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روز جھانی کارگر، روز رزم 
 مشترک کارگران جھان

 
، پليس شيکاگو، به روی کارگرانی ١٨٨۶ مه ۴

شيکاگو گرد آمده "  مارکت ھی"که در ميدان 
شان در روز قبل اعتراض  بودند تا به قتل رفقای

بھانه، بمبی بود که توسط فردی .  کنند، آتش گشود
ناشناس به سوی پليس پرتاب شده بود و به قتل 

در پی .  يک پليس و زخمی شدن چند تن انجاميد
ده .  انفجار بمب، پليس کارگران را به گلوله بست
سپس .  کارگر را کشت و تعدادی را زخمی کرد

 ٧:   تن محکوم شدند٨ای ناعادIنه،  در محاکمه
از .   سال زندان١۵نفر به اعدام و يک نفر به 

 نفر، چندی بعد، حکم دو نفر در نتيجه ٧ميان اين 
يک .  اعتراضات جھانی به حبس ابد تبديل شد

 تن ديگر در ۴کارگر در زندان خودکشی کرد و 
 .  اعدام شدند١٨٨٧نوامبر 

 ٣نويز،  ، فرماندار ايالت ايلی١٨٩٣در سال 
کارگر جان به در برده از اين محاکمات را آزاد 
کرد، زيرا بر اثر اعتراضات جھانی پرونده 

را "  مارکت ھی"کارگران محکوم پس از حادثه 
ای  مطالعه کرد و دريافت اين محاکمه، محاکمه

سياسی بوده است و نه جنايی و اين کارگران 
 .بيگناه بودند

داران و نيروی سرکوب آنان،  از نظر سرمايه
رسيدند، بسی  بايستی اين کارگران به قتل می

 ٨"شدند تا جنبش  ديگر دستگير و زخمی می
جنبشی که از .  سرکوب شود"  ساعت کار روزانه

کنفدراسيون " بنا به فراخوان ١٨٨۴سال 
ھای کارگری  يافته و اتحاديه ھای سازمان اتحاديه

آغاز شده بود و روز اول "  اياIت متحده و کانادا
 را روز تثبيت ھشت ساعت کار ١٨٨۶ماه مه 

آنان به کارفرمايان .  روزانه اعZم کرده بود
 ١٨٨۶اولتيماتوم داده بودند که اگر تا اول ماه مه 

مطالبه کارگران عملی نشود، با اعتصابات 
اعتنايی  با بی.  گسترده کارگری روبرو خواھند شد

کارفرمايان به اين خواسته، چند صد ھزار کارگر 
. از روز اول ماه مه، دست به اعتصاب زدند

 ٩٠ترين اعتصاب در شيکاگو با شرکت  بزرگ
حوادث بعدی در پی اين .  ھزار کارگر بود

 .اعتصاب گسترده رخ داد
ھر چند اين کارگران در راه مبارزه برای تحقق 

ھای کارگران جان باختند، اما  يکی از خواسته
به ھمين دليل در .  مبارزات کارگران ادامه يافت

، در اولين کنگره انترناسيونال دوم، ١٨٨٩سال 
برپايی تظاھرات جھانی در اين روز به تصويب 

، اول ١٨٩١رسيد و در دومين کنگره در سال 
ماه مه به عنوان روز جھانی کارگر به تصويب 

ھای  از آن زمان تاکنون، احزاب و سازمان.  رسيد

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٧٢شماره    ٩٧ ارديبھشت ١٧ –سال  چھلم 

 ديکتاتوری پرولتاريا
 شکستن ماشين دولتی بورژوايی مارکس و اھميت درھم

 
اش خورده، از شنيدِن آن  سوسيال دموکراِت عامی که اخيرا واژه ديکتاتوری پرولتاريا دوباره به گوش"

گونه  بسيار خوب، آقايان، خيلی مايليد بدانيد اين ديکتاتوری چه.  بخش دچار شده است به وحشتی سZمت
چيزی است؟ نگاھی به کمون پاريس بيندازيد، خواھيد ديد که اين ھمان ديکتاتوری 

 ). جنگ داخلی فرانسه١٨٩١مقدمه بر چاپ آلمانی  –فردريش انگليس " (پرولتارياست
مارکس نشان داد که تاريخ .  ترين دستاوردھای تئوريک مارکس، ماترياليسم تاريخی بود يکی از بزرگ

ای از تکامل  ست، اما وجود طبقات خود محصول مرحله تاکنونی جوامع بشری، تاريخ مبارزه طبقاتی
آورد و پرولتاريا که  داری ھمراه با خود گورکن خود يعنی پرولتاريا را پديد می سرمايه.  ست جوامع بشری

ی پايانی بر  يد کنندگان، نقطه يد از خلع داری چيزی برای از دست دادن ندارد، با خلع در مبارزه با سرمايه
 .گذارد می -جامعه طبقاتی  –اين مرحله از تکامل جوامع بشری 

، "کارگران جھان متحد شويد" انتشار يافت، با شعار ١٨۴٨مانيفست کمونيست که اولين بار در فوريه 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

دويستمين سالگرد تولد 
 کارل مارکس،

 آموزگار بزرگ کارگران 
 سراسرجھان را

پايبدی و عمل به   با
 انديشه ھای سترگ
  و رھائی بخش او،

  پاس ميداريم
 

 رازی که مارکس از آن پرده برداشت
 
 

 مارکس و زندگی سراسر مبارزاتی او
 
 

 ھا و مبارزه مارکس عليه سکت
  انحرافات درون جنبش کارگری
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١از صفحه   

 روز جھانی کارگر، روز رزم مشترک کارگران جھان

٣درصفحه   

کمونيست  و سوسياليست، کارگران و 
ھای کارگری در اول ماه مه، تظاھرات و  اتحاديه
پيمايی برگزار کرده و سرانجام آن را، در  راه

و "  روز کارگر"بسياری از کشورھا، به عنوان 
 .روز تعطيل رسمی تثبيت کردند

امسال نير صدھا ھزار کارگر در سراسر جھان، 
ھای شھرھای کوچک و بزرگ را با  خيابان
ھای سرخ در دست درنورديدند تا ھمبستگی  پرچم

داری را به  و عزم خود برای مبارزه با سرمايه
 .نمايش بگذارند

به تظاھرات اول ماه مه در چند کشور جھان 
 .نگاھی بيندازيم

 
اف "، "ث ژت"به دعوت سنديکاھای :  فرانسه
و سنديکای دانشجويی "  سوليدار"، "اس او

در شھرھای فرانسه تظاھرات اول ماه "  اونف"
پيمايی اول ماه مه فرانسه،  راه.  مه برگزار شد
ای از اعتصابات و  ی زنجيره امسال در ميانه

اعتراضات برگزار شد که از سوی چھار 
سنديکای مھم فرانسه برای مقابله با يورش دولت 
فرانسه به دستاوردھای کارگران به مدت سه ماه 

ھا تنھا در  به گفته اتحاديه.  اند فراخوانده شده
 ھزار نفر در تظاھرات اول ماه مه ۵۵پاريس 

 ٢٠شرکت داشتند، در حالی که پليس اين رقم را 
مارش اول ماه مه که .  ھزار تن اعZم کرده است

قرار بود در پاريس از ميدان باستيل آغاز و تا 
ميدان پZس دی تالی ادامه يابد، به دليل درگيری 

بلوک "ھا موسوم به   تن از آنارشيست١٢٠٠
با پليس، از ھمان ابتدا، به ميدان زد و "  سياه

خواست به بھانه اين  پليس می.  خورد تبديل شد
ھا، تظاھرات را متوقف کند، اما با  درگيری

با آن که .  پافشاری سنديکاھا، تظاھرات انجام شد
بلوک "ساليان سال است که زد و خوردھای بين 

و پليس در شب اول ماه مه در بسياری از "  سياه
شھرھای اروپا به بخشی از مراسم اول ماه مه 
تبديل شده است، و به رغم آمادگی و حضور 

ھای گذشته، پليس  چشمگيرتر پليس نسبت به سال
فرانسه مدعی شده است، برای جلوگيری از وارد 

کنندگان، در ابتدا مانع  آمدن صدمه به تظاھرات
به گزارش .  ھا نشده است اقدامات تخريبی آن

 تن بازداشت ٢٠٩ھا،  ھا، طی اين خشونت رسانه
 .شدند
 

 شھر اسپانيا ٧٠شنبه در بيش از  روز سه:  اسپانيا
. تظاھرات اول ماه مه برگزار شد

کنندگان در اين روز، خواھان برابری  تظاھرات
تر  جنسيتی، حقوق بازنشستگی و دستمزد بيش

ترين تظاھرات اسپانيا که در  در بزرگ.  شدند
زمان "مادريد انجام شد، ھزاران نفر پشت شعار 

 .پيمايی کردند راه" برنده شدن است
 

، اتحاديه "پامه"، "يسه"ھای   اتحاديه:يونان
احزاب سياسی )  المه(سراسری استادان و معلمين 

گرا و سوسياليست يونان، اتحاديه پزشکان و  چپ

از جمله )  دی  –اد (کارکنان دولت 
سازماندھندگان تظاھرات امسال اول ماه مه در 

در اين روز حداقل سه تظاھرات در .  يونان بودند
 .آتن فراخوان داده شده بود
ھا در آتن، به فراخوان  در يکی از گردھمايی

کنندگان در مقابل پارلمان گرد  ، تجمع"پامه"
کارگران در اين روز به فشار کشورھای .  آمدند
ھای رياضتی  دھنده به يونان در اتخاذ سياست وام

. تر اعتراض داشتند گيرانه سخت
کنندگان، سپس به سوی سفارت آمريکا  تظاھرات

در سالونيک، .  در اين شھر راھپيمايی کردند
دومين شھر بزرگ يونان، نيز تظاھرکنندگان در 
برابر کنسولگری آمريکا تجمع کردند، زيرا 
مخالفت با جنگ در سوريه، يکی ديگر از 

 .محورھای تظاھرات امسال يونان بود
چنين در آتن، در يک اعتصاب سمبليک به  ھم

ھا تعطيل بودند،  مناسبت روز کارگر، موزه
فرابرھا در ساحل لنگر انداخته بودند و وسايل 
حمل و نقل عمومی از برنامه حرکت خود کاسته 

 .بودند
 

 ھزار نفر به ١٠٠ اول ماه مه، بيش از :روسيه
به گفته فدراسيون .  ھای مسکو آمدند خيابان
 ھزار نفر از ميدان ١٢٠ھا، در حدود  اتحاديه

در .  پيمايی خود را آغاز کردند سرخ، راه
پترزبورگ، دومين شھر بزرگ روسی،  سنت

شھروندان ناخشنود از تZش دولت برای 
محدودسازی آزادی فضای مجازی به تظاھرات 
رسمی اول ماه مه پيوستند تا اعتراض خود به 

 . فيلترينگ تلگرام را بيان کنند
 

ھای   ھزار نفر از گروه۵ در حدود :فيليپين
مختلف در نزديکی کاخ رياست جمھوری مانيل، 

، رئيس جمھور "رودريگو دوترته"عليه کوتاھی 
اش مبنی بر پايان بخشيدن  فيليپين در تحقق وعده

آنان .  به قراردادھای موقت تظاھرات کردند
چنين خواھان افزايش دستمزدھا، مقابله با  ھم

ھای کارگری  بيکاری و توقف سرکوب اتحاديه
 .بودند
 

 ھزاران عضو اتحاديه در سئول :کره جنوبی
برای افزايش دستمزد و مطالبات ديگر از جمله 
تبديل قراردادھای موقت به قراردادھای دائم با 
. حقوق و مزايای مساوی به تظاھرات پرداختند

 ھزار نفر در ١٠شود در حدود  تخمين زده می
ھا،  اعضای اتحاديه.  اين تظاھرات شرکت داشتند

خواستند برنامه  چنين از دولت می ھم
سازی و  بازسازماندھی صنايع کشتی

ھای کZن  سازی را کنار بگذارد و ادغام اتومبيل
 .ھا را اصZح کند شرکت

 
 ھزار کارگر در نزديکی ١٠ در حدود :اندونزی

کاخ رياست جمھوری در جاکارتا دست به 
خواسته آنان، توقف .  تظاھرات زدند

 .ھا و افزايش دستمزد بود ی سپار برون
 

 کارگر پوشاک در ٢٠٠٠ در حدود :کامبوج
پنه، پايتخت کامبوج گرد آمدند تا  پارکی در پنوم

در تظاھرات فراخوانده از سوی اتحاديه کارگران 
کارگران قصد داشتند با .  پوشاک شرکت کنند

گذاران  پيمايی به سوی مجلس ملی از قانون راه
بخواھند به مسايل کارگران توجه کنند، اما پليس 

 .ضد شورش مانع شد
 

جويانه اول ماه مه در  پيمايی مبارزه  در راه:ترکيه
کنندگان کوشيدند به  استانبول، زمانی که تظاھرات

پيمايی کنند، با  سوی ميدان تکسيم در استانبول راه
 نفر ۴۵سرکوب پليس مواجه شدند و دست کم 

ميدان تکسيم، برای جنبش .  دستگير شدند

کارگری ترکيه جنبه سمبليک دارد، زيرا در اول 
، فردی از يک ساختمان در ١٩٧٧ماه مه 

نزديکی ميدان، به سوی جمعيت آتش گشوده و 
دولت ترکيه پيش از آن اعZم .   نفر را کشت٣۴

کرده بود، به دIيل امنيتی، تجمع در ميدان تکسيم 
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٢از صفحه   
 .بازداشت کرد

در تجمع ديگری که به فراخوان نھاد دولتی خانه 
کارگر برگزار شد، گرچه شعارھا، بنرھا و 
پZکاردھا ھمه از سوی برگزارکننده تھيه شده 
بود، اما تعدادی از کارگران آگاه نيز در مراسم 

درود بر کارگر، مرگ بر "حضور يافتند و شعار 
ھرچند آنان نيز مورد يورش .  سر دادند"  ستمگر

 .پليس قرار گرفته و تنی چند بازداشت شدند
 ارديبھشت برابر با اول ١١روز سه شنبه، :  سقز

ماه مه روز جھانی کارگر، نيروھای لباس 
شخصی به صفوف کارگرانی که برای 
بزرگداشت روز جھانی کارگر در ميدان 

گرد )  منطقه چمی ولی خان(کارگران ساختمانی 
آمده بودند، حمله کرده و بعد از يک ساعت 
درگيری با کارگران،  چند نفر را زخمی و 

 .دستگير کردند
) ٩٧ ارديبھشت ١١( روز اول مه :مريوان

جمعی از کارگران و فعالين کارگری مريوان در 
شھرک صنعتی اقدام به برگزاری مراسم روز 

ابتدا اين مراسم با سخنرانی .  جھانی کارگر کردند
يکی از کارگران در مورد اھميت روز کارگر 

پيمايی  کنندگان به راه سپس شرکت.  شروع شد
پرداختند که تعدادی ديگر از کارگران نيز به 

پس از پخش شيرينی و سخنرانی .  ھا پيوستند آن
يکی ديگر از کارگران و ابراز ھمبستگی 
کارگران مريوان با طبقه کارگر جھانی، مراسم 

 .پايان يافت
 عليرغم فشارھا و احضارھا در سنندج :سنندج

برای جلوگيری از برگزاری مراسم اول ماه مه، 
پيمايی  کارگران اين شھر در خيابان نايسر راه

 .کردند
ھا راھپيمائی  در يزد نيز کارگران در خيابان:  يزد

کردند و شعار کارگر بيدار است، از استثمار 
 .بيزار است سر دادند

 سال پيش، پليس آمريکا با ١۶٢ھمان گونه که 
قتل و حبس کارگران نتوانست کارگران را 
سرکوب کرده و از مبارزه بازدارد، بلکه اين 
سرکوب خونين عزم کارگران را چنان استوار 
کرد که روز آن پيکار را به نماد رزم طبقه 
کارگر سراسر جھان بدل ساخت، جمھوری 
اسZمی، نيز، با تمام نيروی پليس و امنيتی و 

اش نخواھد توانست مانع پيشروی جنبش  اوباش
اين جنبش ھر چند گاه آرام و گاه .  کارگری گردد

رود و جايگاه شايسته  ھای بلند به جلو می با گام
 .خود را در مبارزه طبقاتی خواھد يافت

 مان پر توان باد رزم
 گرامی باد روز جھانی کارگر

 .خواسته منتشر گرديد
مطالبات اين نھادھای کارگری به جز مطالبات 
عموم کارگران جھان از جمله افزايش حداقل 
دستمزد و برچيدن قراردادھای موقت، 

ھای ديگری نيز داشت که از شرايط  ويژگی
حق ايجاد "از جمله .  خيزند خاص ايران برمی

آزادی "، "سنديکاھا و تشکZت مستقل کارگری
، "از زندان کارگران، معلمان و زندانيان سياسی

 و حبس  توقف برخوردھای امنيتی و دستگيری"
پيمايی و عقيده  آزادی اعتصاب و راه"، "کارگران
روز ".  برابری حقوقی زن و مرد"، "و بيان
شنبه نيز، به روال ھر ساله، سنديکاھا و  سه

ھای کارگری و کارگران ھر يک به  تشکل
و .  شکلی، روز جھانی کارگر را گرامی داشتند

جمھوری اسZمی نيز به روال ھر ساله، با 
يورش به تجمعات کارگران و نھادھای کارگری 
مستقل، تعدادی را ضرب و شتم و تعدادی را 

 .دستگير کرد
 تعدادی از :کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

رانندگان و کارگران شرکت واحد در پايانه 

آزادی تھران در جمع رانندگان خطوط بی آر تی 
 .حاضر شدند و اين روز را گرامی داشتند

 
 جمعی از کارگران به :تپه کارگران شرکت ھفت

مراسم با .  مناسبت اين روز جشنی برگزار کردند
خواندن تاريخچه اين روز شروع شد و در پايان 
با خوردن شيرينی و گرفتن عکس توسط چند تن 

 .کنندگان مراسم به پايان رسيد از شرکت
به فراخوان اين :  کميته برگزاری اول ماه مه

کميته تعدادی از کارگران و بازنشستگان در 
بنا به .  مقابل مجلس شورای اسZمی گرد آمدند

کنندگان شعارھايی مانند  ھا، تظاھرات گزارش
، "نان، مسکن، آزادی حق مسلم ماست"
کارگر، "، "ھای نجومی، فZکت عمومی حقوق"

کارگر زندانی آزاد "، "معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد
، "معلم زندانی آزاد بايد گردد"، "بايد گردد

اعتراض، "، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
. سر دادند"  تشکل، اعتصاب، حق مسلم ماست

اين تظاھرات که با کنترل شديد پليس و نيروھای 
شد، پس از قرائت  امنيتی و پليس برگزار می

دھندگان با يورش نيروھای  قطعنامه فراخوان
کنندگان و پاره کردن  سرکوب رژيم به تجمع

بنرھا و شعارھا روبرو شد و بر اثر مقاومت 
کنندگان، پليس تعدادی از آنان را  تظاھرات

ھای منتھی به  به ھمين دليل خيابان.  ممنوع است
ميدان تکسيم را مسدود کرده بود، اما اجازه داد 

ھا در پای بنای  چندين تن از نمايندگان اتحاديه
مطالبه کارگران .  جا دسته گل بگذارند يادبود آن

تر و بھبود  ترکيه در اين روز، دستمزد بيش
 .شرايط کار بود

 
نيز )  اقليت(  فعاIن و ھواداران سازمان فدائيان

در شھرھای چندين کشور جھان در تجمعات و 
 . ھای کارگران حضوری فعال داشتند راھپيمائی

در اول ماه امسال، کارگران در سراسر جھان به 
ھا رفتند، تا شرايط کار بھتری را طلب  خيابان
تر، لغو قراردادھای  دستمزدھای بيش.  کنند

داری به  ھای سرمايه موقت، توقف تھاجم دولت
کارگران ايران نيز، در .  دستاوردھای کارگران

اين عZوه بر اين مطالبات مطالباتی فراتری 
گرچه در بسياری از کشورھای جھان، .  داشتند

اول ماه مه، تعطيل رسمی است، ايران از جمله 
کشوھايی است که نه تنھا اين روز، تعطيل 

پيمايی   مجوز راه نيست، بلکه سالھاست که دولت
کند، به جز در مواردی  برای کارگران صادر نمی

گرچه تمامی .  به تشکيZت دولتی خانه کارگر
ھا و بگير و ببندھا مانع نشده است  سرکوب

ھای گوناگون به  کارگران از برپايی مراسم
مناسبت روز جھانی کارگر در اشکال متنوع، از 

ھا و  تجمعات کوچک کارگری گرفته تا گلگشت
 .پيمايی خودداری کنند راه

امسال نيز، به جز تجمع تشکيZت دولتی خانه 
کارگر، کارگران و سنديکاھای مستقل کارگری 

پيش .  کوشيدند مراسم اول ماه مه را برگزار کنند
يک بيانيه با )   ارديبھشت١١(از اول ماه مه 

سنديکای کارگران شرکت واحد "امضای 
سنديکای کارگران نيشکر "، "اتوبوسرانی

کميته "و "  گروه اتحاد بازنشستگان"، "تپه ھفت
ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 خواسته و بيانيه ديگری با نام ١۵با "  کارگری
متشکل از "  کميته برگزاری مراسم اول ماه مه"
کانون مدافعان "، "سنديکای نقاشان استان البرز"

انجمن صنفی کارگران برق و "، "حقوق کارگر
، "اتحاديه آزاد کارگران ايران"، "فلز کرمانشاه

 ١٢با "  ھای کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل"

 روز جھانی کارگر، روز رزم مشترک کارگران جھان



 ۴ ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 ديکتاتوری پرولتاريا
 شکستن ماشين دولتی بورژوايی مارکس و اھميت درھم

ضمن بيان روشن خصلت انترناسيوناليستی پيکار 
طبقه کارگر، اعZم جنگی بود عليه نظام 

داری، عليه نظام طبقاتی، نظام مبتنی بر  سرمايه
استثمار و حاکميت اقليتی کوچک بر اکثريت 

 . بزرگ جامعه
مارکس در اين اثر ضمن تشريح برخی از 

"نويسد ی کمونيستی می خصوصيات جامعه تمام : 
ھای تاريخی پيشين يا جنبش اقليت و يا به  جنبش

جنبش پرولتری جنبش .  سود اقليت بوده است
خودآگاه و مستقِل اکثريتی عظيم و به سوِد 

 ".اکثريت است
دھد که پرولتاريا برای  وی در ادامه توضيح می

تحقق اھداف خود، قدرت سياسی را به تصرف 
درآورده و با لغو مالکيت خصوصی بر ابزار 

. برد توليد، خصلت طبقاتی مالکيت را از بين می
"نويسد وی می خواھيم خصلت تباه  ما فقط می: 
شود  ی تملکی را از بين بريم که موجب می کننده

کارگر فقط به اين دليل زنده بماند که بر سرمايه 
ماند که منافع طبقه  بيفزايد و فقط تا جايی زنده می

 ".کند حاکم ايجاب می
وی در ادامه به تشريح بيشتر اين مساله پرداخته 

"نويسد و می نخستين گام انقZب کارگری : 
برکشيدن پرولتاريا به مقام طبقه حاکم و پيروز 

پرولتاريا از .  شدن در نبرد برای دمکراسی است
برتری سياسی خود برای بيرون کشيدن تدريجی 
سرمايه از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام 
ابزارھای توليد در دست دولت، يعنی پرولتاريايی 
که به عنوان طبقه حاکم متشکل شده، استفاده 
خواھد کرد و با شتابی ھر چه بيشتر تمام 

البته چنين .  نيروھای توليدی را افزايش خواھد داد
ھای  اندازی با دستاقدامی در آغاز کار فقط 

مستبدانه به حقوق مالکيت و شرايط توليد 
 ).تاکيد از ماست" ( ممکن استبورژوازی

مارکس در ادامه ضمن برشمردن وظايف دولت 
تواند در کشورھای گوناگون  پرولتری که می

متفاوت باشد، به زوال دولت پرولتری 
"پردازد می ھنگامی که در روند تکامل، : 

تمايزات طبقاتی ناپديد شود و تمام توليد در دسِت 
اجتماعی عظيم از ھمه ملت متمرکز گردد، 
قدرت عمومی خصلت سياسی خود را از دست 

قدرت سياسی، به معنای راستين آن، .  خواھد داد
صرفا قدرت متشکل يک طبقه برای سرکوب 

پرولتاريا در جريان پيکار .  طبقه ديگر است
 ضرورتخويش بر ضد بورژوازی، بنابه 

اوضاع و احوال، خود را به صورت يک طبقه 
متشکل و با انقZب خود را به طبقه حاکم تبديل 

که با  پرولتاريا در اين مقام ضمن آن.  کند می
توسل به قھر شرايط کھن توليد را از ميان 

برد، ھمراه با آن، شرايط موجوديت تضادھای  می
بدين سان طبقاتی و به طور کلی تمام طبقات و 

سلطه خويش را به عنوان يک طبقه از ميان 
ی  ی کھنه به جای جامعه.  برخواھد داشت

اش،  بورژوازی با طبقات و تضادھای طبقاتی
اجتماعی خواھيم داشت که در آن تکامل آزاد ھر 

 ".فرد شرط تکامل آزاد ھمگان است
مارکس در اين اثر به رغم توضيح ضرورت 
کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا با انقZب 

کارگری، وظايف و حتا زوال اين دولت، از 
برای دولت "  ديکتاتوری پرولتاريا"عنوان 

 .کند کارگری، استفاده نمی
مبارزه طبقاتی در "اولين بار مارکس در کتاب 

 به ١٨۵٠ تا زمستان ١٨۴٩که از پاييز "  فرانسه
صورت سلسله مقاIتی برای مجله تئوريک 

انتشار يافت از "  ھا اتحاديه کمونيست"
برای توصيف دولت "  ديکتاتوری پرولتاريا"

 . کارگری استفاده کرد
پرولتاريا به جای آن که "که  مارکس با بيان اين

، "دولت موقت را مغلوب نمايد آن را تحکيم نمود
پرولتاريا تازه پس از شکستش به اين : "نويسد می

حقيقت ايمان آورد که کوچکترين بھبود وضعش 
... در محدوده جامعه بورژوايی خيالی بيش نيست

ھا  ھايی که به کمک آن پرولتاريا به جای خواست
کوشيد از جمھوری فوريه آوانس بگيرد،  می

ھايی که ظاھرا پُرشور و حرارت ولی  خواست
 –و گذشته از آن   –نظرانه  در محتوا تنگ

بورژوايی بودند، فراخوان جنگ جسورانه و 
! سرنگونی بورژوازی:  انقZبی را در داد
 !".ديکتاتوری طبقه کارگر

مارکس در بخش ديگری از اين کتاب با نقد 
سوسياليسم تخيلی، در توضيح سوسياليسم انقZبی 

"دھد چنين ادامه می پرولتری اين پرولتاريا ھر : 
چه بيشتر به ِگرد سوسياليسم انقZبی، به ِگرد 
کمونيسم که بورژوازی خود برای آن نام بZنکی 

اين .  شود را اختراع کرده است، جمع می
ديکتاتوری سوسياليسم اعZم تداوم انقZب، 

مثابه نقطه گذار ضروری به  طبقاتی پرولتاريا به
طور کلی است، جھت  الغاء اختZفات طبقاتی به

الغاء ھمه مناسبات توليدی که اين اختZفات بر 
ھا مبتنی ھستند، جھت الغاء ھمه روابط  آن

اجتماعی منطبق با اين مناسبات توليدی، جھت 
ھايی است که منبعث از اين  دگرگونی کليه ايده
 ".باشند روابط اجتماعی می

اما نکته مھمی که ھنوز باقی مانده اين بود که 
کند، با  پرولتاريايی که قدرت سياسی را کسب می

دولت باقی مانده از مناسبات پيشين چه بايد بکند؟ 
تواند ھمان دولت را در خدمت  آيا طبقه کارگر می

با ارتش و دستگاه !  اھداف خود بگيرد؟
بوروکراسی به جا مانده از مناسبات گذشته چه 

و ديگر سواIتی که کمون پاريس !  کرد؟ بايد می
 .دھد ھا پاسخ می به ھمگی آن

ای بود  اھميت کمون پاريس و تجارب آن به اندازه
که مارکس و انگلس در پيشگفتار چاپ آلمانی 

 به لزوم تغيير ١٨٧٢مانيفست در سال 
ی تجارب کمون  ھايی از مانيفست در نتيجه قسمت

 .تاکيد کردند
با آن که در : "نويسد مارکس در اين پيشگفتار می

 سال اخير شرايط سخت تغيير کرده ٢۵طول 
است، اصول عامی که در مانيفست بيان شده، 
امروز نيز به طور کلی صحت کامل خود را 

بايست برخی  اين جا و آن جا می.  حفظ کرده است
"نکات اصZح شود خود تصريح "  مانيفست. 

کند که کاربرد عملی اين اصول در ھر مکان  می
و ھر زمان به چگونگی اوضاع و احوال تاريخی 
موجود بستگی خواھد داشت و بدين جھت برای 

اقدامات انقZبی طرح شده در پايان بخش دوم، به 
. وجه اھميت مطلق در نظر گرفته نشده است ھيچ

با توجه به پيشرفت عظيم صنايع بزرگ در طول 
بيست و پنج سال اخير و ھم روند با آن، 

ھايی که در زمينه تشکل حزبی طبقه  پيشرفت
کارگر صورت گرفته است و نيز با توجه به 
تجارب عملی ناشی از انقZب فوريه و سپس از 
آن ھم بيشتر تجارب عملی ناشی از کمون پاريس 

پرولتاريا برای نخستين بار قدرت که در آن   –
برخی   –  سياسی را طی دو ماه در دست داشت
 . مواد اين برنامه امروز کھنه شده است

کمون به ويژه اين مطلب را به ثبوت رساند که 
تواند ماشين دولتی حاضر و  طبقه کارگر نمی

آماده را صاف و ساده تصرف کند و آن را برای 
ولی ....  ھای خويش به کار اندازد تحقق ھدف

يک سند تاريخی است که ما ديگر "  مانيفست"
شايد برای .  دانيم خود را به تغيير آن محق نمی

ای تھيه کرد که فاصله  چاپ بعدی بتوان مقدمه
اقدام به .   تا امروز را دربرگيرد١٨۴٧ميان سال 

برای ما چنان "  مانيفست"تجديد چاپ کنونی 
ناگھانی بود که فرصتی برای اين کار باقی 

 ).تاکيدات از ماست" (گذاشت نمی
 

 کمون پاريس اولين حکومت کارگری
اما کمون پاريس اين نخستين حکومت کارگری 

اش تا اين اندازه  چگونه حکومتی بود که تجارب
 !اھميت داشت؟
جنگ داخلی در "گفتار خود بر  انگلس در پيش

 و در بيستمين ١٨٩١که در سال "  فرانسه
سالگرد کمون پاريس به نگارش درآمده، و لنين 
آن را آخرين کZم مارکسيسم در رابطه با مفھوم 

ی  توسعه: "نويسد ديکتاتوری پرولتاريا ناميده، می
 تا به ١٧٨٩اقتصادی و سياسِی فرانسه، از 

امروز، سبب گرديد که از پنجاه سال پيش 
تاکنون، ھيچ انقZبی در پاريس صورت نگرفته 
که خصلِت پرولتاريايی نداشته است، چندان که 
پس از ھر پيروزی، پرولتاريا که آن پيروزی را 
با خون خود به دست آورده، با مطالباِت خاِص 

در اين ميان ".  شده است خودش وارد صحنه می
 فرانسه را که به کمون ١٨٧١توان انقZب  می

ترين  پاريس منجر شد، بارزترين و برجسته
 .حضور پرولتاريای پاريس دانست



 ۵ ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ۵

  ۶درصفحه 

 ديکتاتوری پرولتاريا
 شکستن ماشين دولتی بورژوايی مارکس و اھميت درھم
. پردازد انگلس سپس به کمون و تجارب آن می
: نويسد وی در نقد برخی از اقدامات کمون می

: شدند اعضای کمون به دو گروه تقسيم می""
شان از ھواداران بZنکی بودند که پيش  اکثريت

از آن در ترکيب کميته مرکزی گارد ملی دست 
انجمن "باI را داشتند، و اقليتی که از اعضا 

بودند و "  المللی دفاع از حقوق کارگران بين
ھای طرفدار پرودون  بيشترشان از سوسياليست

در مجموع، سوسياليست بودن .  شد تشکيل می
ھواداران بZنکی در آن زمان فقط به خاطر 

تنھا گروه .  شان بود سرشت انقZبی و پرولتاريايی
(کوچکی از آنان بودند که در پرتو تعاليم ويّان 

Vaillant  ( که سوسياليسم علمی آلمان را
شناخت، موفق شده بودند به روشنی بيشتری  می

از ھمين جا .  درباره اصول سوسياليسم برسند
چرا بسياری از مسائل، از لحاظ شود  معلوم می

بايست  اقتصادی که از ديد امروزی ما کمون می
ھا را مورد توجه قرار دھد، به غفلت برگزار  آن

ترين مطلبی که درک آن دشوار به  مھم.  شده بود
رسد رعايِت توام با تقدسی است که  نظر می

اعضاء کمون برای بانک فرانسه قائل شدند و در 
مقابل درھای آن متوقف گرديده، دست به اقدامی 

اين کار البته يک خطای سياسِی سنگينی .  نزدند
اگر بانک به دست مبارزان کمون .  ھم بود

قدر مھم بود که به بيشتر از ده ھزار  افتاد آن می
معنای اين کار .  ارزيد شان می گروگان در دست

آن بود که تمامِی بورژوازی فرانسه يکپارچه 
روی حکومِت ورسای برای عقد قرارداد صلح با 

با ھمه اين گونه موارد اشتباه .  کمون فشار بياورد
انگيزترين وجه کار  و خطا، بايد گفت شگفت

کمون، کيفيت کارھای درستی بود که به دست 
کموِن متشکل از ھواداران بZنکی و پرودون 

 ".انجام گرفت
انگير  انگلس در ادامه به ھمان اقدامات شگفت

ھای صادر شده  يکی از فرمان: "پردازد کمون می
اش  ترين فرمان از سوی کمون که دورادور مھم

بود، صحبت از ايجاد سازمانی برای صنعت 
کرد که نه تنھا  بزرگ و حتا کارخانه می

بايست بر مبنای تاسيس انجمن کارگران در  می
بلکه قرار بود ھمه اين ھر کارخانه شکل بگيرد 

. ھا در يک فدراسيون بزرگ گرد ھم آيند انجمن
که مارکس  خZصه، نوعی از سازمان که چنان

بايست به  گويد، سرانجام می در جنگ داخلی می
ی  ايجاد کمونيسم، يعنی چيزی که درست نقطه

و به ھمين .  مخالف آيين پرودون بود، بينجامد
دليل ھم بود که رويداد کمون در واقع گور مکتب 

 ).تاکيد از ماست"(پرودونی سوسياليسم را کند
انگلس با تشريح ساختار دولت و نقش ارتش، 
پليس سياسی و دستگاه اداری در سرکوب و 

گونه ادامه  ی حاکم اين استمرار حاکميت طبقه
"دھد می کمون يکسره به اين نتيجه رسيد که : 

طبقه کارگر، پس از دست يافتن به قدرت، 
تواند جامعه را به کمک ھمان ماشين دولتِی  نمی

گذشته اداره کند؛ اين طبقه کارگر، برای اين که 
سلطه طبقاتی خودش را که به تازگی به چنگ 

بايست، از  آورده بود دوباره از دست ندھد، می
يک سو، آن ماشين سرکوب گذشته را که عليه 
خود او به کار گرفته شده بود از ميان بردارد، 

ولی از سوی ديگر تدابيری اتخاذ کند که قدرت 
تفويض شده به گماشتگان و کارمندانی که خود او 

کرد، ھمواره و بدون  برای اداره جامعه مامور می
اما کمون برای رسيدن "  استثناء پس گرفتنی باشد

به اين ھدف چه اقداماتی صورت داد؟ انگلس 
کمون برای آن که به ھمين بZی : "دھد جواب می
ھای پيشين، يعنی تبديل  ناپذير در ھمه نظام اجتناب

ھای دولتی از خدمتگزاری  شدن دولت و اندام
جامعه به خدايگان مسلط بر جامعه، دچار نشود 

نخست اين که .  دو وسيله کارآمد را به کار برد
ھای اداری،  گزينش ھمه مقامات در دستگاه

قضايی و آموزشی را تابع انتخاب بر مبنای آراء 
عمومی کرد و در نتيجه، بنا را بر اين نھاد که آن 

دوم اين .  مقامات در ھر لحظه پس گرفتنی باشند
ترين تا باIتريِن  که، دستمزد خدمات را، از پايين

ھا، معادل ھمان دستمزدی قرار داد که ديگر  آن
اين طرز درھم ...  داشتند کارگران دريافت می

ھای قدرت دولتی به نحوی که تا آن  شکستن پايه
زمان مرسوم بود و نشاندن قدرتی جديد، قدرتی 

جای آن موضوعی است  به راستی دمکراتيک، به
که در بخش سوم جنگ داخلی در فرانسه به 

(۶"(تفصيل شرح داده شده است تاکيد از ) 
 ).ماست

از اين جا انگلس ما را به متن اصلی جنگ داخلی 
 .دھد ی سوم مارکس ارجاع می درفرانسه و خطابه

مارکس در شورای عمومی انترناسيونال اول، 
" ير تی"ھايی چون  ابتدا به افشای ماھيت چھره

کنند در شرايط انقZبی، با  پردازد که سعی می می
عوض کردن چھره، رھبری انقZب را در دست 

بدون ايجاد تغييری در ساختار قدرت گرفته و 
سپس .  کار گيرند ، آن را عليه انقZب بهدولتی

"پردازد مارکس به کمون می  مارس تا ١٨از : 
ی ورود سپاھيان ورسای به پاريس، انقZب  لحظه

قدری از دست يازيدن به اعمال  پرولتری به
ھا و از آن باIتر  آميِز مرسوم در انقZب خشونت
ھای طبقات باI پرھيز کرد که  انقZب  –در ضد 

رقبايش ھيچ حرف و حديثی برای گرفتن و ابراز 
ھای  خشم خود نيافتند مگر اعدام دو ژنرال به نام

". مان توماس و قضيه ميدان واندوم لوکنت و کله
سپس وی به توضيح ھر کدام از اين موارد 

يکی از افسران طرفدار بناپارت که : "پردازد می
در حمله شبانه مونمارتر شرکت داشت، يعنی 

 جبھه ٨١ژنرال لوکنت، چھار بار به ھنگ 
سZح، در  فرمان داده بود که به روی مردم بی

ميدان پيگال تيراندازی کنند و چون افرادش از 
اجرای اين دستورھا سرباز زده بودند به ھمه 

ای ناسزا گفته بود و افرادش  آنان به نحو وحشيانه
ھم، به جای تيراندازی به زنان و کودکان، خود 

. اش کردند او را پای ديوار گذاشتند و تيرباران
داری که سربازان در مکتب  ھای ريشه عادت

اند، به  ھا آشنا شده کارگر با آن دشمنان طبقه 
محض قرار گرفتن آنان در کنار طبقه کارگر، 

ھمين .  شود دفعه عوض نمی بديھی است که يک
مان توماس را اعدام  گونه سربازان بودند که کله

قضيه ميدان "چنين در مورد  وی ھم".  کردند
دھد که چگونه طرفداران  نيز توضيح می"  واندوم

  دردست سلطنت و حکومت ورسای دست
آميز به  ی تظاھرات مسالمت ديگر به بھانه يک

ھا در حالی که مسلح بودند، به  آن.  خيابان آمدند
تنھا در اين خلع سZح گارد ملی پرداختند و 

شرايط بود که گارد ملی در جواب آتش تفنگ 
ھا با   و آنھا آتش گشود ضد انقZب، به روی آن

ی نبرد فرار کردند، در حالی که  ترک صحنه
تعدادی زخمی و دو عضو گارد ملی به دست 

 .ھا کشته شده بودند آن
چنين در اين سخنرانی به صدور  مارکس ھم

کند که در آن به   آوريل کمون اشاره می٧فرمان 
ی حکومت  مقابله به مثل در برابر اعمال وحشيانه

ورسای در قبال اسرا و زندانيان وابسته به کمون 
اشاره شده بود که منجر به توقف در اعدام 

اما، .  زندانيان توسط حکومت ورسای گرديد
زمانی که حکومت ورسای فھميد اين تھديد تنھا 
يک بلوف بوده است و کمون کسی را اعدام 

کند، بار ديگر اعدام زندانيان را  نکرده و نمی
 .آغاز کرد که تا نفر آخر ھم ادامه يافت

مارکس در بخش بعدی و بسيار مھم اين خطابه 
به توضيح خصوصيات دولت از نوع کمون 

وی .  پردازد  میحکومت کارگریعنوان يک  به
"گويد می  مارس، پاريس با ١٨دم  در سپيده: 

از "  زنده باد کمون"شنيدن فرياد رعدآسای 
ببينيم اين کمون چگونه چيزی .  خواب بيدار شد

اين ابولھولی که شنيدن نام آن خاطر .  است
 ".سازد، چيست؟ بورژواھا را آشفته می

 مارس کميته ١٨وی با نقل قول کوتاھی از بيانيه 
"دھد مرکزی کمون، ادامه می طبقه کارگر : 

تواند به اين بسنده کند که ماشين دولتی به  نمی
صورت موجودش به دست وی بيافتد و او فقط 
بکوشد که اين ماشين را در جھت منافع خودش 

خصلت "در ادامه با بيان اين که ".  به کار اندازد
سرکوبگرانه قدرت دولتی پس از ھر انقZب به 

، به "نحو بيش از پيش بارزتری آشکار شده است
تغييرات شگرفی که کمون بوجود آورد از قبيل 
الغاء ارتش دائمی، حذف نقش کليسا، سيستم 

گذار و ھم مجری  حکومتی ارزان که ھم قانون
است و ھر لحظه قابل تغيير و انجام ھمين 

پردازد، تغييراتی  تغييرات در سيستم قضايی می
بايست برخZف انقZبات گذشته نه فقط  که می

خصلت استبدادی قدرت دولتی را از آن بگيرد 
چرا .  ای باشد برای حذف کامل دولت بلکه مقدمه

که کمون حکومت اکثريت، حکومت استثمار 
 .شدگان بود

مارکس در توضيح اين که کمون چگونه 
پاريس فقط : "دھد گونه ادامه می حکومتی بود اين
توانست مقاومت کند که به علت  از آن رو می

 -محاصره شدن از سوی دشمن، از شّر ارتش 
خZص شده و جای آن را به نوعی گارد  -موجود 

ملی داده بود که توده بدنه آن از کارگران تشکيل 
ی عينی بود که  ھمين وضع داده شده.  شد می

. بايست آن را به نھادی پايدار تبديل کرد اکنون می
به ھمين دليل، نخستين فرمان کمون در مورد 
الغاء ارتش دائمی و جانشين کردن آن با مردم 

 .مسلح بود
کمون از مشاوران شھری که با رای عمومی 

شدند  مردم در نواحی گوناگون شھر برگزيده می
ای پاسخگو  اين افراد در ھر لحظه.  شد تشکيل می

اکثريت اين .  شان پس گرفتنی بود بودند و مقام
اعضاء البته از کارگران يا از نمايندگان 

بايست نه  کمون می.  سرشناس طبقه کارگر بودند
يک اندام پارلمانی، بلکه يک ھيات اجرايی  

۴از صفحه   



 ۶ ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ۶
۵از صفحه   

 ديکتاتوری پرولتاريا
 شکستن ماشين دولتی بورژوايی مارکس و اھميت درھم

٧درصفحه   

کننده، يعنی اجرايی و قانونگذار در عين  عمل
چنان  نيروی انتظامی به جای آن که ھم.  حال باشد

ابزار حکومت مرکزی باشد، بيدرنگ از عناوين 
اش محروم گرديد، و تبديل به ابزاری در  سياسی

دست کمون شد، ابزاری پاسخگو که در ھر 
در .  اش را از دست بدھد توانست مقام لحظه می

ھای  مورد تمامی کارکناِن ھمه ديگر شاخه
کار .  خدمات اداری نيز به ھمين سان عمل شد

عمومی در خدمت دستگاه اداری از خود اعضاء 
ترين مرتبه دستگاه اداری،  کمون گرفته تا پايين

کاری بود که می بايست با مزدی معادل مزد 
به محض برانداختن ارتش ...  کارگری انجام گيرد

دائمی و نيروی انتظامی، اين دو ابزار مادِی 
اعمال قدرت در حکومت سابق، کمون ھمت بر 
آن گماشت که ابزار معنوی سرکوب، يعنی قدرت 
کشيشان را براندازد، فرمانی در جھت جدايی 
کليسا و دولت و خلع مالکيت از ھمه کليساھا، 

ھای زميندار و  ھا به ھيات البته در حدی که آن
 ...مالک تبديل شده بودند، صادر گرديد

کمون شعار حکومت به بھاء ارزان را که شعار 
ھای بورژوايی است، با الغاء دو  ھمه انقZب
ھای دولتی، يعنی ارتش  ی اصلی ھزينه سرچشمه

دائمی و دستگاه کارمندی دولت، عملی کرده 
ی Iزم برای  کمون با اين اوصاف، پايه...  است

ايجاد نھادھای به واقع دمکراتيکی را برای 
در حالی که نه حکومت .  کرد جمھوری تامين می

به بھاء ارزان و نه جمھوری به معنای حقيقی، 
ھا  ھيچ کدام آخرين ھدف وی نبود، ھر دوی اين

که  در حالی...  فقط از مZزمات کمون بودند
تمامی ديگر صور حکومت تا آن روز فقط بر 
ابزار سرکوب و به فرمانروايی از اين طريق 

اين :  راز حقيقی کمون اين بود.  اند تاکيد داشته
ی  اساسا حکومتی بود از آِن طبقه کارگر، زاييده

مند از  نبرد طبقاتی توليدکننده بر ضد طبقات بھره
يعنی خZصه شکل سياسی برخورداری و تملک، 

ای بود که رھايی اقتصادی  آمده سرانجام به دست
کار از قيد سرمايه از راه آن ممکن بود  

ی  ی سياسی توليد کننده سلطه...  پذير گردد تحقق
تواند با ابدی شدن بردگی اجتماعی  مستقيم، نمی

کمون بنابر اين، .  او ھمزيستی داشته باشد
بايست در حکم اھرمی باشد برای برافکندن  می
ھای اقتصادی وجود طبقات، و برافکندن خود  پايه

با رھا شدن کار از قيد سرمايه، .  سلطه طبقاتی
شود و کار توليدی،  ھر آدمی به کار کن تبديل می

ديگر صفتی نيست که به طبقه معينی نسبت داده 
يدکنندگان خلع يد  خواست از خلع کمون می...  شود
 ).تاکيدات از ماست" (کند
طور که در باI آمد، برای مارکس کمون  ھمان
که اعضای آن از تفکرات و جريانات سياسی (

ويژه به دليل اقدامات سياسی و  به)  گوناگون بودند
. حکومتی آن اھميت داشت)  ساختار(شکل 

مارکس ھرگز از اين صحبت نکرد که کمون با 
را به ھمراه آورده )  يا کمونيسم(خود سوسياليسم 

و اساسا در اقدامات کمون چيزی سوسياليستی 
کمون از .  نبود و مد نظر مارکس ھم اين نبود
ی  دست آمده نظر مارکس شکل سياسی سرانجام به

بود که )  ديکتاتوری پرولتاريا(حکومت کارگری 
کرد که به  يدکنندگان خلع يد می بايست از خلع می

) که خارج از بحث اين مقاله است(دIيلی 
شکست خورد و نتوانست به خواست خود جامه 

 . عمل بپوشاند
 به ١٨٧۵که مارکس در بھار "  نقد برنامه گوتا"

 نوشته  ی نتايج تئوريکی تحرير درآورد، در ادامه
شد که کمون پاريس با خود به ارمغان آورد و از 

" جنگ داخلی در فرانسه"چون  اين جھت ھم
مارکس در اين نوشته بر .  اھميت فراوانی دارد

ضرورت و اھميت برنامه انقZبی برای حزب 
طبقه کارگر تاکيد کرده و رفرميسم حاکم بر روح 

از جمله .  کشد را قاطعانه به نقد می"  برنامه گوتا"
مواردی که مورد نقد مارکس قرار گرفت اين بود 

توزيع عادIنه "در ماده سوم به "  برنامه گوتا"که 
بسنده کرده و به توزيع وسائل "  محصوIت کار

ای  اشاره)  اجتماعی کردن وسائل توليد(توليد 
مارکس توزيع محصوIت کار را .  نکرده بود

ای ثانوی در برابر اجتماعی کردن وسائل  مساله
در واقع با اجتماعی کردن .  دانست توليد می

محصوIت "  عادIنه"وسائل توليد بود که توزيع 
يکی ديگر از نقدھای .  يافت کار تازه معنا می

نقد "ترين نکته در  مارکس که از جھاتی اساسی
باشد، به بند دوم برنامه  نيز می"  برنامه گوتا
:  برنامه گوتا آمده بود٢در بند .  شود مربوط می

حزب سوسيال دمکرات آلمان به خاطر يک "
مارکس ".  کند تZش می"  حکومت آزاد"
""نويسد می " اين ديگر چيست؟"  حکومت آزاد: 

. پردازد می"  برنامه گوتا"سپس به نقد اين بند از 
يک "  جامعه امروزی""که  مارکس با بيان اين

ست که در تمام کشورھای با  داری جامعه سرمايه
فرھنگ وجود دارد و کمتر يا بيشتر از پيرايه 

: نويسد ، می"قرون وسطايی رھا شده است
ھمه ...  ھای گوناگون کشورھای مختلف حکومت"

دارای اين وجه مشترک ھستند که بر پايه جامعه 
آن وقت اين ...  باشند مدرن بورژوايی استوار می

شود که در يک جامعه  سوال مطرح می
ای در ماھيت حکومت  کمونيستی، چه دگرگونی
و به کZم ديگر کدام .  صورت خواھد گرفت

ھای  ھای اجتماعی که مشابه فونکسيون فونکسيون
حکومتی کنونی باشند، در آن باقی خواھند ماند؟ 

تواند به طريقه علمی پاسخ داده  اين سوال فقط می
شود و اگر کلمه خلق را ھزار بار ھم با کلمه 
حکومت ترکيب کنيد، حتا به اندازه يک سر 

تر  توانيد به حل اين مشکل نزديک سوزن ھم نمی
 .شويد

داری و جامعه کمونيستی يک  ميان جامعه سرمايه
دوران انقZبی تبديل به ديگری قرار دارد که ھم 

باشد  چنين منطبق با يک دوران گذار سياسی می
ديکتاتوری تواند چيزی جز  که حکومت آن نمی

 . باشدانقZبی پرولتاريا
ديکتاتوری (حاI اين برنامه نه با اين آخری 

سروکاری دارد و نه با ماھيت )  انقZبی پرولتاريا
 ".حکومت آينده جامعه کمونيستی

مرحله "چنين از  ھم"  نقد برنامه گوتا"مارکس در 
چيزی که امروز ما از " (اوليه جامعه کمونيستی

نويسد  ، می)بريم آن به عنوان سوسياليسم نام می
" نقد برنامه گوتا"که از ديگر مطالب مھم 

ھايی که ھنوز  مارکس با بيان نارسايی.  باشد می
در مرحله اوليه جامعه کمونيستی وجود دارد از 

که ھنوز مفھوم بورژوايی "  حق"جمله مساله 
چه ما در اين جا با آن سر و  آن"که  دارد و اين
، يک )مرحله اوليه جامعه کمونيستی(کار داريم 

جامعه کمونيستی است که بر بنياد خاص خود، 
تکامل نيافته بلکه برعکس درست از بطن جامعه 

داری بيرون آمده است و بنابراين از ھر  سرمايه
ھنوز   –اقتصادی، اخZقی و معنوی   –لحاظ 

ای را که از آغوش  عZيم مادرزادی جامعه کھنه
، اين "کند آن بيرون آمده است، با خود حمل می

"نويسد گونه می اما اين عيوب در مرحله اوليه : 
که تازه بعد از درد زايمان   –جامعه کمونيستی 

داری قدم به  ای از درون جامعه سرمايه طوIنی
گريزناپذير   –عرصه وجود گذاشته است 

تر از سامان  تواند عالی وقت نمی حق ھيچ.  باشد می
اقتصادی و تکامل فرھنگی مربوط جامعه 

 ).تاکيد از ماست"(باشد
جا بر آن انگشت  چه که مارکس در اين آن
از .  گذارد، ارتباط عوامل ذھنی و عينی است می

نظر مارکس گذار به کمونيسم مستلزم دگوگونی 
اساسی مادی و فکری است، از جمله پايان جدايی 
کار يدی و ذھنی و تعيين تکليف با مفھوم 

تنھا در آن صورت است که ".  حق"بورژوايی 
ای آزاد و متشکل از  ی کمونيستی، جامعه جامعه
 .ھای آزاد قابل تحقق است انسان

 
آنارشيسم و رفرميسم در برابر ديکتاتوری 

 پرولتاريا
ھا و  در طول تاريخ جنبش کارگری، آنارشيست

ھا دو جريانی بودند که حتا تحت  رفرميست
ھای  پوشش مارکسيسم به مخالفت با ديدگاه

مارکس در رابطه با ديکتاتوری پرولتاريا 
 .برخاستند

ھای رفرميست که  ترين تئوريسين يکی از برجسته
سعی کرد با در برابر ھم قراردادن ديکتاتوری 
در برابر دموکراسی، ديکتاتوری پرولتاريا را 
نفی کند، کارل کائوتسکی بود که کتابی نيز تحت 

به تحرير درآورده "  ديکتاتوری پرولتاريا"عنوان 
در واقع تحريف او از ديکتاتوری .  است

پرولتاريا، با روبروی ھم قراردادن ديکتاتوری 
در برابر دموکراسی و تقليل ديکتاتوری پرولتاريا 
به ديکتاتوری به طور عام، بدون در نظر گرفتن 

ترين تحريف ممکن  ماھيت طبقاتی آن، مبتذل
در اين رابطه "  دولت و انقZب"لنين در .  است
"نويسد می وجه فرق بين  ھيچ کائوتسکی به: 

پارلمانتاريسم بورژوايی که ترکيبی از دمکراسی 
) عليه مردم(و بوروکراتيسم )  نه برای مردم(

است و دمکراتيسم پرولتری که فورا برای 
کن ساختن بوروکراتيسم، اقداماتی به عمل  ريشه

خواھد آورد و قادر خواھد بود اين اقدامات را به 
پايان خود يعنی به نابودی کامل بوروکراتيسم و 
استقرار کامل دمکراسی برای مردم برساند پی 

 ".نبرده است
در واقع دموکراسی بورژوايی که در بھترين 

گيرد باز  خود می حالت آن شکل پارلمانی را به
چيزی نيست و نخواھد بود جز ديکتاتوری 
بورژوازی عليه اکثريت بزرگ جامعه و 

ھا اين را کامZ به اثبات رسانده  ی قرن تجربه
 .است

" ديکتاتوری پرولتاريا"کائوتسکی در کتاب 
بازی اين گونه وانمود  کند تا با مغلطه تZش می

ديکتاتوری انقZبی "کند که منظور مارکس از 
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شکل حکومتی "  نقد برنامه گوتا"در "  پرولتاريا
متاسفانه مارکس "که  وی با بيان اين.  نبوده است

به توصيف مفصل اين نکته نپرداخت تا روشن 
شود که او از ديکتاتوری پرولتاريا چه برداشتی 

"نويسد می"  داشت اللفظی اين جمله  معنی تحت: 
منظور وی جمله مارکس در نقد برنامه گوتا (

، و "از ميان برداشتن دمکراسی است)  است
"گيرد سپس نتيجه می کاربرد اين  مارکس با به: 

اصطZح نه شکل حکومتی بلکه وضعی را در 
تواند در ھر مکانی  نظر داشت که ضرورتا می

وجود آيد که پرولتاريا قدرت سياسی را تسخير  به
اين که مارکس در اين رابطه شکل .  کرده است

شود،  حکومتی را در نظر نداشت، بھتر اثبات می
زيرا او بر اين نظر بود که دوران انتقال در 

از طريق تواند  انگلستان و آمريکا می
 انجام آميز، يعنی به صورتی دمکراتيک مسالمت
 ).تاکيد از ماست"(گيرد

دھد که چگونه  کائوتسکی با اين جمZت نشان می
عنوان يک رفرميست به دامن بورژوازی  به

او .  درغلطيد و به درگاه بورژوازی سجده آورد
ھای امروزی از جمله  چون رفرميست ھم
در واقع بکارگيری "  ھای وطنی رفرميست"
داند و از  را عملی غير دمکراتيک می"  قھر"
او با .  مخالف است"  قھر انقZبی"رو اساسا با  اين

تحريف آشکار نظرات مارکس که در قسمت اول 
ھای متعدد از او آمده است، اين  مقاله و در فاکت

سازد که اساسا  ادعای مضحک را مطرح می
ی  نظر مارکس شکل حکومتی نبوده است و بھانه

کنگره (او نيز اين است که مارکس يکبار 
از )  ١٨٧٢ سپتامبر ٨انترناسيونال اول در Iھه 

آميز در آمريکا و انگليس  امکان گذار مسالمت
 .صحبت کرده است

طور  که مارکس در ھمان سخنان، ھمان اول اين
ھای مھم او آمده،  که در بسياری از آثار و نوشته

از ضرورت انقZب کارگری در اکثر کشورھا و 
گويد و در ارتباط با آمريکا  تجربه کمون سخن می

آميز، در   مسالمتگذارو انگليس تنھا از امکان 
يک شرايط خاص و در آن مقطع مشخص 

. گويد زمانی، در محدودی از کشورھا سخن می
اما نکته مھم که کائوتسکی عمدا خود را به 

 به گذارزند اين است که مارکس از  فراموشی می
 حکومت کارگریبه !  گويد؟ چه چيزی سخن می

. و حکومت کارگری يعنی ديکتاتوری پرولتاريا
چرا که اساسا طبقه کارگر دولت را برای اعمال 
اتوريته خود بر بورژوازی و به اصطZح 

خواھد  مانيفست، خلع يد از خلع يدکنندگان می
وگرنه اساسا دولت به چه درد طبقه کارگر 

ديکتاتوری پرولتاريا برخZف نظر !!  خورد؟ می
که "  از ميان برداشتن دمکراسی"کائوتسکی نه 

به مفھوم اعمال اتوريته پرولتاريا در دوران گذار 
با )  سوسياليسم(ی اول جامعه کمونيستی  از مرحله

ی کمونيستی  بدست گرفتن قدرت سياسی به جامعه
) بورژوايی(است که تمامی آثار مناسبات قبلی 

و .  اند، از جمله دولت در آن محو و نابود شده
درست به ھمين دليل، دولت به مفھومی که در 
جوامع طبقاتی پيشين بود، در دولت کارگری 

يابد در حالی  يعنی ديکتاتوری پرولتاريا زوال می

در تمام " ھجدھم برومر"ی مارکس در  که به گفته
ھای بورژوايی دولت نه زوال بلکه تحکيم  انقZب
به موازات رشد .  دليل آن نيز روشن است.  يافت

پرولتاريا، بورژوازی نيز نياز به دولتی داشت 
که بتواند سلطه خود را در برابر پرولتاريا با 

در .  توسل به قدرت دولتی حفظ و تداوم بخشد
حکومت کارگری اما کارکرد طبقاتی دولت يعنی 
سرکوب اکثريت بزرگ جامعه توسط اقليت از 

يابد  چه که اھميت می بين رفته و در عوض آن
کارکردھای اجتماعی دولت برای تنظيم امور، 

 .سازماندھی توليد و روابط افراد جامعه است
ھا از  برخZف نظر کائوتسکی و ديگر رفرميست

ھای  که ايدئولوگ"  ھای وطنی رفرميست"جمله 
بورژوازی در درون جنبش کارگری بوده  

به لرزه "  ديکتاتوری پرولتاريا"شان با شنيدن  وتن
افتد، ديکتاتوری پرولتاريا نه محو دموکراسی  می

ست که  که برعکس، تعميق دموکراسی در شکلی
خود نديده  پيش از آن جوامع بشری ھرگز به

داران  نه فقط اقتصاد با خلع يد از سرمايه.  است
شود، بلکه  دمکراتيزه می)  يدکنندگان خلع(

طور که لنين گفت ديکتاتوری پرولتاريا  ھمان
با نابودی بوروکراتيسم، )  حکومت کارگری(

کند و اين امکان را  سياست را نيز دمکراتيزه می
ھا بتوانند نه فقط  آورد که تمامی توده بوجود می

در امور سياسی دخالت کنند، بلکه به باIترين 
و البته ھر .  مقامات سياسی نيز انتخاب شوند

لحظه که انتخاب کنندگان اراده کردند بتوانند 
انتخاب شوندگان را عزل کنند و اين گونه از رشد 

گيری بوروکراتيسم جلوگيری کنند  و شکل
موضوعی که در ُمخيله کائوتسکی نيز (

با ).  دانست گنجيد و آن را غيرقابل فھم می نمی
يکی شدن قوای مجريه و مقننه يکی ديگر از 

رود و البته  عوامل رشد بوروکراتيسم از بين می
با دمکراتيزه کردن سيستم قضايی، سيستم فاسد 
قضايی نيز از بين رفته و انتخاب قضات به مردم 

ترين شکل  اين است عالی.  شود واگذار می
دمکراسی که در عين حال زوال دولت در تمام 
اشکال ديکتاتوری و دمکراسی آن نيز ھست و 

طور کلی فراھم  راه را برای محو دولت به
تر اقدامات فوری که  برای توضيح دقيق.  سازد می

حکومت کارگری، حکومتی از نوع کمون و يا 
ناميم يعنی حکومت شورايی  گونه که ما می آن
ھای  بايستی برای گسترش و تامين آزادی می

سياسی و اجتماعی انجام دھد، خواننده گرامی را 
به برنامه سازمان در ارتباط با اقدامات حکومت 

ی تامين اجتماعی، آموزش  شورايی در زمينه
اجباری و رايگان، جدايی دين از دولت و 

  ھای سياسی و غيره ارجاع می آموزش، آزادی
دھيم تا از طوIنی شدن بيشتر مطلب و يا تکرار 
مطالبی که پيش از اين در مقاIت ديگر به طور 

اند، در اين جا جلوگيری  مبسوط توضيح داده شده
 .شود

ی  ھا روی ديگر سکه اما آنارشيست
. ھايی چون کائوتسکی ھستند رفرميست
که وجود دولت به مفھوم  ھا با بيان اين آنارشيست

اعمال اتوريته و بنابر اين شّر مطلق است، با 
ديکتاتوری پرولتاريا و در واقع حکومت 

ترين  برجسته.  خيزند کارگری به مخالفت برمی
پرداز آنارشيسم در دوران مارکس،  نظريه

مارکس در گفتگو با .  ميخائيل باکونين بود
ديدگاه او در )  ١٨۶۴نوامبر (باکونين در لندن 
و در واقع نفی مکانيکی   –رابطه با آزادی 

گونه به نقد  را اين  -ھا  اتوريته توسط آنارشيست
"کشد می آزادی مورد نظر تو، آزادی فردی : 

ست که توسط  است و در واقع ھمان آزادی
پردازان بورژوايی مانند ھابز، Sک و ميل  نظريه

زمانی که راجع به آزادی .  شود تاييد می
کنی که ھيچ کس نبايد به  انديشی، فکر می می

تو نسبت به ھر فرد به . شخص ديگر دستور دھد
اش که در  ی حقوق طور جداگانه و با کليه

ی نھادھای اجتماعی و جمعی  معرض تھديد کليه
تو ھرگز مانند يک .  انديشی مانند دولت است، می

ی بشريت يا فرد به  سوسياليست واقعی درباره
تو از ھر ...  کنی عنوان جزيی از اجتماع فکر نمی

شخصی به عنوان واحدی يا امپراتوری کوچکی 
کنی و من از  از حقوق و امتيازات صحبت می

از نظر من آزادی آزادی .  بشريت به طور اعم
 ".بشر است و نه آزادی فرد

آيا نظم پارلمانی "ای با عنوان  باکونين در مقاله
جامعه ی مدرن : "نويسد ، می"سوئيس بھتر است؟

ھر قدرت به اين واقعيت متقاعد شده است که 
 به سوی سياسی با ھر ريشه و منشايی

(گرايد خودکامگی می وی ).  تاکيد از ماست" 
"نويسد می زمانی که قدرت سياسی برچيده : 
شود بايد آن را با سازماندھی نيروھای توليدی  می

: گفت وی می". و خدمات اقتصادی جايگزين نمود
و "  قدرت را نبايد گرفت، بايد نابودش کرد"
انقZب نبايد برای نابودی دولتی باشد، بايد برای "

 ".نابودی دولت باشد
ھا، جوھر  در برخورد با نظرات آنارشيست

يد از  اصلی مساله اين است که آيا برای خلع
بورژوازی و به منظور مقابله با مقاومت 
کند  بورژوازی که در اشکال گوناگون تZش می

ھم  ی مناسبات را به عقب برگرداند، آن تا چرخه
ی نوينی که تازه از درون آن بيرون  در جامعه

آمده و ھنوز بسياری از خصائل آن جامعه را با 
پرولتاريا نياز به کسب قدرت کشد،  خود يدک می

ھا به اين مساله   مارکسيست!سياسی دارد يا نه؟
ھا  که آنارشيست دھند در حالی پاسخ مثبت می

حل معين و روشنی در پاسخ به  که راه بدون آن
اين سوال داشته باشند، کسب قدرت سياسی توسط 
پرولتاريا را نفی و بدين ترتيب با نفی عمل 
سياسی برای سرنگونی بورژوازی، راه را برای 

 . سازند تداوم اقتدار بورژوازی ھموار می
جنگ "اش بر  انگلس در ھمان مقدمه معروف

تناقضات و ذھنی بودن نظرات "  داخلی فرانسه
او با تشريح .  دھد ھا را توضيح می آنارشيست

ترکيب اعضای کمون که اغلب يا طرفدار 
بZنکی بودند و يا پيرو پرودون، بر روی اين 

رغم اين مساله  گذارد که به مساله انگشت می
اقدامات و تصميمات کمون که براساس 

ھای عينی صورت گرفت درست عکس  ضرورت
به ھمين دليل .  ھا بود نظرات رھبران نظری آن

ھای بعد تاثير نظرات پرودون بر  بود که در سال
جنبش کارگری کاھش يافته و برعکس نظرات 
مارکس بيش از پيش در جنبش کارگری گسترش 

" جنگ داخلی در فرانسه"انگلس در مقدمه .  يافت
"  نويسد می دولت در واقعيت امر چيزی جز : 

 ديکتاتوری پرولتاريا
 شکستن ماشين دولتی بورژوايی مارکس و اھميت درھم

۶از صفحه   
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پنجم ماه مه، سالروز تولد کارل مارکس، برجسته ترين رھبر و آموزگار 
 سال گذشته است، با ٢٠٠از آن روز تاکنون، .  بزرگ کارگران جھان است

وجود اين، جھان سرمايه داری ھمواره از آموزه ھای اين بنيان گذار 
در .  سوسياليسم علمی خصوصا تئوری ارزش اضافی او بر خود می لرزد

گرامی داشت دويستمين سالگرد تولد رھبر کبير پرولتاريای جھان، شايسته 
است تا مروری ھرچند مختصر بر آموزش ھای سياسی و زندگی سراسر 

 . مبارزاتی اين آموزگار بی بديل طبقه کارگر داشته باشيم
 در شھر تِِريِر، ايالت راين پروس متولد ١٨١٨ ماه می ۵کارل مارکس در 

از نخستين نوشته ھائی که از وی به دست آمده و مھم ترين آن انشائی .  شد
انديشه ھای يک مرد جوان، درباره انتخاب "ست که در دبيرستان با عنوان 

نگاشته شده است، چنين بر می آيد که وقتی ھنوز دانش آموز دبيرستان "  شغل
 . بود، با عقايد روشنگران عصر انقZب کبير فرانسه آشنايی داشته است

ما نمی توانيم ھمواره به جايگاه و موقعيتی دست " :در اين نوشته می گويد
مناسبات ما در جامعه می بايد تا .  يابيم که بر اين باوريم سزاوار آن ھستيم

حدودی از قبل برقرار شده باشد، پيش از آن که ما در موقعيتی باشيم که آن 
راھنمای عمده ای که بايد ما را در گزينش شغل مان ....  ھا را تعيين کنيم

نبايد پنداشت که اين دو نفع، .  ياری رساند، رفاه بشريت است و کمال خود ما
بالعکس، طبيعت انسان چنان .  در ستيز با يکديگرند و يکی نافی ديگری

سامان گرفته است که انسان تنھا با تZش برای کمال و خوشبختی ھمنوعان 
 ) (*".خود، می تواند به کمال خويش دست يابد

اگر انسان صرفا به خاطر خودش تZش کند، : "مارکس سپس ادامه می دھد
شايد که بتواند يک عالم و دانشمند نام دار و بزرگ، شاعری سرشناس شود، 

اگر ما  …دبرجسته باش   اما او ھرگز نمی تواند يک انسان حقيقتا کامل و
جايگاھی را در زندگی مان برگزيده باشيم که مقدم بر ھر چيز در خدمت 

چرا که فداکاری .  بشريت باشد، دشواری کار نمی تواند ما را از پای درآورد
رو    بنا بر اين، ما با شادی خودخواھانه و محقری.  ھايی ست به نفع ھمگان

 ". نيستيم، بلکه شادی ھای مان به ھمگان تعلق خواھد گرفت  به رو
ازھمين انشاء به ظاھر ساده و اوليه او، می توان نگاه مارکس نوجوان به 
زندگی و جامعه را دريافت و فھميد که او از از ھمان سال ھای دبيرستان 

 . می ديد" در کمال و خوشبختی ھمنوعان خود"کمال و خوشبختی انسان را، 
مارکس، در ھفده سالگی، دبيرستان را به پايان رساند و برای تحصيل در 
رشته مورد عZقه اش، حقوق و فلسفه، عازم دانشگاه کلن و سپس برلين 

انقZب فلسفی .  اين دوره ای ست که آلمان آبستن تحوIت سياسی ست.  گرديد
که پيش درآمدی بر انقZب سياسی بود، در فلسفه ھگل به اوج خود رسيده 

. ديالکتيک ھگل بر ھمه و ھر چيز، مھر سقوط اجتناب ناپذير می زد.  بود
. ھگل اما، ايده آليست بود و ھمين مساله، فلسفه او را به بن بست کشانده بود
تضاد روش ديالکتيکی ھگل با سيستم فلسفی او که به حقيقتی مطلق و 

خاتمه می يافت و سر از عرفان در   -"روح جھانی"و "  ايده مطلق "-جاويدان
فلسفه و محافظه کاری در سياست در می آورد، به انشعاب در صفوف 

، دانشگاه را با مدرک دکترا ١٨۴١مارکس در .  طرفداران وی انجاميده بود
 . به پايان رساند

تا ھمين ايام، به چنان شخصيت برجسته ای تبديل شده بود که يکی از ھگلی 
در معرفی وی به نويسنده ای به نام برتولد اوئرباخ   -موزز ِھس–ھای جوان 

آماده باش که با بزرگترين و شايد تنھا فيلسوف واقعی زنده مZقات : "نوشت
اما، )   سال تجاوز نمی کند٢۴سن او از (گرچه مرد بسيار جوانی است ...کنی

کسی است که ضربه نھايی را به سياست و مذھب قرون وسطايی وارد 
او آميخته ای از ژرف ترين بينش فلسفی با گزنده ترين طنز .  خواھد آورد

مجسم کن که روسو، ولتر، ھولباخ، لسينک، ھاينه و ھگل در يک .  است
 ".شخصيت جمع شده باشند

وقتی که مارکس تحصيZت دانشگاھی را به پايان رساند، کار خود را با 
گروھی از نمايندگان بورژوازی راديکال ايالت .  روزنامه نگاری آغاز کرد

به مارکس پيشنھاد شد که .  راين، در تدارک انتشار يک ارگان سياسی بودند
راينيشه "اندکی بعد، سردبير نشريه .  مقاIتی برای اين نشريه بنويسد

او، نخستين آثارش .  شد و آن را با مواضعی راديکال انتشار داد"  تسايتونگ
 .را در حمايت از توده ھای فقير و زحمتکش، در ھمين روزنامه نگاشت

را در   -"مسئله يھود"- يکی از آثار معروف خود ١٨۴٣مارکس در پاييز 
در اين اثر، در .  مجادله با برونو بوئر، يکی از ھگلی ھای جوان، نوشت

ھمان حال که اھميت جدايی دين از دولت و رھايی سياسی انسان توضيح داده 
می شود، رھايی سياسی به نقد کشيده می شود و محدوديت ھای آن برمZ می 

مسئله رھايی انسان برای نخستين بار در بعدی اجتماعی مطرح می .  گردد
 . شود

مارکس، پس از آن که محدوديت ھای رھايی سياسی را که انقZبات 
بورژوايی به بار آورده اند، به نقد می کشد، از نياز به يک انقZب ژرف 
برای حل تضادھای اجتماعی موجود و رھايی واقعی و ھمه جانبه ی انسان 

رھايی سياسی از يک سو، تقليل " :سخن می گويد و سرانجام نتيجه می گيرد
انسان به يک عضو جامعه مدنی، به يک فرد مستقِل خود خواه و از سوی 

تنھا ھنگامی که انسان .  ديگر، به يک شھروند، يک شخص حقوقی است
واقعی، انسان منفرد، شھروند تجريدی را از نو در خودش تحليل بَرد و به 
عنوان يک فرد انسانِی، در يک زندگی روزمره، در کار ويژه و در واقعيت 
ويژه اش، ھستِی نوعی گردد، تنھا ھنگامی که انسان، قوای خودش را به 
عنوان نيروھای اجتماعی به رسميت بشناسد و سازمان دھی کند و تنيجتا، 
ديگر قدرت اجتماعی را در شکل قدرت سياسی، از خودش منفک نسازد، 

 ". تنھا از آن ھنگام است که رھايی انسان به فرجام رسيده است
خZصه کZم اين که مارکس، در اين اثر، انقZب اجتماعی را بديل انقZب 

با .  سياسی و رھايی اجتماعی انسان را بديل رھايی سياسی قرار می دھد
وجود اين، آن چه در اين اثر ھنوز ناگفته مانده است، مضمون دقيق اين 

 . انقZب اجتماعی و آن طبقه ای است که رھايی بخش اجتماعی انسان است
در .   به فرانسه رفت و در پاريس اقامت گزيد١٨٤٣مارکس در اواخر سال 

اين جا بود که او با شرکت در جلسات بحث کارگران و محافل سوسياليست، 
در بطن جنبش کارگری قرار گرفت و در ھمين نقطه است که گرايش او به 

اين جھش را به وضوح می .  کمونيسم، شکل قطعی و نھايی به خود می گيرد
در اين اثر است که .  ديد"  مقدمه ی سھمی در نقد فلسفه حقوق ھگل"توان در 

او نه فقط از انقZبی ژرف، ھمه جانبه و از پايه برای رھايی انسان سخن می 
نقش و .  گويد، بلکه پرولتاريا را نيز نيروی رھايی بخش بشريت می داند

اھميت تئوری انقZبی و رابطه تئوری و عمل را نيز در اين اثر، مورد 
 . بررسی قرار می دھد

اين اثر، که نقدی ست بر سر تا پای جامعه آلمان و ديدگاه ھای نظری حاکم، 
. با نقد و تحليل کوتاھی از مذھب، با نگرش ماترياليستی نوين آغاز می گردد

دين تحقق خيالی : "در اين اثر است که مارکس جوان به نقد دين می پردازد
جوھر انسانی است، زيرا جوھر انسانی ھيچ واقعيت حقيقی را از آن خود 

بنا بر اين مبارزه با دين، به طور غير مستقيم، مبارزه با جھانی .  نکرده است
...است که دين عطر معنوی آن است رنج دينی در آن واحد، ھم بيان رنج . 

دين آه انسان سرکوب شده، .  واقعی و ھم اعتراضی به ضد رنج واقعی است
دين، افيون مردم .  قلب دنيای بی قلب، و روح شرايط بی روح است

الغای دين، ھمچون خوشبختی واھی مردم، به معنی خواست برحق  .است
فراخواندن مردم به رھا کردن توھمات، در باره .  خوشبختی واقعی آنان است

شرايط خود، به معنی دعوت آنان به رھا کردن شرايطی است که نيازمند 
بنابر اين نقد دين، در نطفه، نقد دنيای خاکی پر محنتی است که .  توھم است

بنا بر اين وظيفه تاريخ است که با ناپديد شدن دنيای ديگر ...  دين ھاله آن است
وظيفه فوری فلسفه در خدمت تاريخ .  حقيقت، حقيقت اين جھانی را مستقر کند

اين است که با برمZ شدن از خود بيگانگی انسان در شکل مقدس اش، از 
و بدين سان، نقد .  خود بيگانگی در شکل ھای نامقدس آن را نيز افشا کند

 مارکس و زندگی سراسر مبارزاتی او
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آسمان به نقد زمين، نقد دين به نقد حقوق و نقد يزدان شناسی به نقد سياست 
 ". تبديل می گردد

از انقZبی "  مقدمه ی سھمی در نقد فلسفه حقوق ھگل"مارکس ھمچنين، در 
در .  سخن می گويد که تمام بنيان ھای نظام سرمايه داری را دگرگون سازد

بحث رھايی اجتماعی انسان به ميان کشيده شده، اما ھنوز    "مسئله يھود"
اکنون، اما، اين نيروی رھايی بخش، .  طبقه رھايی بخش مطرح نشده بود

با طرح اين مسئله، با يکی از نگرش ھای .  پرولتاريا اعZم می گردد
سوسياليسم تخيلی نيز تسويه حساب می شود که پرولتاريا را نيرويی غير 
فعال می پنداشت که گويا طبقات غير کارگر می بايستی از سر ترحم به آن 

پرولتاريا اکنون در سوسياليسم کارل مارکس، نيرويی زنده، فعال  .  کمک کنند
 .و تاثيرگذار است که رھايی بخش تمام بشريت می باشد

 -پيشرفت ھای نظری مارکس، ھرگز نمی توانست جدا از فعاليت ھای عملی 
مارکس، صرفا .  انقZبی او و رابطه اش با جنبش طبقاتی کارگران، رخ دھد

آثار تئوريک .  او يک فعال عملی جنبش کارگری بود.  يک نظريه پرداز نبود
بر می خاست و    وی تماما مبتنی بر تجربه عملی جنبش بود، از فعاليت عملی

ھمان گونه که قبZ گفته شد، مارکس از ھنگام ورودش به  .تکامل می يافت
پاريس، در رابطه ای تنگاتنگ با جنبش کارگری و سوسياليستی فرانسه قرار 

. عZوه بر اين، با محافل کارگری آلمانی در فرانسه ارتباط داشت.  گرفت
علت آن ھم که مارکس در اين .  ھرچند ھرگز به عضويت اين محافل در نيامد

جوامع عضو نشد، ديدگاه ھای سوسياليسم تخيلی حاکم بر آن ھا و تاکتيک 
اما او، ھمواره  تZش می کرد از طريق .  ھای توطئه گرانه و آنارشيستی بود

رابطه ای که با رھبران اين انجمن ھا برقرار کرده بود، از جھت نظری بر 
 که پس از ديدار با انگلس، قرار شد ١٨٤٤از اواسط .  آن ھا تأثير بگذارد

فعاليت مشترک و مستمری را پيش برند، فعاليت ھای عملی در ارتباط با 
 . کارگران و سوسياليست ھای کشورھای ديگر نيز گسترش يافت

مارکس، به علت فعاليت ھای انقZبی اش، از فرانسه اخراج شد و از 
در بروکسل، تZش وی برای .   در بروکسل بلژيک اقامت گزيد١٨٤٥   فوريه

ايجاد يک حزب پرولتری با نگرش سوسياليسم نوينی که حاوی جھان بينی 
، کميته مکاتباتی ١٨۴۵در اوايل سال .  علمی طبقه کارگر باشد، افزايش يافت

يا ارتباطی کمونيستی در بروکسل تشکيل گرديد که ھدف آن، ايجاد ارتباط با 
اين کميته به زودی توانست .  جنبش ھای کارگری کشورھای مختلف بود

ارتباطاتی با گروه ھای کمونيست در تعدادی از شھرھای آلمان، رھبری 
اتحاديه عدالت در لندن، انجمن ھای پاريسی اتحاديه و چارتيست ھای جنبش 

مارکس در ھمين سال در يک سفر شش ھفته .  کارگری انگليس، برقرار نمايد
ای به انگليس به اتفاق انگلس با رھبران جنبش کارگری چارتيست و 
مھاجرين انقZبی کشورھای مختلف که در انگليس زندگی می کردند، مZقات 

اين تشکل در .  و مذاکره داشت و برای ايجاد يک تشکل بين المللی تZش نمود
مارکس در ادامه و .  ايجاد گرديد"  برادری دمکراتيک" به نام ١٨۴۵سپتامبر 

در بطن اين فعاليت ھای عملی، برای پرداخت کردن ھر چه بيش تر جھان 
بينی نوين و مقابله نظری با انواع و اقسام سوسياليسم غير کارگری، کار 

 . نظری خود را مشترکا با انگلس ادامه داد
 با انگلس در پاريس داشت، روشن شده ١٨۴۴در جريان مZقاتی که در اوت 

پيشنھاد  به.  بود که آن ھا بر سر مسايل مختلف، نقطه نظرات واحدی دارند
 روز در پاريس ماند تا مشترکا نقدی بر نظرات ھگلی ١٠مارکس، انگلس 

ھای جوان به رھبری برونو بوئر و سوسياليسم خرده بورژوايی آن ھا 
اين اثر که نقش اصلی را در تدوين آن، مارکس بر عھده داشت، .بنويسند

در اين مقطع، ھگلی ھای جوان، مواضع راديکال . نام گرفت" خانواده مقدس"
آن ھا در برابر .  گذشته خود را از دست داده و به راست در غلتيده بودند

نظرات مارکس، که پرولتاريا را نيرويی فعال و رھايی بخش می دانست، 
کارگران را توده ی بی حال و منفعلی که مانع ترقی اجتماعی ست، معرفی 

جھانی، فعاليت -از ديدگاه آن ھا، تنھا عنصر فعال در روند تاريخی.  می کردند
در ھمين اثر است که .  داده بودند"  نقدگرايی نقادانه"نظری بود که به آن نام 

وجه اثباتی نظرات ماترياليستی و کمونيستی که پيش از اين نيز در آثار 
 -بودند، مبسوط تر مطرح می گردند و نقش جھانی    مارکس مطرح شده

تاريخی پرولتاريا و رسالت آن در دگرگونی نظم ناانسانی موجود، از 
اما پرولتاريا نمی تواند : "وضعيت کنونی آن اين چنين نتيجه گيری می شود

پرولتاريا نمی تواند .  خود را رھا سازد، مگر با الغاء شرايط زندگی خودش
شرايط زندگی خودش را ملغا سازد، بدون اين که تمام شرايط غير انسانی 
. زندگی جامعه کنونی را که در وضعيت خودش جمع آمده اند، ملغا سازد

. پرولتاريا، بيھوده از مکتب دشوار، اما پوIدين کار طی طريق نمی کند
مسئله اين نيست که اين يا آن پرولتر يا حتا کل پرولتاريا، در اين لحظه چه 

مسئله اين است که پرولتاريا چه .  چيزی را به عنوان ھدف خود در نظر دارد
. ھست و به َحَسب اين ھستی، تاريخا ناگزير به انجام چه چيزی خواھد بود
ھدف و عمل تاريخی اش، پيشاپيش، در شرايط زندگی خودش و نيز در کل 

 ".سازماندھی جامعه بورژوايی کنونی، آشکار و قطعی ترسيم شده است
مارکس و انگلس کار نظری مشترک خود را "  خانواده مقدس"بعد از انتشار 
کتاب .  ادامه دادند١٨٤٥در آواخرسال "  ايدئولوژی آلمانی"با نوشتن 

در اين .  ايدئولوژی آلمانی، نقطه اوج تکامل جھان بينی نوين، تا آن زمان بود
اثر، درک مادی تاريخ، در تمام اجزايش پرداخت می گردد و فلسفه مابعد 

 . ھگلی در معرض انتقادی سخت و کوبنده قرار می گيرد
در ايدئلوژی آلمانی، مارکس و انگلس با تاکيد بر اينکه مناسبات توليد ثابت و 
پايدار نيستند، بلکه گذرا و تاريخی اند، از اين رو در ھر جامعه ای کليت اين 
مناسبات توليدی، ساخت اقتصادی جامعه، يعنی آن بنيان اقتصادی را تشکيل 
می دھند که تعيين کننده اَشکال معين آگاھی اجتماعی، نھادھا و مؤسسات 

از ھمين روست که در مراحل .  معين سياسی، حقوقی، مذھبی و غيره است
مختلف تکامل تاريخ بشريت، به َحَسب مناسبات معين توليدی که منطبق با 
سطح معينی از تکامل نيروھای مولده شکل گرفته اند، اَشکال معينی از 
آگاھی اجتماعی، نھادھا و مؤسسات سياسی و حقوقی شکل گرفته و با تغيير 

اين آگاھی نيست که زندگی را "بر اين مبنا، .  اين مناسبات، دگرگون شده اند
يا آنگونه که ".  تعيين می کند، بلکه زندگی است که تعيين کننده آگاھی است

مارکس بعدا در مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسی به شکل روشن تری می 
"گويد اين آگاھی انسان ھا نيست که ھستی آن ھا را تعيين می کند، بلکه : 

بالعکس، ھستی اجتماعی آن ھاست که تعيين کننده آگاھی اجتماعی آن ھا می 
 ".باشد

اين که ھستی اجتماعی تعيين کننده آگاھی اجتماعی است، در عين حال بدين 
معناست که در يک جامعه طبقاتی، اَشکال مختلف آگاھی اجتماعی، دارای 

به .  منشأ طبقاتی است و آگاھی مسلط نيز، عموما آگاھی طبقه حاکم است
طبقه ای که نيروی مادی حاکم در جامعه است، در عين حال : "عبارت بھتر

طبقه ای که وسايل توليد مادی را در اختيار .  نيروی فکری حاکم نيز ھست
دارد، وسايل توليد ذھنی را نيز کنترل می کند، به طوری که، عقايد آن 

عقايد .کسانی که فاقد وسايل توليد ذھنی ھستند، در مجموع، تابع آن است
حاکم چيزی بيش از بيان آرمانی مناسبات مسلط مادی، مناسبات مسلط مادی 
ای که به عنوان عقايد نتيجه گرفته می شوند و در نتيجه بيان آرمانی 
مناسباتی که يک طبقه را طبقه حاکم می سازد و در نتيجه، عقايد و پندارھای 

 ".Iزم برای استيZی آن را نيز به وجود می آورد، نيست
در ايدئولوژی آلمانی، بنيان گذاران سوسياليسم علمی با نشان دادن ديالکتيک 
تکامل نيروھای مولده و مناسبات توليد، قانونمندی عام تحوIت اجتماعی، 
جايگزينی شيوه ھای توليد به جای يکديگر و تکامل مترقی تاريخ را آشکار 

بر مبنای چنين درکی ماترياليستی، قانونمندی درونِی تکامل تاريخ .  نمودند
کشف و قوانين عينِی حاکم بر تکامل جامعه و روند قانونمند تکامل تاريخ 

"اينگونه توضيح داده می شود مناسبات توليد بورژوايی، آخرين شکل : 
متضاد نه به معنای تضاد فردی، بلکه   -متضاد روند اجتماعی توليد است 

در عين حال   -نشأت می گيرد    تضادی که از شرايط اجتماعی وجود افراد
نيروھای مولده ای که در درون جامعه بورژوايی تکامل می يابند، شرايط 

از اين روست که با اين .  مادی حل اين تضاد را نيز فراھم می آورند
 ". فرماسيون اجتماعی، پيش تاريخ جامعه بشری به فرجام می رسد

با اين کشف بزرگ و دوران ساز مارکس، روشن شد که کمونيسم يک 
ھمان قوانينی که در طول تاريخ بشريت، پيدايش و .  ضرورت تاريخی ست

اجتماعی را اجتناب ناپذير ساخته اند،   - زوال فرماسيون ھای اقتصادی
اکنون نيز ھمان قوانين، زوال نظام سرمايه داری و پيدايش نظام کمونيستی 

 .را به امری اجتناب ناپذير تبديل نموده اند
نظريات مارکس، تدريجا در ميان کارگران و محافل  تا اين دوره،

مقبوليت بيشتری برخوردار می مدام از سوسياليست رواج پيدا می کرد و 
اتحاديه عدالت که پس از انتقال به لندن، خصلت بين المللی يافته بود و .  شد

 به اين ١٨۴۶از کارگران مليت ھای مختلف تشکيل می شد، تا اواخر سال 
 به ژوزف مول ١٨۴٧لذا، در ژانويه .  نظرات گرايش پيدا کرده بود

ماموريت داد که با مارکس و انگلس مZقات کند و برای تجديد سازماندھی 
 . اتحاديه، از آن ھا برای عضويت دعوت به عمل آورد

، در لندن ١٨۴٧اولين کنگره اتحاديه که در تابستان .  اين ديدار انجام گرفت
برگزار می شد، از مارکس و انگلس نيز برای عضويت و حضور در کنگره 

اگر چه مارکس نتوانست در اين کنگره حضور يابد، .  دعوت به عمل آورد

 مارکس و زندگی سراسر مبارزاتی او



 ١٠ ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ١٠

٩از صفحه   

١١درصفحه   

در اين .  اما، انگلس به نمايندگی از انجمن پاريس در اين کنگره شرکت کرد
ماده .  نام گرفت"  اتحاديه کمونيست"کنگره نام اتحاديه عدالت تغيير کرد و 

ھدف اتحاديه، سرنگونی بورژوازی، حکومت : "اول اساسنامه اعZم می کرد
کارگری، الغاء جامعه بورژوازی کھنه مبتنی بر تضادھای طبقاتی و استقرار 

 ".جامعه ای نوين، بدون طبقات و مالکيت خصوصی است
که مارکس نوشتن آن را در "  فقر فلسفه"ھمزمان با تشکيل اين کنگره، کتاب  

را در "  فقر فلسفه"مارکس .  شروع کرده بود، انتشار يافت   ١٨۴٧نيمه اول 
. ، اثر پرودن و سوسياليسم تخيلی خرده بورژوايی وی نوشت"فلسفه فقر"نقد 

در آن ايام، نظرات و مواضع پرودن، در ميان کارگران فرانسوی، طرفداران 
از اين رو، نقد نظرات پرودن که می کوشيد با طرح .  زيادی پيدا کرده بود

ايده ھای رفرميستی و اصZح طلبانه بر اھداف انقZبی طبقه کارگر سرپوش 
بگذارد و با نظرات خيال بافانه در مورد انطباق سرمايه داری با منافع 

در اين اثر، .  حائز اھميت جدی بود زحمتکشان، کارگران را گمراه سازد،
مارکس ضمن نقد نظرات پرودن، نظرات فلسفی و اقتصادی خود را مطرح 

اگر چه در اين اثر فرمول بندی ھای درک مادی تاريخ، جامع تر از .  می کند
آثار پيشين او مطرح می شوند، اما آن چه در اين اثر به ويژه حائز اھميت 
جدی ست، نظرات اقتصادی اوست که نقطه ی عزيمت تئوری ھای اقتصادی 

" نوشت١٨٨٠چنانچه خود وی در سال .  مارکس محسوب می شوند فقر : 
 سال کار، آن نظريه ای ٢٠فلسفه، حاوی نطفه ھای آن چيزی ست که پس از 

در آخرين فصل فقر فلسفه، ادعاھای ".  می شود که در کاپيتال تکامل يافت
پرودن در مورد بی ثمری اعتصابات و اتحاديه ھا برای طبقه کارگر نقد می 
شوند و نقش اعتصابات و اتحاديه ھا در بھبود وضع مادی طبقه کارگر و 

رابطه مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه .  تشکل اين طبقه نشان داده می شود
کارگر، ضرورت متشکل شدن کارگران در يک حزب سياسی و نياز به يک 
انقZب، برای دگرگونی نظام سرمايه داری و استقرار نظام سوسياليستی نيز 

 .مورد بحث قرار می گيرند
، دومين کنگره اتحاديه کمونيست تشکيل ١٨۴٧در آخرين روزھای نوامبر 

. مارکس نيز در اين کنگره که ده روز به درازا کشيد، حضور يافت.  شد
Zابھامات و ترديدھايی که در ميان برخی .  توضيح داد   نظرات خود را مفص

اصول پايه ای به اتفاق آرا   .اعضای اتحاديه وجود داشت، برطرف گرديد
پذيرفته شد و کنگره مسئوليت نوشتن برنامه نظری و عملی حزب را به 

، "مانيفست حزب کمونيست"اين برنامه، به نام . مارکس و انگلس محول نمود
جای "  انسان ھا ھمه برابرند"شعار قديمی اتحاديه .   آماده شد١٨۴٨تا ژانويه 

اين شعار آنگونه که .  داد"  کارگران جھان متحد شويد"خود را به شعار جديد 
"مارکس می گويد ، و "اعZم عمومی خصلت انترناسيوناليستی پيکار بود: 

 .بدين طريق، نخستين سازمان بين المللی پرولتاريائی شکل گرفت
بورژوازی مقدم بر ھر :"مارکس در مانيفست، با بيان اين حکم تاريخی که 

نابودی آن و پيروزی پرولتاريا، ھر . چيز گورکنان خود را به وجود می آورد
، عمZ به بورژوازی و تمام مرتجعينی که مدافع نظام "دو به يکسان ناگزيرند

يک جنگ طبقاتی تمام .  بردگی کار مزدبگيری ھستند، اعZم جنگ می دھد
ھدف فوری کمونيست ھا، تشکل : "عيار در مقياس جھانی که در اين جنگ

پرولتاريا به صورت يک طبقه، سرنگونی حکومت بورژوازی و کسب 
 ". سترياقدرت سياسی توسط پرولتا

"مانيفست می گويد کمونيست ھا ھيچ گونه منافعی جدا از منافع پرولتاريا : 
ندارند و ھيچ گونه اصول فرقه ای از خودشان در نمی آورند که بخواھد 

نتيجه گيری ھای نظری .  جنبش کارگری را در چارچوب آن بگنجانند
کمونيست ھا، ابدا مبتنی بر انديشه ھا و يا اصولی که توسط اين يا آن به 
اصطZح مصلح جھانی کشف يا اختراع شده باشد، نيست، بلکه صرفا بيانگر 
مناسبات واقعی ھستند که از يک مبارزه طبقاتی موجود، از يک جنبش 

ھدف فوری ...  تاريخی که در برابر ديدگان ما، جريان دارد، منشاء می گيرد
کمونيست ھا، تشکل پرولتاريا به صورت يک طبقه، سرنگونی حکومت 

صفت مميزه .  بورژوازی و کسب قدرت سياسی توسط پرولتارياست
کمونيسم، الغای مالکيت به طور کلی نيست، بلکه الغای مالکيت بورژوازی 

از آنجايی که مالکيت خصوصی بورژوازی، آخرين و کاملترين مظھر .  است
آنچنان توليد و تملک محصولی است که بر تضادھای طبقاتی و استثمار فرد 
از فرد مبتنی ست، بنابراين تئوری کمونيست ھا را می توان در يک جمله 

 ".الغای مالکيت خصوصی:خZصه کرد
 ١٨۴٨ھنوز چند روزی از چاپ مانيفست نگذشته بود که انقZب فوريه  

مردم .  ، آغاز گرديد١٨۴٨فرانسه، به عنوان پيش قراول انقZبات اروپايی 
يک ماه بعد، وين با انقZب .  پاريس، سلطنت لويی فيليپ را سرنگون کردند

اين موج سپس به .  چند روز پس از آن، برلين سنگر بندی شد.  روبرو گرديد
در بلژيک، جايی که مارکس اقامت داشت، .  ايتاليا، لھستان و مجارستان رسيد

فشار .  اين شور و ھيجان انقZبی در ميان مردم در حال شکل گرفتن بود
مارکس و ينی وستفالن ھمسر وی، توسط .  حکومت به انقZبيون افزايش يافت

. به فرمان شاه بلژيک، مارکس از اين کشور اخراج شد.  پليس دستگير شدند
. مارکس، بار ديگر به فرانسه رفت.  اتھام وی خريد سZح برای کارگران بود

کشوری که پرولتاريای انقZبی، نقش اصلی را در سرنگونی رژيم سلطنتی 
 .ايفا کرده بود و با قدرت سZح، جمھوری را برقرار ساخته بود

در فرانسه، بحث در ميان تبعيدی ھای آلمانی در جريان بود که وظيفه آن ھا 
اکنون چيست و چه بايد بکنند؟ گروھی که تحت تأثير بZنکيست ھا قرار 
داشتند، بر اين عقيده بودند که بايد مسلحانه وارد آلمان شوند و انقZب را در 

مارکس با اين شيوه ھای توطئه گرانه مخالف بود و خواھان .  آن جا برپا کنند
با چنين ايده ای، مارکس به .  سازمان دھی توده ای برای برپايی انقZب بود
با توجه به اختZف نظرھايی .  اتفاق انگلس در آوريل ھمان سال وارد کلن شد

نحوه    که در ارتباط با چگونگی وحدت آلمان با اتحاديه کارگران کلن و نيز
فعاليت انجمن ھای صنفی داشتند، انجمن ھايی که بدون توجه به مسائل 
سياسی، کارشان را فقط روی فعاليت ھای صنفی و اقتصادی متمرکز کرده 
بودند، و نيز اختZف نظرھايی که بر سر بی توجھی آنان به مطالبات 
دمکراتيک و شيوه برخورد با جريانات دمکرات داشتند، مارکس و انگلس در 
يک سازمان دمکرات عضو شدند تا بتوانند از طريق ارگانی که در حال 
سازمان دھی آن بودند، تأثير نظری و عملی خود را بر کل جنبش و تدارک 

نخستين شماره اين نشريه که .  برای ايجاد حزب پرولتری بر جای بگذارند
 با سردبيری ١٨۴٨نام داشت در اوايل ژوئن "  نويه راينيشه تسايتونگ"

 .مارکس انتشار يافت
مقاIتی که در اين نشريه انتشار يافت، نشان می داد که بر خZف ظاھر قضيه 
که ارگان يک تشکل دمکرات بود، از موضع پرولتری و دفاع از منافع طبقه 

نويه "در آن دوره .  کارگر، مسايل را مورد تجربه و تحليل قرار می دھد
، تنھا روزنامه ای در جھان بود که با شور و احساس، از "راينيشه تسايتونگ

در فاصله .  کارگران فرانسوی و قيام ژوئن آن ھا عليه بورژوازی دفاع نمود
يک سالی که اين روزنامه انتشار يافت، مارکس و انگلس مجموعا متجاوز 

، مارکس به اتھام نقض ١٨۴٩در فوريه .   مقاله و مطلب نوشتند۴٠٠   از
. قانون مطبوعات و برانگيختن مردم به شورش، به دادگاه فرا خوانده شد
مارکس در دادگاه از مواضع نشريه دفاع کرد و با افشای تمام نظم موجود 

"گفت اکنون نخستين وظيفه مطبوعات اين است که تمام شالوده ھای نظم : 
انتشار .  دادگاه دليلی بر محکوميت نيافت".  سياسی موجود را رسوا سازند

 .روزنامه ادامه پيدا کرد
از .  مارکس بر تZش خود برای ايجاد حزب پرولتاريائی افزوددر اين زمان، 
، فعاليت خود را در ارتباط با اتحاديه کارگران کلن ١٨۴٨اواخر پاييز 

با گسترش و نفوذ نظريات مارکس در اتحاديه، ژوزف مول .  افزايش داده بود
پس .  که از دوستان نزديک مارکس بود به عنوان رياست اتحاديه انتخاب شد

از تحت تعقيب قرار گرفن ژوزف مول و متواری شدن وی، از مارکس 
مارکس علی رغم اين که به .  خواسته شد تا رياست اتحاديه را به عھده بگيرد

علت کار فراوانی که داشت و اين پيشنھاد را قبZ  نپذيرفته بود، اکنون اين 
وظيفه را نيز بر عھده گرفت و به عنوان رئيس اتحاديه کارگران کلن برگزيده 

 .شد
اما در پی شکست قيام، دستور اخراج مارکس از پروس صادر گرديد و  

آخرين .  تشديد شد"  نويه راينيشه تسايتونگ"سرکوب ھيئت تحريريه روزنامه 
مارکس و .   با حروف قرمز انتشار يافت١٨۴٩ مه ١٩شماره روزنامه در 
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١٢درصفحه   

"انگلس در اين شماره خطاب به کارگران نوشتند تحريريه نويه راينيشه : 
تسايتونگ، به ھنگام وداع، از شما به خاطر ھمدردی که با آن نشان داديد، 

آخرين کZم آن ھا، ھمواره و در ھمه جا، رھايی طبقه .  سپاسگزاری می کند
اما ضد انقZبی که حاکم شده .  مارکس عازم پاريس شد".  کارگر خواھد بود

چاره ای جز حرکت به .  بود، ديگر مارکس را در پاريس تحمل نمی کرد
 .سوی لندن نبود

نخستين سال ھای سکونت در لندن، دوران سخت و دردناکی برای مارکس 
 تا ١٨۵٠در فاصله .  سال ھايی که با فقری دھشتناک رو به رو بود.  بود

اما تمام .   ساله خود را از دست داد٨ ماھه و ١٨ سه فرزند يک ساله، ١٨۵۵
دشواری زندگی شخصی او ھرگز نتوانست تأثيری بر تZش مبارزاتی وی 

به رغم سکون، سرکوب و اختناقی که بر اروپا حاکم شده بود، به .  بگذارد
برای مطبوعات کارگری مقاله می نوشت و برای .  فعاليت ھای خود ادامه داد

کند، از تابستان    اينکه بتواند اندکی از ھزينه ھای زندگی خانواده را تامين
 .می نوشت" ديلی نيويورک تريبيون"، مقاIتی ھم برای روزنامه ١٨۵١

 يکی از درخشان ترين آثار ١٨۵٢سال    به رغم شرايط موجود، مارکس در
که "  انقZب"را برای نشريه "  ھيجدھم برومر لويی بناپارت"خود، يعنی 

انتشار می يافت، "  ژوزف ويده ماير"توسط يکی از نزديک ترين رفقايش، 
که در "  ھيجدھم برومر لوئی بناپارت"مارکس در اثر بی ھمتای خود .  نوشت

 نوشته شد، تحليل خود را از روند ١٨۵٢ تا مارس ١٨۵١فاصله دسامبر 
مارکس در .  مبارزات طبقاتی در فرانسه تا کودتای لوئی بناپارت بسط می دھد

اين اثر، به مقايسه و تفاوت ھای انقZبات بورژوائی و انقZبات پرولتری می 
"پردازد و می گويد که  انقZبات بورژوائی، به گذشته پناه می برند و از : 

گذشته مدد می گيرند، اما انقZبات پرولتری به آينده نظر دارند و تمام خرافات 
 ".گذشته را جاروب می کنند

مارکس پيش از اين نيز، در مجله تئوريک اتحاديه کمونيست که به سردبيری 
وی در انگليس انتشار می يافت، يک جمع بندی از انقZب فرانسه و مبارزه 

ارائه داده بود، که بعدھا تحت     از فرانسه١٨۵٠ تا ١٨۴٨طبقات در سال 
در اين اثر، آن چه را که .  انتشار يافت"  مبارزات طبقاتی در فرانسه"عنوان 

در مانيفست به عنوان يک جمع بندی کلی از تاريخ بشريت، تاريخ سراسر 
يعنی .  مبارزه طبقات بيان شده بود، در يک رويداد زنده نشان داده می شود

 فرانسه، قدم به قدم در اين اثر تعقيب و تضادھای ١٨۴٨انقZب فوريه 
اجتماعی، منابع طبقاتی متضاد و طبقات درگير در مبارزه، به دقت تشريح 

کارگران با بورژوازی متفقا دست به انقZب فوريه زدند و کوشيدند .  می شوند
پرولتاريا نيروی اصلی .  تا در کنار بورژوازی منافع شان را تحقق بخشند

سنگرھای نبرد خيابانی انقZب فوريه بود و نقش مھمی را در سرنگونی لويی 
با اعZم .  سلطنت برچيده شد و جمھوری اعZم گرديد.  فيليپ ايفا کرده بود

و بورژوازی، ھنگامی    جمھوری و در کشاکش نبرد ميان پرولتاريا
بورژوازی ھمه طبقات و اقشار غير پرولتر و حتا لومپن پرولتاريا را    که

پشت سر خود عليه پرولتاريا بسيج کرد، تعرضات پی در پی خود، عليه 
يا .  بورژوازی، کارگران را مجبور به قيام کرد.  پرولتاريا را آغاز نمود

"آنگونه که مارکس می نويسد برای کارگران چاره ای جز اين که يا از : 
جواب کارگران، قيام .  گرسنگی بميرند يا دست به حمله زنند، باقی نماند

اين قيام، نخستين نبرد بزرگ ميان دو طبقه ای ست که جامعه .  ژوئن بود   ٢٢
 ".نوين را به انشعاب کشانده اند

 ھزار زندانی ٣ روز قھرمانانه جنگيدند و بورژوازی با قتل عام ۵کارگران 
پرولتاريا، تازه پس از . " ھزار کارگر ھم تبعيد شدند١۵.  از آنان انتقام گرفت

شکست اش، به اين حقيقت ايمان آورد که کوچک ترين بھبود وضع اش در 
و اين تخيل اگر بخواھد .  محدوده جمھوری بورژوايی، خيالی بيش نيست
نکته بسيار مھم در کتاب ".  واقعيت بخشد، چونان جنايتی تلقی خواھد شد

اين است که برای نخستين بار صريحا واژه "  مبارزات طبقاتی در فرانسه"
ديکتاتوری پرولتاريا به کار می رود و ضرورت آن به عنوان يک مرحله 
گذار، برای الغای اختZفات طبقاتی و دگرگونی کل مناسبات اجتماعی مطرح 

 نظريه و ايده ای که بعدھا لنين با درس گرفتن از ھمين آموزه ھای .می شود
 .به تفصيل تبيين کرد" دولت و انقZب"مارکس، آن را در 
 و سلطه ی ارتجاع در اروپا، منجر به رکود ١٨۴٨  -  ۴٩شکست انقZبات 

دمکراتيک   -   سياسی جنبش ھای انقZبی کارگری و جنبش ھای انقZبی
تشکل ھای کارگری زير .  آزادی ھای سياسی محدود نيز برچيده شد.  گرديد

اعتصابات ممنوع و .  فشار قرار گرفتند و اغلب غير قانونی اعZم گرديدند

کارگران پيشرو، دستگير و روانه زندان شدند يا ناگزير به مھاجرت 
اين اوضاع منجر به عقب نشينی طبقه کارگر و تغيير شکل مبارزه، .  گرديدند

سرمايه داری يک .  از مبارزه ای سياسی به مبارزه ای اقتصادی گرديد
سياسی را پشت سر گذارد و وارد يک دوره ی رونق   -بحران اقتصادی 

، به اين نتيجه رسيد که با توجه ١٨۵١مارکس حدودا از اوايل .  اقتصادی شد
به سپری شدن مرحله بحران اقتصادی و فرا رسيدن مرحله رونق و 
شکوفايی اقتصاد، احتمال وقوع فوری انقZبات نيست، بلکه بايد در انتظار 
ماند تا سرمايه داری مرحله رونق اقتصادی را پشت سر بگذارد و دوباره 

 .وارد مرحله بحران گردد تا اعتZی مجددی در جنبش رخ دھد
 صحت پيش بينی ھای علمی مارکس را نشان ١٨۵٧بروز بحران اقتصادی  
اکنون زمان آن فرا رسيده بود که نتيجه تمام مطالعات و يافته ھای .  داد

 آغاز شده بود، به شکلی ھمه جانبه جمع بندی ١٨۴٠اقتصادی خود را که از 
به رغم بيماری مداوم و تZش برای تأمين ھزينه ھای زندگی خانواده .  کند

اش، از ھر فرصتی در روز برای ادامه تحقيقاتش در کتابخانه موزه بريتانيا 
استفاده می کرد و شب ھا مشغول نوشتن طرح اوليه اثری بود، که بعدھا به 

در حالی که مارکس در تدارک نھايی کردن اثر .  انتشار يافت"  کاپيتال"نام 
خود برای انتشار بود، يکی از آرزوھای ديرينه وی، يعنی حزب جھانی 

، شورای اتحاديه ھای ١٨۶٠در سال .  کارگران، در حال متولد شدن بود
تشکيل    ١٨۶٣در آلمان، اتحاديه عمومی کارگران در .  لندن شکل گرفت

کارگران به ويژه در انگليس و فرانسه به مبارزه سياسی روی آورده .  گرديد
ھمه اين فاکت ھا نشان از رشد آگاھی و سازمان يافتگی کارگران در .  بودند

کارگران به ضرورت ايجاد يک تشکيZت بين .  سطحی کامZ جديد می داد
پی برده "  اتحاديه کمونيست"دمکرات ھای برادری و حتا "المللی فراتر از 

 .بودند
انجمن بين المللی "، اجZس افتتاحيه ١٨۶۴ سپتامبر ٢٨در 

(  کارگران اجZس، کميته ای را انتخاب .  برگزار شد)  انترناسيونال اول" 
اين .  کرد که تا برگزاری کنگره، قواعد و مقررات انجمن را آماده سازد

کميته که در حقيقت نقش کميته مرکزی را بر عھده داشت، يک کميته جانبی 
مارکس، برجسته .  ايجاد کرد که آنھم حدودا نقش کميته اجرايی را داشت

بدين سان انترناسيونال اول تاسيس شد،    .ترين عضو اين ھر دو کميته بود
وقتی .  برنامه و اساسنامه آن نيز توسط خود مارکس تھيه و تنظيم گرديد

دشواری و در ھمان حال عظمت کار مارکس در نگارش اسناد برنامه ای و 
اساسنامه ای فوق و الذکر درک می شود که در نظر داشته باشيم، در آن 
مقطع، اغلب کارگران ھنوز تحت تاثير جريانات رفرميست و سکتاريست 

وابسته به پرودونيسم، Iساليسم، اوئنيسم، قرار داشتند و يا رسما خود را 
 .تعاونی گرايی و سنديکاليسم می دانستند

اين که مارکس با چه استادی و مھارتی اين وظيفه دشوار را انجام داد تا 
بتواند نتيجه کار با اھداف و وظايف سازمان بين المللی کارگران انطباق 
داشته باشد، خطابيه افتتاحيه اجZس و اساسنامه موقت آن، به خوبی آن را 

در  با اين ھمه، مارکس خود نيز طی نامه ای به انگلس.  نشان می دھد
توضيح رمز موفقيتش، بر اين نکته مھم و بسيار آموزنده تأکيد می کند که، 
آن چه راھنمای عمل اش بود، پای بندی به اصول و انعطاف در تاکتيک 

"به عبارت ديگر.  بوده است Iزم است که در کردار استوار و در روش : 
 ".منعطف بود

مارکس در خطابيه افتتاحيه انجمن بين المللی کارگران که يکی از آثار 
کسب قدرت سياسی وظيفه "ماندگار اوست، ضمن اين نتيجه گيری که 

، بZفاصله نياز به حزب سياسی طبقه کارگر "سترگ طبقه کارگر شده است
را به عنوان پيش شرط ضروری برای پيروزی و کسب قدرت سياسی ذکر 

طرح اين دو نکته مھم، يعنی کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر . می کند
و نياز به حزب سياسی، نقدا به معنای مرزبندی روشنی با رفرميسم و 
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 مارکس و زندگی سراسر مبارزاتی او
در مقدمه آيين نامه موقت انجمن بين المللی .  آنارشيسم در جنبش کارگری بود

تاکيد بر استقZل طبقاتی و    نيز، مارکس با)  انترناسيونال اول(کارگران 
رھايی طبقات کارگر بايد توسط : "مبارزاتی طبقه کارگر، متذکر شده است که
برای رھايی طبقات کارگر، نه    خود طبقات کارگر صورت بگيرد و مبارزه

مبارزه ای به خاطر کسب امتيازات و انحصارات، بلکه مبارزه ای برای 
 ".حقوق و وظايف برابر و الغای ھر گونه سلطه طبقاتی ست
در اين مدت و در پی .  سه سال از ايجاد و تاسيس انترناسيونال اول گذشته بود

تZش پيگير و مدام مارکس در مبارزه نظری با رفرميسم و آنارشيسم و نيز 
رشد مبارزات طبقه کارگر در آن مقطع زمانی، نظرات سياسی و اقتصادی 
. مارکس به عنوان نظرغالب در درون انترناسيونال اول پذيرفته شده بود
درست در زمانی که مارکس در عروج و اوج شکوفايی خود بود، اثر 

مارکس در اين اثر .   انتشار يافت١٨۶٧در سال )  سرمايه(جاويدان او کاپيتال 
تاريخی و ماندگار خود با کالبد شکافی تام و تمام شيوه توليد سرمايه داری، 
تمام جوانب اين شيوه توليد را مورد بررسی قرار می دھد و به شکلی 
مشخص نشان می دھد که چرا نظام سرمايه داری بايد جای خود را به نظامی 

 .کمونيستی بسپارد
مارکس، در کاپيتال، با خZقيتی بی بديل استثمار طبقه کارگر را که ھمانا کار 

او .  پرداخت نشده کارگر و تصاحب آن توسط سرمايه دار است، برمZ ساخت
تمام جوانب اين مسئله را شکافت و توضيح داد که چگونه ممکن است 

رعيت وابسته به ارباب دوران  کارگری که نه برده دوران باستان است و نه
قرون وسطا، بلکه در ظاھر امر به عنوان يک انسان آزاد و متساوی 
الحقوق، وارد معامله با سرمايه دار می شود و آزادانه نيروی کارش را بنا به 
ارزش آن می فروشد، استثمار می شود؟ توضيح و تبيين مفصل شکل 

با .  استثمار سرمايه، يکی از خدمات بزرگ مارکس به پرولتاريای جھان بود
اين کشف، سZح علمی قدرتمندی در دست طبقه کارگر در مبارزه عليه 

 .سرمايه و سرمايه داری قرار گرفت
مارکس فقط يک فيلسوف، اقتصاددان، تئوريسين و نظريه پرداز با اين ھمه، 

او در عرصه پراتيک مبارزاتی و سازماندھی طبقه .  رھايی طبقه کارگر نبود
با تشکيل انجمن بين المللی کارگران .  کارگر نيز نقشی فعال و بی بديل داشت

، فعاليت عملی مارکس برای انسجام ١٨۶۴در سال )  انترناسيونال اول(
او .  بخشيدن به اتحاد بين المللی کارگران، در انترناسيونال تمرکز يافته بود

تZش خستگی ناپذيری برای گرد آوری گردآن ھای بين المللی طبقه کارگر 
کارگری کشورھای    ارتباط با جنبش .به زير پرچم انترناسيونال مبذول داشت

مختلف، تدارک اجZس ھای بين المللی کارگری، تدوين گزارشات، تھيه 
قطعنامه ھای مربوط به مسائل تاکتيکی جنبش کارگری، مطالبات فوری 
کارگران، مباحثات درونی شورای عمومی، مجموعه وظايفی بودند که بر 

مارکس ھمواره تZش می کرد کارگرانی را که در . دوش مارکس قرار داشت
آن مقطع تحت تاثير گرايشات سوسياليستی مختلف قرار داشتند، با وجود 

اما اين بدان معنا نبود که گذشت ھای غير اصولی کند .  اختZفات، متحد سازد
يا از تZش برای افشاء و انفراد گرايشات سوسياليستی غير کارگری دست 

چرا که بدون منفرد ساختن و افشاء اين گرايشات انحرافی، اتحاد .  بردارد
در حقيقت انترناسيونال از آن .  پايدار پرولترھای سراسر جھان ممکن نبود

رو ايجاد شده بود که سازمان واحد رزمنده جھانی پرولتاريا را جايگزين 
  .فرقه ھای سوسياليستی نمايد

در دوران حيات پر افتحار انترناسيونال اول بود که، عظيم ترين رويداد 
جنبش کارگری جھان در قرن نوزدھم رخ داد و پرولتاريای پاريس نخستين 

کمون پاريس، دست آورد اين انقZب .  حکومت کارگری جھان را برپا نمود
کمون، به رغم عمر کوتاه خود، تجاربی بسيار عظيم و گران بھا از خود .  بود

مارکس که با شور و عZقه .  برای جنبش بين المللی کارگری برجای نھاد
زايدالوصف، تمام رويدادھای کمون را در جزئيات آن تعقيب می کرد و از 
طريق شاخه انترناسيونال در فرانسه، ارتباط زنده ای با کمون داشت، اين 

شورای  ١٨٧١خطابيه مه "تجارب ارزشمند را در اثر معروف خود، 
، "جنگ داخلی در فرانسه"يا آنچه که معروف است، "  عمومی انترناسيونال

مھم ترين درس کمون پاريس که مارکس آن را در اثر خود .  جمع بندی کرد
جمع بندی می کند، درھم شکستن و خرد کردن "  جنگ داخلی در فرانسه"

کمون "در واقع، .  تمام ماشين دولتی بورژوائی در ھر انقZب پرولتری است
کمون پاريس نه تنھا دستگاه ".  می خواست از خلع يد کنندگان، خلع يد کند

نظامی را که شالوده ھر دولت بورژوائی ست، درھم   - بوروکراتيک

شکست، بلکه اين را ھم نشان داد که چه چيزی بايد جايگزين اين ماشين 
کمون، دستگاھی ايجاد نمود که ديگر دولت به معنای اخص .  دولتی گردد
فاقد نيروھای مسلح حرفه ای مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز .  کلمه نبود

"يا آنگونه که مارکس می گويد.  و مافوق مردم بود کمون شکل اثباتی : 
اولين تصويب نامه کمون، حذف ارتش دائمی و جايگزين ...  جمھوری بود

 .ساختن آن با خلق مسلح بود
در پی شکست کمون پاريس، سرکوب پرولتاريا افزايش يافت و انترناسيونال 

اما در ھمين شرايط، انترناسيونال .  تحت فشار و تضيقات متعددی قرار گرفت
و رھبر آن مارکس، از درون نيز زير فشار راست سنديکاليست تحت 
رھبری سران اتحاديه ھای کارگری انگليس و چپ آنارشيست، تحت رھبری 

، تشکيل گرديد و مارکس ١٨٧١کنگره Iھه که در سال . باکونين قرار گرفتند
نيز در آن حضور داشت، مواضع جناح مارکسيست انترناسيونال را تائيد و 

کنگره ھمچنين، باکونين و يکی ديگر از .  مواضع آنارشيت ھا را رد نمود
در .  سران جريان آنارشيست را به خاطر اقدامات توطئه گرانه اخراج نمود

پی اين اخراج، آنارشيست ھا از انترناسيونال استعفا دادند و کنگره جداگانه 
 .ای برگزار نمودند

بر طبق تصميم کنگره Iھه، شورای عمومی انترناسيونال نيز به نيويورک 
انترناسيونال اول که نقش .  اما بحران انترناسيونال ادامه يافت.  انتقال يافت

برجسته خود را در دوره معينی از تکامل جنبش کارگری ايفا نموده بود، 
پس از انتقال شورای .  تحت شرايط جديد، ديگر نمی توانست دوام آورد

عموی به نيويورک، به رغم اين که دو کنگره ديگر نيز تشکيل گرديد، اما 
انترناسيونال ديگرعمZ به عنوان يک سازمان بين المللی کارگران وجود 

 . اعZم گرديد١٨٧۶انحZل آن رسما در . نداشت
مارکس، به رغم اين که در طول اين سال ھا بيماری اش تشديد شده بود، به 
. تحقيقات اقتصادی خود و بررسی تحوIت شيوه توليد سرمايه داری ادامه داد
او در تZش بود از مجموعه عظيم کارھای تحقيقاتی و يادداشت ھای مفصل 

اما بيماری، مدام مانع .  خود، جلد ھای دوم و سوم کاپيتال را آماده چاپ کند
سرانجام نيز پس از مرگ مارکس، رفيق ھم رزم او .  از ادامه کار می شد

پس از آن نيز .  فريدريش انگلس، جلد دوم و سوم کاپيتال را انتشار داد
مجموعه ديگری از آثار اقتصادی مارکس، در سه جلد تحت عنوان تئوری 

بعدھا نيز طرح مقدماتی کاپيتال، تحت .  ھای ارزش اضافی منتشر گرديد
عنوان گروندريسه انتشار پيدا کرد و ھنوز ھم بخشی از دست نوشته ھای 
مارکس که انتشار نيافته، در کتابخانه ای در آمستردام ھلند نگھداری می 

 .شود
، در حالی که بيماری مارکس امکان ادامه کار را از وی ١٨٨٠در اوايل دھه 

. گرفته بود، دو رويداد در زندگی شخصی اش، او را به کلی از پای درآورد
، دختر ١٨٨٣در اوايل .   ينی، ھمسر مارکس درگذشت١٨٨١در دسامبر 

، ١٨٨٣ مارس ١۴در .  بزرگ او نيز در پی يک بيماری کوتاه، در گذشت
مارکس اين انسان برجسته ای که تمام زندگی اش را با فعاليت ھای نظری و 
عملی، در خدمت رھايی پرولتاريای جھان و نجات بشريت ستمديده از يوغ 
اسارت و بندگی نظام سرمايه داری قرار داده بود، در لندن به خواب ابدی 

پرولتاريای جھان، برجسته ترين رھبر و آموزگار خود را از .  فرو رفت
اما او از خود ميراث گران بھايی برجای نھاد که سZح قدرتمندی .  دست داد

 .در دست طبقه کارگر برای نجات بشريت ستمديده است
زندگی سياسی و آموزش ھای "  جمZت داخل گيومه ھمه جا نقل از -*

 .است) اقليت(انتشارات سازمان فدائيان) مارکس



 ١٣ ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ١٣

١۴درصفحه   

جنبش جھانی طبقه کارگر در مسير تکاملی خود طی دو قرن اخير بويژه از 
و انتشار )  و انگلس(گذاری سوسياليسم علمی توسط مارکس  زمان پايه

فراز و فرودھای زيادی را از سر گذرانده ) ١٨۴٨(مانيفست حزب کمونيست 
ھای غيرپرولتری درون  موانع بسيار بزرگی که بورژوازی و گرايش.  است

اين جنبش در دوران حيات مارکس بر سر راه رشد و تکامل جنبش طبقه 
مبارزه با اين انحرافات، طرد و .  کارگر بوجود آوردند، بسيار متنوع بود

ھای  ھای غيرپرولتری، يکی از عرصه ھا و ايدئولوژی ايزوله ساختن گرايش
ست که مارکس تا پايان  ھای نظری و عملی و از خدمات بزرگی مھم فعاليت

 .عمر خود به آن مشغول بود
 و سلطه ارتجاع در اروپا و سلب ١٨۴٨  –  ۴٩پس از شکست انقZبات 

کارگران پيشرو .  ھای سياسی، فشار عليه طبقه کارگر تشديد گرديد آزادی
ھای متعلق به  ھای حزبی و روزنامه تمام سازمان.  مجبور به مھاجرت شدند

(تا پيش از ايجاد انترناسيونال اول .  کارگران درھم شکسته و برچيده شدند
، تقريبا در تمام کشورھای اروپايی، طبقات حاکم موانع گوناگون و )١٨۶۴

 .ھا ايجاد کرده بودند يابی آن متعددی را بر سر راه کارگران و تشکل
. داری در اروپا توسعه و گسترش بيشتری يافت ھا، سرمايه در فاصله اين سال

. تری يافتند صنايع بزرگ که با افزايش کميت کارگران ھمراه بود، نقش مھم
. اين روند، رشد اتحاد و ھمبستگی در ميان کارگران را در پی داشت

در اثر اين تحوIت و .  اعتصابات و مبارزات کارگری نيز گسترش يافت
نشينی شدند و  ھای اروپايی مجبور به عقب فشار مبارزات کارگران، دولت

يابی طبقه  ھايی را که بر سر راه تشکل ھا موانع و محدوديت برخی از آن
از اواخر دھه پنجاه و اوائل دھه شصت .  کارگر ايجاد کرده بودند، برداشتند

ھای  ھای کارگری مجددا رشد و گسترش يافتند و اتحاديه قرن نوزده، اتحاديه
داران از ايجاد نفاق و رقابت در  سرمايه.  تری بوجود آمدند کارگری بزرگ

کردند از کارگران  بردند و سعی می ميان کارگران حداکثر استفاده را می
شکن استفاده کنند و با استفاده از اين اھرم، سطح  مھاجر به عنوان اعتصاب
کارگران بيش از پيش به منافع مشترک، ضرورت .  دستمزدھا را کاھش دھند

المللی کارگری و مبارزه متشکل و متحد با  اتحاد و ايجاد يک تشکل بين
کارگران انگليس و فرانسه در اين راه پيشقدم شدند . بردند داران پی می سرمايه

المللی کارگری  و در يک نشست مشترک، تصميم گرفته شد يک سازمان بين
آوری ھر چه بيشتر کارگران به مبارزه سياسی در اوائل  روی.  ايجاد شود

المللی کارگران و تشکيل يک   نيز به رشد روحيه ھمبستگی بين۶٠دھه 
 ١٨۶۴ سپتامبر سال ٢٨سرانجام در .  المللی کارگری کمک نمود سازمان بين

 .مارتين در لندن برگزار شد جلسه افتتاحيه انترناسيونال اول در تاIر سن
 عضو داشت انتخاب شد که ٣٠در اين اجZس يک کميته عمومی که بيش از 

نامه تشکيZتی را در دستور کار خود  تنظيم فوری يک برنامه سياسی و آئين
 نفره از ميان اعضای کميته عمومی ٩بدين منظور يک کميته ويژه .  قرار داد

برگزيده شد و ماموريت يافت به سرعت اين اسناد را تھيه و تنظيم 
مارکس به علت بيماری .  ترين عضو اين کميته کارل مارکس بود برجسته.کند

رو اسناد  از ھمين.  نتوانست در نخستين جلسات کميته ويژه شرکت کند
ای که تھيه شده بود، مملو از اشکاIت جدی بود و ازسوی کميته عمومی  اوليه

که بعدا کميته مرکزی يا شورای عمومی نام گرفت، رد شد و به کميه ويژه 
اعZميه "اما در جريان ھمين رفت و برگشت اسناد، يک .  برگشت داده شد

 نوشته شد که سپس )١(توسط جان وستون از طرفداران رابرت اوئن"  اصول
نامه ھم توسط  يک آئين.  ويکتور لوپز يک متن اصZح شده آن را ارائه کرد

ای بود که  نامه ايتاليايی تھيه شده بود که در حقيقت ترجمه آئين"  ولف"
 .ھای کارگری ايتاليايی نوشته بود  برای انجمن)٢("مازينی"

ترين گرايش جنبش  توانست مورد تاييد راديکال بديھی بود که اين اسناد نمی
که در "  اعZميه اصول"در .  کارگری يعنی طرفداران سوسياليسم علمی باشد

واقع در حکم برنامه انترناسيونال بود، اھداف و وظايف پرولتاريا به روشنی 
دمکراتيک بر آن سايه   –ترسيم نشده بود و در ضمن يک نگرش بورژوا 

تنظيم شده بود که "  مازينی"ھم بانگرش )  اساسنامه(نامه  آئين.  افکنده بود
. کرد گر و مخفی تبديل می انترناسيونال را به يک سازمان سکتاريست توطئه

علت عدم حضور مارکس در جلسات قبلی و نيز گرايش عمومی کميته،اين  به
رغم اين  علی.  اسناد در يکی از جلسات کميته عمومی مورد تاييد قرار گرفتند

ھای محکم مارکس،کميته  موضوع، به علت مخالفت اصولی و استدIل
عمومی ويرايش نھايی آن را پذيرفت و اين ماموريت مجددا به کميته ويژه 
محول گرديد و کميته ويژه وظيفه ويرايش نھايی آن را به مارکس محول 

مارکس در ويرايش و تنظيم اين اسناد در موقعيت دشواری قرار .  نمود
بايستی تغيير کنند و از سوی ديگر جو  از يک سو اين اسناد کZ می.  گرفت

عمومی کميته يا شورای عمومی که اسناد را تاييد کره بود، بايستی در نظر 
ھای انحرافی درون انترناسيونال از  مبارزه مارکس با گرايش.  شد گرفته می

مارکس با مھارت و زبردستی تمام اين معضل را حل کرد .  جا آغاز شد ھمين
و اسناد را از نو به نحوی تنظيم کرد که در کليت خود منطبق با اھداف و 

اسنادی را که مارکس تنظيم کرد نه .  المللی کارگران بود وظايف انجمن بين
فقط مورد تاييد کميه ويژه قرار گرفت بلکه در اجZس شورای مرکزی نيز 

 مارکس )٣("با شور و احساس زايدالوصفی به اتفاق آرا به تصويب رسيد"
،  ضمن اشاره به ايرادھای اساسی ١٨۶۴درنامه خود به انگلس در نوامبر 

"  نويسد اين دو سند می تمام مقدمه را تغيير دادم، اعZميه اصول را دور : 
 .)۴("ای گذاشتم نامه ده ماده ای ، يک آئين نامه چھل ماده انداختم و به جای آئين

المللی کارگران که مارکس آن را تھيه کرد و در  خطابيه افتتاحيه انجمن بين
ھای  واقع در حکم برنامه انترناسيونال بود، روشنگر استراتژی و تاکتيک

داری، از  مارکس ضمن اشاره به توسعه و رشد سرمايه.  اساسی پرولتاريا بود
انباشت ثروت در يک قطب جامعه و فقر و فZکت در قطب ديگر، از تشديد 

ھای تازه نيروھای مولده که بايستی به تشديد  تضادھای طبقاتی، از پيشرفت
چنين از مبارزات و پيروزی  تقابل و درگيری اجتماعی کشيده شود و ھم

" ساعت کار سخن گفته بود١٠کارگران در زمينه اجرای قانون  " خطابيه. 
پردازد و ضمن بر شمردن نقش و اھميت  ھا می چنين به مساله تعاونی ھم

دھد و  ھا ھشدار می ھا، در مورد ارزيابی بيش از حد جايگاه آن تعاونی
توان  ھا می که گويا از طريق گسترش تعاونی پراکنی مبنی بر اين ھرگونه توھم
شمرد و به صراحت بر  داری را برانداخت، مردود و محکوم می نظام سرمايه

مارکس در .  کند ضرورت کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر تاکيد می
ترين وظيفه طبقه کارگر شده  تسخير قدرت سياسی بزرگ: "اين مورد نوشت

ھايی که مجددا از سوی کارگران برای  خطابيه با توجه به تZش.  )۵("است
تجديد سازماندھی سياسی حزب کارگران، صورت گرفته بود، بر تشکيZت 

ھا يک عنصر پيروزی  آن: "نويسد گذارد و می حزبی طبقه کارگر انگشت می
تواند توازن  اما اين کميت ھنگامی می. را که ھمانا تعداد است در اختيار دارند

بسته و متحد باشند و آگاھی راھبر  ھا بر ھم زند که کارگران ھم را به نفع آن
ھای  توجھی به آن علقه تجربه گذشته نشان داده است که چگونه بی.  ھا باشد آن

ھا را  برادری که بايد بين کارگران کشورھای مختلف وجود داشته باشد و آن
شان برای رھايی به پشتيبانی محکم از يکديگر وادارد، با  در تمام مبارزات
ھمين فکر بود که .  شان، مجازات خواھد شد  ھای نامنسجم عدم موفقيت تZش

 در ميتينگ عمومی ١٨۶۴ سپتامبر ٢٨کارگران کشورھای مختلف را در 

 ھا و  مبارزه مارکس عليه سکت
 انحرافات درون جنبش کارگری



 ١۴ ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ١۴

١٣از صفحه   

  ١۵درصفحه 

المللی را بنيان  مارتين جمع شده بودند و اداشت که انجمن بين تاIر سن
يافت پايان می"  پرولترھای تمام کشورھا متحد شويد"خطابيه با شعار "  گذارند

)۶(. 
انترناسيونال اول نيز که توسط مارکس تھيه و به )  يا اساسنامه(نامه  آئين

مارکس با .تصويب کميته عمومی رسيده بود، شامل يک مقدمه و ده بند بود
ای مازينيستی را به دور   ماده۴٠نامه  نظيری تمام روده درازی آئين استادی کم

در .  ترين شکل ممکن اين اساسنامه را تنظيم کرده بود افکنده بود و به فشرده
که رھايی طبقه  مقدمه اين اساسنامه از جمله بر اين موارد تأکيد شده بود؛ اين

که مبارزه برای  اين.  کارگر بايد توسط خود طبقات کارگر صورت بگيرد
رھايی طبقه کارگر، مبارزه برای کسب امتياز و انحصار نيست بلکه مبارزه 

که  اين.  برای حقوق و وظايف برابر و الغاء ھرگونه سلطه طبقاتی است
رھايی اقتصادی طبقه کارگر ھدف بزرگی است که ھر جنبش سياسی بايد از 

گانه آن نيز نام و ھدف انجمن، حمايت از طبقات  در بندھای ده.  آن متابعت کند
کارگر، پيشرفت و رھايی کامل، فواصل دو کنگره، ترکيب نمايندگان، 

المللی، تدارک کنگره،  وظايف شورای مرکزی از جمله ايجاد ارگان بين
در .  ھای جديد و شرايط فراخوان کنگره اضطراری قيد شده بود عضوگيری

ھای کارگری که به انترناسيونال  انجمن"ماده دھم اساسنامه گفته شده بود 
اند، سازمان  که بر مبنای ھمکاری برادرانه، متحد شده پيوندند، در حالی می

اھميت و عظممت فعاليت کارل مارکس در .  )٧("کنند موجود خود را حفظ می
ھا نفوذ  توانيم بھتر درک کنيم که بدانيم در آن سال اين زمينه را زمانی می

سوسياليسم علمی ھنوز در مراحل اوليه خود و در ميان کارگران بسيار 
. طور نسبی پايين بود سطح آگاھی و تشکل طبقه کارگر به.  محدود بود

ھای گوناگونی در ميان کارگران حضور داشتند که بعضا از نفوذ قابل  فرقه
 و فروکش ١٨۴٨پس از شکست انقZبات .  ای نيز برخوردار بودند مZحظه

ھا بخش قابل  مبارزات سياسی طبقه کارگر، جرياناتی مانند پردونيست
ای از کارگران را بويژه در فرانسه، بلژيک و سوئيس به سوی خود  مZحظه

 .جلب کرده بودند
گيری بود و در آلمان نفوذ  ای در حال شکل در انگلستان بوروکراتيسم اتحاديه

افزون بر اين، در مقطع تشکيل انترناسيونال اول، .  Iسال گسترش يافته بود
ھای  ھای مختلف درون جنبش کارگری، پاره ای جريان عZوه بر گرايش

ھای  بايستی تمام اشکال تشکل دموکرات نيز حضور داشتند و انترناسيونال می
ای، تعاونی و غيره را در صفوف خود متشکل  کارگری، حزبی، اتحاديه

توان به اھميت برنامه و  ھا می با در نظر گرفتن اين واقعيت.  سازد
ای که مارکس آن را با استادی و مھارت بر طبق اصول سوسياليسم  اساسنامه

 .علمی تبيين نمود پی برد
ھای انحرافی درون جنبش کارگری، به تنظيم اين  مبارزه مارکس با گرايش

کارل مارکس مبارزه بی امان .  ای انترناسيونال اول خZصه نشد دو سند پايه
خود عليه نظرات و گرايش ھای انحرافی و انواع سوسياليست ھای 

اما اين مبارزه .غيرپرولتری را ازاواسط دھه چھل قرن نوزده آغاز کرده بود
ھای غيرپرولتری که تZش  در تمام دوران انترناسيونال اول عليه  گرايش

کردند خود را بر جنبش کارگری تحميل کنند درشکل برجسته تری ادامه 
طبقه کارگر در جريان مبارزه طبقاتی و کسب آگاھی سوسياليستی با .  يافت

گرايشات فراوانی به درون جنبش کارگری و .  نظرات نادرستی روبرو بود
ھا به عنوان سکت يا فرقه ياد  صفوف کارگران راه يافتند که مارکس از آن

ھا و پاIيش صفوف کارگران کار  ھا و فرقه مبارزه با اين سکت.  کرد می
ھا، در مقاطعی توانسته  ھا و فرقه آسانی نبود چرا که برخی از اين سکت

ھا، برخورد با نظرات  ھا و فرقه افشا اين سکت.  ای ايفا کنند بودند نقش سازنده
ھا از صفوف طبقه کارگر، کاری بس دشوار بود که  انحرافی و حذف آن

ای خطاب به  مارکس در نامه.  آن را بر دوش گرفت)  و انگلس(مارکس 
عضو برجسته آمريکايی انترناسيونال پيرامون ايجاد يک "  فردريک  بلت"

ھا  تشکيZت انترناسيوناليستی کارگری و نقش و وظيفه آن در برابر فرقه
"چنين نوشت ھای  الملل به اين خاطر ايجاد شد که جای سکت بين: 

سوسياليستی و شبه سوسياليستی را با يک سازمان واقعی طبقه کارگر برای 
رشد "مارکس به اين موضوع بسيار مھم نيز اشاره کرد که ".  مبارزه بگيرد

و تکامل سکتاريسم سوسياليستی و رشد و تکامل جنبش واقعی کارگری با 
او در ھمين نامه به مبارزه شورای عمومی ".  يکديگر نسبت معکوس دارند

"نويسد ھا نيز اشاره کرده و می انترناسيونال عليه اين گرايش تاريخ : 

ھا و عليه تجارب  الملل، مبارزه مداوم شورای عمومی عليه سکت بين
الملل خود را به جنبش طبقه  ای بود که سعی کردند در درون بين ناشيانه

 .)٨("کارگر تحميل کنند
ھا و انحرافات، وظيفه سنگينی بود که فقط مارکس  مبارزه عليه اين فرقه

توانست به نحو احسن از انجام آن برآيد، و مارکس نيز در تمام دوران  می
گذشت و  ای به اين مبارزه،  بی الملل اول، به نحو ھمه جانبه حيات بين
 .ای ادامه داد ھای بسيار شايسته و پيگيرانه ناپذير و با شيوه سازش

 
 مبارزه مارکس عليه پرودونيسم

 
،  چاپچی و فرد بسيار باھوشی بود )١٨٠٩  –  ١٨۶۵(پير ژوزف پرودون 

او که پدر آنارشيسم ناميده شد، نفوذ بسيار زيادی .  که پيش خود تحصيل کرد
خصوص کارگران صنايع دستی پاريس  در ميان کارگران فرانسوی، به

ھای نخست فعاليت  در سال.  در بلژيک نيز پيروان زيادی داشت.  داشت
تولين، فريبرگ و مدتی ھم .  ھا نفوذ زيادی در آن داشتند الملل، پرودونيست بين

ھای نيرومند پرودونيستی در فرانسه و در  وارلن از رھبران عمده گروه
الملل  کردند بين ھا مدام تZش می پرودونيست.  الملل اول بودند ھای بين کنگره

فرقه پرودونيست، حامل نظرات مضر و .  را تحت نفوذ و سلطه خود درآورند
ھا نظراتی را به  پرودونيست.  بخش برای جنبش طبقاتی کارگران بود زيان

دادند که در حقيقت چيز ديگری جز حک و  عنوان سوسياليسم ارائه می
ھای اين نظم را  توانست بنيان داری نبود و نمی اصZح در نظم موجود سرمايه

ھای وسيع  برنامه پرودون حاوی پيشنھاد تاسيس شبکه.  دگرگون سازد
. ناميد می"  ھای متقابل انجمن"ھا را  ھای توليد و مصرف بود که وی آن تعاونی

ھا با توسعه مداوم خود، نھايتا جای نظام  وی معتقد بود اين تعاونی
ھا، نه فقط  وی معتقد بود که با توسعه تعاونی.  داری را خواھند گرفت سرمايه
داری، بلکه دولت ھم از بين خواھد رفت و جامعه  ھای اقتصادی سرمايه پايه

" آنارشی"وی اين نظام را .  اداره خواھد شد"  ھای تعاونی آزاد انجمن"آينده با 
طور که مارکس آن را تحليل کرد، يک انديشه  پرودونيسم ھمان.  ناميد
بورژوازی را که  کار خرده بورژوايی بود که در واقع قشرھای محافظه خرده

. کرد آمدند، نمايندگی می تحت فشار بورژوازی در حال رشد، از پا درمی
 انتشار يافت و به قول مارکس شور و ١٨۶۴در سال "  فلسفه فقر"کتاب وی 

فشار و اختناق سياسی در آن زمان فرانسه، باعث .  شوق زيادی برانگيخت
شد بسياری از کارگران و دھقانان به پرودونيسم روی آورند که برای 

در عين حال پرودون حامل .  الوصولی بود خZصی از شرايط، اين راه سھل
وی معتقد بود که جای زن در خانه .  يک نظريه بسيار ارتجاعی ديگر ھم بود
ھای کارگری،  پرودون با اتحاديه!  است و نه در کارخانه و سياست

پرودون ھم در .  اعتصابات، افزايش دستمزدھا و قانون کار مخالف بود 
پرودونيست ھا، منشأ .کرد  تئوری و ھم در عمل مبارزه طبقاتی را نفی می

ھرگونه شّراجتماعی رادولت می دانستند، با اقدام سياسی و مبارزه سياسی 
پرودن .  ھرگونه تمرکزرانفی می کردند ومدافع فدراليسم بودند.مخالف بودند

حزب "چنين با ھر گونه حزب سياسی مخالف بود و بر اين عقيده بود که  ھم
بايستی در  لذا قبل از ھر چيزی اين گرايش می.  )٩("شود از استبداد زائيده می

يک سال بعد از انتشار کتاب فلسفه فقر، .  درون کارگران افشا و منفرد گردد
شکنی به وی داد و  مارکس با انتشار اثر معروف خود فقر فلسفه، پاسخ دندان

با !  بورژوايی پرودون را از ھم گسست پردازانه خرده ھای خيال تمام رشته
انتشار فقر فلسفه، دوستی شخصی ميان مارکس و پرودن که تا آن زمان 

 سال تمام ٢٠)  و انگلس(مارکس .  وجود داشت، برای ھميشه پايان يافت
وقفه عليه پرودونيسم مبارزه کردند و ھمگام با رشد و تکامل جنبش  بی

بخش در جنبش کارگری را ايزوله و  کارگری، سرانجام اين تفکر زيان
 .متZشی کردند

 

 مبارزه عليه Sساليسم
 

گرايان  ھا و کل تعاونی ھای پرودونيست مارکس در فقر فلسفه پاسخ پنداربافی

 ھا و انحرافات درون جنبش کارگری مبارزه مارکس عليه سکت



 ١۵ ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ١۵

١۴از صفحه   

١۶درصفحه   

ھا  الملل نيز خاطرنشان ساخت تعاونی مارکس در خطابيه تأسيس بين.  را داد
توانند  ھا نمی باشند اما تعاونی يک شکل مفيد مبارزه و تشکل پرولتری می

ھای توليد و  اين طرز تفکر که تعاونی.  رھايی طبقه کارگر را رقم زنند
ھا رايج  توانند کارگران را آزاد کنند، فقط در ميان پرودونيست مصرف می

ھای مشابھی داشتند و   گرايان انگليس نيز انديشه اوئنيست ھا و تعاونی.  نبود
ای از جنبش تعاونی بود، آلوده به ھمين پندار  Iساليسم نيز که نوع ويژه

Iسال که يک ھگلی و دوست مارکس بود، دوستدار آزادی .  نادرست بود
کرد برای رسيدن به اين ھدف، بايد به کمک  طبقه کارگر بود و تصور می

داری  ھا را که به تدريج جايگزين نظام سرمايه ای از تعاونی دولت شبکه
اگرچه Iسال يکی از اولين پيروان مارکس بود و .  خواھد شد ايجاد نمود

ھمراه با مارکس و انگلس در راه ايجاد جمھوری دموکراتيک آلمان مبارزه 
ی خود يعنی دريافت  کرد، اما او برای عملی ساختن طرح مورد عZقه می

ھا با صدراعظم بيسمارک وارد مناسبات  کمک مالی از دولت برای تعاونی
اين مناسبات بعدا فاش شد و مارکس او را تحت اين عنوان که .  مشکوکی شد

 .به امر طبقه کارگر خيانت کرده است، محکوم کرد
ھای کارگری و اعتصاب به عنوان  Iسال نيز مانند پيروان پرودن با اتحاديه

. دھد، مخالف بود ثمر که انرژی و منابع کارگران را ھدر می ابزارھايی بی
مشی اپورتونيستی Iسال با ايجاد يک اتحاديه کارگری وسيع و جنبش سياسی 
کارگران که قادر به استفاده آزادانه از تمام سZح موجود باشد، مستقيما در 

بورژوايی شديدا مبارزه  تضاد بود و مارکس با آن به عنوان يک گرايش خرده
ھا موج اعتصابات کارگری برای افزايش دستمزدھا  در آن سال.  کرد

داری را فرا گرفته بود و موضعی که انترناسيونال  کشورھای سرمايه
بايست در قبال اين اعتصابات و افزايش دستمزد اتخاذ کند، فرصت  می

ھا  مناسبی پيش آورد تا جناح پرولتری انترناسيونال نه تنھا مواضع پرودنيست
ھا و اعتصابات که آن را تخطی  ھای آلمانی را در مخالفت با اتحاديه وIسالين

ھا و وسائل  معنای تZش به حق آزادانه کار و جريان عادی توليد و تباھی بی
 مشی  گرايی صرف را که به خط دانستند افشا نمايد، بلکه اتحاديه می

Iسال برای .  شد، مورد انتقاد قرار دھد ھای کارگری انگليس تبديل می اتحاديه
ای خود و در مخالفت با افزايش دستمزد، به  توجيه مواضع ضد اتحاديه

برطبق اين .  متوسل شد"   قانون آھنين مزدھا"يا "ناپذير مزدھا قانون خدشه"
ترين سطح معاش وابسته ھستند و  طور ناگسستنی به پايين قانون، کارگران به

ھر افزايش دستمزدی که از طريق اتحاديه بدست آيد، با افزايش ھزينه زندگی 
بورژوايی Iسال را شديدا  مارکس اين تئوری خرده.  شود خودبخود خنثا می
 .مورد حمله قرار داد

ھا و اعتصابات و  در جريان بحث شورای عمومی در مورد نقش اتحاديه
 ژوئن ٢٧ و ٢٠، مارکس در اجZس ١٨۶۵مسئله دستمزدھا در بھار 

انتشار "  دستمزدھا، قيمت و سود"گزارشی ارائه داد که بعدھا تحت عنوان 
 .يافت

ھا و سود را مورد  مارکس در اين گزارش مسئله دستمزد و استثمار، قيمت
او در پاسخ به امثال Iسال و وستون اوئنيست که .  بررسی علمی قرار داد

شود  کردند افزايش دستمزد موجب بھبود وضعيت طبقه کارگر نمی ادعا می
شود که  ھا افزايش دستمزد باعث افزايش قيمت کاIھا می چون به ادعای آن

لذا معتقد بودند که .  سازد اين به نوبه خود افزايش دستمزد را خنثا می
ای را حتا  کارگران نبايد برای افزايش دستمزد مبارزه کنند و فعاليت اتحاديه

طور کلی  دانستند، نشان داد که اوI ترقی عمومی نرخ دستمزد، به مضّر می
گذارد و به افزايش قيمت کاIھا منجر  بر متوسط قيمت کاIھا تاثير نمی

شود بلکه  چرا که ارزش کاI به حسب دستمزد تنظيم يا تعيين نمی.  گردد نمی
قيمت ھم چيزی .  شود به حسب کار اجتماعا Iزم برای توليد آن تعيين می

چنين اثبات نمود که افزايش  مارکس ھم.  نيست مگر بيان پولی اين ارزش
. انجامد دستمزد، نه به افزايش قيمت کاI، بلکه به کاھش نرخ عمومی سود می
کوشند  لذا درمنازعه بر سر دستمزد، کارگران با تقاضای افزايش دستمزد، می

دار به عنوان ارزش اضافی نصيب خود  بخشی از آن چه را که سرمايه
ثانيا مارکس نشان داد که گرايش عمومی .  سازد، از وی بازپس بگيرند می

. داری افزايش متوسط دستمزدھا نيست، بلکه کاھش آن است توليد سرمايه
ارزش نيروی کار را کما بيش تا "يعنی گرايش عمومی در اين است که 

پس اگر وضع بر اين منوال است و نظام ".  آورد ترين مرز آن پايين می پايين

ست، آيا اين بدان معناست که طبقه کارگر  داری دارای چنين گرايشی سرمايه
  بايد دست از مقاومت و مبارزه در برابر تعرضات و دستبردھای سرمايه

برداری از شرايط  بردارد و تZش برای بھبود موقتی وضع خويش را با بھره
 آيد، رھا سازد؟ و امکانات مساعدی که گاه پيش می

دھد و بر اين باور است که کارگران با  مارکس به اين پرسش پاسخ منفی می
مارکس تاکيد داشت که .  توانند اين گرايش را خنثا کنند مبارزه خود می

توانند سطح دستمزدھای  کارگران با مبارزه متشکل اقتصادی و سياسی می
ھای کارگری قادر است  او معتقد بود که عمل اتحاديه.  خود را تعيين کنند

طور که عمل ھماھنگ يا  درست ھمان.  مزدھا را از سطح زندگی باIتر برد
 .تر ببرد تواند مزد را از سطح زندگی پايين انحصاری کارفرمايان می

تواند توانايی کارگران را  عZوه بر اين مبارزه برای افزايش دستمزد می
مارکس .  تر عليه سرمايه افزايش دھد برای مبادرت به نھضتی گسترده

به صورت توده بی مباIت "گويد اگر کارگران اين مبارزه را رھا سازند  می
ھا نور رستگاری نخواھد  مستمندان منحطی درخواھند آمد که در جبين آن

 .)١٠("بود
ھا و  در اين گزارش اگرچه نوک اصلی حمله مارکس متوجه پرودنيست

گرايی  گرا را نيز که مبلغ اتحاديه ھا بود، اما او جريان راست اتحاديه Iسالين
کرد و شعار اصلی خود  صرف بود و مبارزه اقتصادی روزمره را تقديس می

قرار داده بود، مورد حمله قرار "  دستمزد عادIنه برای روز کار عادIنه"را 
 .ھا را نيز افشا نمود داد و نظرات آن

ھا نيز  ھا، به ناکامی آن مارکس بعد ازاشاره به اھميت اتحاديه و موفقيت آن
"نويسد اشاره نموده و پيرامون علت آن چنين می طور  ھا به عدم موفقيت آن: 

جای بکارگيری و استفاده از نيروی سازمان يافته خود  کلی در اين است که به
به عنوان اھرمی برای رھايی طبقه کارگر يعنی الغاء نھايی نظام مبتنی بر 
کار مزدی، خود را به جنگ چريکی عليه عواقب و آثار نظم موجود محدود 

گويد طبقه کارگر نبايد در مورد نتايج مبارزه روزمره  مارکس  می.سازند  می
او نبايد از ياد ببرد که در اين مبارزه روزانه فقط عليه . "گرفتار مبالغه شود

فقط جلوی .  ھاست کند و نه عليه عللی که زائيده آن ھا مبارزه می معلول
گيرد ولی جھت آن را تغيير  گرايشی را که موجب بدتر شدن وضع اوست می

پس کارگران نبايد .  کند برد ولی بيمار را درمان نمی مسّکن بکار می.  دھد نمی
ھای ناگزير پارتيزانی که پيوسته در اثر تشبثات  فقط به اين درگيری

آيد، قناعت  نشدنی سرمايه و يا در اثر وضع بازار بوجود می غارتگرانه قطع
ھايی که ھمراه  آنان بايد دريابند که سيستم کنونی با ھمه بينوايی.  ورزند
ھای اجتماعی است که  آورد، در عين حال موجد آن شرايط مادی و شکل می

کارگران بجای شعار .  برای دگرگونی اقتصادی جامعه ضرورت دارد
بايد اين شعار "  دستمزد عادIنه برای روز کار عادIنه"کارانه  محافظه

 .)١١("امحاء سيستم کار مزدی: انقZبی را بر پرچم خود بنويسد
گرايی صرف و مبارزه نظری او عليه  ھای مارکس عليه اتحاديه بحث

العاده حائر اھميت بود، چرا که  فوق)  ھا تريديونيونيست(گرايان  اتحاديه
الملل بودند و از  ای بين ھای کارگری نيرومندترين تشکيZت توده اتحاديه

که جرج ادگر و کرمر اعضای  چنان.  اھميت و وزن زيادی برخوردار بودند
ی  کننده ، که کميته رھبری"انجمن سری"اتحاديه کارگری معروف به 

الملل  غيررسمی جنبش کارگری بود، به رياست و ديبرکلی افتخاری بين
ھای  افزون بر اين بسياری از رھبران مھم ديگر اتحاديه.  انتخاب شدند

الملل اول، جنبش  در دوران بين.  کارگری نيز اعضاء شورای عمومی بودند
دھه چھل "  چارتيسم"ھای پرشور  ای برخZف آن سال کارگری بريتانيا روحيه

داری و  ھا دوران رشد و تکامل سريع سرمايه اين سال.  قرن نوزدھم داشت
بھبودھايی در وضعيت طبقه کارگر .  مراحل اوليه امپرياليسم بريتانيايی بود

بخصوص کارگران ماھر پيدا شده و جنبش کارگری روحيه انقZبی سابق 
ھای کارگری بريتانيا وارد   اتحاديه١٨۶۶تا سال .  خود را از دست داده بود

پرولتاريا "  چھل سال خواب زمستانی"دورانی شده بودند که انگلس آن را 
ترين تريديونيونيسم صرف و خالص بود  اين دوران، دوران فاحش.  )١٢(ناميد

ھای روزمره و  ھا اھداف خود را صرفا محدود به خواست که اتحاديه
ادگر، کرمر و ديگر .  کردند کردند و در سياست شرکت نمی اقتصادی می

. الملل بودند رھبران تريديونيونيست، حامل اين روحيات اپورتونيستی در بين

 ھا و انحرافات درون جنبش کارگری مبارزه مارکس عليه سکت
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١۵از صفحه   
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١٧درصفحه   

ھای خودانگيخته کارگران برای از ميان بردن يا Iاقل کنترل رقابت  تZش
پديد آمدند تا از اين طريق بتوانند به چنان شرايطی دست يابند که Iاقل فراتر 

ھا به  ھدف بZواسطه اتحاديه"از شرايط بردگان صرف قرار گيرند 
ھای روزمره، تدابيری برای مقابله با تعرضات مستمر سرمايه و در  نيازمندی

اين جنبه از فعاليت .  يک کZم به مساله دستمزد و زمان کار محدود بود
مادام که نظام کنونی .  ھا نه فقط مشروع و بر حق بلکه ضروری است اتحاديه

ھا  از سوی ديگر، اتحاديه.نظر کرد توان از آن صرف توليد دوام آورد، نمی
که خود از آن آگاه باشند، مراکز سازماندھی طبقه کارگر را تشکيل  آن بی
ھای قرون وسطايی برای طبقه  ھا و شھر يعنی ھمان کاری که کمون.  دادند می

 ."متوسط انجام دادند
ھا به منظور جنگ چريکی ميان  در ادامه گزارش آمده بود اگر به اتحاديه

ھای سازمان يافته برای  ھا به عنوان ارگان سرمايه و کار نياز است، اھميت آن
 ).١۴"(الغای خود سيستم کارمزدی و حاکميت سرمايه به مراتب بيشتر است

با توجه به حضور گرايشات نظری گوناگون و گاه متضاد، کنگره ھمين که 
. ھا تبديل شد ھا و مارکسيست آغاز شد به عرصه کشمکش ميان پرودونيست

کردند و با مبارزه  ھا و اعتصابات را انکار می پرودونيست اھميت اتحاديه
ای که مارکس ارائه داده  لذا با مواضع و برنامه.  طبقاتی انقZبی مخالف بودند
ھا که  کنگره در مجموع با مواضع پرودونيست.  بود به مخالفت برخاستند

حدود يک سوم آراء نمايندگان کنگره را در اختيار داشتند، مخالفت نمود و به 
ھا را به  اکثر موضوعاتی که در دستورالعمل مطرح شده بود رای داد و آن

چنين خطابيه افتتاحيه انجمن  کنگره ھم.  ھايی تصويب کرد شکل قطعنامه
ھا را تھيه و تنظيم کرده بود،  ای که مارکس آن نامه المللی کارگران و  آئين بين

 .به تصويب رساند
تنھا .  ھا رد شدند ھای پيشنھادی پرودونيست دراين کنگره اغلب قطعنامه

ھای  ای در زمينه انجمن موردی که پذيرش آن درخور اھميت بود، قطعنامه
مشی  المللی کارگران بود که بر مبنای مواضع و خط اعتباری بين
اين مصوبه ھم پس از کنگره به علت عدم .  ھا تدوين شده بود پرودونيست

 .ھا، مطلقا پيش نرفت و عمZ کنار گذاشته شد انطباق آن با واقعيت
ھا را رقم  ھا بر پرودونيست کنگره ژنو پيروزی قطعی مارکس و مارکسيست

گرچه مارکس در کنگره حضور نداشت اما نقش و نفوذ او کامZ .  زد
درپی شدند  ھای پی ھا که در کنگره متحمل شکست پرودونيست.  محسوس بود

شد کسانی که در کار  ای که در آن گفته می تZش نمودند با ارائه قطعنامه
المللی  توانند در انجمن بين فکری مشارکت دارند و کارگر نيستند، نمی

کارگران مقام رسمی داشته باشند، در واقع مارکس را از انترناسيونال کنار 
ھا از طرح اين  اکثر نمايندگان کنگره دريافته بودند ھدف پرودونيست.  بزنند

. ھا رد شد قطعنامه چيست ، با آن به مخالفت برخاستند و قطعنامه پرودونيست
ترين رھبر  چنان برجسته ھای خام خيال ناکام ماندند و مارکس ھم پرودونيست

 .انترناسيونال باقی ماند
ھا وارد آمد، اما  رغم شکست سنگينی که در کنگره ژنو بر پرودونيست علی

ھا برای خرابکاری در جنبش کارگری، پيشبرد نظريات خود و تسلط  تZش آن
ھا در کنگره ژنو، سبب شد  برعکس شکست آن.  بر انترناسيونال متوقف نشد

که با تدارک و آمادگی Iزم به دومين کنگره انترناسيونال اول که از دوم تا 
 ۶۴در اين کنگره .   در لوزان تشکيل شد، وارد شوند١٨۶٧ھشتم سپتامبر 

 نفر از آلمان، ۶ نفر از فرانسه، ١٨ نفر از سوئيس، ٣٨ کشور، ۶نماينده از 
.  عضو شورای عمومی شرکت داشتند۴ نفر از ايتاليا و ٢ نفر از انگلستان، ٢

بار زندگی، بيماری، فقر و گرسنگی که با آن  دليل شرايط مشقت مارکس به
با اين وجود گزارش .  دست به گريبان بود، نتوانست در اين کنگره شرکت کند

مفصل شورای عمومی که توسط مارکس نوشته شده بود مورد تاييد کنگره 
ھای جديد تZش  ھا با ارائه قطعنامه در اين کنگره، پرودونيست.  قرار گرفت

کردند مواضع کنگره اول را مورد تجديدنظر قرار دھند، شکست در کنگره 
حال رھبری انترناسيونال را نيز بدست گيرند و  ژنو را جبران کنند و در عين

تصميمات اين کنگره .  ھا نيز توفيقاتی بدست آوردند البته در برخی زمينه
ای  پاره.  گرايان اتخاذ گرديد ھا و تعاونی طور عمده تحت تاثير پرودونيست به

در واقع .  بورژوايی بود از اين تصميمات نادرست و آغشته به تفکرات خرده
توان گفت، کنگره لوزان در برخی موارد از مواضع کنگره ژنو عقب  می

ھايی در مورد  ھا توانستند قطعنامه در اين کنگره پرودونيست.  نشست

معنی نفوذ بورژوازی در جنبش  ھا، به ھا و نظرات آن در واقع موضع آن
ھای  ای برای کمک به اتحاديه الملل را بيشتر وسيله ھا بين آن.  کارگری بود

ای  دانستند تا وسيله شکنان می کارگری بخصوص جلوگيری از ورود اعتصاب
ھا ھرگز  ھا و باکونيست اگرچه برخZف پرودنيست.  برای رھايی طبقه کارگر

الملل تZش يا مبارزه نکردند، اما ايدئولوژی اپورتونيستی  برای تسلط بر بين
پذيرش مواضع .  الملل بود آن، مانع دائمی در مقابل پيشرفت و تکامل بين

ھای گوناگون از جمله نقش و جايگاه مبارزه اقتصادی،  مارکس در زمينه
مشی رسمی  گرائی ناب که به خط ھا و مساله اتحاديه ھا، اتحاديه تعاونی
شد، گام مھمی به پيش در راستای  ھای کارگری انگليس تبديل می اتحاديه
بايستی در  ھا می ولی ھمه اين.  مشی پرولتری انترناسيونال اول بود  خط

الملل کارگران به شکلی مشخص و مدون به خط  نخستين کنگره انجمن بين
 .مشی عمومی انترناسيونال تبديل شود

 
الملل کارگران و پيروزی  نخستين کنگره انجمن بين

 ھا ھا و تريديونيست مارکس بر پرودونيست
 يعنی يک ١٨۶۵المللی کارگران قرار بود در سال  نخستين کنگره انجمن بين

 –سال پس از اجZس افتتاحيه، در بلژيک برگزار شود که به دIئل مختلف 
ای را  از جمله تصويب قانونی در بلژيک عليه بيگانگان که ھرگونه کنگره

ھا که در نظر داشتند خود  پرودونيست.  به تعويق افتاد  –ساخت  غيرممکن می
را بر انترناسيونال مسلط و رھبری آن را بدست آورند، شورای عمومی را 

شورای عمومی که .  تحت فشار قرار دادند که کنگره را برگزار نمايد
توانست کنگره را در بلژيک برگزار نمايد، در عوض کنفرانسی را از  نمی
در اين کنفرانس زمان .   در لندن برگزار نمود١٨۶۵ سپتامبر ٢٩ تا ٢۵

کنگره ژنو، اولين کنگره .  تعيين شد)  ژنو(برگزاری کنگره و محل آن 
در اين .   در ژنو برگزار گرديد١٨۶۶انترناسيونال اول از سوم تا ھشتم سال 

 نماينده از ٣٠.  ھای گوناگون شرکت داشتند  نماينده از تشکل۶٠کنگره 
ھای کارگری،   نماينده ديگر از طرف اتحاديه١۴ھای مختلف سوئيس،  بخش

اما .   نفر از اعضای شورای عمومی۶ نماينده و ٣ نماينده، آلمان ٧از فرانسه 
ھايی که مارکس  با تشکيل کنگره، دستورالعمل.  مارکس در آن حضور نداشت

ھا را تھيه کرده بود، به عنوان گزارش رسمی شورای عمومی به کنگره  آن
در گزارش شورای عمومی به مسائل متعددی مانند طرح تشکيZتی . ارائه شد

ھا و  المللی کارگران در وحدت بخشيدن به تZش انجمن، نقش انجمن بين
مبارزات کارگران عليه سرمايه، کار زنان و کودکان، محدوديت کار 

ھا، ماليات مستقيم و غيرمستقيم، نقش و  روزانه، ممنوعيت کار شبانه، ارتش
ھا  ھا، گذشته، حال و آينده اتحاديه ھا، وظايف و نقش اتحاديه جايگاه تعاونی
ترين مباحث و موضوعات کنگره، اتخاذ يک مشی روشن  مھم.  اشاره شده بود
ھای توليد و  چنين نقش و جايگاه تعاونی ھای کارگری و ھم در قبال اتحاديه

مصرف بود که در ھر دو مورد اختZف و اغتشاشات نظری زيادی وجود 
 .داشت

ھا، بر اھميت جنبش تعاونی به عنوان يکی از نيروھای  در بحث تعاونی
کننده جامعه مبتنی بر تضاد طبقاتی تاکيد شده بود و در توضيح  دگرگون

 Zی جنبش تعاونی در اين است که عمIاھميت آن چنين آمده بود که ارزش وا
 را  دھد، نظام کنونی مستمندسازی و استبدادی تبعيت کار از سرمايه نشان می

اما در .  کنندگان آزاد و برابر کنار زد توان از طريق نظام انجمن توليد می
ھا  بلکه نگرش پرودونيست.  گزارش تنھا به اھميت تعاونی پرداخته نشده بود

که گويا گسترش و توسعه  ھا مبنی بر اين ھا در مورد تعاونی و Iسالی
گردد،  داری به نفی اين نظام منجر می ھا در چارچوب نظام سرمايه تعاونی

در گزارش تاکيد شده بود که اگر اين جنبش به .  مورد انتقاد قرار گرفته بود
ھای مجزا و خصوصی کارگران منفرد محدود گردد و به کسب قدرت  تZش

داری  تواند جامعه سرمايه سيستم تعاونی ھرگز نمی"توسط کارگران نيانجامد، 
برای تبديل توليد اجتماعی به يک سيستم بزرگ و ھماھنگ .  را دگرگون کند

دگرگونی .  کار آزاد و تعاونی، تغييرات اجتماعی عمومی مورد نياز است
شرايط کلی جامعه ھرگز متحقق نخواھد شد، مگر از طريق انتقال نيروھای 

داران  مZکين به خود  سازمان يافته جامعه يعنی قدرت دولتی از سرمايه
 ).١٣"(توليدکنندگان

ھا در اصل، از  ھای کارگری نيز مطرح شده بود که اتحاديه در بحث اتحاديه

 ھا و انحرافات درون جنبش کارگری مبارزه مارکس عليه سکت



 ١٧ ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ١٧

١۶از صفحه   

١٨درصفحه   

 تشکيZتی را ١٨۶٧داد و در سال  ھای خود را در سوئيس گسترش می فعاليت
در سوئيس ايجاد "  المللی دموکراسی سوسياليستی اتحاديه بين"عنوان  تحت
او انديشه کلی .  باکونين يکی از دوستان پرودون و از پيروان وی بود.  نمود

ھايی از  پرودون را در مورد دولت و جامعه آينده مبتنی بر انجمن
وی به پندارھای .  توليدکنندگان پذيرفت، اما چند نکته جديد بر آن افزود

ھا دولت نيز نابود  که با رشد و گسترش تدريجی تعاونی پرودونی مبنی بر اين
. شود، باور نداشت و بر اين باور بود که دولت را بايد با قيام نابود کرد می

ھای کارگری را نفی و تخطئه  ھا اتحاديه چنين برخZف پرودونيست وی ھم
منتھا عقيده داشت که .  پذيرفت ھا را می ای آن کرد بلکه در محدوده نمی

ھای  ھا به عنوان سازمان ھا بايد به قيام بيانديشند و در رژيم آينده آن اتحاديه
ترتيب باکونين در واقع يکی از  بدين.  توليدکننده اساسی عمل خواھند کرد

چنين برخZف  او ھم.  گذاران جريان نيرومند آنارکو سنديکاليست شد بنيان
ھا را به عنوان  کرد بلکه آن ھا، اعتصابات را به کلی نفی نمی پرودونيست

ھای کوچک و مبارزات مقدماتی برای قيام مسلحانه عمومی  طغيان
 .دانست می

که خود را طرفدار انقZب جھانی پرولتری و سوسياليسم  رغم اين باکونين به
از .  کرد اما درک روشنی از طبقات و مبارزه طبقاتی نداشت معرفی می

شد و تکيه  گرايانه متوسل می ھای تروريستی و توطئه ھمين رو به تاکتيک
وی ھرگونه .  داد اصلی خود را بر لومپن پرولتاريا و روشنفکران قرار می

کرد و با  عمل سياسی را به عنوان اقدامی رفرميستی و بورژوايی رد می
محور اصلی .  ھرگونه اتوريته و تشکيZت سياسی پرولتری مخالف بود

وی .  برنامه باکونين، تبليغ آتئيسم، نابودی دولت و الغاء حق ارث بود
وی بر اين تصور بود که .  خواستار نابودی فوری و بZدرنگ دولت بود

داری وارد آيد، دولت نيز خودبخود نابود  ھمين که ضربه قطعی بر سرمايه
جای دولت را "  ھا و ملل ھا، محله ھا، کمون فدراسيون آزاد انسان"شود و  می

. دانست وی الغاء حق ارث را آغاز انقZب اجتماعی می.  خواھد گرفت
طور عمده در کشورھای کاتوليک نيمه  باکونين و آنارشيسم نوع باکونينی به

ھا، اصZحات پروتستانی و انقZب بورژوايی ھنوز کامل  فئودال که در آن
نشده بود و کليسای کاتوليک بسيار مقتدر بود و بر تمام شئون حيات سياسی 
و اقتصادی و اجتماعی مسلط بود، وجود داشت و در ايتاليا، اسپانيا، روسيه و 

ای در  حتا در جنوب فرانسه و سوئيس فرانسوی نشين از نفوذ قابل مZحظه
که تشکيZت خود را به  ھا پس از آن باکونيست.  ميان کارگران برخوردار بود

ايجاد کردند، در سپتامبر "  المللی دموکراسی سوسياليستی اتحاد بين"نام 
ای به شورای عمومی تقاضا نمودند به عضويت   طی نامه١٨۶٨

پای آن انجمن  ھا و ھم جنبش کارگری در آن سال.  انترناسيونال پذيرفته شوند
ھا در سرتاسر جھان در حال  المللی کارگران تحت رھبری مارکسيست بين

باکونين و ھمراھان وی که متوجه رشد سريع و گسترده .  رشد و گسترش بود
الملل در ميان توده کارگران شده بودند، به منظور تبليغ برنامه خودشان  بين

شورای عمومی .  الملل بپيوندند الملل وتسلط بر آن، تقاضا کردند به بين در بين
به دIئل مختلف از جمله مغايرت آن با اساسنامه و مقررات اجرايی 

پس از دريافت "  اتحاد"کميته مرکزی .  انترناسيونال، اين تقاضا را رد کرد
 به شورای ١٨۶٩ فوريه ٢٧ای مورخ  پاسخ شورای عمومی در نامه

عمومی، اعZم نمود آماده است تشکيZت مستقل خود را منحل کند به اين 
. را به رسميت بشناسد"  اصول راديکال اتحاد"شرط که شورای عمومی 

ھا تشکيZت خود را منحل کنند و در برنامه  مارکس با اين شرط که باکونيست
خود تغييراتی بدھند و با توجه به شرايط عمومی جنبش و جرياناتی که در 

در برنامه .  ھانداشت درون انترناسيونال بودند، مخالفتی با ورود آن
خواسته شده "  برابری سياسی، اقتصادی و اجتماعی طبقات"ھا،  باکونيست

مارکس خواست که .  بود و نه الغاء طبقات که ھدف نھايی انترناسيونال بود
 به اطZع ١٨۶٩ی مارس  اين بند تغيير کند و شورای عمومی آن را در نامه

 ١٨۶٩ھا در آوريل  رساند و بند دوم برنامه باکونيست"  اتحاد"کميته مرکزی 
مقدم بر ھر چيز ھدف خود را الغاء کامل و نھايی "به شرح زير تغيير کرد 

" دھد طبقات و برابری سياسی، اقتصادی و اجتماعی مردان و زنان قرار می
ھا که ظاھرا پذيرفته بودند خود را منحل کنند، وارد انترناسيونال  باکونيست

 .شدند
 

ای را نيز  قطعنامه.  ھای خلقی و اعتبارات به تصويب برسانند ھا، بانک تعاونی
مجمع صلح و "در رد اعتصاب و قطعنامه ديگری در حمايت کامل از 

. و شرکت رسمی انترناسيونال در کنگره افتتاحيه آن تصويب شد"  آزادی
يک سازمان بورژوا پاسيفيستی متشکل از عناصر "  مجمع صلح و آزادی"

بورژواھا بود که با ديدگاه طبقاتی خود برای  دموکرات و خرده  –بورژوا 
 شورای عمومی، ١٨۶٧ اوت ١٢در اجZس .  کرد برقراری صلح تZش می

مارکس در اين .  چگونگی برخورد به اين سازمان مورد بحث قرار گرفت
اجZس دIئل عدم شرکت رسمی انترناسيونال در کنگره افتتاحيه آن را 

روی از برنامه بورژوازی و  توضيح داد و شرکت در اين کنگره را دنباله
ھمبستگی با آن اعZم نمود و شورای عمومی نظر مارکس را مورد تاييد 

مجمع "اما کنگره لوزان تصميم گرفت رسما در کنگره افتتاحيه .  قرار داد
اين .  ای نيز در اين مورد تصويب کرد شرکت کند و قطعنامه"  صلح و آزادی

ھای مھم جناح مارکسيست انترناسيونال در  چنين يکی از قطعنامه کنگره ھم
با .  مورد ملی کردن زمين را رد کرد و آن را به کنگره بعدی موکول نمود

ھا در  ھايی نيز برخZف مواضع پرودونيست اين ھمه، کنگره لوزان، قطعنامه
ھای سياسی و  مورد مبارزه سياسی طبقه کارگر برای کسب حقوق و آزادی

ای در مورد ملی کردن وسائل حمل ونقل و مبادله که از  نيز قطعنامه
که در  رغم آن ھا به پرودونيست.  دستاوردھای مھم آن بود، به تصويب رساند

کنگره لوزان توانستند تا حدود زيادی مواضع خود را پيش ببرند، اما 
نتوانستند رھبری انترناسيونال را بدست گيرند و کنگره با انتخاب مجدد 

 .اعضای شورای عمومی به کار خود پايان داد
با برگزاری سومين .  ھا اما دوامی نياورد پيشروی ولو محدود پرودونيست 

کنگره سوم .  ھا نيز برچيده شد توان گفت بساط آن کنگره انترناسيونال می
ھای نمايندگان  ترين گردھمايی انترناسيونال اول که يکی از بزرگ 

اين .   در بروکسل برگزار گرديد١٨۶٨پرولتاريای جھان بود در سپتامبر 
شامل .  شد  نماينده تشکيل می٩٩الملل بود از  ترين کنگره بين کنگره که بزرگ

 ايتاليايی، ٢ آلمانی، ۵ بريتانيايی، ۵ سوئيسی، ٧ فرانسوی، ١٨ بلژيکی، ۵۵
. مارکس در کنگره حضور نداشت.   نفر از شورای عمومی۶ اسپانيايی و ١

شورای عمومی گزارشی را که باز ھم توسط مارکس تھيه شده بود، به کنگره 
ھا برخZف کنگره لوزان، در موضع  در اين کنگره پرودونيست.  ارائه داد

ھا به عنوان يک نيرو  ای است که آن ضعف قرار داشتند و اين آخرين کنگره
جناح راديکال و مارکسيست در موضع برتری قرار .  در آن حضور دارند
ھای طرفداران  ھايی که به تصويب رسيد، عمدتا قطعنامه داشت و قطعنامه

 .سوسياليسم علمی کارل مارکس بودند
کنگره با تصويب قطعنامه ملی کردن زمين، ضربه محکمی بر 

ھا که نماينده منافع کاسبکاران کوچک و دھقانان و خواھان انتقال  پرودونيست
کنگره اعتصاب را مجددا مورد .  مالکيت زمين به دھقانان بودند وارد ساخت

ای عليه جنگ و  قطعنامه.  بررسی قرار داد و به عنوان يک سZح پذيرفته شد
قطعنامه ديگری در مورد نحوه برخورد به  مجمع بورژوا پاسيفيستی صلح و 

ھا، ضربات سخت ديگری بر  با تصويب اين قطعنامه.  آزادی تصويب شد
الملل در اين کنگره جناح  جناح مارکسيستی بين.  ھا وارد آمد پرودونيست

پرودونيست انترناسيونال را به کلی منفرد ساخت به نحوی که به فعاليت آن 
ھا که عمدتا از   خاتمه داده شد و پس از اين کنگره جناح چپ پرودونيست

شد، از مواضع و نظرا ت پرودون دست برداشت و  کارگران تشکيل می
سان اولين اپوزيسيون  بدين.  بيشتر به مارکس و سوسياليسم علمی گرايش يافت

اش  المللی عليه مارکسيسم در جنبش کارگری ورشکست و بساط نيرومند بين
 .برچيده شد

 
 ھا مبارزه مارکس عليه باکونين و باکونينيست

پس .  ای ثروتمند و اشرافی متولد شد ميخائيل باکونين اھل روسيه در خانواده
ھای   در ايتاليا مستقر شد و فعاليت١٨۶۴از فرار از روسيه سرانجام در سال 

ای که  ورود وی به ايتاليا مصادف بود با دوره.  ای را آغاز کرد گسترده
پی برده بود و نفوذ وی در جنبش "  مازينی"کارگران ايتاليايی به ماھيت 

بر بستر اين شرايط بود که باکونين .  رفت کارگری به سرعت از ميان می
توانست در اندک مدتی نفوذی قابل مZحظه در جنبش بدست آورد و گروه 

باکونين بعد از ايتاليا، .  زيادی از کارگران را به سمت مواضع خود جلب کند

 ھا و انحرافات درون جنبش کارگری مبارزه مارکس عليه سکت
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١٧از صفحه   

١٩درصفحه   

که تشکيZت باکونين در کشورھای مختلف به  در حالی:  کنگره بال
داد، باکونين به عنوان يکی از اعضای ھيئت  ھای نيمه مخفی ادامه می فعاليت

نمايندگی فرانسه، نمايندگی ويژه از طرف کارگران ابريشم ليون به کنگره 
گرانه سعی داشتند  ھا با اقدامات خرابکارانه و توطئه باکونيست.  بال آمد

مارکس اجازه عرض اندام به اين .  الملل را تحت سلطه خود درآورند بين
گرايش انحرافی جديد در جنبش کارگری نداد و وارد يک مبارزه سرسختانه 

 .نظری با آن شد
 با مارکس آشنا شد و به او قول داد از ١٨۶۴باکونين نخستين بار در سال 

رغم اين، به ايجاد يک سازمان جداگانه در ايتاليا  اما به.  الملل پشتيبانی کند بين
" مجمع طرفدار صلح و آزادی"جا به  بعد به سوئيس رفت و در آن.  دست زد

که يک سازمان بورژوايی بود پيوست و به عضويت کميته مرکزی اجرايی 
الملل،   از اين مجمع انشعاب کرد و بجای پيوستن به بين١٨۶٨سال . آن درآمد

(الملل سوسيال دموکرات اتحاد بين" وی وارد .  را ايجاد کرد)  اتحاد" 
انترناسيونال شد تا آن را تحت سطه خود درآورد، مارکس و انترناسيونال اما 

 .سرانجام تکليف او را يکسره کرد
 ٢۶.   در بال تشکيل شد١٨۶٩چھارمين کنگره انترناسيونال اول در سپتامبر 

 ٢ نفر از بلژيک، ۵ نفر از آلمان، ١٠ نفر از سوئيس، ٢٢نماينده از فرانسه، 
 عضو شورای ٧نفر از اتريش، يک نفر از ايتاليا، يک نفر از آمريکا و 

در اين کنگره سه گرايش .   نفر در آن شرکت داشتند٧٩عمومی و مجموعا 
اين .  گذاشتند عمده وجود داشت که ھر يک به سھم خود در مصوبات تاثير می

سه گرايش عبارت بودند از طرفداران سوسياليسم علمی که نماينده خط 
شدند، گرايش چپ افراطی آنارشيست به  انقZبی پرولتری محسوب می

رھبری باکونين و گرايش رفرميست سنديکاليست که نماينده آن رھبران 
ای در  در اين کنگره باکونين قطعنامه.  ھای کارگری انگليس بودند اتحاديه

وی اين اقدام را به عنوان آغاز انقZب .  رابطه با الغاء حق ارث ارائه داد
مارکس در جلسات و مباحثات شورای عمومی .  دانست اجتماعی می

شد را  انترناسيونال حق ارث و الغاء حق ارث که توسط باکونين مطرح می
که مالکيت  مارکس معتقد بود الغاء حق ارث پيش از آن.  ای خواند بحث بيھوده

ای که به  ای است و در قطعنامه خصوصی لغو شده باشد ناممکن و امر بيھوده
ما بايد به علت بچسبيم و نه "  ھمين مناسبت تھيه کرده بود از جمله نوشت 

فرض کنيم که وسائل   –يعنی زيربنای اقتصادی و نه روبنای حقوقی  –معلول 
توليد از مالکيت خصوصی به مالکيت اجتماعی تبديل شده باشد، در اين 

خودبخود خواھد )  ست جا که دارای اھميت اجتماعی تا آن(ھنگام حق ارث 
يک انسان پس از مرگ تھنا آن چيزی را که در )  در اين شرايط(زيرا .  ُمرد

بنابر اين ھدف بزرگ ما بايد .  گذارد حيات خود بدست آورده بجای می
جانشين کردن آن نھادھايی باشد که به برخی افراد در زمان حيات خود اين 

دھد که ثمرات کار بسياری ديگر را به خود انتقال  قدرت اقتصادی را می
 ).١۵"(دھند

دانست و مارکس  باکونين الغاء حق ارث را نقطه آغاز انقZب اجتماعی می
"در اين رابطه نوشت اعZم الغای حق ارث به عنوان نقطه آغاز انقZب : 

تواند به منحرف کردن طبقه کارگر از جمله به نقطه واقعی  اجتماعی تنھا می
معناست که در  اين به ھمان اندازه پوچ و بی.  جامعه کنونی منجر گردد

". دھيم قوانين مربوط به قراردادھا را لغو کنيم که به تبادل کاI ادامه می حالی
 ).١۶"(ست الغاء ارث در تئوری غلط و در عمل ارتجاعی

گيری  کنگره پس از مجادIت شديد و طوIنی بر سر اين قطعنامه وارد رای
 ٧( رای ممتنع ٣ رای مخالف و ٢٣ رای موافق، ٣٢قطعنامه باکونين با .  شد

 رای موافق، ١٩و قطعنامه شورای عمومی با .  به تصويب رسيد)  نفر غائب
 .رد شد)  نفر غايب١٣( رای ممتنع ۶ رای مخالف، ٣٧

پس از اين در "  اتحاد"شد و  اين پيروزی بزرگی برای باکونين محسوب می
 باکونين .الملل بود واقع به مرکز تجمع تمام عناصر اپوزيسيون در بين

دردرون انترناسيونال برای خودش تشکيZت مخفی زده بود که اساسنامه 
باکونين تZش زيادی کرد که برانترناسيونال تسلط يابد اما .مجزائی داشت

ھنگامی که اين نقشه باشکست روبروشد تZش کرد آن را ازھم بپاشاند والبته 
 ؟؟؟.دراين راه به ھروسيله و توطئه ای چنگ زد
 در پاريس برگزار شود ١٨٧٠کنگره بعدی انترناسيونال قرار بود سپتامبر 

علت جنگ آلمان و فرانسه به ماينز منتقل شد اما در عمل، جنگ اين  اما به
، بناپارت در سدان بدون قيدوشرط تسليم ١٨٧٠سپتامبر .  برنامه را برھم زد

مردم پاريس بپا خاستند رژيم بناپارت را سرنگون و يک جمھوری .  شد
 فوريه فرمان ٢۶دولت در .  شھر پاريس به محاصره درآمد.  تاسيس کردند
 مارس ١٨.  بس را امضا کرد و پاريس را تسليم آلمان نمود تسليم و آتش

 نفره ٢۵گارد ملی به رھبری يک کميته مرکزی .  پاريس به قيام برخاست
در ليون قيامی صورت گرفت که باکونين .  اعZم کرد پاريس را بايد نجات داد

در پاريس نخستين حکومت .  در راس آن بود و موجب شکست آن شد
ھا در کمون بسيار فعال بودند مارکس  انترناسيوناليست.  کارگری برقرار شد

وقايع کمون .  الملل به مبارزين کمون ياری رساندند ھای مختلف بين و بخش
الملل را تشديد کرد و پس از سقوط کمون، فعاIن  پاريس اختZفات داخلی بين

انترناسيونال در کشورھای مختلف اروپا تحت تعقيب و پيگرد شديد پليس 
ی برگزار کند،   توانست کنگره بين الملل که تحت اين شرايط نمی.  قرار گرفتند
در اين .   يک کنفرانس عمومی در لندن تشکيل داد ١٨٧١درسپتامبر 
 نفر آن اعضای شورای عمومی بودند شرکت ١٧ نفر که ٢٣کنفرانس 
در اين .  مارکس و انگلس ھر دو در اين کنفرانس حضور داشتند.  داشتند

زمان عZوه بر فدراسيون سوئيس که ستاد باکونين بود، در اسپانيا و ايتاليا 
خواھان  الملل عمZ در دست طرفداران باکونين و جمھوری تشکيZت بين
ھای سياسی و مبارزاتی کارگران کشورھای  کنفرانس بر فعاليت.  مازينی بود

. ھای سياسی تاکيد نمود مختلف، تشکيل احزاب سياسی و شرکت در فعاليت
ھا از  باکونيست.  کنفرانس از مشی عمومی شورای عمومی حمايت کرد
 يک کنگره ١٨٧١اجرای تصميمات اين کنفرانس سرباز زدند و در نوامبر 

. حضور داشتند"  اتحاد"در سوئيس برگزار کردند که در آن اساسا اعضای 
ای  ھا اختيارات شورای عمومی را زير سوال بردند و با انتشار بيانيه آن

الملل شورای عمومی را به فساد و ديکتاتوری متھم  خطاب به تمام شعبات بين
برنامه سياسی فعاليت آن را محکوم و خواستار تشکيل فوری يک .  نمودند

 .وعمZً انشعاب رابرانترناسيونال تحميل کردندکنگره شدند 
 

 )ھاگ(کنگره Sھه 
 در Iھه برگزار شد که ١٨٧٢پنجمين کنگره انترناسيونال اول در سپتامبر 
ھا  سه روز بحث حول نماينده.  مارکس و انگلس ھر دو در آن حضور داشتند

ای به کوگلمان  طور که مارکس در نامه اين کنگره آن.  ھا گذشت و اعتبارنامه
طور  الملل تلقی شده بود و ھمين برای بين"  مرگ و زندگی"نوشته بود کنگره 

 نفر از مشی ۴٠ نماينده حضور داشتند که حدود ۶۵در اين کنگره .  ھم شد
.  تن ديگر از مخالفين آن بودند٢۵کردند و  کلی شورای عمومی طرفداری می

اقليت حاضر در کنگره که .  ھای ايتاليا کنگره را تحريم کرده بودند باکونيست
در واقع ستايشگران عمل  خودبخودی و نيز شديدا طرفدار خودمختاری 
بودند، به شدت با اين عقيده مخالف بودند که شورای عمومی، تصميمات 

. الملل عمل کند کنگره را به کار ببرد و به عنوان راھنمای کلی سياسی بين
ھا نه فقط مخالف افزايش اختيارات شورای عمومی بودند بلکه  بعضی از آن

ھا بر  برعکس مارکسيست.  حتا خواستار انحZل شورای عمومی بودند
. المللی و انضباط تاکيد داشتند العاده، مشی سياسی بين ضرورت مرکزيت فوق

 رای ممتنع نظر ١١ رای مخالف و ۴ رای موافق در مقابل ۴٠کنگره با 
چه را  بار ديگر آن چنين يک ھا ھم مارکسيست.  ھا را تصويب کرد مارکسيست

 بود برای تصويب مطرح ١٨٧١که موضوع قطعنامه کنفرانس لندن در سال 
در مبارزه خود عليه نيروھای متحد طبقات "کرد  قطعنامه اعZم می.  کردند

تواند با سازمان دادن نيروھای خود در يک حزب  دارا، پرولتاريا فقط می
مستقل به مثابه يک طبقه عمل کرده و عليه تمام احزاب که طبقات دارا در آن 

عنوان يک حزب سياسی  اين سازمان پرولتاريا به.  اند عمل نمايد متشکل شده
برای دست يافتن به نيروی انقZب اجتماعی و باIتر از ھمه برای رسيدن به 

اين قطعنامه ).  ١٧"(ھدف نھايی خود يعنی الغاء ھمه طبقات ضروری است
ھا و  مجادله شديدی را برانگيخت و موجب مخالفت شديد بZنکيست

فرق بين مشی اکثريت و فراکسيون اقليت در اين دو . ھا قرار گرفت باکونيست
ھدف اکثريت تسخير قدرت سياسی و ھدف اقليت "شد؛  اصل کلی بيان می

 رای ۵ رای موافق در مقابل ٢٩کنگره با )  ١٨"(نابودی قدرت سياسی است
کنگره Iھه .  ھا رای داد  رای ممتنع به سود قطعنامه مارکسيست٩مخالف و 

نفره که مارکس و انگلس ھم عضو آن بودند، تعيين کرد ۵چنين يک کميته  ھم

 ھا و انحرافات درون جنبش کارگری مبارزه مارکس عليه سکت
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١٨از صفحه   

 ونکوور -کانادا
  يورو۵٠  ١دمکراسی شورايی 
  يورو۵٠  ٢دمکراسی شورايی 
  يورو۵٠  ٣دمکراسی شورايی 

  
 سوئيس
 فرانک٣٠اکبر صفايی فراھانی علی

 فرانک۴٠)اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

الملل و نيز اتھاماتی را که طرفداران باکونين  در بين"  اتحاد"که به وضعيت 
اين کميته پس .  به شورای عمومی وارد کرده بودند، مورد بررسی قرار دھد

اين گزارش بعدھا تحت عنوان (از بررسی، گزارشی را تھيه کرد 
با "  اتحاد"و اعZم نمود که )  الملل انتشار يافت ھای مصنوعی در بين انشعاب

الملل در تضاد است و در داخل آن به شکل  مقررات، مقاصد و اھداف بين
اين بود )   نفر۵ نفر از ۴(نظر اکثريت اين کميته .  کند يک فراکسيون عمل می

اند که برای  شان نشان داده ھا و رفتارھای که باکونين و ھمراھان وی با تZش
کنگره که در اين لحظه اعضای آن به .  الملل صZحيت ندارند عضويت در بين

چنين مقر  کنگره Iھه ھم.   نفر کاھش يافته بود به اخراج باکونين رای داد۴٣
مارکس تاکيد داشت که .  شورای عمومی را از لندن به نيويورک انتقال داد

اياIت متحده آمريکا بيش از ھمه کشورھا سرزمين کارگران است و ساIنه 
الملل بايد  کنند که بين بيش از نيم ميليون کارگر به اين سرزمين مھاجرت می
 .ھای عميقی بدواند در اين سرزمين که بيش از ھر جايی کارگر دارد، ريشه

ھا اگرچه از پذيرش تصميمات کنگره سر باز زدند، با انتقال  باکونيست
سازمان "شورای عمومی به نيويورک مخالفت کردند و به فعاليت خود با نام 

ھای   کنگره١٨٧٧ تا ١٨٧٢ھای  ادامه دادند و بين سال"  المللی کارگران بين
زيادی برگزار کردند، اما جريان افول و سقوط آنارشيسم نوع باکونيستی 

 باکونين درانشعابی که برانترناسيونال تحميل کرد،اکثريت بزرگ .ادامه يافت
عZوه براين بخش زيادی ازکارگران .  کارگران اسپانياراباخودبرد

ارگان اصلی باکونيستھا، "  فدراسيون"دراعتراض به به گردانندگان نشريه 
تسلط باکونيست ھا برشاخه اسپانيای .  انترناسيونال را ترک کردند

انترناسيونال، بی عملی آن ھا وشکست نظريه پردازی ھای باکونيستی پس 
 کناره گيری کرد،سبب دوری اين کارگران از ١٨٧٣ازآن که شاه اسپانيا در

.  قيام ناموفق به راه انداختند۶٠ھا طی دو سال قريب به  باکونيست.سياست شد
 در بولونی ايتاليا بود، ١٨٧۴ھا يک قيام عمومی در ژوئيه  ترين اقدام آن مھم

باکونين در نيمه دھه ھفتاد قرن نوزده، .  اما اين ھم کامZ به شکست انجاميد 
ھای پُر آب و تابش در  بر اثر بيماری و افسردگی ناشی از شکست طرح

مورد انقZب، از فعاليت دست کشيد اما ھم چنان دشمن سرسخت مارکسيسم 
 مارکس سال ھا پيش از آن توضيح داده بود که پس ازسرنگونی سرمايه .ماند

داری يک دوره انتقالی  ديکتاتوری پرولتاريا وجود خواھد داشت تا دولت 
وی بارھا تصريح کرده بود که جامعه .پژمرده شود و ازبين برود

سوسياليستی و درنھايت جامعه بی دولت و بی طبقه را که ھدف غائی 
. کمونيست ھاست نمی توان مستقر ساخت مگرازطريق ديکتاتوری پرولتاريا

دولت گرائی و "مارکس ھمچنين پايه ھای نظری باکونين را که درکتاب وی 
باکونين در باصطZح نقد نظر .آمده بود بطور ريشه ای نقد کرده بود"  آنارشی

مارکس و اينکه باسرنگونی بورژوازی، دولتی مستقر خواھدشد که اين دولت 
چيزی جز پرولتاريای سازمان يافته به مثابه طبقه حاکم نيست، می 

اگرپرولتاريا طبقه حاکم گردد برچه کسانی حکومت خواھدکرد؟اين "گويد
بدان معناست که پرولتاريای ديگری باقی خواھدماند که زيرسلطه اين دولت 

نه، اين بدان معناست که .  و مارکس درجواب وی می نويسد"  جديد خواھدبود
تازمانی که طبقات ديگربويژه طبقه سرمايه دار وجود دارند و تاھنگامی که 

زيرا ھنگامی که پرولتاريا به (پرولتاريا با سرمايه داران مبارزه می کند
بايد )  قدرت برسد دشمنان او و سازمان کھن جامعه ھنوز ازبين نرفته اند

اگرخود او ھنوز )  يعنی(وسايل قھرآميز، يعنی وسايل حکومتی را به کارگيرد
يک طبقه است و اگرشرايط اقتصادی ای که ازآن ھا مبارزه طبقاتی و 
وجودطبقات ناشی می شود ھنوز ناپديد نگشته اند و بايد به شکل قھرآميز 
ازسر راه برداشته شوند و يا تحول يابند، اين روند تحول بايد باقھر تسريع 

 .شود
و "  کشيش"، "پاپ"ھای خود از باکونين با لقب  مارکس در برخی از نوشته

را به مردان حقير "  نچايف"فکر نزديک وی  او و ھم.  کند ياد می"  پيغمبر"
ھای پُرطمطراق باد  پردازی سبک مغزی تشبيه می کند که خود را با عبارت

ھای انقZب ظاھر شوند و اين ھمان  چون غول کنند تا در چشم خويش ھم می
ای از Iفونتن است که در آن  وزغ و گاو، نام قصه(داستان وزغ و گاو است 

 ).١٩)(قدر آب نوشيد که ترکيد که به اندازه گاو شود، آن وزغی برای آن
ناپذير  طور خستگی کارل مارکس و ياران او در رھبری انترناسيونال اول به

شان منحرف  و بسيار موثری عليه گرايشات انحرافی و سکتاريستی که ھدف
ھا و مبارزات کارگری به مجاری بيگانه با منافع طبقاتی  کردن کوشش

ھای انواع مختلف  مارکس بويژه با پنداربافی.  کارگران بود، مبارزه کرد
راديکال مازينی، سوسياليسم   –خواھی بورژوا  سوسياليسم تخيلی، جمھوری

ھای  گرايانه و تاکتيک پردازی چپ بورژوايی پرودون، عبارت خرده
ھا را ايزوله و منفرد  ن گرانه باکونين و تروديونيونيسم ناب درافتاد و آ توطئه

الملل اول از صحنه خارج شد، اکثر  زمانی که بين.  ساخت و درھم شکست
ھای انحرافی از لحاظ نظری شکست خورده و به لحاظ  ھا و مکتب اين گرايش

العاده ارزشمند و بزرگ، ثمره  اين کار فوق.  تشکيZتی از ھم پاشيده بودند
 می ۵ سال قبل در ٢٠٠او که .  ناپذير کارل مارکس بود ھای خستگی تZش
ترين آموزگار   در شھر تريرآلمان متولد شده بود، اوکه بزرگ١٨١٨سال 

 سالگی درلندن ۶۵ در سن ١٨٨٣ مارس سال ١۴پرولتاريای جھان بود ، در 
 .ياد اين انسان بزرگ مبارز و نابغه قرن گرامی باد. چشم از جھان فرو بست

 

 ھا زيرنويس
رابرت اوئن يکی ازپيشگامان سوسياليسم تخيلی اوائل قرن نوزده   –  ١

 .ميZدی بود
دردوران .مازينی دربندرجنوا درايتاليا و درخانواده ای مرفه متولدشد  –  ٢

دانشجوئی به يک سازمان مخفی پيوست سپس به مارسی فرانسه رفت 
راتأسيس کرد وھدف خودرا اخراج " ايتاليای جوان" گروه مخفی ١٨٣١وسال

نيروھای اتريشی ازشمال ايتاليا و ايجاديک جمھوری درسرتاسرايتاليا 
اتحاد (  خواه تندرو و رھبرجنبش ريسورجيمنتو  وی يک جمھوری.  قرارداد
 .بود) ايتاليا
 جZل سامانی  -)١٩١٧از آغاز تا (پيدايش و تکامل طبقه کارگر  – ٣
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 جلد اول –ويليام فاستر  –تاريخ سه انترناسيونال  - ١٢
 جZل سامانی -)١٩١٧از آغاز تا (پيدايش و تکامل طبقه کارگر  - ١٣
 ھمان – ١۴
 –مارکس و انگلس   –گزارش شورای عمومی درباره حق ارث   –  ١۵

 ترجمه سھراب شباھنگ
 ھمان – ١۶
 جلد اول –ويليام فاستر  –تاريخ سه انترناسيونال  – ١٧
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 ھا و انحرافات درون جنبش کارگری مبارزه مارکس عليه سکت
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 ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ٢٠

٢١درصفحه   

٢٠ 

٢٢از صفحه   

اند که ھدف مستقيم و  مرتبط باارزش اضافی
 .داری است نيروی محرکه توليد سرمايه

مارکس نشان داد که ارزش کاIھا را کار 
کند  ھا تعيين می اجتماعاً ضروری برای توليد آن

حسب ارزششان در بازار فروخته  و کاIھا به
براين اساس چگونه ممکن است .   شوند می

داری که سرمايه خود را صرف خريد  سرمايه
وسايل کار، مواد خام و پرداخت دستمزد به 

ازآنکه در جريان توليد،  کارگران کرده است، پس
ھا در  کاIھای نھائی آماده شد، با فروش آن

ای که پيش ريز کرده يا  بازار،عZوه بر سرمايه
ھزينه کرده است، مبلغی اضافه بر آن به دست 

اين سود .  آورد و تحت عنوان سود عايدش گردد
 از کجا آمد؟
تفصيل در آثار اقتصادی خود، اين  مارکس به

تواند از  مسئله را بررسی کرد که سود نمی
گردش کاIھا بيرون آيد، چون در گردش، 

در اينجا .  شوند ھا با يکديگر مبادله می معادل
صرفاً شکل ارزش تغيير کرده و کاI به پول 

مبادله نابرابرھا نيز چيزی را .  شده است تبديل
که  چون ارزش درھرحال ھمان.  دھد تغيير نمی

"... ھمه  بااين:  مارکس گفت.  ماند بود باقی می
ی کاIھا بتواند خارج  ناممکن است که توليدکننده

از قلمرو گردش، بدون ارتباط با ساير مالکان 
و [  کاIھای ديگر، ارزش را افزايش دھد 
 .] درنتيجه پول يا کاIھا را به سرمايه تبديل کند

تواند از گردش ايجاد شود و  بنابراين سرمايه نمی
به ھمين ترتيب ناممکن است که از خارج از 

سرمايه بايد ھم از گردش .  گردش پديد آيد
 ."سرچشمه بگيرد و ھم نگيرد

بايد کاIھای خود را به قيمتشان "...دارنده پول 
ھمه  بخرد، آنان را به ارزششان بفروشد و بااين

در پايان فرايند،ارزش بيشتری را از آن ارزشی 
که در ابتدای امر در گردش گذاشته بود بيرون 

 ."بکشد
تغيير در ارزش پول که بايد به سرمايه تبديل " 

تواند در خود پول اتفاق افتد، زيرا پول  شود، نمی
عنوان وسيله خريد و وسيله  با کارکرد خود به

خرد يا  پرداخت، فقط قيمت کاIيی را که می
اين تغيير ....بخشد کند، تحقق می پرداخت می

تواند  از دومين عمل گردش يعنی فروش  نمی
مجدد کاI نيز سرچشمه بگيرد، زيرا اين عمل 
بار ديگر، صرفاً کاI را از شکل طبيعی خود ، 

بنابراين، اين .  کند به شکل پولی آن تبديل می
تغيير بايد در کاIيی اتفاق افتد که در نخستين 

. خريد شده است)کاI-پول( M-Cعمل گردش 
ارزھا ھستند که مبادله  اما نه ارزش آن، زيرا ھم

. شود شوند و ارزش کاI کامZً پرداخت می می
تواند از ارزش  بنابراين، اين تغيير فقط می

از مصرف آن ناشی [مصرفی بالفعل کاI يعنی 
  ١.]"شده باشد

برای تحقق اين امر بايد در بازار کاIيی يافت 
شود که ارزش مصرفش خود سرچشمه ارزش 
باشد و استفاده از آن موجب وقوع کار و بالنتيجه 

 .آفرينی گردد  ارزش
داری وجود دارد،   درجايی که شيوه توليد سرمايه

يافته حاکم  توليد کاIيی بسط يافته و عموميت
در اينجا  بخش بزرگی از مردم تحت .  است

کنند که برخZف برده و  عنوان کارگر زندگی  می
ھای توليد پيشين، آزادند و  رعيت در شيوه

ظاھر از برابری حقوق برخوردار، اما  مالک  به
وسايل توليد نيستند و برای تأمين معاش خود 
چيزی برای فروش در بازار جز توانائی جسمی 
و فکری خود، يعنی نيروی کار را برای فروش 

حسب  نياز و اضطرار  ھا به لذا آن.  ندارند
اقتصادی، ناگزيرند ، نيروی کار خود را به 

بنابراين  در نظام .  دار بفروشند سرمايه
شده  داری نيروی کار نيز به کاI تبديل سرمايه
اين کاI .  يک کاIی معمولی نيست اما اين.  است
رو از کاIھای ديگر متمايز است که وقتی  ازآن

شود، ارزش مصرف آن، سرچشمه  مصرف می
ارزش است و ارزشی بيش از ارزش خود را 

 .آفريند می
خواھد با پول خود کاIيی  داری که می سرمايه

توليد کند و آن را بفروشد و سود عايد خود سازد، 
بخشی را .  کند اش را به دو بخش تقسيم می سرمايه

کند  صرف تھيه ابزار توليد، مواد خام  و غيره می
بخش .  خرد ھا را به ارزشی که دارند می و آن

. دھد ديگر را به خريد نيروی کار اختصاص می
شود که  در بازار کار با کارگرانی مواجه می

الحقوق ،  عنوان افرادی آزاد و ظاھراً متساوی به
حاضرند با خريدار کاIی خود، وارد معامله 
شوند و نيروی کار خود را که يک کاIست، به 

دار اين کاI را به  سرمايه.  ارزش آن بفروشند
خرد تا کارگر را در کارخانه خود  ارزش آن می
روشن است که در اينجا قانون .  به کار وادارد

ارزش دقيقاً رعايت شده، نه کاIھا به قيمتی پائين 
برداری  ھا خريده شده و نه کZه تر از ارزش آن

البته موارد استثنائی ھم .  صورت گرفته است
وجود دارد، نظير ايران که دستمزد کارگر پائين 
تر از ارزش آن است، مارکس اين مورد را که 
منجر به تباھی جسمی و فکری نيروی مولد يک 

 . گذارد عنوان استثناء کنار می شود، به کشور می
اما اين ارزش نيروی کار که قرار است 

دار تحت عنوان دستمزد به کارگر  سرمايه
شود؟ مثل ھر کاIی  بپردازد، چگونه تعيين می

که  برای اين.  حسب توليد و بازتوليد آن ديگر، به
نيروی کار توليد و بازتوليد شود، بايد وسايل 
معيشت کارگر تأمين گردد که به زندگی به شکل 
مرسوم و معمول آن ادامه دھد و سZمت وی 
. حفظ شود تا پيوسته بتواند آماده انجام کار باشد
يعنی بايد بتواند غذا، لباس، مسکن، بھداشت و 

کZم تمام حوائج روزمره کارگر  درمان و در يک
ديگر، زمان کاری که  عبارت به.  را تأمين کند

برای توليد اين وسايل Iزم است و برای 
اما .  نگھداری دارنده نيروی کار ضروری است

دار ھمواره نياز به کارگر  از آنجائی که سرمايه
کار دارد و عمر کارگر محدود است، بايد  به آماده

. ھا را بگيرند کارگران ديگری باشند که جای آن
ھای توالد و تناسل و پرورش  بنابراين بايد ھزينه

کودکان و در کل، خانواده کارگر وارد تعيين 
ھمچنين است، .  ارزش نيروی کار شود

ھای  ھای کسب مھارت و بسط توانائی ھزينه
"توان گفت پس می.  نيروی کار ارزش نيروی : 

شود  کار برحسب ارزش وسايل زندگی معين می
که برای توليد، بسط ، حفظ و جاودانی کردن 

  ٢." نيروی کار، ضروری است
مارکس از دخالت عامل ديگری ھم در تعيين 

اجتماعی يا   -ارزش، تحت عنوان عامل تاريخی
برد، که از  استاندارد زندگی سنتی نيز نام می

گردد و  شرايط اجتماعی ھر کشوری ناشی می
اجتماعی ھر   -ھا و شرايط تاريخی حسب سنت به

روشن است که .  کشوری متفاوت خواھد بود
استاندارد زندگی کارگران اروپائی با آفريقائی يا 

ھا، سطح پيشرفت  سنت.  آسيائی يکی نيست
آوردھای مبارزاتی کارگران  داری و دست سرمايه

در کشورھای اروپائی، استاندارھای 
ای ازجمله نياز به امکانات فرھنگی  يافته عموميت

، سينما ، تئاتر، کنسرت، تفريح و استراحت در 
ھای مرخصی در کشورھای ديگر، مسکن  دوره

ای امکانات و وسايل  مناسب، استفاده از پاره
 .مدرن  و غيره را پديد آورده است

گونه که دارای ارزش است،  اما نيروی کار ھمان
ارزش مصرف نيز ھست و دقيقاً ھمين ارزش 
مصرف نيروی کار است که موردعZقه 

ازاين  گونه که پيش چون ھمان.  دار ھست سرمايه
جھت از  گفتيم، ارزش مصرف نيروی کار ازاين

ارزش مصرف تمام کاIھای ديگر متمايز است، 
 .آفريند شود، ارزش می که وقتی مصرف می

دار نيروی کار را خريد ،  ای که سرمايه از لحظه
ارزش مصرف و استفاده از آن نيرو يعنی کار 

ناگفته نماند که .  گيرد کارگر، به وی تعلق می
شود و  نقد چيزی به کارگر پرداخت نمی به دست

دستمزد .  فروشد کارگر نيروی کارش را نسيه می
شود که نيروی کار  ازآن پرداخت می کارگر پس

دار آن را مصرف  به کارافتاده باشد، و سرمايه
گرفته باشد،مثZً  کرده باشد، يعنی کار انجام

گونه که در ايران ھم معمول است، پس از  آن
 . گذشت يک ماه

دار،  کارگر را در کارخانه به کار  سرمايه
او اکنون .  گردد دارد و روند توليد آغاز می وامی

داند،  برای استفاده از اين نيرو، خود را محق می
کارگر را وادارد که در طول يک روز تا جايی 
که امکان دارد و شرايط جسمانی کارگر اجازه 
دھد، توليد کند تا مقدار بيشتری کار و ساعات 

 .کار در توليد کاIھا ماديت يابد
داری پديد آمد تا به  که نظام سرمايه از وقتی 

امروز، روزانه کار از شانزده ساعت و دوازده 
ساعت تا ده ساعت، به ھشت ساعت و  ھفت 

اگر  روزانه کار، ھشت .  ساعت تغيير کرده است
ساعت فرض شود و تمام اين مدت را کارگر 

کرد، در آن  برای جبران دستمزد خود کار می
عنوان سود  دار به صورت چيزی برای سرمايه

دار  داند که سرمايه اما ھرکس می.  ماند باقی نمی
کسب اين سود فقط از .  سازد سود عايد خود می

زمانی بيش  اين طريق ممکن است که کارگر مدت
. کننده دستمزد اوست، کار کند از آنچه که جبران

اگر تنھا چھار يا سه ساعت کار در روز، برای 
جبران ھزينه نيروی کار Iزم باشد،  بقيه ھشت 
ساعت ، ساعات کار اضافی، کار اضافی است 

دار بابت آن دستمزدی نپرداخته، اما  که سرمايه
کند و سرمنشأ  مفت و مجانی آن را تصاحب می

 . دارند  سود سرمايه
کارگر در طول ساعاتی که مشغول به کار است 

کند، ارزش وسايل توليد را به  و توليد می
. کند شود منتقل می محصول جديدی که ساخته می

ارزش وسايل توليد و مواد خام از نو در 

 رازی که مارکس از آن پرده برداشت



 ٧٧٢ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٧     ٢١

٢٠از صفحه   

ای ديگر  ماشين سرکوب يک طبقه در دست طبقه
نيست و اين حقيقتی است که در جمھوری 
دمکراتيک و نظام پادشاھی، ھر دو به يک سان 

که دولت در بھترين  مصداق دارد؛ خZصه اين
حالت شّری است که پرولتاريای پيروز در پيکار 
برای به دست آوردن سلطه طبقاتی خود، آن را 

برد، شّری که پرولتاريا  از گذشته به ارث می
درست مانند کمون پاريس، از مضار آن در 

گاه که  مگر آن.  ترين زمان رھا نخواھد شد کوتاه
ای از مردم که در شرايط اجتماعی تازه  نسل تازه
اند، چندان توانايی بيابند  ای به بار آمده و آزادانه

ای را که  ی برانباشته که بتوانند تمامی اين زباله
دولت نام دارد بروبند و از پيش پای خود 

اين در واقع پاسخ انگلس ھمزمان به ".  بردارند
ھايی چون کائوتسکی  ھا و فرميست آنارشيست

 .باشد می
گويد  اما اين دولتی که انگلس از آن سخن می

دولتی است که خصلت سياسی آن دگرگون شده، 
ترين شرايط  دولتی از نوع کمون که حتا در سخت

آزادی مطبوعات بورژوايی را که به انواع 
زدند، مورد تعرض  توطئه عليه کمون دست می

جنگ داخلی در "به قول مارکس در .  قرار نداد
"فرانسه  : ی  ريزانه با توجه به شيوه اداره خون" 

نشينان خارج از پاريس و  جنگ توسط ورسای
ھای آنان در ترويج فساد و توطئه در  کوشش

پاريس، آيا کمون با رعايت ھمه ظواھر و شئون 
که گويی جنگی در کار  ليبراليستی، آن ھم چنان

نيست، به اعتمادی که مردم به وی نشان داده 
بودند خيانت نکرده بود؟ با توجه به اين که 

قدر فرصت برای حذف  حکومت کمون ھمان
ھای حزب نظم در پاريس داشت که  روزنامه
ھای کمون در  نشينان در حذف روزنامه ورسای

توان  ، آيا میورسای داشتند و بدان عمل ھم کردند
گفت که ماھيت حکومت کمون با ماھيت حکومت 

درست در ھمان لحظه ...ير فرقی نداشت؟ آقای تی
بازگشت به سوی )  حکومت ورسای(که آنان 

کليسا را به عنوان يگانه وسيله نجات فرانسه 
ھای  داشتند، کمون اسراری از زيرزمين اعZم می

 Zصومعه پيکبوس و کليسای سن لوران برم
ساخت که تا آن زمان به گوش کسی نخورده 

اش را  ھای ھا و گفته ی کرده کمون ھمه...بود
کرد و مردم را در جريان ھمه  منتشر می

براستی ھم که تغيبرات ...  داد اش قرار می نواقص
آسا  انجام شده توسط کمون در پاريس معجزه

 به ١٨۴٨برای نخستين بار از ايام فوريه ...  بود
ھای پاريس امن شده بودند، بی آن که  بعد، کوچه

(ھا باشد ھيچ نوع پاسبانی در کوچه تاکيد از " 
 ).ماست

ھای سياسی مارکس در مورد  اينھاست آموزه
طور که لنين در  و ھمان"  ديکتاتوری پرولتاريا"
کند، تنھا پذيرش  بيان می"  دولت و انقZب"

مبارزه طبقاتی برای مارکسيست بودن کافی 
ھای بسياری ھستند که به  افراد و گروه.  نيست

چه که موجب  مبارزه طبقاتی اعتقاد دارند اما آن
ھا  ھا، رفرميست ھا با آنارشيست تمايز مارکسيست
شود، اعتقاد به ديکتاتوری پرولتاريا  و ديگران می

 .باشد می
 

٧از صفحه   

٢١ 

شوند،  پس بازتوليد نمی.  شوند محصول پديدار می
اين جزء از سرمايه  چيزی .  شوند بلکه حفظ می

فراتر از ارزشی که مستقل از روند توليد داشت، 
رو  از ھمين.  افزايد به ارزش محصول نمی

اما .  مارکس آن را بخش ثابت سرمايه ناميد
کارگر در ھمان حال که توليد در جريان است، 

بخشی از اين .  آفريند ھای جديد می ارزش
شده، در ساعات معينی از  ھای تازه آفريده ارزش

کننده ھزينه نيروی کار، يا دستمزدی  کار، جبران
شده، اما بخش ديگری  است که به کارگر پرداخت
شده، که در جريان  از اين ارزش جديداً افزوده

آيد، افزوده، يا  زمان کار اضافی به دست می
ارزش اضافی است که به ارزش کاIھای 

دار تعلق  گردد و به سرمايه توليدشده، افزوده می
مارکس آن بخش سرمايه را که صرف .  گيرد می

خريد نيروی کارشده است، از آنجائی که درروند 
شود، با يک معادل جديد  توليد، بازتوليد می

شود يعنی کميتی مساوی از زمان  جايگزين می
شود  کار زنده به محصول ماديت يافته افزوده می

آفريند،  ، يک ارزش اضافی می و عZوه بر اين
يعنی از مقدار ثابتی که ھست به مقدار متغيری 

 .نامد شود،  بخش متغير سرمايه می تبديل می
روند ارزش افزايی ، جز اين : "گويد مارکس می

آفرينی در ورای نقطه  نيست که روند ارزش
بنابراين ھرچه اين زمان ." معينی امتداديافته است

تر باشد، مقدار و حجم ارزش اضافی که  طوIنی
. گردد، بيشتر است دار می نصيب سرمايه

بنابراين، اين افزايش مقدار ارزش اضافی از 
طريق امتداد کار روزانه  را، ارزش اضافی 

موجوديت آن، نرخ رشد و "  مطلق ناميد، چراکه 
ھرگونه افزايش آن، در ھمان حال يک افزايش 

) ارزش توليد شده(  آفريده شدهمطلق ارزش 
ايم،از بسط  ھمانگونه که پيش از اين ديده.  است

ھايش ناشی  روزانه کار Iزم ورای محدوده
گردد و مقدار مطلق آن برابر است با مقدار  می

 ٣..." اين بسط
کشی از نيروی کار،  که درجه بھره اما اين

دار يا نرخ ارزش  استثمار کارگر توسط سرمايه
اضافی چقدر است، با نسبت کار اضافی به کار 
Iزم، يا ارزش اضافی به سرمايه متغير تعيين 

 .گردد می
طوIنی کردن روزانه کار که در مراحل اوليه 

داری شکل اصلی استثمار بود، با متشکل  سرمايه
شدن کارگران و مبارزه برای کاھش ساعات 

ويژه که کارگران  توانست ادامه يابد، به کار، نمی
توانستند حدود قانونی برای روزانه کار مشخص 

. درنتيجه، روزانه کار کاھش يافت.  سازند
ھای ديگری برای جبران  داران به روش سرمايه

يکی از اين .  اين کاھش ساعات کار متوسل شدند
. ھا،  افزودن برشدت و شتاب کار بود روش

روشن است وقتی کار شتاب و شدت به خود 
بگيرد، کاIی بيشتری در طول ساعات کار، 

پس مرسوم  اما شيوه اصلی که ازآن.  شود توليد می
گرديد، کوتاه کردن زمان کار Iزم و درنتيجه 

 چگونه؟. افزايش زمان کار اضافی بود
وری کار، با استفاده از  از طريق افزايش بھره

تکامل نيروھای .  ھای جديد ھا و روش تکنيک
ھای توليد که وسايل  مولده کار در آن رشته

کنند و مستقيماً وارد  معيشت کارگر را توليد می
شوند، مثل غذا، لباس،  مصرف کارگر می

يا در آن .  مسکن، گرما، وسايل نقليه و غيره
ھايی که وسايل توليد و مواد خام برای بخش  رشته

کنند، افزايش  توليدکننده وسايل مصرفی، توليد می
.  وری کار، ھمين نتيجه را خواھد داشت بھره
يافته  وری افزايش يابد، توليد افزايش که بھره وقتی

زمان  تری از کاIھا در مدت و حجم بزرگ
بنابراين بھای اين .  گردد تری توليد می کوتاه

ھا نھفته است، کاھش  کاIھا که کار کمتری در آن
زمان کار Iزم برای  يابد و درنتيجه مدت می

اين کاھش .  يابد جبران دستمزد کارگر کاھش می
زمان کار اضافی  بدان معناست که مدت

ازاين فرضاً در ھشت  اگر پيش.  يافته است افزايش
ساعت کار، چھار ساعت کار Iزم و چھار 
ساعت اضافی بود، اکنون درنتيجه افزايش 

وری کار و کاھش بھای نيروی کار، با  بھره
کاھش زمان کار Iزم به سه يا دو ساعت در 

 ساعت ٦ يا ٥روز، زمان کار اضافی به 
مارکس اين کوتاه شدن زمان .  يافته است افزايش

کار Iزم و افزايش زمان کار اضافی را ، ارزش 
چون در اينجا نسبت ميان کار . اضافی نسبی ناميد

 . کند Iزم و اضافی تغيير می
دار زودتر از  البته ممکن است يک يا چند سرمايه

ھای توليد را بھبود بخشند و تاز  ديگران،روش
ھا عموميت نيافته است،  مانی که ھنوز اين شيوه
 .العاده نيز به دست آورند يک ارزش اضافی فوق

وری کار ھم البته مثل مورد افزودن  افزايش بھره
برشدت و سرعت کار ، ھمراه با فشردگی کار 
است، اما تفاوت در اين است که در مورد 

وری کار، ارزش ھر واحد کاI  افزايش بھره
که در مورد پيشين چنين  يابد، درحالی کاھش می

گويد  مارکس می.  ماند نيست و بھای کاI ثابت می
داری در کل، زمان کار را  شيوه توليد سرمايه

با تکامل نيروھای مولده، فشار .  کند فشرده می
 .يابد کار نيز افزايش می

داری  مارکس با برمZ کردن راز استثمار سرماي£ه
داری و  ، نشان داد که ھدف مستقيم توليد س£رم£اي£ه

نيروی محرکه آن،ارزش اضافی يا سود در شک£ل 
اين ارزش اضافی سرمنش£أ .  تر آن است يافته تحول

گ£رچ£ه .  دار و مالک اس£ت درآمد کل طبقه سرمايه
داران££ی ک££ه در ت££ول££ي££د مش££ارک££ت دارن££د،  س££رم££اي££ه

ک£ن£ن£د،   نخست مستقيماً کار اضافی را تصاحب م£ی
اما تنھا کسانی نيستد که اين ارزش اضاف£ی را ب£ه 

بخشی از اين ارزش اضاف£ی ت£ح£ت .  زنند جيب می
. گ£ي£رد عنوان سود بازرگانی به بازرگان تعلق م£ی

ع£ن£وان ب£ھ£ره، س£ھ£م ب£ان£ک£دار و  بخش ديگ£ری ب£ه
جزئ£ی از اي£ن ارزش .  گردد ھای مالی می سرمايه

اضافه تحت عنوان بھره مالکانه، به مالک زم£ي£ن 
گيرد و باIخره، ماليات£ی ھ£م ک£ه نص£ي£ب  تعلق می

شود،عمدتاً  بخشی از ھ£م£ان  دولت بورژوائی  می
ش£ده ک£ارگ£ر و ارزش اض£اف£ی  ارزش تازه آفريده

 .   توليدشده توسط کارگران است
ت£رج£م£ه حس£ن :  م£ارک£س  -ج£ل£د ي£ک£م-سرم£اي£ه  --١

 مرتضوی
 مارکس -مزد، بھا، سود -٢
 ٣٠انگلس، جلد  -مجموعه آثار مارکس-٣
 
  

 رازی که مارکس از آن پرده برداشت
 ديکتاتوری پرولتاريا

شکستن ماشين  مارکس و اھميت درھم
 دولتی بورژوايی
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسfمی 

٢٠درصفحه   

که بداند استثمار  ھر کارگری مستثنا از اين
ای که  داند، در کارخانه شود يا نه، اين را می می

دارانی که  دار يا سرمايه کند، سرمايه کار می
برند و اين  مالک آن واحد توليدی ھستند، سود می
اين .   زند سود، ساIنه سر به ميلياردھا تومان می

شود و چگونه عايد  سود از کجا ناشی می
 گردد؟ دار می سرمايه
ھای پيش از مارکس ، در  ترين اقتصاددان برجسته

تحقيقات خود البته تا جائی که اقتصاد سياسی 
ای برای  ھای اوليه وجھه علمی داشت، تZش

گونه که  شناخت مسئله انجام داده بودند، اما ھمان
ھای ارزش اضافی  اشاره  مارکس در تئوری
ھا در اين بود که برای پی  دارد، اشکال کار آن

بردن به ماھيت مسئله، ھرگز ارزش اضافی را 
نفسه،  در شکل خالص آن موردبررسی قرار  فی

ندادند، بلکه به تحقيق در مورد اشکال ويژه آن، 
تنھا  سود، بھره، بھره مالکانه پرداختند، لذا نه

نتوانستند پی به ماھيت مسئله ببرند، بلکه دچار 
عنوان  ھا به البته آن.  تناقضات Iينحل شدند

نمايندگان فکری بورژوازی، با  نگرش 

٢٢ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش£م£اره حس£اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ£م£راه 

ھ££ای  ک££د م££ورد ن££ظ££ر ب££ه ي££ک££ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطZع  عZقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ£ن "  ديدگ£اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطZع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطZع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

توانستند با شجاعت در جھت  بورژوائی  نمی
 بردارند، چراکه به نفی نظام  شناخت اين راز  گام

ھا در پاسخ به اين سؤال  لذا آن.  رسيدند موجود می
سرگردان و درمانده بودند و معما ھمچنان Iينحل 

تنھا کارل مارکس، آموزگار بزرگ .  مانده بود
کارگران جھان بود، که پاسخی علمی به اين 

کشف .  سؤال داد و  پرده از اين راز برداشت 
داری  يکی از خدمات  راز استثمار سرمايه

 . برجسته مارکس به کارگران جھان بود
اما اھميت اين کشف مارکس صرفاً در اين نبود 

داری  را  که پوشيده و  که راز استثمار سرمايه
پنھان بود، برمZ کرد و سZح قدرتمندی در دست 
طبقه کارگر در مبارزه عليه بورژوازی و نظم 

اين کشف مارکس به .  داری  قرار گرفت سرمايه
داری، روند تکاملی  کشف تمام قوانين نظم سرمايه

آن، رشد تضادھای اين سيستم و انھدام آن ياری 
ھا، رشد نيروھای  مسئله انباشت سرمايه.  رساند

ترشدن ترکيب ارگانيک سرمايه،  مولِد کار، عالی
ھای ادواری، ھمگی  کاھش نرخ سود، بحران

 رازی که مارکس از آن پرده برداشت


