين نظام غير متشکل اجتماعی تاکنون مضمحل نشده و هنوز در 
 آن است که ، علت مقدم بر هر چيز،ستا دهمقابل حمالت پرولتاريا محکم ايستا

  . سرمايه داری از آن دفاع می نمايددولت سرمايه داری و حکومت
  .سرمايه داری کنونیى چنين است مبانی جامعه

  
  

*                       *                         *  
  
  

  .آينده بر مبانی ديگری بنا خواهد شدى ترديدی نيست که جامعه
معنی اين سخن مقدم بر هر . سوسياليستی استى  جامعه ــ آيندهىجامعه

 نه سرمايه دار و نه .گونه طبقاتی نخواهد بود چيز آن است که در آنجا هيچ
پرولتار، و بنابراين استثمار نيز نخواهد بود در آنجا تنها زحمتکشانی خواهند بود 

  . که به طور دستجمعی کار می کنند
معنی اين سخن در عين حال . سوسياليستی استی  آينده ــ جامعهیجامعه

آنست که در آنجا توليد کاالئی و خريد و فروش، همراه استثمار از ميان خواهد 
نيروی کارگری و اجير کننده و ی رفت و لذا جائی برای خريدار و فروشنده

  .در آنجا تنها زحمتکشان آزاد وجود خواهند داشت. اجير شونده نخواهد بود
سرانجام معنی اين سخن آن . سوسياليستی استى جامعه  ــيندهآى جامعه

وسائل توليد همراه کار  است که در آنجا هر نوع مالکيت خصوصی بر آالت و
مزدوری محو خواهد شد و در آن نه پرولتارهای مستمند خواهند بود و نه 

اراضی و ى  در آنجا تنها زحمتکشانی خواهند بود که کليه.سرمايه داران دولتمند
ها  و راه آهنها و کارخانهها  فابريکىو کليهها جنگلى ذخائر درونی آن و همه

  .و غيره را به طور دستجمعی در يد تصاحب خود دارند
تامين مستقيم ،  توليد آيندهىچنان که مشاهده می کنيد هدف عمده

ی جامعه است نه توليد کاال برای فروش که هدف آن افزايش سود هانيازمندی
در اين جامعه جائی برای توليد کاالئی و مبارزه برای کسب . رمايه داران استس

  .سود و غيره نخواهد بود
سوسياليستی متشکل و توليدی ى ونيز روشن است که توليد آينده، به شيوه
ی جامعه را به حساب آورده و هادارای رشد عالی خواهد بود که نيازمندی

در اينجا جائی . ه مورد نياز جامعه باشددرست به ميزانی توليد خواهد کرد ک
  .برای پراکندگی توليد و رقابت و بحران و بيکاری نخواهد ماند

آنجا که طبقاتی وجود نداشته باشند، آنجا که دولتمندان و مستمندانی وجود 
 دولت نيز لزومی نخواهد داشت و قدرت سياسی نيز که به ،دننداشته باش
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بنابراين . تمندان دفاع می کند ضروری نخواهد بودمستمندان جفا رانده و از دول
  .سوسياليستی احتياجی به وجود قدرت سياسی نخواهد بودى در جامعه

  : گفته است١٨٤٦ کارل مارکس حتی در سال تبه همين مناسب
  

کهن ى کارگر، در جريان تکامل، به جای جامعهى  طبقه»
ات و تناقض  به پا خواهد داشت که طبقاجتماعیچنان  بورژوازی آن

 گونه قدرت سياسی خاصی هيچميان طبقات را منتفی می سازد؛ ديگر 
  ").فقر فلسفه " رجوع شود به  («...وجود نخواهد داشت

  
  : گفته است١٨٨٤به همين مناسبت انگلس در سال 

  
جوامعی بودند که کار .  بنابراين دولت از ازل وجود نداشت»

ت و قدرت دولتی تصوری خود را بدون آن پيش می بردند و از دول
معينی از تکامل اقتصادی، که ناگزير با تقسيم ى در مرحله. نداشتند

 اکنون ما .ضروری شد... دولت جامعه به طبقات مربوط بود، وجود
       ی از تکامل توليد نزديک اچنان مرحله ئی سريع به آنهابا گام

 از می شويم که در آن وجود اين طبقات نه تنها ضرورت خود را
طبقات به همان . دست داده، بلکه به مانع مستقيم توليد مبدل می شود

و با ناپديد شدن .  ناپديد خواهند شد،ناگزيری که در گذشته پديد شدند
ی که توليد را بر اجامعه. طبقات، دولت نيز ناگزير ناپديد خواهد گرديد

 نوين تنظيم خواهدى اساس اشتراک آزاد و متساوی مولدين به شيوه
تمام ماشين دولتی را به آنجائی خواهد فرستاد که در آن زمان . کرد

آثار عتيق در کنار دوک نخ ريسی و ى  به موزه؛جای واقعی آن است
منشاء خانواده و مالکيت خصوصی " رجوع شود به  ( «. تبر مفرغی

  " ).و دولت
  

سوسياليستی ى در عين حال به خودی خودی مفهوم است که در جامعه
 کارهای عمومی، جنب دفاتر محلی که در آن اطالعات گوناگونی یدارهبرای ا

متمرکز خواهد شد، يک دفتر مرکزی آمار لزوم خواهد داشت تا اطالعاتی 
گاه کارهای مختلف را  ی تمام جامعه جمع آوری کند و آناهنيازمندیى درباره

به ويژه و ها به تناسب بين زحمتکشان تقسيم نمايد و هم چنين تشکيل کنفرانس
بعدی برای ى ئی الزم خواهد آمد که اجراء تصميمات آنها تا کنگرههاکنگره

  . ند بی چون وچرا حتمی خواهد بودارفقائی که در اقليت مانده
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سوسياليستی آينده کار آزاد و رفيقانه ى و باالخره واضح است که در جامعه
معنی . راهم سازدرا بر اساس  رفاقت فها بايد موجبات رفع کامل تمام نيازمندی

آينده از هر يک عضو خود درست به همان ى اين سخن آن است که اگر جامعه
خود بايد به هر ى  آن عضو بر می آيد، به نوبهیاندازه کار بطلبد که از عهده

از هرکس طبق .  دهديل نيازمندی وی محصول تحوىکس هم به اندازه
ی است که نظام جمعی اهـ روی چنين پايـ! استعدادش و به هر کس طبق نيازش

 سوسياليسم، يعنی ى، در نخستين مرحلهبديهی است. آينده بايد ايجاد گردد
 با زندگی نوين خو ،نداهنگامی که هنوز عناصری که به کار عادت نکرده

و " سياه " ميگيرند و نيروهای مولده نيز به حد کافی رشد نيافته و هنوز کار 
به هر کس طبق " ديد اجرای اصل  بدون تر؛وجود خواهد داشت" سفيد "

 راه ديگر ًا موقتبسی دشوار خواهد بود و لذا جامعه مجبور خواهد شد" نيازش
ى و نيز واضح است هنگامی که جامعه. يعنی راه حد وسطی را درپيش گيرد

آينده به مجرای خود بيافتد و هنگامی که آثار سرمايه داری از بيخ و بن نابود 
سوسياليستی توافق خواهد ى  اصلی است که با جامعهگردد اصل مذکور يگانه

  .داشت
  : گفت١٨٧٥لذا مارکس در سال 

  
، )يعنی سوسياليستی ( کمونيستی ى عالی جامعهى  در مرحله»

 از تقسيم کار از ميان برود؛ هنگامی که تبعيت اسارت آور بشر
هنگامی که به همراه اين وضع، تناقض بين کار فکری و جسمی نيز 

زندگی نبوده بلکه ى  برخيزد؛ هنگامی که کار ديگر تنها وسيلهاز ميان
خود به نخستين نياز زندگی مبدل شود؛ هنگامی که به همراه تکامل 

تنها آن موقع ... نيروهای مولده نيز تکامل يابد افراد،ى همه جانبه
ميتوان بر افق محدود حقوق بورژوائی از هر جهت فائق آمد و جامعه 

از هرکس طبق استعدادش و به هر . " م خود بنويسدمی تواند بر پرچ
  ")تا وگى انتقاد از برنامه" رجوع شود به  ( « . "کس طبق نيازش 

  
سوسياليستی آينده مطابق تئوری ى جامعهى چنين است به طور کلی منظره

  .مارکس
ولی آيا عملی نمودن سوسياليسم ميسر است؟ . همه اينها به جای خود صحيح

خويش را از نهاد " ى عادات وحشيانه" رض کرد که انسان بتواند آيا می توان ف
  خود دور سازد؟ 
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اگر هر کس طبق نيازش دريافت دارد، در آن صورت آيا می توان : ونيز
سوسياليستی برای تأمين اين منظور ى فرض کرد که سطح قوای توليد در جامعه

  کافی خواهد بود؟
يروهای مولده و آگاهی سوسياليستی تکامل کافی نى  جامعهىالزمه

مالکيت موجود . سوسياليستی افراد و فرهنگ سوسياليستی آنان است
کنونی را مانع می شود ولی اگر در نظر ى اری، تکامل نيروهای مولدهدسرمايه

گاه به  آينده ديگر اين مالکيت وجود نخواهد داشت آنى گيريم که در جامعه
اين نکته را . ه برابر خواهد شدخودی خود روشن می شود که نيروهای مولده د

 آينده صدها هزار مفتخور امروزی و همى نيز نبايد فراموش کرد که در جامعه
 و به صفوف زحمتکشان خواهند پيوست و چنين بيکاران به کار خواهند پرداخت

احساسات ى دربارهو اما . اين خود تکامل نيروهای مولده را بسی پيشرفت ميدهد
 اين ها افراد بايد گفت که برخالف تصور برخیی"وحشيانه"و نظريات 

  که انسان ــ زمان کمونيسم اوليه ــ زمانی بود .احساسات و نظريات ابدی نيستند
ـ زمان توليد ـرا از مالکيت خصوصی خبری نبود و سپس زمانی در رسيد 

ـ که مالکيت خصوصی برعقل و احساس آدميان چيره شد و سرانجام ـانفرادی 
 و در آن صورت چه ؛ن فرا می رسد که زمان توليد سوسياليستی استزمانی نوي

. جای شگفتی است اگر تمايالت سوسياليستی درعقل و احساس آدميان رخنه کند
  و نظريات آدميان است؟" احساسات " ى مگر نه اين است که هستی تعيين کننده

          آيا از پی تکامل   لی کجاست براهين ناگزيری نظام سوسياليستی؟ و
سرمايه داری فرا رسيدن سوسياليسم ناگزير است؟ يا به عبارت ديگر از کجا  

يائی شيرين و پنداری ميان ومی دانيم که سوسياليسم پرولتاری مارکس تنها ر
  تهی نباشد؟ براهين علمی آن کجاست؟

تاريخ نشان می دهد که شکل مالکيت با شکل توليد بستگی مستقيم دارد و 
 شکل مالکيت نيز ناگزير دير يا زود تغيير ،مراه تغيير شکل توليدبدين سبب ه

که در ها و دشتها کمونيستی داشت وجنگلى زمانی بود که مالکيت جنبه. ميکند
چرا . ی اوليه سرگردان بودند به همه متعلق بود نه به افراد جداگانههاآن انسان

ونيستی و کار در آن هنگام مالکيت کمونيستی وجود داشت؟ زيرا توليد کم
 همه با هم کار می کردند بدون هم کارشان از پيش ،جمعی بوده مشترک و دست

دوران ديگر، يعنی دوران توليد خرده بورژوازی، در رسيد و شکل . نمی رفت
چه که برای بشر  به خود گرفت و آن) خصوصی( انفرادی ىمالکيت جنبه

به مالکيت ) غيره البته به استثناء هوا و نور خورشيد و( ضروری بود 
 انفرادی به خود ىچرا اين تغيير رخ داد؟ زيرا توليد جنبه. خصوصی در آمد

و سرانجام . گرفت و هرکس در کنجی خزيد و به کاری برای خود مشغول گرديد
 دوران توليد بزرگ سرمايه داری که در آن صدها ؛دوران ديگری در می رسد
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م گرده آمده و به کار مشترک و هزارها کارگر در يک کارخانه زير يک با
در اينجا ديگر شما کار سابق افراد منفرد را مشاهده نخواهيد . مشغول می شوند

کارگران ى  در اينجا هر کارگر و همه،کرد که در آن هر کس به راه خود برود
ی اهاز لحاظ کار، هم با رفقای کارگاه خود و هم با کارگاهها هر يک از کارگاه
کافی است يک کارگاه از کار بيفتد تا کارگران . ک دارندديگر ارتباط نزدي

 ،که مالحظه می کنيد جريان توليد و کار چنان .بيکار بمانندها کارگاهى همه
و اين . اجتماعی به خود گرفته و دارای رنگ سوسياليستی استى ديگر جنبه

ی های کامل و بين رشتههای جداگانه بلکه در رشتههاجريان نه تنها در فابريک
  کافی است کارگران راه آهن اعتصاب کنند تا آن.گوناگون توليد نيز رخ می دهد

که توليد دچار وضع دشوار شود، کافی است توليد نفت و ذغال سنگ از کار 
روشن .  تعطيل شوند،ئی سراپاهاو کارخانهها فابريکبيافتد تا پس از چندی 

دسته جمعی به خود ى است که در اينجا جريان توليد شکل اجتماعی و جنبه
اجتماعی توليد ى جنبهخصوصی تملک محصول با ى و چون جنبه. ستا گرفته

کار دسته جمعی کنونی ناگزير بايد به تملک دسته جمعی منافات دارد و چون 
منجر شود؛ لذا به خودی خود واضح است که فرارسيدن نظام سوسياليستی از 

    است که فرا رسيدن روز از پس نظام سرمايه داری به همان اندازه ناگزير 
  .پی شب

 ناگزير بودن سوسياليسم پرولتاری مارکس را مبرهن ،بدين ترتيب تاريخ
  .می سازد

  
  

*              *             *  
  
  

تاريخ به ما می گويد آن طبقه يا گروه اجتماعی که در توليد اجتماعی نقش 
 دست دارد به مرور زمان توليد را درى عمده را بازی می کند و وظائف عمده

زمانی بود، مانند دوران مادرشاهی، . ناگزير بايد صاحب اختيار اين توليد شود
آيا علت اين موضوع چه بود؟ .  شمرده می شدند توليدکه زنان صاحب اختيار

 که در توليد آن زمان يعنی در زراعت بدوی، زنان نقش عمده را علت آن بود
که مردان در  ه را اجراء می نمودند و حال آنوظايف عمدمی کردند و  ءايفا

سپس زمان ديگری رسيد، که زمان . می گشتندها جستجوی جانوران در جنگل
چرا اين . پدرشاهی بود، و در آن وضع مسلط در توليد، به مردان انتقال يافت

 تغيير واقع شد؟ زيرا در توليد آن روزی، يعنی اقتصاد شبانی، که در آن مهم
عمده را ى های توليد عبارت بود از نيزه و کمند و تير و کمان، وظيفهترين افزار
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سرانجام زمان ديگر يعنی دوران توليد بزرگ ... مردان اجرا می کردند
    اری درميرسد، که در آن پرولتارها به اجرای نقش عمده در توليد دسرمايه

دون آنها توليد دست آنان می افتد و به  توليد بی وظايف عمدهیمی پردازند وکليه
در اين  ).اعتصاب همگانی را بياد آوريم( حتی يک روز هم دوام نمی آورد 

معنی اين . زمان سرمايه داران نه تنها برای توليد الزم نيستند بلکه مانع آنند
سخن چيست؟ معنی اين سخن آن است که يا بايد هرگونه زندگی اجتماعی سراپا 

 دير يا زود ولی ناگزير، صاحب توليد معاصر منهدم گردد ويا اين که پرولتاريا،
  .و يگانه مالک آن يعنی مالک سوسياليستی آن شود

مالکيت سرمايه داری را می خوانند ى ی صنعتی معاصر که فاتحهاهبحران
 ،را به طور قطعی مطرح می سازند سوسياليسم يا سرمايه داری يا یو مسئله

گری سرمايه داری و ناگزيری  لیفي ط. مبرهن کردهکامًالاين نتيجه گيری را 
  .پيروزی سوسياليسم را آشکار می گردانند

اين است برهان ديگری که بر ناگزيری سوسياليسم پرولتاری مارکس ذکر 
  :می کند

سوسياليسم پرولتاری مبتنی بر مبانی علمی مذکور درفوق است نه بر 
  . لتارياتجريدی و عشق و عالقه نسبت به پرو" عدالت"عواطف احساساتی و 

نيز ناميده  "سوسياليسم علمی"به همين جهت است که سوسياليسم پرولتاری 
  . می شود

  : می گفت١٨٧٧انگلس حتی در سال 
  

کنونی توزيع ى انقالبی که در شيوهى درباره اگر اطمينان ما »
فقط متکی بر درک اين نکته ... محصوالت کار، در حال تکوين است

دالنه نيست و عدالت بايد به هر صورت  عا،توزيعى بود که اين شيوه
    بود و الزم   ما دشوار میرزمانی پيروز شود، در آن صورت کا

ترين نکته آن   در اين مسئله مهم«...مد مدتی مديد انتظار بکشيم  آمی
کنونی توليد ى  شيوهیی که زائيدهانيروهای مولده» :که است

شيوه به  ادی که ايناری است و نيز سيستم توزيع نعمات اقتصدسرمايه
 تضاد فاحشی يافته و آن ،توليدى ه شيووجود آورده است، با خود اين

کنونی ى هم به ميزانی که اگر بخواهند از هالک و فنای سراسر جامعه
توليد وتوزيع بوجود آيد و ى احترازجويند ناچار بايد انقالب در شيوه

ان به پيروزی  اطمينیپايه. ی طبقاتی را از ميان ببرداهتفاوتى همه
نه بر ... سوسياليسم کنونی متکی بر اين واقعيت مادی محسوس است

حق و ناحق ى دربارهپندارهائی که فالن يا بهمان متفکر کابينه نشين 
  ")آنتی دورينگ " رجوع شود به  ( «. دارد
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البته معنی اين سخن آن نيست که چون سرمايه داری در حال تجزيه است 

. ی را می توان در هر وقت و بنا به دلخواه خود به پا داشتلذا نظام سوسياليست
آرمان . نديشندای خرده بورژوا چنين میاهو ديگر ايدئولوگها تنها آنارشيست

اين آرمان تنها از آن پرولتارياست و .  طبقات نيستىسوسياليستی آرمان همه
.  طبقاتیمه به اجراء آن ذيعالقه است نه همستقيمًاپرولتارياست که ى تنها طبقه

معنی اين کالم آن است که تا زمانی که پرولتاريا بخش ناچيزی از جامعه را 
نابودی شکل سابق توليد . تشکيل می دهد استقرار نظام سوسياليستی ممکن نيست

اری و پرولتاريزه شدن اکثريت دو کالن تر شدن باز هم بيشتر توليد سرمايه
ولی . ن سوسياليسم ضروری استاين شرايط است که برای عملی نمود. جامعه

ممکن است اکثريت جامعه پرولتاريزه شده باشد . مطلب به اينها پايان نمی پذيرد
علت هم آن است که برای . ولی با اين حال سوسياليسم هنوز عملی نشده باشد

عملی شدن سوسياليسم بجز اينها آگاهی طبقاتی و يگانگی پرولتاريا و قابليت 
برای حصول اين منظور هم  . کارهای خود نيز الزم استپرولتاريا در رهبری

خود آزادی به اصطالح سياسی يعنی آزادی بيان و مطبوعات و  ىبه نوبه
آزادی . طبقاتی الزم استى و خالصه آزادی مبارزهها اعتصاب و اتحاديه

به اين جهت برای پرولتاريا . سياسی هم در همه جا به طور همانندی تامين نيست
 در شرايط رژيم استبداد ؛ نيست که درچه شرايطی مبارزه خواهد کردبی تفاوت

 در شرايط جمهوری ،) آلمان (ى ، در شرايط سلطنت مشروطه)روسيه(سرواژ 
که (  يکدموکراتو يا در شرايط جمهوری ) فرانسه ( بورژوازی بزرگ 

 آزادی سياسی به بهترين و کامل .) روس خواستار آن است دموکراسیسوسيال 
مين اين أالبته در حدودی که ت. يک تأمين استدموکراتين وجهی در جمهوری تر

 ىه داری امکان پذير است، به همين مناسبت همهي در دوران سرمااصوًالآزادی 
يک دموکراتپرولتاری می کوشند تا به طور حتم جمهوری هواداران سوسياليسم 

  . بر پای دارند،برای گذشتن به سوی سوسياليسم است" پل " را که بهترين 
مارکسيستی در شرايط کنونی به دو بخش  ىبه اين جهت است که برنامه

 که حداقل ى که هدفش سوسياليسم است و برنامهحداکثر ىبرنامه: تقسيم می شود
  .يک استدموکراتسوسياليسم از راه جمهوری ى هدفش هموار ساختن جاده

  
  

*                 *                 *  
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 خود را آگاهانه عملی نمايد و          ىکه پرولتاريا بتواند برنامه آنبرای 
سرمايه داری را براندازد و سوسياليسم را برپا دارد، چگونه بايد عمل کند و از 

  چه راهی بايد برود؟ 
به   پرولتاريا نمی تواند از طريق آشتی با بورژوازی،.پاسخ روشن است

مبارزه گام گذارد و اين ى م بايد در جادهسوسياليسم نائل شود و به طور حت
ى عليه همه پرولتارياى همهى طبقاتی يعنی مبارزهى  هم بايد مبارزهمبارزه

! يا بورژوازی و سرمايه داريش، يا پرولتاريا و سوسياليسمش. بورژوازی باشد
  .طبقاتيش بايد بر آن متکی شودى ی که فعاليت پرولتاريا و مبارزهااين است پايه
 خواه ، اعتصابمثًال. اشکال گوناگونی داردطبقاتی پرولتاريا ى بارزهولی م

تحريم و کارشکنی نيز       . طبقاتی استى جزئی باشد وخواه عمومی مبارزه
و تظاهرات و شرکت در مؤسسات ا هنمايش. طبقاتی استى بی شک مبارزه

 ويا در ی همگانی باشدهاکه اين شرکت در پارلمان انتخابی و غيره اعم از اين
 اينها اشکال مختلف ىهمه. طبقاتی استى ی محلی، نيز مبارزههاانجمن
ما در اينجا به بررسی اين نکته نمی پردازيم که کدام . طبقاتی استى مبارزه

طبقاتيش اهميت بيشتری دارد، تنها ى شکل مبارزه برای پرولتاريا در مبارزه
وقع خود برای پرولتاريا متذکر می شويم که هريک از آنها در جای خود و به م

و خود . ضروری رشد خود آگاهی و تشکل او الزم استى به عنوان وسيله
ز لکن اين نکته ني. آگاهی و تشکل هم برای پرولتاريا مانند هوا ضروری است
 تدارکی فقط وسائل شايان ذکر است که برای پرولتاريا تمام اين اشکال مبارزه

 نيست که قطعی ىر جداگانه، آن وسيلههيچ يک از اين اشکال، به طو. است
سرمايه داری را       . اری را منهدم سازددپرولتاريا به کمک آن بتواند سرمايه

 اعتصاب عمومی         ؛نمی توان فقط به کمک اعتصاب عمومی منهدم ساخت
 غير ممکن . سرمايه داری را فراهم آوردانهداممی تواند تنها برخی از شرايط 

تاريا بتواند سرمايه داری را تنها با شرکت در پارلمان براندازد؛ به است که پرول
را  اریدکمک پارلمانتاريسم تنها می توان برخی از شرايط برانداختن سرمايه

  .فراهم آورد
 که پرولتاريا با کمک آن خواهد توانست نظام         قاطعی یپس آن وسيله

   کدام است؟،سرمايه داری را براندازد
   .انقالب سوسياليستیه عبارت است از آن وسيل

 اين اشکال ی همه. تظاهرات و تحريم، پارلمانتاريسم، نمايش،اعتصابات
ولی هيچ يک از . ل آمادگی و تشکل پرولتاريا نيکو هستندئمبارزه به عنوان وسا

اين وسائل ى بايد همه. اين وسائل نمی تواند عدم مساوات موجود را از بين ببرد
بايد پرولتاريا به پای خيزد و به .  عمده و قطعی متمرکز شودىدر يک وسيله
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يک . قطعی نمايد تا سرمايه داری را از بيخ و بن براندازدى بورژوازی حمله
  .عمده و قاطعی انقالب سوسياليستی استى چنين وسيله

اين، .  مدت شمردهانقالب سوسياليستی را نمی توان ضربتی ناگهانی و کوتا
ی پرولتار است که منجر به شکست بورژوازی و هاتوده طوالنی ىمبارزه
و از آنجا که پيروزی پرولتاريا در عين حال تسلط .  مواضع او می شودتصرف

، شکست يک طبقه هنگام تصادم طبقاتبر بورژوازی مغلوب است، از آنجا که 
انقالب سوسياليستی ى  مرحلهنديگری است، لذا اوليى طبقهبه معنی تسلط 

  .از تسلط سياسی پرولتاريا بر بورژوازیعبارت است 
. پرولتارياى  و تصرف قدرت به وسيلهپرولتاريا سوسياليستی ديکتاتوری

  .اين است آن چيزی که انقالب سوسياليستی بايد با آن آغاز شود
  مغلوب نشدهکامًالبورژوازی معنی اين کالم آن است که تا زمانی که 

 نيروی نظامی در اختيار ًااريا بايد حتمتازمانی که ثروتش ضبط نگرديده پرولت
باشد که به کمک آن، حمالت ضد " گارد پرولتاری " داشته و از خود دارای 

مانند پرولتاريای پاريس به . را دفع کند انقالبی بورژوازی در حال احتضار
  .هنگام کمون

و اما ديکتاتوری سوسياليستی پرولتاريا برای اين منظور ضروری است که 
اريا به کمک آن بتواند از بورژوازی سلب مالکيت نمايد و اراضی، پرولت
و ساير دارائی ها و راه آهنها ، ماشينهاو کارخانهها ، فابريکهاجنگل

  .بورژوازی را ضبط کند
سلب مالکيت از بورژوازی، اين است آن چيزی که انقالب سوسياليستی 

  .بايد بدان منجر شود
    که پرولتاريا به کمک آن نظام عمده و قاطعیى اين است آن وسيله

  . را بر می افکنداری معاصر ه دسرماي
  : می گفت١٨٤٧به همين سبب کارل مارکس حتی در سال 

   
نخستين گام در انقالب کارگری عبارت است از تبديل ... »

پرولتاريا از سيادت سياسی خود برای آن ... حاکمهى پرولتاريا به طبقه
دم به قدم تمام سرمايه را از چنگ بورژوازی استفاده خواهد کرد، که ق

پرولتاريا که به صورت ...آالت توليد را در دستى بيرون بکشد، کليه
    رجوع شود به  ( «... متمرکز سازد،ستا حاکمه متشکل شدهى طبقه

  ). "مانيفست کمونيست " 
  

اين است راهی که پرولتاريا، اگر خواستار عملی ساختن سوسياليسم است، 
  .د طی کندباي
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اعتصابات، .  نظريات تاکتيکی هم از اين اصل کلی ناشی می شودىبقيه
ند که به متشکل شدن ا پارلماناريسم فقط تا آنجا دارای اهميت وتحريم، تظاهرات

ی وی برای انجام انقالب سوسياليستی ها سازمانیپرولتاريا و تحکيم و توسعه
  .مساعدت نمايند

  
  

       *                **            
  
  

پس برای عملی ساختن سوسياليسم، انقالب سوسياليستی ضروری است و 
انقالب سوسياليستی هم بايد با ديکتاتوری پرولتاريا آغاز شود يعنی پرولتاريا بايد 
قدرت سياسی را به دست خود گيرد تا به کمک آن از بورژوازی سلب مالکيت 

  .کند
کل پرولتاريا، يگانگی و وحدت او  اين منظورها تشىولی برای تحقق همه

  .ی محکم پرولتاری و رشد دائمی آنها ضروری استهاو ايجاد سازمان
  ئی باشند؟های پرولتاری بايد دارای چه شکلاهسازمان
ی هاکئوپراتيوو بيشتر ( ی کارگری هاکئوپراتيوی و ای حرفهاهاتحاديه

ها هدف اتحاديه .هستندها ی ترين سازمانامتداول ترين و توده) توليد ومصرف 
صنعتی برای بهبود وضع کارگران در ى مبارزه عليه سرمايه) به طور عمده ( 

) به طور عمده  ( هاکئوپراتيوهدف . چهار ديوار سرمايه داری کنونی است
مصرف کارگران از طريق ى تجارتی به منظور توسعهى مبارزه عليه سرمايه

آن نيز در همان چهار ديوار تقليل بهای ضروری ترين کاالها است که البته 
ها کئوپراتيوو هم ها ترديدی نيست که هم اتحاديه. سرمايه داری انجام می پذيرد

لذا . برای وی الزمند. پرولتار را متشکل می سازندى  وسائلی که تودهىبه منزله
پرولتاريا بايد اين هر دو شکل  از نظر سوسياليسم پرولتاری مارکس و انگلس،

البته تا آنجا که شرايط . م بچسبد و آنها را تحکيم و تقويت نمايدسازمانی را محک
  . سياسی موجود اجازه می دهد

نمی توانند حوائج تشکيالتی ها کئوپراتيوی و ای حرفههای تنها اتحاديهلو
ی ها و اين نيز بدان سبب است که سازمان.پرولتاريای مبارز را برآورده کنند

سرمايه داری گام فراتر گذارند زيرا هدف آنها مذکور نمی توانند از چهارديوار 
ولی کارگران خواستار . سرمايه داری استبهبود وضع کارگران در چهارديوار 

کارگران می خواهند اين چهارديوار . نداآزادی کامل از قيد بردگی سرمايه داری
 آن نه اين که به چرخ زدن در داخل آن اکتفا نمايند لذا عالوه بر آن، ،را بشکنند

را در ها  حرفهىهمهچنان سازمانی الزم است که بتواند عناصر آگاه کارگری 



 ٤٢

آگاه مبدل سازد و برچيدن ى پيرامون خود گرد آورد و پرولتاريا را به طبقه
  .بساط سرمايه داری و تدارک انقالب سوسياليستی را هدف عمده خود قراردهد

  . پرولتاريا استدموکراتحزب سوسيال چنين سازمانی 
ين حزب بايد حزب طبقاتی و از احزاب ديگر به کلی مستقل باشد زيرا ا

پرولتارها است که رهائيشان بايد تنها به دست خودشان انجام ى حزب طبقه
  .پذيرد

اين حزب بايد حزب انقالبی باشد زيرا رهائی کارگران تنها از طريق 
  .انقالبی و به کمک انقالب سوسياليستی ميسر است

زب بين المللی و ابواب آن به روی هر پرولتار آگاه مفتوح اين حزب بايد ح
 ملی ی اجتماعی است نه يک مسئلهی زيرا رهائی کارگران يک مسئله،باشد

يعنی خواه برای پرولتار گرجی و خواه برای پرولتار روس ويا پرولتارهای ملل 
  .ديگر دارای اهميت همانندی است

رهای ملل مختلف فشرده تر شوند از اينجا روشن است که هر اندازه پرولتا
و هرچه بيشتر ديوارهای ملی که بين آنان ايجاد گرديده از بيخ وبن ويران شود، 
به همان نسبت حزب پرولتاريا نيرومندتر و متشکل ساختن پرولتاريا به صورت 

  .تر خواهد گرديد تقسيم ناپذير آسانى يک طبقه
 اعم از اين که  ــيای پرولتارهابدين جهت ضروری است که در سازمان

 تا ، برخالف از هم پاشيدگی فدراليستیــ کئوپراتيوحزب باشد يا اتحاديه و يا 
  .سرحد امکان، اصل مرکزيت عملی شود

بايد، تا آنجا که شرايط سياسی و ها اين سازمانى ونيز روشن است که همه
  .يک بنا گردنددموکراتغيره مانع نباشد، بر اساس 
از طرف ها ووپراتيئو کها بل حزب از طرفی و اتحاديهو اما مناسبات متقا
 بايد حزبی باشند يا غير هاکئوپراتيوو ها  آيا اتحاديهديگر چگونه بايد باشد؟

حزبی؟ حل اين مسئله منوط به آن است که پرولتاريا کجا و در چه شرايطی بايد 
هر ها ووپراتيئو هم کها در هر صورت ترديدی نيست که هم اتحاديه. مبارزه کند

 رشدشان ،چه با حزب سوسياليستی پرولتاريا مناسبات دوستانه تری داشته باشند
 وقتی  هر دو سازمان اقتصادی اينو اين بدان سبب است که. تر خواهد بود کامل

 چه بسا بی اثر می شوند، منافع ،به حزب سوسياليست نيرومند نزديک نباشند
له يوس ی فراموش می کنند و بديناعمومی طبقاتی را به سود منافع محدود حرفه

به اين جهت ضروری است که در هر . به پرولتاريا زيان فاحش می رسانند
. تأمين نمودها ووپراتيئو کها حالت نفوذ مسلکی و سياسی حزب را در اتحاديه

چنان مکتب سوسياليستی  ی مذکور به آنهاتنها در اين صورت است که سازمان
ی جداگانه را ها پرولتاريای پراکنده به صورت گروهمبدل می شوند که می تواند

  .آگاه متشکل سازدى به صورت يک طبقه
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سوسياليسم پرولتاری مارکس و ى چنين است به طور کلی صفات مشخصه
  .انگلس
  
  

*              *              *  
  
  

  به سوسياليسم پرولتاری به چه نظر می نگرند؟ ها حال به ببينيم آنارشيست
 صرفًاز هر چيز بايد دانست که سوسياليسم پرولتاری يک آموزش قبل ا

 ،پرولتار و پرچم آنهاستی ها آموزش توده،اين سوسياليسم. فلسفی نيست
         سر تعظيم فرود"های جهان آن را حرمت گذاشته و در برابر آن پرولتار

تند، فلسفی نيس" مکتب" بنياد گذار يک صرفًالذا مارکس و انگلس " می آورند
جنبشی که هر روز رشد . پرولتاری هستندى جنبش زندهى بلکه پيشوايان زنده

هر کس عليه اين آموزش مبارزه می کند، هر کس       .  محکم تر ميشود ويافته
بايد اين نکات را به خوبی به حساب آورد تا " واژگون سازد"را  می خواهد آن

اين موضوع بر حضرات . دبيهوده در نبردی نابرابر مغز خود را خورد نکن
 به خوبی روشن است و به همين جهت هم آنها در مبارزه با مارکس هاآنارشيست

  .ی متوسل می شونداکلی غير عادی و در نوع خود تازهبو انگلس به سالح 
توليد ى دربارهی ااين سالح تازه کدام است؟ آيا اين سالح تحقيق تازه

ويا شايد آنها ! مارکس است؟ البته نه" ال کاپيت"  آيا رد کتاب سرمايه داری است؟
به رد " ی علمیابه شيوه"و " قياس" مسلح شده با اسلوب " یاحقايق تازه" به 

مارکس و انگلس دست " يستکمون مانيفست" يعنی دموکراسیسوسيال " انجيل"
   پس اين سالح غير عادی چيست؟  !می زنند؟ باز هم نه

"! دزدی ادبی" مارکس و انگلس به اين سالح عبارت است از متهم ساختن
مالحظه می فرمائيد؟ معلوم می شود مارکس و انگلس چيزی از خود ندارند و 

مارکس و " مانيفست کمونيست"بيش نيست زيرا  سوسياليسم علمی توهمی
البته . ستاشده" دزدی"ويکتورکنسيدران " مانيفست"انگلس از آغاز تا پايان از 

يعنی ا هآنارشيست" يشوای بی همتایپ"اين بسيار مضحک است ولی 
   و  ی از اين داستان خنده آور حکايت می کنداچرکزيشويلی با چنان طنطنه.و
يشويلی است و نيز سبک مغز چرکز "حواريون"راموس نام که از  پير

          را تکرار " کشف"ی ميان تهی خودمان با چنان اشتياقی اين هاآنارشيست
  .روی اين داستان مکث کنيم  و به اختصار هم باشدجا دارد، ولمی کنند که 

  :به چرکزيشويلی گوش بدهيد
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يعنی فصل اول و " مانيفست کمونيست" تمام بخش تئوريک »
ـ ـمارکس و انگلس " مانيفست"ست و لذا ا از کنسيدران اخذ شده...دوم 

  ی از ا بدل ناشيانهىـ فقط نسخهـ انقالبی لگال دموکراسیاين انجيل 
         مارکس و انگلس نه تنها مضمون . کنسيدران است" فستماني"
حتی عناوين برخی ... بلکه،نداکنسيدران را تصاحب کرده" مانيفست"

ى رجوع شود به صفحه ( «. نداس نمودهاز فصول را هم از آن اقتبا
مقاالت چرکزيشويلی، راموس و البريولی که تحت ى  مجموعه١٠

ست ابه زبان آلمانی منتشر شده" ستمانيفست کموني"منشاء : عنوان
  . )١٠. ص

  
  :راموس، آنارشيست ديگر نيز همين مطلب را تکرار می کند. پ
  

مانيفست  "یطعيت اظهار داشت که اثر عمدها با قن ميتوا»
) استراق(  صاف و ساده دزدی) مارکس و انگلس  ( ها آن "کمونيست

ان عادی آن را ولی آنها مانند دزد. ی استاو آن هم دزدی بيشرمانه
و تئوری آن را  انديشه  فقطند بلکهالفظ به لفظ رونويس نکرده

   )٤همانجا ص ( « ...ند ادزديده
  

 وغيره همين ]٥[" خما "]٤[ ،"موشا " ،"نوباتی" ی ما هم در اهآنارشيست
  .مطالب را تکرار می کنند

   بدين طريق معلوم می شود که سوسياليسم علمی با مبانی تئوريک آن از  
  "ست ا  دزديده شده "مانيفست کنسيدران"

  آيا برای چنين ادعائی دليلی هم وجود دارد؟
  کنسيدران کيست؟. و

  ؟کارل مارکس کيست
اوتوپيست بود و ى  شاگرد فوريه، درگذشت١٨٩٣ سال  درکنسيدران که. و

را در " نجات فرانسه"  اصالح ناپذيری باقی ماند،اتوپيستچنان تا آخر عمر  هم
  .طبقات می پنداشت آشتی

دشمن  ماترياليست و ، در گذشت١٨٨٣کارل مارکس که در سال 
نجات ى طبقات را وثيقهى مبارزه بود وی تکامل نيروهای مولده و هااتوپيست

  .بشريت ميدانست
  چه وجه مشترکی بين آنها هست؟

.  مارکس ـ انگلس استیتئوری ماترياليس سوسياليسم علمی، تئوريک ىپايه
 تکامل نيروهای ،لمک تئوری تکامل حيات اجتماعی را به نحو ااز نظر اين
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 "گناه"اگر نظام بورژوازی از پی نظام مالکی ـ فئودالی آمد . مولده معين می کند
را ست که پيدايش نظام بورژوازی ا اين کار به گردن تکامل نيروهای مولده بوده

 زی، به ناچار نظام کنونی بورژوا  نظاماگر از پی : و يا اين که. ساختناگزير
 کنونی یسوسياليست در خواهد رسيد، علتش آن است که تکامل نيروهای مولده

از اينجا هم ناگزيری تاريخی انهدام سرمايه داری و استقرار . خواستار آن است
ی خود را بايد در هاو اين حکم مارکسيستی که آرمان سوسياليسم ناشی می شود

 از همين جا ناشی ، افرادماغدر دجو کنيم نه تاريخ تکامل نيروهای مولده جست
  .ميگردد

رجوع (  مارکس ـ انگلس "کمونيستمانيفست  "تئوريک یچنين است پايه
   )٣ و١فصول " مانيفست کمونيست " شود به 

 کنسيدران چيزی از اين قبيل گفته . و"يکدموکراتمانيفست "آيا در 
  است؟ست؟ و آيا کنسيدران دارای نظر ماترياليستی اشده

 ما "یهانوباتيست"ما مدعی هستيم که نه چرکزيشويلی، نه راموس و نه 
 کلمه هم حتی يکجمله حتی يک کنسيدران  "يکدموکراتمانيفست "کدام از  چهي

 کنسيدران ماترياليست بود و تکامل تدريجی زندگی ، کندتأييدکه  نقل نمی کنند
 برعکس ما بسيار خوب .اجتماعی را به تکامل نيروهای مولده مبتنی می ساخت

می دانيم که کنسيدران در تاريخ سوسياليسم به عنوان ايده آليست ـ اوتوپيست 
   )."تاريخ سوسياليسم در فرانسه "،پل لوئیرجوع شود به . ( شهرت دارد

عجيب و غريب را به ياوه سرائی " نقادان"در اين صورت چه چيزی اين 
مارکس و انگلس می زنند و حال آن که چرا دست به انتقاد از . ستا پوچ واداشته

ليسم را از ماترياليسم باز شناسند؟ آيا برای آن که مردم را ه آحتی قادر نيستند ايد
  ..بخندانند؟ 
آشتی ناپذير ى  آموزش مربوط به مبارزه، سوسياليسم علمی تاکتيکیىپايه

ی طبقاتىمبارزه. سالح در درست پرولتارياست نيبهتر ،طبقاتيست، زيرا اين
پرولتاريا همان سالحی است که به کمک آن قدرت سياسی را بدست می آورد و 

  .آنگاه برای استقرار سوسياليسم از بورژوازی سلب مالکيت می کند
مارکس و " مانيفست" سوسياليسم علمی که در تاکتيکیى اين است آن پايه
از اين کنسيدران چيزی " يک دموکراتمانيفست " آيا در . ستاانگلس تشريح شده

طبقاتی را بهترين سالح در درست ى ست؟ و آيا کنسيدران مبارزهاقبيل گفته شده
  پرولتاريا می شمارد؟

رجوع شود به ( که از مقاالت چرکزيشويلی و راموس بر می آيد  چنان
ی ذکر اکنسيدران در اين باب حتی کلمه" مانيفست"در) نامبرده ى مجموعه

يک واقعيت قابل تأسف    ى  تنها به مثابهطبقاتى نگرديده و در آن از مبارزه
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انهدام ى طبقاتی وسيلهى اين که مبارزهى دربارهو اما . ستاياد آوری شده
  :خود چنين می نويسد" مانيفست" کنسيدران در ، داری استسرمايه
  

 سه ، اينها هستند سه عنصر اصلی توليد؛ سرمايه، کار و قريحه»
اين ى هی که نماينداسه طبقه.. .منبع ثروت و سه چرخ مکانيسم صنعتی

آنها عبارت از آن است ى ؛ وظيفه"منافع مشترک دارند"سه عنصرند 
و هم برای مردم کار  هم برای سرمايه داران ،که ماشين را وادارند

 عظمتی قرار دارد که عبارت است از اهدف ب...در برابر آنها ... کند 
رجوع شود  ( «... به صورت يک ملت واحدمتحد ساختن کليه طبقات

 یلهئمانيفست کمونيست و مس"کائوتسکی تحت عنوان . کى به رساله
مانيفست  " که در آنجا اين قسمت از ١٤.ص "به اصطالح استراق ادبی

  .) نقل می شود" کنسيدران
  

مانيفست " کنسيدران در . اين است شعاری که و. !طبقات متحد شويد ىهمه
  .خود اعالم می دارد" يکدموکرات
 آشتی ناپذير طبقاتی ىمبارزه طبقات و تاکتيک آشتی اين تاکتيک بين

کشورها ى پرولتارهای همه: مارکس ـ انگلس که با قاطعيت تمام اعالم می دارد
   مشترکی دارد؟ چه وجه؛متحد شويدطبقات ضد پرولتاری ى عليه کليه

  !گونه وجه مشترکی وجود ندارد مسلم است که هيچ
سبک  یهاقای چرکزيشويلی و ريزه خوانپس اين چه ترهاتيست که آ

 ما ،شايد ما را مرده تصور می کنند؟ شايد تصورمی کنند! ؟نداکردهساز مغزش 
  !قادر نيستيم پرده از کارشان بر افکنيم؟

 ١٨٩٣کنسيدران تا سال .  و . جالب ديگری هم وجود داردیو باالخره نکته
. ود را منتشر ساختخ" يکدموکراتمانيفست  "١٨٤٣وی در سال . زندگی کرد

.  نگاشتند١٨٤٧خود را در پايان سال " مانيفست کمونيستی"مارکس و انگلس 
اروپائی به کرات ى السنه ممارکس ـ انگلس در تما" مانيفست"از آن تاريخ 

خود " مانيفست"همه می دانند که مارکس و انگلس با . ستاتجديد چاپ شده
 و هيج جاکنسيدران و نه دوستانش در با اين همه نه . ندادورانی را ايجاد کرده

ند که مارکس و انگلس       ا هم در ايام حيات مارکس و انگلس نگفتهيک بارحتی 
خواننده، آيا اين عجيب . نداکنسيدران دزديده" مانيفست"را از " سوسياليسم"

  نيست؟
را " قياس باف"... "علماء"ببخشيد، اينها پس آخر چه چيزی اين نو رسيده

 واقعًاواميدارد؟ اينها از جانب چه کسی حرف ميزنند؟ آيا ها  هرزه درائیبه چنين
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کنسيدران بهتر از خود او اطالع دارند؟ يا شايد فرض می کنند " مانيفست"از 
  ند؟ارا نخوانده" مانيفست کمونيست"کنسيدران و هوادارانش .که و

      هم به تاخت وتاز ها بس است، زيرا خود آنارشيست...ديگر بس است
 سرانجام ننگين اين تاخت و .کيشوتی راموس ـ چرکزيشويلی توجهی ندارنددن 

  ...تاز خنده آور عيان تر از آن است که در خور اعتنا و توجه زياد باشد
  .به ماهيت انتقاد بپردازيم

  
  

*                  *                *  
  
  

وست دارند احزاب مبتال به مرضی هستند و آن اين که بسی دا هآنارشيست
ولی حاضر نيستند اندکی رنج شناسائی " موردانتقاد قرار دهند"مخالفين خود را 

از " انتقاد" در هاديديم که آنارشيست .اين احزاب را بر خود هموار سازند
مين شيوه عمل به هها دموکراتاسلوب ديالکتيکی و تئوری ماترياليستی سوسيال 

سياليسم وو در موردی هم که از تئوری س)  ٢و ١رجوع شود به فصول ( کردند 
  .عملشان همين استى بحث می کنند شيوهها دموکراتعلمی سوسيال 

 و هاراکيست که نداند بين اس.  واقعيت زيرين را مورد توجه قراردهيممثًال
منکر ها راکيست که نداند اس. اختالف اصولی موجود استها دموکراتسوسيال 

 وی و ىستی مارکس و اسلوب ديالکتيکی و برنامهمارکسيسم و تئوری ماتريالي
 به ًاتمامها دموکراتو حال آن که سوسيال . طبقاتی می باشندى مبارزه

 " ايا راسيانرولوتسيون"ى  برای کسی که داستان مناظره مارکسيسم تکيه دارند؟
خورده به گوشش )  هادموکراتارگان سوسيال " ( ايسکرا"و ) ها راارگان اس( 

اما چه بايد گفت در . اختالفات اصولی واضح گردد خودی خود بايد اينباشد به 
وهم ا هرا اس هم که گويا، اختالفات را نديده و بانگ ميزنند اينکه" نقادانی"حق 

مدعی هستند که        ها شيستر آنامثًالمارکسيست هستند؟ ها دموکراتسوسيال 
ند      ش می با مارکسيستییهاارگانهردو " ايسکرا"و " ايا راسيانرولوتيسيون"
   )٢٠٢.ص " نان و آزادی" آنارشيستی ى رجوع شود به مجموعه( 

  !دموکراسی اصول سوسيال ابها شيسترآنا" آشنائی" چنين است 
آنها تا چه " انتقاد علمی" با اين وصف به خودی خود واضح می شود که

  ...اندازه با اساس است
  .يماين انتقاد را هم مورد بررسی قرار ده
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وارد می سازند آن است که می گويند ا های که آنارشيست"عمده"اتهام 
 واقعی نيستند، و به آنها می گويند شما یهاسوسياليستها دموکراتسوسيال 

  .سوسياليست نيستيد، شما دشمن سوسياليسم هستيد
  :کراپوتکين در اين باب چنين می نويسد

  
مکتب ...ی هاوميستاستنتاج ما غير از استنتاج اکثريت اکون... »

 آزاد در استنتاج خود به کمونيسم... ما ... استدموکراسیسوسيال 
مقصود سوسيال ( ها که اکثريت سوسياليست ميرسيم و حال آن

به سرمايه داری دولتی و کلکتيويسم )  مولف.هستندها دموکرات
دانش معاصر و : " کراپوتکينى رجوع شود به رساله ( « . ميرسند

   )٧٥ ـ٧٤.ص، "آنارشيسم 
  

ها دموکراتسوسيال " کلکتيويسم"و " سرمايه داری دولتی"حال ببينيم 
  چيست؟ 

  :کراپوتکين در اين باب چنين می نويسد
   

شده ی جمع هاثروتى ی آلمان می گويند کليهها سوسياليست»
ی هاتا وی آن را در دسترس جمعيتبايد در دست دولت متمرکز شود 

بادله را منظم سازد و زندگی و کار  دهد و توليد و مارر قکارگری
کراپوتکين تحت ى رجوع شود به رساله  ( «. جامعه را مواظبت نمايد

   )٦٤.ص" سخنان يک شورشی" عنوان 
  

  :و در جای ديگر می گويد
  

ی امرتکب اشتباه دوگانه... ی خود هادر طرح... ها کلکتيويست»
کنند ولی در عين آنها می خواهند نظام سرمايه داری را نابود . ميشوند

اين نظام است يعنی حکومت انتخابی و کار ی که بنياد احال دو مؤسسه
 ىرجوع شود به رساله(   «.مزدوری را محفوظ نگاه می دارند

... چنان که می دانيم کلکتيويسم  » )...١٤٨.ص" بچنگ آوردن نان"
جايگزين ... حکومت انتخابی... فقط... کار مزدوری را حفظ می کند

 اين حق را ،برای خود" نمايندگان اين حکومت... "فرما می شودکار 
باقی می گذارند که ارزش اضافی حاصله از توليد را به سود همگان 

به عالوه اين سيستم فرقی بين کار کارگر عادی و فرد . کار برنده ب
ر کلکتيويست ست؛ کار کارگر عادی در نظا درس خوانده قائل شده
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ن که پيشه ور، مهندس، دانشمند، و غيره به  و حال آ بسيط استکار
مد و لذا حق دريافت امی ن کار مرکب را  آنکاری مشغولند که مارکس
بدين سان کارگران  ) ٥٢.همانجا ص ( .حداکثر مزد را دارند

برحسب "نه بر حسب نياز خود بلکه  محصوالتی را که بدان نيازمندند 
دريافت خواهند  ) ١٥٧. صهمانجا   ( "خدمتی که به جامعه می نمايند

  « .نمود
  

بيشتری ى ی گرجستان هم همين مطالب را منتها با طنطنهاهآنارشيست
 از لحاظ بی پروائی خود Bâtonدر اين ميانه به ويژه آقای . تکرار می کنند

  :وی می نويسد. ممتاز است
  

چيست؟ کلکتيويسم يا به ها دموکراتکلکتيويسم سوسيال » 
: يه داری دولتی بر اصل زيرين مبتنی است سرما،عبارت صحيح تر

ی که دلش می خواهد و يا به ميزانی که دولت اهر کس بايد به اندازه
 کارکند و ارزش کار خود را به عنوان پاداش، به ،معين مينمايد

مجمع قانون "  يعنی اين که در اينجا "...صورت کاال دريافت دارد
يعنی وزراء و انواع مديران اجرائيه ى قوه) نيز(و ...گذاری الزم است

و جاسوسان و شايد هم، در صورت کثرت تعداد ها و ژاندارم
" نوباتی"رجوع شود به  ( «ناراضيان، ارتش ضروری باشد 

   )٦٩ ـ ٦٨. ص٥ىشماره
  

  .دموکراسیبه سوسيال ها آقايان آنارشيست" اتهام " اين است نخستين 
  
  

*                *                *  
  
  
  :آيدچنين برمی ها ن ترتيب از استدالالت آنارشيستبدي
  
سوسياليستی گويا بدون ى جامعهها دموکراتسوسيال ى ـ به عقيدهـ١

 ...وزير "ًاحکومتی که به عنوان کارفرمای کل، کارگران را اجير کرده و حتم
سوسيال ى ـ به عقيدهـ٢.  ميسر نخواهد بود،ز خواهد داشتني"  و جاسوسژاندارم

از بين " سفيد"و " سياه"سوسياليستی گويا تقسيم کار به ى در جامعها هدموکرات
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نفی خواهد شد و اصل " به هر کس بر حسب نيازش"نخواهد رفت و اصل 
  . معمول خواهد شد "به هر کس بر حسب خدمتش"ديگری به صورت 
  . استدموکراسیعليه سوسيال ها آنارشيست" اتهام" ى اين دو نکته پايه

 به ميان کشيده می شود پايه و ها که از طرف آنارشيست"ماتها"آيا اين 
  اساسی دارد؟

در اين مورد می گويند يا ها چه که آنارشيست تمام آن: ما مدعی هستيم
  .کم شعوری و يا خود بدگوئی ناشايستی استى نتيجه

  :اينک حقايق
  : نوشت١٨٤٦حتی در سال کارل مارکس 

  
کهن ى ی جامعه به جا،کارگر در جريان تکاملى  طبقه» 

 به پا خواهد داشت که طبقات و تناقض اجتماعیچنان  بورژوازی آن
 گونه قدرت سياسی خاصی هيچميان طبقات را منتفی می سازد؛ ديگر 

  " )ه ففقر فلس" رجوع شود به  ( «...وجود نخواهد داشت
  

" مانيفست کمونيست"يک سال بعد مارکس و انگلس همين انديشه را در 
  )  فصل دوم  "مانيفست کمونيست( "بيان داشتند 

  : نوشت١٨٧٧انگلس در سال 
  

 واقعی سراسر ی نخستين عملی که دولت به عنوان نماينده» 
جامعه بدان دست خواهد زد، يعنی تبديل وسائل توليد به مالکيت 

ى مداخله. اجتماعی، آخرين عمل مستقل او به عنوان دولت خواهد بود
 زائد شده و خود به خود تدريجًاعی قدرت دولتی در مناسبات اجتما

        «زائل می شودبلکه  "ملغی نمی شود"دولت ... موقوف می گردد
  )آنتی دورينگ ( 
  

  : نوشت١٨٨٤ انگلس در سال ًاايض
  

جوامعی بودند که کار .  بنابراين دولت از ازل وجود نداشت» 
در . دداشتننتصوری ... خود را بدون آن از پيش می بردند و از دولت 

معينی از تکامل اقتصادی که ناگزير با تقسيم جامعه به ى مرحله
ی هااکنون ما با گام. ضروری شد... بود وجود دولتطبقات مربوط 

ی از تکامل توليد نزديک می شويم که در آن امرحلهسريع به آن چنان 
وجود اين طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده بلکه به مانع 
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طبقات با همان ناگزيری که در گذشته پديد . د مبدل می شودمستقيم تولي
، دولت نيز ناگزير  و با ناپديد شدن طبقات. ناپديد خواهند شد،شدند

 را بر اساس اشتراک آزاد و ی که توليدا جامعهناپديد خواهد گرديد
نوين تنظيم خواهد کرد، تمام ماشين دولتی ى متساوی مولدين به شيوه

: اهد فرستاد که در آن زمان جای واقعی آن استجائی خو را به آن
    «آثار عتيق در کنار دوک نخ ريسی و تبر مفرغی ى يعنی به موزه

  .) "منشاء خانواده و مالکيت خصوصی و دولت"رجوع شود به ( 
  

رجوع شود به .(  تکرار می کند١٨٩١همين مطلب را انگلس در سال 
  ")جنگ داخلی در فرانسه " ى مقدمه

سوسياليستی ى ، جامعههادموکراتسوسيال ى ه می بينيد، به عقيدهچنان ک
ی است که در آن برای اصطالح دولت وقدرت سياسی با اآن چنان جامعه
.  محلی باقی نخواهد ماند،و پاسبانان و سربازانشها ژاندارم وزيران وحکام و

 دوران انقالب سوسياليستی است، هنگامی که ، وجود دولتیين مرحلهآخر
) ديکتاتوری ( خود ى لتاريا قدرت دولتی را به دست می گيرد و دولت ويژهپرو

و هنگامی هم که بورژوازی محو . قطعی بورژوازی ايجاد ميکندرا برای محو 
گاه ديگر  آنهنگامی که سوسياليسم مستقر شد، شد و طبقات از ميان رفتند، 

از لوح تاريخ  و مفهوم دولت .گونه قدرت سياسی نخواهد بود نيازی به هيچ
  .ه خواهد گرديدزدود

افتراء و بدگوئی ها فوق الذکر آنارشيست" اتهام"چنان که مشاهده می کنيد 
  . و فاقد هر گونه پايه و اساسی است

 در اين مورد کارل مارکس مطالب زيرين ،"اتهام"دوم ى اما درباب نکته
  :ا گفته استر

   
) ياليستی يعنی سوس( کمونيستی ى عالی جامعهى  در مرحله»

هنگامی که تبعيت اسارت آور بشر از تقسيم  کار از ميان برود، 
  نيز ازجسمی و کار فکری بين تناقضهنگامی که به همراه اين وضع 

خود به نخستين نياز زندگی مبدل ... ؛ هنگامی که کارميان برخيزد
 افراد، نيروهای مولده یشود؛ هنگامی که به همراه تکامل همه جانبه

تنها آن موقع می توان بر افق محدود حقوق بورژوازی ... د يابدنيز رش
از ": از هر جهت فائق آمد و جامعه می تواند بر پرچم خود بنويسد

انتقاد از  ( " «." هرکس طبق استعدادش و به هر کس طبق نيازش
  ") تا وگى برنامه
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ى لی جامعهاعى مارکس مرحلهى چنان که مالحظه می کنيد به عقيده
کار به      تقسيم آن آن چنان نظامی است که در ) يعنی سوسياليستی ( ستی کموني

 از ميان رفته و تساوی کامًالو تضاد بين کار فکری و جسمی " سفيد"و " سياه"
 کمونيستی از هر کس طبق استعدادش واقعًاکار بر قرار شده و در جامعه اصل 

ای کار مزدوری باقی در اينجا محلی بر. و به هر کس طبق نيازش حکمرواست
  . نمی ماند

  . استهر گونه پايه و اساسینيز فاقد " اتهام"واضح است که اين 
 آثار فوق الذکر مارکس و هاا حضرات آنارشيستي: از دو حال خارج نيست

 می کنند و يا آن "انتقاد" به چشم نديده و به اتکاء مسموعات خود انگلس را اصًال
  .  دروغ می گويندًا انگلس آشنا هستند و تعمد مارکس ویکه با آثار نامبرده

  ."اتهام"چنين است سرنوشت نخستين 
  

  
*                  *                  *  

  
  

 سوسيال انقالبی بودن آن است که آنها هاآنارشيست" اتهام"دومين 
 یشما انقالب: به ما می گويندها حضرات آنارشيست.  را منکرنددموکراسی

ی هاشما می خواهيد تنها از طريق تفرفه. انقالب قهری را منکريدنيستيد، شما 
  . سوسياليسم را مستقر سازيد،انتخاباتی

  :دنيگوش ک
   

     و " انقالب"دوست دارند در باب ... ها دموکرات سوسيال »
... سخن آرائی کنند" اسلحه در دست ى  مبارزه"و" انقالبیى مبارزه"

ى  طنطنهااز آنها اسلحه بخواهيد بولی اگر شما به علت ساده دلی، 
 تا به هنگام انتخابات رأی ی به دست شما می دهندا ورقه،تمام
تنها تاکتيک مصلحت آميز و »  که و اطمينان می دهند« ...دهيد

مسالمت آميز و  پارلمانتاريسم  عبارت است از،انقالبيونى برازنده
 بر پای شده لگال با سوگند وفاداری نسبت به سرمايه داری و حکومت

نان  "یرجوع شود به مجموعه ( « .و تمام سازمان موجود بورژوازی
   . )٢٣ و ٢٢ و ٢١ صفحات "و آزادی

  
ی گرجستان نيز همين مطلب را، البته با کر و فر بيشتری، اهآنارشيست
  : توجه کنيمBäton ى به نوشتهمثًال. تکرار می کنند
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ی دارد که آشکارا اعالم م... دموکراسی سوسيال ىهمه» 
با تفنگ و اسلحه، اسلوب بورژوائی انقالب است و احزاب ى مبارزه

انتخابات عمومی ى ی انتخاباتی، فقط به وسيلههاتعرفهى فقط به وسيله
گاه به کمک اکثريت پارلمانی و  ميتوانند به حکومت برسند و آن

ی          رجوع شود به رساله ( « . جامعه را اصالح کنند،قانونگذاری
   ) ٤ ـ ٣ص  " تصرف قدرت دولتی "
  

  .هامارکسيستى دربارهها چنين است بيانات حضرات آنارشيست
  پايه و اساسی دارد؟" اتهام"آيا اين 

 نادانی و ولع خود را به بدگوئی و هاما می گوئيم که در اينجا نيز آنارشيست
  .افتراء آشکار می سازند

  :اينک حقايق
  : نوشتند١٨٤٧در پايان سال کارل مارکس و فريدريش انگلس حتی 

  
 عار دارند که مقاصد و نظريات خويش را پنهان ها کمونيست»
تنها از طريق واژگون ساختن آنها آشکارا اعالم می کنند که . سازند

يشان ميسر ها وصول به هدف،نظام اجتماعی موجودى همهقهری 
. د حاکمه در مقابل انقالب کمونيستی بر خود بلرزنبگذار طبقات. است

پرولتارها در اين انقالب چيزی جز زنجيرهای خود را از دست 
پرولتارهای جهان متحد  .ولی جهانی را به دست خواهند آورد. نميدهند
در بعضی از ". مانيفست کمونيست"رجوع شود به  (  «!شويد
  ). ستا ی لگال برخی از کلمات هنگام ترجمه افتادههاچاپ

  
ار اقدام جديدی در آلمان به رفقای  کارل مارکس در انتظ١٨٥٠در سال 

  :آلمانی آن موقع خود نوشت
  

 آنها به هيچ عنوان نبايد اسلحه و مهمات را از دست »
به صورت گاردهای مستقل پرولتاری متشکل ...  بايدکارگران...بدهند

      و اين نکته را . «...شده و از خود دارای فرمانده و ستاد کل باشند
  «.لوقوع و پس از آن در نظر داشته باشندا ام قريب بايد در دوران قي»
  ]٦[) هاپيام مارکس به کمونيست" دادرسی کلنی"رجوع شود به ( 
  

  : کارل مارکس و فريدريش انگلس نوشتند١٨٥٢ ـ ١٨٥١ی هادر سال
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طعيتی هر چه تمام تر ابا قبايد . چون قيام شروع شد...»          
ی در ا برای هر قيام مسلحانه دفاع.و دست به تعرض زد عمل کرد

بايد دشمن را مادامی که سپاهيانش پراکنده است ... حکم مرگ است
جديدی، ولو کوچک هم ای هغافلگير ساخت؛ بايد هر روز به پيشرفت

که خصم بتواند عليه تو نيروئی گرد  بايد پيش از آن... باشد، نائل آمد
 دانتن ىق گفتهکه طب خالصه آن. آورد وی را به عقب نشينی واداشت

 يعنی بزرگترين استادی که تاکنون در فن تاکتيک انقالبی شناخته شده
و ضد انقالب انقالب  ( "«. تهور تهور و باز هم تهور: ست عمل کنا

  ) "در آلمان
  

در ميان " ی انتخاباتی هاتعرفه" تصور نمی کنيم در اينجا تنها صحبت از 
  .باشد

اطر آوريد که چگونه کمون پس از آن سرانجام تاريخ کمون پاريس را به خ
 روش مسالمت آميز در پيش گرفت و از .که به پيروزی در پاريس قانع شد

به . ـ خودداری ورزيدـ ضد انقالب یاين آشيانهــ تعرض به جانب ورسای 
را به انتخابات ها شما در آن موقع مارکس چه می گفت؟ آيا پاريسیى عقيده

که تمام شهر پاريس را در ( گران پاريس را دعوت می کرد؟ آيا القيدی کار
و آيا جوانمردی آنان را نسبت به مغلوبين ورسای   می کردتأييد ،)دست داشتند 

  :می پسنديد؟ به بيانات مارکس گوش فرا دهيد
  

 نرمش، ابتکار تاريخی و استعداد جانفشانی ها چقدر اين پاريسی»
پروس دست به قيام ى زير سرنيزه... پس از شش ماه گرسنگی ! دارند

اگر آنها ! تاريخ نظير اين دالوری را به خاطر ندارد... می زنند 
همين که وينوآ . آنها مقصر نيست" جوانمردی"مغلوب شوند چيزی جز

و از دنبال وی بخش ارتجاعی گارد ملی پاريس از اين شهر گريختند 
به علت پيروی از وجدان . بالفاصله ميبايستی به ورسای هجوم برد

، جنگ داخلی شروع شودنمی خواستند . بود که فرصت از دست رفت
 مهيب با تشبث خود برای خلع یلخلقهاگوئی تی ير، اين موجود ناقص

  .)وگلمان کنامه به (  ! "سالح پاريس اين جنگ را آغاز نکرده بود
  

کارل مارکس و فريدريش انگلس اين طور می انديشيدند و چنين عمل    
  .ميکردند

  .اين طور می انديشند و چنين عمل می کنندها  دموکراتسوسيال 
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اصرار دارند که مارکس و انگلس و پيروانشان ها با اين حال آنارشيست
  .!ی انتخاباتی عالقه مندند و اعمال قهری انقالبی را قبول ندارندهاتنها به تعرفه

نيز بد گوئی و افترائيست که جهل " اتهام"چنان که مشاهده می کنيد اين 
  .را نسبت به ماهيت مارکسيسم آشکار می سازدها آنارشيست

  ."اتهام"چنين است سرنوشت دومين 
  
  

*                 *                *  
  
  

 دموکراسیی سوسيال اتودهى آن است که جنبهها آنارشيست" اتهام"سومين 
جلوه گر  ئیهابوروکراتى را به مثابهها دموکراترا منکرند و سوسيال 

يک ديکتاتوری پرولتاريا در حکم دموکراتسوسيال ى ند و مدعيند که نقشهميساز
خواهان يک چنين ها  دموکرات از آنجا که سوسيال ًا است و ضمنبانقالمرگ 

ديکتاتوری هستند لذا در واقع خواهان استقرار ديکتاتوری خود بر پرولتاريا 
  .هستند و نه ديکتاتوری پرولتاريا

  :ين توجه کنيدبه بيانات آقای کراپوتک
  

ديکتاتوری ى دربارهخود را ى آخرين دادنامهها ما آنارشيست» 
ما می دانيم که هر ديکتاتوری، هر اندازه هم که ...يم اصادر کرده

دانيم  ما می ی باشد موجب مرگ انقالب ميشودادارای نيت شرافتمندانه
ديکتاتوری چيزی نيست مگر محصول زيان بخش ى که ايده... 

 پيوسته هدف آن جاودان ساختن بردگی بوده.. ..ولتی که فتيشيسم د
سخنان يک " تحت عنوان کراپوتکينى رجوع شود به رساله( ست ا

نه تنها معتقد به ديکتاتوری ها دموکراتسوسيال ) ١٣١.ص" شورشی
بلکه در عين حال هوادار ديکتاتوری بر پرولتارها  ، هستندنقالبیا

نجا مورد توجهند که ارتش با کارگران برای آنها تا آ... هستند
 می کوشد به دموکراسیسوسيال ... باطی در دست آنان باشندضان

رجوع شود ( « پرولتاريا ماشين دولتی را به دست خود گيرد ى وسيله
   ).٦٣و٦٢صفحات" نان و آزادی " ى به رساله

  
  : ی گرجستان هم همين مطلب را می گوينداهآنارشيست
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به معنی مستقيم کلمه، به کلی محال است ديکتاتوری پرولتاريا، » 
ران ديکتاتوری دولت پرست هستند و ديکتاتوری آنها زيرا هوادا

 عبارت از ،پرولتارها نيست بلکهى همهى عبارت از فعاليت آزادانه
آن است که همان حکومت انتخابی را که اکنون هم وجود دارد بر 

تصرف  " Bâtonىرجوع شود به رساله( رأس جامعه قرار دهند  
طرفدار ديکتاتوری ها دموکراتاگر سوسيال . )٤٥. ص "قدرت دولتی

هستند برای مساعدت به نجات پرولتاريا نبوده بلکه برای آن است که 
رجوع شود به  ( « "با سيادت خود بردگی نوينی برقرار سازند "...

   )٥.ص"نوباتی " ى مجله١ى  در شمارهBâtonى مقاله
  

  .هاحضرات آنارشيست" اتهام"اين است سومين 
 اشکال ،فريب خواننده استف آن دهم که هها افشاء اين افتراء آنارشيست

  .زيادی ندارد
کراپوتکين که مدعی است بسيار اشتباه آميز ى ما در اينجا به تحليل نظريه
 هنگام تجزيه بعدًادر اين باره .  نمی پردازيم،هر ديکتاتوری مرگ انقالب است

اکنون می خواهيم تنها خود      . ، صحبت خواهيم کردهارشيستو تحليل تاکتيک آنا
  .را مورد بحث قرار دهيم" اتهام"

 بود که کارل مارکس و فريدريش انگلس         ١٨٤٧هنوز در پايان سال 
می گفتند پرولتاريا برای استقرار سوسياليسم، بايد ديکتاتوری سياسی را بدست 

ت ضد انقالبی بورژوازی را دفع نمايد و به کمک اين ديکتاتوری حمالآورد تا 
وسائل توليد را از چنگش بدر آورد و اين ديکتاتوری نبايد ديکتاتوری چند تن 

  :پرولتاريا به عنوان يک طبقه باشدى بلکه ديکتاتوری همه
  

 پرولتاريا از سيادت سياسی خود استفاده خواهد کرد تا تمام »
 بدر آورد و کليه وسائل سرمايه را قدم به قدم از چنگ بورژوازی

حاکمه متشکل ى پرولتاريا که به صورت طبقه... توليد را در دست
  ")مانيفست کمونيست"رجوع شود به  ( «...ست متمرکز نمايدا گرديده

  
پرولتاريا بر ى طبقهى  ديکتاتوری همه،يعنی آن که ديکتاتوری پرولتاريا

  .يابورژوازی خواهد بود و نه سيادت چند تن بر پرولتار
هيجدهم " در آثار خود و از آن جملهى آنها بعدها نيز اين نظريه را در کليه

جنگ داخلی در "و " طبقاتی در فرانسهى مبارزه"و " برومر لوئی بناپارت
و آثار ديگر خود " آنتی دورينگ"و "  آلمانانقالب و ضد انقالب در"و " فرانسه

  .تکرار می کنند
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برای پی بردن به اين نکته که مارکس . يردولی مطلب به اينجا پايان نمی پذ
و انگلس برای ديکتاتوری پرولتاريا چه مفهومی قائل بودند و نيز برای پی بردن 

 بسيار جالب ؛به اين نکته که آنان اين ديکتاتوری را تا چه حد عملی می شمردند
نکته اينجاست که . است که از روش آنان نسبت به کمون پاريس با خبر شويم

خرده بلکه از جانب ها اتوری پرولتاريا نه تنها از طرف آنارشيستديکت
و تمام کسانی که مارکس و ها  و پياله فروشهابورژواهای شهر و منجمله قصاب

 می ناميدند نيز مورد )ــ تيپ خرده بورژوا  Philister( ر انگلس آنها را فيليست
رولتاريا خطاب به اين ديکتاتوری پى دربارهببينيد انگلس . مالمت قرار می گيرد

  :چه ميگويدها رقبيل فيليست
  

 آلمانی باز هم از شنيدن کلمات ر در اين اواخر فيليست»
  آقايان محترم، آيا . به ترس و وحشت می افتد اديکتاتوری پرولتاري

می خواهيد بدانيد اين ديکتاتوری يعنی چه؟ به کمون پاريس نظر 
جنگ "رجوع شود به  ( « . داين ديکتاتوری پرولتاريا  بو. افکنيد

  ]٧[ .)انگلس ى مقدمه" داخلی در فرانسه
  
که مالحظه می کنيد انگلس ديکتاتوری پرولتاريا را به شکل کمون  چنان

  .پاريس مجسم می ساخت
ديکتاتوری ى دربارهها واضح است هر کس بخواهد بداند مارکسيست

پس ما نيز به کمون . پرولتاريا چه تصوری دارند بايد با کمون پاريس آشنا شود
اگر معلوم شود که کمون پاريس در واقع ديکتاتوری چند نفر . پاريس توجه کنيم
 ! دورباد مارکسيسم، دورباد ديکتاتوری پرولتاريا،گاه ست آنا بر پرولتاريا بوده

 بر ولی اگر مشاهده کنيم که کمون پاريس در حقيقت ديکتاتوری پرولتاريا
در آن صورت از ته دل به هرزه ...  صورت ست، در آنا بورژوازی بوده

گويان آنارشيست، که در مبارزه با مارکسيسم برايشان چيزی جز هرزه درائی 
  . بخنديم،تسا نمانده

ى کميته"ی است که ا اول دورهىدوره: تاريخ کمون پاريس دو دوره دارد
 دوم ى رهبری امور را در پاريس بر عهده داشت و دوره،معروف" مرکزی
و رهبری امور به کمون تازه ست ا" مرکزیى کميته" پايان اختيارات ىدوره

چه بود و از چه کسانی تشکيل " مرکزیى کميته "آيا . انتخاب شده احاله گرديد
 که به قول مؤلف آرنو آرتورتأليف " ی کمون پاريساتاريخ توده " شده بود؟
بارزه شروع شده تازه م. می گويد، در برابر ماستپاسخ  به اين سئوال ًامختصر

متشکل ها و گردانها هزار کارگر پاريس در گروهان٣٠٠بود که در حدود 
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بدين ترتيب تشکيل " مرکزیى کميته. "شدند و از ميان خود نمايندگانی برگزيدند
  .شد

  :آرنو می گويد
  

که از جانب ) اعضاء کميته مرکزی (  تمام اين هم کشورها » 
 انتخابات غيرعمومی، انتخاب ی خود، از طريقهاو گروهانا هگردان

ی کوچک انتخاب کنندگان خود ها تنها در نزد گروه؛شده بودند
           و چه  چه نوع اشخاصی هستند،اينها کيانند. معروفيت داشتند

 تقريبًابی نام و نشانی بود که  اين حکومت"خواهند بکنند؟  می
و اسامی  از کارگران ساده و کارمندان جزء تشکيل می شد ًامنحصر

سه چهارم اعضاء آن در وراء برزن و يا دفترشان معروفيت 
ی در جهان رخ ا غير منتظرهیحادثه.  نقض شده بودهاسنت...نداشت
حتی يک تن از اعضاء طبقات حاکمه در اين دولت ديده . داده بود
 ،مجلسى نماينده هيچ ،وکيل عدليهانقالبی در گرفت که هيج . نميشد
به جای آنها .  آن نبودى برگزيدهیژنرال يچه ،روزنامه نگارهيچ 

 « و غيره ديده می شدند صحاف و طباخ کره زو، ی ناحيهمعدنچی
   )١٠٧.ص" ی کمون پاريس اتاريخ توده" رجوع شود به (
  

  : آرنو چنين ادامه می دهدآرتور
  :می گفتند" مرکزیى کميته" اعضاء 

  
 ست،ا ی که مورد حمله واقع شدها ما در درست توده» 
ى خادمين اراده... ما... ی گمنام و افزارهای مطيعی هستيمهاارگان
يم تا انعکاس صدای مردم باشيم و پيروزمندی او اما اينجا آمده. مردميم

مردم خواهان کمون هستند و ما خواهيم ماند تا به . را تأمين سازيم
 نه خود را هااين ديکتاتور.  اين است وبس؛انتخابات کمون دست بزنيم

 که با وی و درون  حس ميشد.جماعت باالتر می گرفتند نه پائين تراز 
  وی زندگی می کنند و در هر ثانيه با وی مشاوره ى وی و به وسيله

 ابالغ ،می نمايند و به وی گوش فرا داده و آن چه را که می شنوند
 سيصد هزار ىنظريه... ور موجزطميکنند و سعی دارند، آن هم به 

   )١٠٩.رجوع شود به همان کتاب ص ( «رند انسان را بيان دا
  

  .اول حيات خود چنين رفتار می کردى کمون پاريس در دوره
  .کمون پاريس چنين بود
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  .ديکتاتوری پرولتاريا چنين است
 ،"مرکزیى کميته"  دوم کمون، يعنی زمانی که به جای ىاکنون به دوره

دو دوره که دو ماه به اين ى دربارهآرنو . کمون مشغول فعاليت بود، توجه کنيم
گوش . طول انجاميد با شور تمام می گويد که اين ديکتاتوری واقعی مردم بود

  :بدهيد
  

 ابا عظمت اين مردم طی دو ماه به ما نيرو می بخشد که بى  منظره»
در عرض اين دو ماه در پاريس ديکتاتوری . به چشمان آينده بنگريم...اميد

 ديکتاتوری يک فرد تنها بلکه ديکتاتوری واقعی و کامل و مسلم و آن هم نه
اين ... ـ و تنها آنان بر اوضاع مسلط بودندـبر پا بود،   مردمىهمه

سال ( مه ٢٢ مارس تا ١٨ از ،ديکتاتوری بيش از دو ماه بدون وقفه
  کمون تنها يک قدرت معنوی بود و ،به خودی خود... ، ادامه يافت)١٨٧١

مردم ها نيروی مادی ديگری نداشت، کشورهم ... به جز همدردی عمومی 
 و خودشان، هم پليس و هم  بودند و فرمانروای منحصر به فردفرمانروا

 و ٢٤٢.رجوع شود به همان کتاب ص ( «...دادرسی بوجود آورده بودند
٢٤٤( .  

  
ی تن به تن ها آرنو عضو کمون ويکی از شرکت کنندگان فعال جنگآرتور

  .يف می کندآن، کمون پاريس را بدين نحو توص
 و يکی ديگر از شرکت کنندگان فعال  يکی ديگر از اعضاء کمونليسا گاره

رجوع شود به  ( .پاريس را به همين منوال توصيف می نمايدآن نيز، کمون 
  ")تاريخ کمون پاريس"کتاب 

ديکتاتوری يک فرد تنها نه، بلکه  " ،"يگانه فرمانروا"ى مردم به مثابه
  .اين بود چگونگی کمون پاريس  ."مردمى ديکتاتوری همه

  :می گويدها رانگلس در حال خطاب به فيليست
  
  « .اين ديکتاتوری پرولتاريا بود.  به کمون پاريس نظر افکنيد» 
   

  .پس معلوم می شود ديکتاتوری پرولتاريا از نظر مارکس وانگلس اين است
مون از ديکتاتوری پرولتاريا و کها که می بينيد آقايان آنارشيست چنان

ه همان اندازه خبر دارند می کنند ب" انتقاد"پاريس و مارکسيسم که پياپی از آن 
  .  کتاب، از خط چينی خبر داريمىکه من وشما، خواننده

ديکتاتوری اقليت، ديکتاتوری . واضح است که ديکتاتوری بر دو قسم است
 بر. که عليه مردم استها ناتيفگو ايها گروه کوچک، ديکتاتوری قره پوف
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 جمعی خواص درباری قرار دارند که رأس اين گونه ديکتاتوری معموًال
طناب را به گردن اکثريت مردم ى تصميمات خود را در نهان اتخاذ کرده و حلقه

  .همواره تنگ تر می کنند
 و عليه آن بسی مصرانه تر و ن ديکتاتوری هستنديدشمنان چنا همارکسيست

  . ل ما مبارزه می کنندی پر جنجاهافداکارانه تر از آنارشيست
ولی ديکتاتوری نوع ديگری نيز هست که ديکتاتوری اکثريت پرولتاری يا 

در اينجا بر رأس  .عليه بورژوازی، عليه اقليت استها ديکتاتوری توده
ی خبری نديکتاتوری، توده قرار دارد و از خواص درباری و تصميمات نها

انجام می پذيرد، زيرا ها يتينگو در مها نيست، همه کارها آشکارا، در خيابان
، ديکتاتوری توده و ديکتاتوری عليه هر نوع         هاـ ديکتاتوری خيابانـاين 

  .يستاستم پيشه
 ،می کنند يک چنين ديکتاتوری را پشتيبانی" با هر دو دست"ا همارکسيست

  .زيرا اين ديکتاتوری آغاز با عظمت انقالب کبير سوسياليستی است
ديگرند با هم  يکى اين دو ديکتاتوری را که نفی کنندها هتآقايان آنارشيس

 نبرد آنها با .ندا و به همين جهت دچار وضع خنده آوری شده کردهمخلوط
مارکسيسم نيست بلکه با خيال خود است، نبرد آنها با مارکس و انگلس نيست 

  ...بلکه مانند مرحوم دن کيشوت با آسياب بادی در پيکارند
  ."اتهام" سومين چنين است سرنوشت

  
  ٢)دنباله دارد( 

  
 ٥ی اهشماره) زمان نو " ( آخالی دروبيا ":منتشر در جرايد

 و اول ژانويه ١٩٠٦ ماه دسامبر سال ٢٥ ــ ٨ و ٧ و ٦و 
ی هاشماره) زندگی ما " ( چونی تسخوره با" و ١٩٠٧سال 
  ١٩٠٧  سال فوريه٢٨ و ٢٧ و ٢٣  و٢١ــ  ٩ و ٨  و٥ و ٣
، ٥، ٤ ــ٢٦و ٢٣  و٢٢و ٢١ی هاشماره ) زمان  ( "رود" 
  ١٩٠٧ ماه آوريل سال ١٠، و ٦

  ...                                             امضاء کو
  .                               به زبان گرجی نوشته است

                                                 
مرکزی ى  رفيق استالين به دستور کميته١٩٠٧ ــ  چون در اواسط سال ٢ ــ   ٢

حزب برای انجام کارهای حزبی به باکو منتقل شد و در آنجا پس از چند ماه توقيف گرديد 
در موقع تفتيش مفقود شد لذا " ؟ آنارشيسم يا سوسياليسم " ی فصل آخر اثر هاو يادداشت

  .ه ـ ت. ن انتشار نيافتآى دنباله
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  :توضيحات
  
  
  
 گروهی از ١٩٠٦ و در آغاز سال ١٩٠٥واخر سال ادر ــ ١

  )Kropotkins(  ه رهبری يکی از پيروان کراپوتکينی گرجستان بهاآنارشيست
 آنارشيست معروف و هواداران )V. Tscherkesischwili( چرکيزاشويلی. بنام و

 Schalwa   ــ.گ.ش ( و شالوا گوگليا )Zereteli  ــBâton(وی ميخاکو تسرتلی 
Gogelia( با شدت تمام مبارزه می کردندها دموکرات و ديگران عليه سوسيال .

و غيره در تفليس منتشر " موشا"و " نوباتی"ئی به نام هاگروه مزبور روزنامه
گونه تکيه گاهی نداشتند، ولی در  در بين پرولتاريا هيچا هآنارشيست. ساختندمی 

. ی چندی نائل شده بودندهابين عناصر بی طبقه و خرده بورژوازی به موفقيت
ار سلسله مقاالتی تحت عنوان به انتشها استالين برای مبارزه عليه  آنارشيست

ـ ـاول در ژوئن ى چهار مقاله. پرداخت" آنارشيسم يا سوسياليسم؟"عمومی 
درج گرديد، ولی چون " تسخوره با آخالی "ى ه در روزنام١٩٠٦ژوئيه سال 

.  انتشار مقاالت بعدی ميسر نگرديد،روزنامه از طرف مقامات دولتی توقيف شد
 مقاالت منتشره در ١٩٠٧ ژانويه سال  و روز اول١٩٠٦در دسامبر سال 

آخالی  "یبا کمی تغيير مجددًا در روزنامه" تسخوره با آخالی " ىروزنامه
را  ذيل  یروزنامه به اين مقاالت تبصرهى هيئت تحريريه. منتشر گرديد" درويبا

کارمندان به ما مراجعه و پيشنهاد کرد ى چندی پيش اتحاديه: " نيز اضافه کرد
" آنارشيسم، سوسياليسم و مسائلی از اين قبيل منتشر نمائيم ى رهدربامقاالتی 

اين قبيل پيشنهادها از طرف چند تن  ) ٣شماره" آخالی درويبا " رجوع شود به (
ما با کمال ميل خواهش آنان را می پذيريم . ستااز رفقای ديگر نيز به ما رسيده
االت الزم می دانيم اين خود مقى دربارهو اما . و اين مقاالت را منتشر می کنيم

ست ا نکته را متذکر شويم که قسمتی از آنها يک بار در جرائد گرجی منتشر شده
  مابا وجود اين،). اين مقاالت به عللی که به مؤلف وابسته نبود، پايان نيافت( 

الزم دانستيم مقاالت را تمامأ منتشر کنيم و به مؤلف پيشنهاد نموديم در آنها 
مؤلف اين پيشنهاد را به طيب . نمايد که برای عموم قابل فهم باشدتغييراتی وارد 

آنارشيسم يا "اثر بدين طريق نخستين چهار قسمت . "خاطر انجام داد
ی بعدی اين اثر در اهقسمت. به دوشق انتشار يافت" سوسياليسم؟
در آوريل سال " درو" و ١٩٠٧در فوريه سال "  باچونی تسخوره"یهاروزنامه
منتشره در " آنارشيسم يا سوسياليسم؟ "  شق اول مقاالت . گرديد منتشر ١٩٠٧
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به عنوان ضميمه در جلد اول کليات آثار استالين " آخالی تسخوره با"ى روزنامه
 .ستاچاپ شده

ى يوميهى  روزنامه) Zchowreba Achali  ــزندگی نو (" آخالی تسخوره با"
.  در تفليس منتشر ميشد١٩٠٦ ژوئيه سال ١٤ ژوئن تا ٢٠بود که از ها بلشويک

تليا، . داويتاشويلی، گ. م. يافت انتشار می ناين روزنامه تحت رهبری استالي
از اين روزنامه رويهم . کيکودزه و ديگران از کارکنان دائمی روزنامه بودند

  .  شماره منتشر شد٢٠رفته 
علنی ارگان ى  روزنامه )Achali Drojeba ــ زمان نو( " آخالی درويبا"

هر هفته يک  ١٩٠٧ژانويه سال  ٨ تا ١٩٠٦ نوامبر سال ١٤حاديه بود که از ات
اين روزنامه تحت رهبری . در تفليس انتشار می يافتبار به زبان گرجی 

داويتاشويلی منتشر ميشد؛ روزنامه به دستور استاندار  .تسخاکايا و م. استالين، م
  .تفليس توقيف شد

ى  روزنامه )Tschweni Zchowreba ــ  زندگی ما(  "چونی تسخوره با"
به طور علنی ى  روزنامه١٩٠٧ فوريه سال ١٨بود که از ها  بلشويکیيوميه

انتشار روزنامه تحت رهبری استالين انجام ميگرفت . در تفليس انتشار می يافت
به جرم " مزبور ى  روزنامه١٩٠٧ مارس سال ٦.  شماره منتشر شد١٣و از آن 

  .يف شدتوق" داشتن خط مشی افراطی
بود که پس ازتوقيف ها يوميه بلشويکى  روزنامه )Dro ــ زمان( " درو"

 در تفليس ١٩٠٧ آوريل سال ١٥ مارس تا ١١از " چونی تسخوره با"ى روزنامه
داويتاشويلی . م تسخاکايا و. م. روزنامه تحت رهبری استالين بود. انتشار مييافت

  . شماره انتشار يافت٣١نامه از اين روز. هم در هيئت تحريريه عضويت داشتند
 گرجی بود یهاهفتگی آنارشيستى  روزنامه )Nobati ــ ندا(  "نوباتی"  ــ٢

   . در تفليس انتشار يافت١٩٠٦که درسال 
نبرد انتقادی " بخش  " مقدسىخانواده": انگلس. مارکس و ف. ک ــ ٣
   ."ماترياليسم فرانسوی عليه

ی ها آنارشيستی يوميهینامه روز،) Muscha ــ کارگر( " موشا" ــ ٤
  . درتفليس منتشر می شد١٩٠٦گرجی بود که در سال 

گرجی بود ی هاآنارشيست ىيوميهى  روزنامه)  Chma ــصدا( " خما" ــ ٥
 .در تفليس منتشر می شد١٩٠٦که در سال

جريان " مارکس تحت عنوان لکارى اين قسمت را مؤلف از رساله ــ ٦
             " مولوت"چاپ . ستاقل قول نمودهن" در کلنیها دادرسی کمونيست

 مرکزی به ىپيام کميته. ٩ یضميمه  (١١٣. ص١٩٠٦سن پترزبورگ سال 
   .)١٨٥٠اتحاديه، مارس سال 
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جنگ "کارل مارکس تحت عنوان ى اين قسمت را مؤلف از رساله ــ ٧
مزبور با پيشگفتار انگلس در سال ى رساله. ستا نقل نموده" داخلی در فرانسه

 .ز زبان آلمانی به روسی ترجمه شدلنين  ا.  تحت نظر ن١٩٠٥
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