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  مقدمه مترجم
  

اين . شمار می رودآثار مارکس به ترين  ، يکی از معروفترين و مهمبرنامه گوتانقد 

از لحkkاظ محتkkوا، نقkkد : از اهميkkت خاصkkی برخkkوردار اسkkت اثkkر بkkه ويkkژه در سkkه زمينkkه  

ياسkkی  گوتkkا، هkkم بيkkان مkkوجزی از نقطkkه نظرهkkای اقتصkkادی و اجتمkkاعی و س      برنامkkه

  .مارکس است و هم حاوی نظرات او در مورد شکل جامعه آينده و روابط اجتماعی آن

ان يکی از برجسته ترين نمونkه هkای کkاربرد روش    حاظ سبک، نوشته را می تو    از ل 

ديالکتيkک انتقkادی از يکسkو و دقkkت نظkری و صkالبت منطقkkی مkارکس از سkوی ديگkkر        

 در شkkکل يادداشkkت هkkای مkkوجز و  نقkkد برنامkkه گوتkkابايkkد بkkه خkkاطر داشkkت کkkه  . دانسkkت

 را بkه انتقkادی بkی امkان مkی کشkد و       طرح برنامه گوتامختصری تحرير شده که بند بند      

ته بدون تعمق و تأمل کافی اختصار، درک و فهم مطالب اين نوشدر نتيجه اين ايجاز و 

 در ايkن نکتkه نهفتkه    نقد برنامkه گوتkا  الخره، از لحاظ تاريخی، اهميت  او ب . ميسر نيست 

 داد، و است که مارکس در آن نظريkه هkای السkال را مkورد بررسkی و موشkکافی قkرار              

بkه عkالوه، زمkان    . نظريه ها را برمال ساخته استسستی و نادرستی  تناقض های اين        

نگkارش نقkkد، مقطkkع تkاريخی مهمkkی در نهضkkت کkارگری آلمkkان بkkود، زيkرا پkkس از يkkک     

تkا  نسبتًا طوالنی، اين نهضت اعتالئی نو يافته بود و پيروان السkال بkر آن بودنkد         رکود

.  کنندوحدت،  با گروهی که عمدتا پيروان مارکس بودندگوتای طرح برنامه ی بر پايه 

مارکس، در عين تأييد نفس وحدت، خواهان دست يابی به يک وحدت اصولی بود و به 

ايkkن خkkاطر بkkا هرگونkkه سkkازش غيراصkkولی ايkkدئولويک در طkkرح برنامkkه بkkه مبkkارزه         

  .برخاست
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 از آن رو ابعاد گسترده ای مkی يابkد کkه در پرتkو آن،            نقد برنامه گوتا  اهميت تاريخی   

 يکkی از سرشkناس تkرين رهبkران نهضkت کkارگری آلمkان بkود،         نقش تاريخی السال کkه   

  .انگلس قرار می گيردمورد قضاوت مارکس و 

آنkkان کkkه در ادبيkkات آلمkkان دسkkتی دارنkkد، و : در پايkkان، ذکkkر دو نکتkkه ضkkروری اسkkت

مارکس را در زبان اصلی خوانkده انkد، از زيبkائی نثkر مkارکس در شkگفتند و گkاه حتkی                      

بkدون شkک ايkن ترجمkه نتوانسkته      .  گوتkه بkه شkمار مkی آورنkد     مقام ادبی او را همطراز    

رسی منعکس کننده ی زيبايی نثر مارکس باشد، ولی اميد است ديگرانی که در زبان فا   

  .صالحيتی درخور مارکس دارند، در جبران اين نارسائی همت کنند

  :باالخره اينکه در ترجمه اين متن، از نسخه زير استفاده شده است
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SELECTEP WORKS  (THREE VOLUMES.) 
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  تاوپيشگفتار نقد برنامه گ
  رازی. م

  

نقkد برنامkه   «برای درک مفهوم سوسياليزم و کمونيزم هkيچ کتkابی پkر اهميkت تkر از              

  .نيست» تاوگ

ه سوسياليزم و آمونيزم وجود از ديدگاه مارآس، هيچگاه تفاوت آيفی ميان دو مقول

در سوسياليزم طبقات و دولت   . سوسياليزم صرفًا مرحله نخست آمونيزم است     . نداشت

از ميان رفته و به هر فرد در جامعه به اندازه سهمش در توليkد اجتمkاعی از محصkول               

 بkا رشkد آيفkی نيروهkای مولkده در      -سپس در مرحلkه آمkونيزم   . آن توليد تعلق می گيرد    

اما قبل از .  به هر آس به اندازه نيازش تعلق می گيرد     -نی و وفور اقتصادی   سطح جها 

: رسيدن به جامعه ی آمونيستی، جامعه وارد يك مرحله ی مشخص از تكامل می شود           

جامعkه ی در حkال گkذار از سkرمايه داری        . مرحله گذار از سرمايه داری به سوسياليزم      

زمkkين، ( خصوصkkی بkkر وسkkائل توليkkد   بkkه سوسkkياليزم عمkkدتًا از طريkkق انهkkدام مالكيkkت   

، انحصkار تجkارت خkارجی و معرفkی اقتصkاد بkا برنامkه تعيkين           )صنايع، بانك ها و غيره    

امkا در ايkن   . در اين جامعه، توليد ديگر توسط قانون ارزش تعيين نمkی شkود         . می شود 

جامعه، برخالف جامعه آتی سوسياليستی، يك تضاد اساسی ميان وجه توليkد آkه ديگkر            

اپيتاليستی است و وجه توزيع آه اساسًا بورژوائی باقی مkی مانkد، وجkود خواهkد                غيرآ

  .داشت

، بkkه تفصkkيل بkkه بقkkای نkkابرابری هkkای اجتمkkاعی در    »تkkاونقkkد برنامkkه گ«مkkارآس در 

وی علkkت ايkkن  . دوران انتقkkالی و حتkkی در مراحkkل اوليkkه سوسkkياليزم اشkkاره مkkی آنkkد       

انگيkkزه هkkای مkkادی، ( توزيkkع مkkی دانkkد نkkابرابری هkkا را بقkkای معيارهkkای بkkورژوايی در 

  ).مبارزه برای ارتقاء دستمزدها، نابرابری در مصرف و غيره

ايkkن تضkkاد اساسkkی دوران انتقkkالی از ايkkن واقعيkkت ناشkkی مkkی شkkود آkkه وجkkه توليkkد       

سوسياليستی در قياس با وجه توليد سرمايه داری، مرحله بسيار عالی تkری از تكامkل           
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 مرحله وفور مادی آه معيارهای بورژوائی توزيkع را      -ندنيروهای مولده را طلب می آ     

  .غير ضروری می آند

  :برای حل تضادهای اين جامعه، دو تكليف اساسی تاريخی می بايد تحقق يابند

اول، تقسيم آار طبقاتی، اقتصاد پولی و گرايش بkه سkود جkويی و ثروتمنkد گشkتن و               

  . می بايد آگاهانه از بين بروندآليه بازمانده های ايدئولوژيك سرمايه داری و غيره

دوم، رشkkد مkkؤثر نيروهkkای مولkkده در راسkkتای ايجkkاد وفkkور اقتصkkادی بkkرای تمkkامی      

  .بشريت می بايد تحقق يابد

در اين مرحله، توليد آاالئی، طبقات اجتماعی و دولت نيز می بايد مرحلkه اضkمحالل     

يری از بازگشkkت     در مرحلkkه انتقkkالی، از دولkkت صkkرفًا بkkرای جلkkوگ    . خkkود را طkkی آننkkد  

بkا پايkان   . طبقه ی حاآم سابق و تنظيم فعاليت های اقتصادی روزمره استفاده می شود             

البته سرعت . پذيرفتن اين نقش، دولت تحت ديكتاتوری پرولتاريا نيز بايد از بين برود           

انهدام دولت و طبقات نه تنها بستگی به مبارزات طبقاتی داخلی دارد، آkه بkا مبkارزات             

  .ی بين المللی نيز پيوند خورده اندطبقات

بيان کننده ايkن امkر اسkت کkه در مرحلkه انتقkال از سkرمايه داری بkه سوسkياليزم، از                   

امkkا، ايkkن         . ميkkان رفkkتن دولkkت بkkا رشkkد اقتصkkادی، همگkkام بkkا يكkkديگر بايkkد طkkی شkkوند        

 بkkا برخkkی از  -رونkkد شkkايد بطkkور ايkkده آل پkkيش نkkرود و جامعkkه بطkkور اجتنkkاب ناپkkذير        

ی سkkرمايه داری،  زيkرا آkkه، در جامعkه  . ناهنجkاری هkای معkkين بورآراتيkك مواجkkه شkود    

چنانچه پرولتاريا عمومًا در موقعيتی قرار می گرفت آه مkی توانسkت بkه محkض آسkب                

قدرت به مثابه يك طبقkه بkر آليkه امkور زنkدگی اجتمkاعی و اقتصkادی نظkارت آنkد، ايkن                    

نظkام  . امkا، متأسkفانه چنkين نيسkت       . مkی بkود   ناهنجاری های بورآراتيك اجتناب ناپkذير ن      

سرمايه داری آارگران را در آليه سطوح زندگی بيگانkه مkی سkازد و از طريkق تحميkل                 

مضافًا بر وقت هدر رفته برای اياب و ذهاب به محل آkار  ( ساعت آار روزانه     ٨حداقل  

 اداره  آه آنان را قkادر بkه عهkده گيkری فkوری     -، آارگران را از رشد فرهنگی)و زندگی 

آارگرانی آه پkس از سkاعت هkا آkار طاقkت فرسkا بkه        .  محروم می آند   -جامعه می سازد  
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محل مسكونی خود باز می گردند، ديگر فرصت مطالعه و ارتقاء سطح فرهنگ خود را 

تkkا هنگkkامی آkkه مkkدت زمkkان آkkار، آگاهانkkه آkkاهش نيابkkد، ابتkkدائی تkkرين . نخواهنkkد داشkkت

بنابراين، شkكلی از نيابkت   . امعه زيست نمی آندوضعيت مادی برای مديريت آارگری ج    

 اجتنkاب ناپkذير   - آه بنوبه خود ميتواند به ناهنجاری های بورآراتيك منجر شود      -قدرت

  .است

 بkkرای از بkkين بkkردن تkkدريجی - در ايkkن مرحلkkه-امkkا، ايkkن قkkدرت آkkه بkkه نيابkkت جامعkkه 

ايkد شkكل     مkی ب -خصوصkيات منفkی مkوروثی جامعkه سkابق گkام هkای مkؤثر بkر مkی دارد          

چنين قدرتی می بايkد دمكراتيkك تkرين قkدرتی باشkد آkه تkاريخ بkه                 . ويژه ای داشته باشد   

حkkاآم بkkر " دموآراسkkی بkورژوائی "دمكراسkkی ای بسkkيار عkالی تkkر از  . خkود ديkkده اسkت  

در اين مرحله آزادی بيان و تجمع و اعتصاب و غيkره بkرای    . آشورهای سرمايه داری  

     kط قkاعی توسkد     آليه ی قشرهای اجتمkمين گردنkد تضkوين بايkی نkدرت،   . درت دولتkن قkاي

قkkدرتی اسkkت آkkه بkkه نماينkkدگی از   . ناميkkده مkkی شkkود " ديكتkkاتوری انقالبkkی پرولتاريkkا "

 بkر اسkاس تضkمين دمكراسkی      -)اآثريkت جامعkه   (آارگران و زحمتكشان و متحدين آنان       

و  رونkد عبkkور از سkرمايه داری بkkه سوسkياليزم را تسkkهيل    -)قkدرت شkkورايی (آkارگری  

به قول مارآس تنها ضامن انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم همانا    . عملی می آند  

هر شكل ديگkری از قkدرت و يkا جkايگزينی         . استقرار ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا است    

خبرگkان  "و يkا  " ديکتkاتوری حkزب  "ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا و قدرت شkورايی بkا    

اسی به نام طبقkه آkارگر محكkوم بkه شكسkت اسkت و             و سرآوب مخالفان سي   " روشنفكر

امر انتقال به سوسياليزم را مسkدود آkرده و وضkعيت را بkرای بازگشkت سkرمايه داری              

  .هموار می آند

  

  رازی. م

  ١٣٨٣ آبان ٥
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  ))١١((نقد برنامه گوتانقد برنامه گوتا

  
  )٢( انگلسکدريرپيشگفتار ف

 ٭به بkراک ) مارکس(همراه با نامه ی ) گوتا(اين رساله، که حاوی نقد طرح برنامه 

 به بkراک  )٣(، يعنی اندکی قبل از آغاز کنگره وحدت گوتا١٨٧٥است، اول بار در سال      

 نشان دهد و آنگاه آن را ٭٭فرستاده شد تا او متن نقد را به گيب، آور، ببل و ليبکنشت           

 بار ديگر بحث )٤("هال" کنگره ی حزبی از آنجا که مباحثات. برای مارکس باز فرستد

 ی برنامه گوتا را در دستور روز قرار داده، به نظر می رسد کkه خkودداری از            در باره 

                                                 
يکی از بنيانگذاران حزب سوسيال دمکرات کkارگران آلمkان و از   ) ١٨٤٠-١٨٨٠( براک - ٭

  Bracke . م–همگاران نزديک مارکس و انگلس بود 
کتkkاب فkkkروش و يکkkkی از بنيانگkkذاران حkkkزب سوسkkkيال دمکkkkرات   ) ١٨٤٢ -١٨٧٩ ( گيkkkب- ٭٭

) پارلمkkان(کkkارگران آلمkkان و مkkدتی خزانkkه دار حkkزب بkkود و يkkک بkkار هkkم بkkه نماينkkدگی رايشkkتاک    

  Geib .م. انتخاب شد

از رهبkkkران حkkkزب سوسkkkيال دمکkkkرات آلمkkkان و چنkkkدين بkkkار نماينkkkkده        ) ١٨٤٦ -١٩٠٧( آور -

 Auer. م.  دوره فعاليت اش نظرات اصالح طلبان را پذيرفترايشتاک بود در اواخر

يکی از چهره های سرشناس نهضت کارگری آلمان بود کkه بkا مkارکس    ) ١٨٤٠ -١٩١٣( ببل  -

  Bebel .و انگلس همکاری نزديک داشت و عضو انترناسيونال اول و دوم بود

ان و از يکkkی از چهkkره هkkای سرشkkناس نهضkkت کkkارگری آلمkk     ) ١٨٢٦ -١٩٠٠( ليبکنشkkت -
بنيانگذاران حزب سوسيال دمکkرات آلمkان بkود و از يkاران نزديkک مkارکس و انگلkس بkه شkمار               

  Liebknecht. م. می رفت
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 گنkاهی از  - و شايد حتی مهمترين سkند مربkوط بkه ايkن مباحثkات     –انتشار اين سند مهم     

  .طرف من خواهد بود

در اينجkا،  . البته اهميت اين سند ابعاد به مراتب گسترده تkری را نيkز دربkر مkی گيkرد       

که السال از آغاز فعاليت خود پيش گرفت ی س در مورد خط مشی انقطه نظرهای مارک

و نيز اصkول اقتصkادی و سرشkت تاکتيkک هkای او بkرای نخسkتين بkار مkدون و مطkرح               

  .شده اند

) اجkرای (در تشريح برنامه، جديتی جسورانه و در طرد و افشای نقkايص حاصkل از            

        kه، کkار رفتkان بکkی امkی بkرح، دقتkانزده    آن و نيز کمبودهای خود طkد از پkروزه بعkه ام

بkی شkک بقايkای منkزوی السkالی هkا هنkوز              .  باشkد  سال، نمی تواند چنkدان تkوهين آميkز        

، حتkkی خkkود  "هkkال"گهگkkاه در خkkارج از کشkkور يافkkت مkkی شkkوند، ولkkی در کنگkkره ی      

طرحkkی کkkامًال نارسkkا، بkkه دور بkkه عنkkوان طراحkkان برنامkkه ی گوتkkا نيkkز ايkkن برنامkkه را،  

  .انداختند

ود اشارات شخصی تندی را کkه اهميkت خkود را از دسkت داده انkد، حkذف          معهذا، معد 

اگر خود مارکس هم امkروزه اقkدام بkه انتشkار     . کرده ام و چند نقطه بجای آن گذاشته ام 

لحkن خشkن قسkمت هkائی از     . اين سند می کرد، قاعدتًا همkين تغييkرات را انجkام مkی داد            

 د مkkن و مkkارکس بkkا نهضkkت آلمkkان   يکkkی اينکkkه، پيونkk:نوشkkته مkkا، مولkkود دو علkkت بkkود 

عميق تر از هر نهضkت ديگkری بkود و ناچkار عقkب نشkينی مسkلمی کkه در ايkن برنامkه                  

مشهود بود ما را مخصوصًا ناراحت و نگران می سkاخت؛ و ديگkر اينکkه در آن زمkان        

    تشkkکيل شkkده بkkود  (Hague)  کkkه در هkkاگ)٥(تنهkkا دو سkkال از کنفkkرانس انترناسkkيونال 

رانسی که در آن با وحشkيانه تkرين حمkالت بkاکونين و آنارشيسkت هkای           می گذشت، کنف  

هkم مسkلکش روبkرو شkده و مسkئول يkkک يkک رويkدادهای نهضkت آلمkان قلمkداد گشkkته           

بوديم و می دانستيم که به اين ترتيب باالخره اتهام پيوندی پنهانی با اين برنامه نيز بر 

 مطkرح نيسkت، وجkود آن سkطور      از آنجا کkه ايkن مالحظkات امkروزه         . ما زده خواهد شد   

  .ضروری نخواهد بود
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چند سطری نيز به لحاظ قانون مطبوعات حذف شده و چند نقطه به جای آن نشسkته   

هرگاه جبرًا واژه های ماليم تkری بجkای واژه هkای اصkلی نشkانده ام، آنهkا را در           . است

يقًا منطبق بجز اين تغييرات، متن فعلی دق. ميان کروشه قرار داده و مشخص ساخته ام      

  .با متن اصلی است

  ١٨٩١لندن، ششم ژانويه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١١ 

  

  

  نامه مارکس به براکنامه مارکس به براک
  

  ١٨٧٥لندن، پنجم ماه مه،  

 يادداشkkت هkkای انتقkkادی کkkه در حاشkkيه برنامkkه وحkkدت پkkس از خوانkkدن: بkkراک عزيkkز

نيkز  نشkت بفرسkتيد تkا آنهkا      کنوشته شده اسkت، لطفkًا آن را بkرای گيkب، آور، ببkل و ليب                

 روزهkا بسkيار گرفتkارم و حتkی       ايkن . را مورد بررسی قرار دهنkد     ) مضمون ياداشت ها  (

بkkه ايkkن خkkاطر، گرچkkه . از حkkدی کkkه طبيبkkان مجkkاز دانسkkته انkkد، بيشkkتر کkkار کkkنم ناچkkارم 

دربر نداشت، ولی به هر حال کار الزمی بود تا شايد به " لذتی"نوشتن اين نقد مفصل 

   kن         اين وسيله در آينده رفقای حزبkدامات مkتند از اقkا هسkت هkن يادداشkب ايkه مخاطkی ک

  .تعبير سوئی نکنند

 بيانيkkه ای بkkه ايkkن مضkkمون صkkادر   پkkس از برگkkزاری کنگkkره وحkkدت، مkkن و انگلkkس  

خواهيم کرد که موضع ما با اصkول و مواضkع ايkن برنامkه کkامًال متبkاين اسkت و منکkر           

  .هرگونه ارتباطی با آن خواهيم شد

است، زيرا در خارج اين عقيkده ی کkامًال نادرسkت شkايع و           چنين بيانيه ای ضروری     

از سوی دشمنان حزب تقويت شده اسkت کkه مkا بطkور پنهkانی رهبkری همkه ی فعاليkت                  

برای مثال، .  را در دست داريم(Eisenach Party) )٦(های حزب به اصطالح ايزناک

ملگkی اقkدامات   ، نkه تنهkا مkرا مسkئول تمkام برنامkه هkا و ج           )٧(اخيرًا يکی از کتب روسی    

حزب قلمداد کرده است، بلکه مسئوليت تمام اقkدامات ليبکنشkت را از زمkان پيوسkتنش        

  .  مردم به من نسبت داده است(People,s Party) )٨(به حزب

عالوه، وظيفه من ايجاب می کرد که حتی با يک سکوت ديپلماتيک هم برنامه ای ه ب

ر به تضعيف روحيه حkزب خواهkد شkد،      را که به نظرم کامًال قابل اعتراض است و منج         

  .به نوعی تائيد نکرده باشم
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بنkابر ايkن اگkر    . هkا برنامkه اسkت    اهميت يک قدم واقعی برای يک جنبش، بيش از ده   

 برنامkه آيزنkاک ارائkه کkرد و شkرايط زمkان اجkازه ی چنkين                بهتر از نمی شد برنامه ای     

 عليه دشkمن مشkترک تkدوين    کاری را نمی داد، کافی بود موافقت نامه ای برای فعاليت    

بkه جkای تعويkق آن بkه     (ولی با تهيه ی برنامkه ای کkه حkاوی اصkول حkزب اسkت            . شود

حkزب در  ) زمانی که دوره ای طوالنی از فعاليت مشkترک، شkرايط را آمkاده کkرده باشkد      

kkع اسkkی را   نواقkkت حزبkkطح نهضkkان سkkاس آن جهانيkkه براسkkرد کkkه کkkان ارائkkه جهkkادی ب

  .خواهند سنجيد

    السkkالی هkkا بkkه حکkkم ضkkرورت زمkkان بkkه کنگkkره آمدنkkد و اگkkر از قبkkل اطkkالع   رهبkkران 

     مkkی يافتنkkد کkkه بkkر سkkر اصkkول برنامkkه، بkkده بسkkتان هkkائی خواهkkد شkkد، ناچkkار بkkه يkkک        

برنامه ی عملی و يا به يک طرح تشکيالتی بkرای مقابلkه بkا دشkمن مشkترک، رضkايت          

به آنها اجازه می دهند که با  ) ن ما طرفدارا(ولی به جای مطلع ساختن آنها،       . می دادند 

م را به نوبkه خkود صkائب مkی شkمارند و بkه         احکااين   به کنگره بيآيند،  انبانی از احکام    

اين ترتيب خود را تسليم کسkانی مkی کننkد کkه خkود محتkاج يkاری انkد، و دسkت آخkر بkه                  

د را ، کنگره ی خوقبل از کنگره ی وحدتعنوان حسن ختام به آنها اجازه می دهند که 

 وحkدت، مkی تواننkد دسkت بkه تشkکيل       پkس از کنگkره   تشکيل دهند، در حاليکkه ديگkران        

البتkkه، در چنkkين مkkوقعيتی، بkkا وقkkوف بkkه عالقkkه ی کkkارگران بkkه     . کنگkkره ی خkkود زننkkد 

و برای حزب خود فرصت تأمل وحدت، هر کس مشتاق است که انتقادها را تعديل کرده 

اگر ندانيم کkه بkرای چنkين موفقيkت لحظkه ای          . و تعمق را قائل نباشد، ولی اشتباه است       

  .چه بهای گزافی پرداخته ايم

حتی با چشم پوشی از تائيد آيه های السالی، بقيه ی برنامه هم چندان چنگkی بkه دل            

  .نمی زند

           در آينkkkkkده ای بسkkkkkيار نزديkkkkkک، چkkkkkاپ فرانسkkkkkوی کاپيتkkkkkال را برايتkkkkkان خkkkkkواهم        

 اين کتاب را برای مدتی نسبتًا طوالنی به تعويkق           چاپ سانسور دولت فرانسه،  . فرستاد

  نمkkی دانkkم . انkkداخت، ولkkی شkkايد بkkاالخره ايkkن هفتkkه يkkا اوايkkل هفتkkه از زيرچkkاپ در بيايkkد 
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                 ٭کkkkkkر بشkkkkkش بخkkkkkش قبلkkkkkی را دريافkkkkkت کkkkkkرده ايkkkkkد يkkkkkا نkkkkkه؟ لطفkkkkkًا آدرس برنkkkkkارد 

BERNHARD BECKER      ابkر کتkای آخkش هkد  را برايم بنويسيد چون بخkرا باي

  .برای او نيز بفرستم

برای مثال، . هم سبک کار عجيبی دارد(Volksstaat) )٩(اين کتابفروشی ولکستات

را بkرای مkن نفرسkتاده    محاکمkات کمونيسkت هkای کلkن     تاکنون حتی يک نسخه از کتاب     

  .است

  

  با تقديم احترام 

  کارل مارکس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

يkک تkاريخ نkويس و شخصkيت سرشkناس آلمkان بkود کkه در آغkاز          ) ١٨٢٦-١٨٩١( بکkر  - ٭
  .م. پيرو السال بود و سپس به حزب سوسيال دمکرات کارگران پيوست
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  آلمانآلمانيادداشت هائی بر برنامه ی حزب کارگران يادداشت هائی بر برنامه ی حزب کارگران 

  
  )نقد برنامه گوتا(
منشاء کليه ی ثروت ها و فرهنگ ها کار است، و از آنجا که کkار مفيkد فقkط              " -١

در جامعkkه و از طريkkق جامعkkه ميسkkر اسkkت، پkkس حاصkkل کkkار بkkدون کkkم و کاسkkت، و بkkا   
 ."حقوق مساوی ، به تمام افراد جامعه تعلق دارد

 و فرهنkگ هkا    ثkروت هkا  ه یيk  کل منشkاء : "بخش اول پاراگراف) نکاتی در باره ی(

 فقkkط کkkار نيسkkت و طبيعkkت نيkkز بkkه انkkدازه ی کkkار،  کليkkه ثkkروت هkkامنشkkاء . " کkkار اسkkت

و قاعدتًا ترديدی هم نيست که ثروت . ( است(USF.VALUF) ارزش استعمالمنشاء

از سوی ديگkر، کkار خkود        !) نيست) ارزش استعمال (مادی متشکل از چيزی جز همين       

. به شکل نيروی کار انسkانی جلkوه يافتkه اسkت        ) اين بار (تبلور نيروی طبيعت است که      

   باشkد کkه کkار بkا عوامkل و اسkباب خkاص خkود صkورت           ايkن اگر منظور جمله فوق تنها    

مkkی پkkذيرد، آنگkkاه مkkی تkkوان آن را تkkا همkkين حkkد نظkkر درسkkتی دانسkkت، ولkkی اينگونkkه       

 آنکkه يkک   حkال  . مقدماتی کودکkان نيkز سkراغ گرفkت        در تمام کتب   را می توان  ) نظرات(

برنامه سوسياليستی نمی تواند اجازه دهد تا شرايطی که فقط در بستر آن چنين جمالت 

از آنجkا کkه انسkان از آغkاز نسkبت          . بورژوائی معنی مkی يابkد، بفراموشkی سkپرده شkود           

اسباب کار در مقام يک مالک رفتkار کkرده   عوامل و طبيعت، يعنی منشاء اصلی تمام و      

به منشاء ارزش استعمال، ) انسان( دانسته، باين خاطر کار و طبيعت را در تملک خود

از نظkر منkافع بkورژوازی، کkامًال موجkه        . و در نتيجه به منشاء ثروت مبدل گشته است        

 طبيعی بkه نادرسkتی، بkه کkار نسkبت داده شkود، چkرا کkه           قدرت خالق فوق  است که يک    

چنين نتيجه گيری می شود دقيقًا از همين واقعيت که کار وابسته به طبيعت است، فورًا 

ه مايملکی جز قkدرت کkار خkود نkدارد بايkد در هرگونkه جامعkه و فرهنگkی،         که انسانی ک 
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) يعنkی طبيعkت  (برده ی انسان هkای ديگkری باشkد کkه خkود را مالkک شkرايط مkادر کkار               

  . می تواند کار کند و زنده بماندبا اجازه ی آنانو تنها ساخته اند، پس ا

ه همين حال رها می کنيم و از بحث بيشkتر پيرامkون آن صkرفنظر      اين جمله را فعًال ب    

 در ادامkه ی چنkين جملkه ای، انتظkار چkه نتيجkه گيkری را مkی تkوان داشkت؟                . می نمائيم 

  :قاعدتًا، يک چنين نتيجه گيری طبيعی می نمود که

از آنجا که کار منشاء کليه ی ثروت ها است، پس هkيچ کkس در جامعkه نمkی توانkد       "

ت آورد مگر به عنوان محصول کار، در نتيجه اگر شخصی خود کار نکنkد،      ثروتی بدس 

بايد از حاصل کار ديگران زندگی کند و فرهنگ خود را نيز به خرج کار ديگران کسب           

  ."نمايد

بکkار رفتkه تkا جملkه زيkر      " از آنجkا کkه   "، عبارت رابط    )نتيجه گيری (ولی بجای اين    

  .ل، اساس نتيجه گيری قرار گرفته استاضافه شود و همين جمله، بجای جمله ی او

در ." کار مفيد تنها در جامعه و از طريق جامعه ميسر اسkت       : "بخش دوم پاراگراف  

قلمداد شده بود و لذا جامعه بدون ) ها(و فرهنگ) ها(جمله اول، کار منشاء کليه ثروت

" دمفيk "حال در جمله ی دوم می آموزيم که برعکس، کkار       . کار امکان پذير نمی نمود    

  .بدون جامعه مقدور نيست

در عين حال، به همين سkادگی مkی تkوان ادعkا کkرد کkه کkار بkی فايkده و يkا حتkی کkار                

می تواند شاخه ای از مشkاغل سkودآور باشkد، و يkا فقkط      مضر اجتماعی فقط در جامعه   

 سخن کوتاه، به راحتی مkی توانسkتيم   -ی زنده ماندگدر جامعه می توان از طريق بيکار     

  .روسو را رونويسی کنيم) اتنظر(تمام 

 کkه نتkkايج مفيkد مkورد نظkkر را    بkدون شkkک، کاريسkت  کkkدام اسkت؟  " مفيkد "و امkا کkار   

مرحلkه  انسkان زمkانی بkه مرحلkه ی تkوحش رسkيد کkه              (يک انسkان وحشkی      . بدست دهد 

هنگاميکه حيوانی را به ضرب سنگ می گشkت  ) ميمون بودن خود را پشت سرگذاشت    

     kرد و يkی کkkردآوری مkوه گkا ميkت،      يkی پرداخkل مkkن قبيkری از ايkای ديگkه کارهkkار "ا بkkک

  .انجام داده بود" مفيد
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آنجا که کار مفيد تنها در جامعه و از طريق جامعه ميسر و از  : "سوم، نتيجه گيری

 افkراد جامعkه تعلkق    پس حاصل کار بدون کم و کاست، با حقوق مساوی، به تمkام     . است

  ."دارد

و از طريق جامعkه امکkان   در جامعه فقط مفيد  اگر کار   ! عجب نتيجه گيری درخشانی   

 و تنها آن قسمت از حاصل توليد -پذير است، پس حاصل توليد نيز به جامعه تعلق دارد

، يعنkی جامعkه ، ضkرورت نداشkته     "شkرايط کkار  "به فرد کارگر می رسد که برای حفkظ     

  .است

اميkان  حاز سkوی  هkر مقطkع زمkانی    در واقع، اين فرضيه ای اسkت کkه همkواره و در          
، )بkا اسkتفاده از ايkن فرضkيه    (زيkرا  . قرار می گيردمورد استفاده   در جامعه  وضع حاکم 

نخست دعاوی حکومت و هر آنچه که بدان ارتباط دارد پيش می آيد، چرا که حکومkت          

لذا بخشی از حاصل توليد بايد به  (حفظ نظام اجتماعی است،     ) مسئول(ارگان اجتماعی   

انkkواع مالکيkkت خصوصkkی رخ مkkی نمايkkد، زيkkرا انkkواع   ، سkkپس دعkkاوی )آن تعلkkق گيkkرد

مالکيت خصوصی بنياد جامعه اند و خالصه دعاوی ديگری از اين قبيل، می توان ديkد        

که چنين جمالت بی مغزی را چگونه می توان به تناسب خواست های خkود زيkر و رو             

  .کرد و تغيير داد

  :ی معقول می يابدبخش اول و دوم اين پاراگراف تنها در کلمات زير ارتباط

به سخن ديگر، . کار تنها به عنوان کار اجتماعی منشاء ثروت و فرهنگ می گردد"

  .)."منشاء ثروت و فرهنگ می شود(از طريق جامعه  و در جامعه "کار فقط 

بفkرض وجkود   (چنين برداشتی بدون ترديد صحيح است، زيرا اگkر چkه کkار انتزاعkی            

عمال ايجkkاد کنkkد، ولkkی قkkادر بkkه ايجkkاد ثkkروت و  مkkی توانkkد ارزش اسkkت) شkkرايط مkkادی آن

  .فرهنگ نيست

  : برداشت غيرقابل ترديد ديگر، به شرح زير است

 اجتماعی کار و تبديل آن به منشاء ثkروت و فرهنkگ، فقkر و           به تناسب درجه رشد   "

  ."فاقه در ميان کارگران و ثروت و فرهنگ در ميان غيرکارگران گسترش می يابد
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در اينجا ضروری بود کkه بجkای ذکkر    . خ، قانون چنين بوده است    در طول تمامی تاري   

، از طريkق عينkی ثابkت مkی شkد کkه در جامعkه            "جامعه"و  " کار"عباراتی کلی درباره    

سرمايه داری کنونی، شرايط مادی و ديگر شرايط الزم باالخره گرد آمده و کارگران را 

  . برچينندقادر و حتی مجبور ساخته تا بساط اين نفرين اجتماعی را

 اين پاراگراف، با شکل و مضمونی چنين پيچيده، تنها به ايkن منظkور           در واقع، تمام  

را به عنkوان شkعاری در   "حاصل کار، بدون کم و کاست       " السالی"آمده که تکيه کالم     

و غيkره   " حقkوق مسkاوی   "و  " حاصل کkار  "بعدًا به مفاهيم    . صدر پرچم حزب بيافزايد   

مسايل بkا انkدک تغييkری در قسkمت هkای بعkدی برنامkه نيkز            زيرا اين   . باز خواهيم گشت  

  .منعکس است

در جامعه فعلی، ابزار کار در انحصار طبقkه سkرمايه دار اسkت، و وابسkتگی        " -٢
طبقkkه ی کkkارگر در نتيجkkه ی ايkkن شkkرايط، علkkت فقkkر و بنkkدگی در تمkkام جلkkوه هkkای آن      

 ."است

اصkالح  "ده، در ايkن شkکل   اقتباس شk  ) کارگران(اين جمله، که از قوانين بين المللی        

  .، نادرست است"شده

و در (در جامعه امروزی، ابزار کار در انحصار مالکان زمين و سرمايه داران است 

در ) حقيقت انحصار مالکيت زمين، پايه انحصار سرمايه داری را نيز تشکيل مkی دهkد            

گر در بخش مربوط در قوانين بين المللkی کkارگری، ذکkری از ايkن يkا آن طبقkه انحصkار             

از انحصkkارگران اسkkباب توليkkد، يعنkkی، انحصkkارگران  "ميkkان نيسkkت، بلکkkه ايkkن قkkوانين  

 بkه وضkوح نشkان      "منkابع زنkدگی   "اصطالح  (افزودن  .  سخن می گويند   ،"منابع زندگی 

  .می دهد که زمين نيز در زمره ابزار توليد به حساب آمده است

کkه امkروزه عمومkًا    از آنkرو صkورت گرفkت کkه السkال، بkه عللkی        ) جملkه " (اصkالح "

در انگلستان . شناخته شده، تنها به طبقه سرمايه دار و نه مالکان زمين حمله می کرد

 .معموًال سرمايه دار حتی زمين زيربنای کارخانه خود را نيز در تملک ندارد
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برای رهائی کارگر، می بايست ابزار کار به مالکيت اشتراکی جامعkه ارتقkاء          " -٣
رت تعkاونی سkازماندهی شkود و محصkول کkار بنحkو عادالنkه        يابد، کل نيروی کkار بصkو   

 ."توزيع گردد

معه ارتقاء ابزار کار به مالکيت اشتراکی جا " ضروری است که بجای      ذکر اين نکته  

  ."ابزار کار به مالکيت اشتراکی جامعه تبديل گردد" بايد گفته می شد که " يابد،

ر صورتی که محصول کkار  کار يا ارزش کار؟ د  ی  چيست؟ فرآورده   " محصول کار "

قسkمتی از آن کkه در   همان ارزش کار باشkد، آيkا کkل ارزش بايkد بkه حسkاب آيkد يkا فقkط           

  نتيجه ی کار بر ارزش اسباب توليدی مصرفی افزوده شده است؟

عقيkده ی سسkتی اسkت کkه السkال بجkای مفkاهيم اقتصkادی مشkخص             " محصول کار "

  .بکار برده است

  کدام است؟" توزيع عادالنه "

" عادالنkه "امkروزه  ) در جامعkه ی  (توزيع  ) نحوه ی (يا بورژوازی معتقد نيست که      آ

" عادالنkkه"تنهkا توزيkع   ) نحkkوه ی توزيkع موجkود  (اسkت؟ و مگkر نkه اينکkه، در واقkع،      

؟ و آيkkا روابkkط اقتصkkادی را )ميسkkر اسkkت( شkkيوه ی توليkkد موجkkود ايسkkت کkkه براسkkاس

اقتصkادی  ) روابkط ( روابkط قkانونی از   مفاهيم قانونی تنظيم می کنند، يا اينکه، برعکس   

برمkkی خيزنkkد؟ آيkkا سکتاريسkkت هkkای سوسياليسkkت هkkر يkkک پيkkرو متنkkوع تkkرين مفkkاهيم   

  عادالنه نيستند؟" توزيع"

، بايkد پkاراگراف اول و   "توريع عادالنه"ه، برای درک منظور اصطالح      در اين رابط  

ه ايست کkه در آن   پيش فرض پاراگراف دوم، جامع    . پاراگراف دوم را باهم بررسی کرد     

بصkورت تعkاونی    " کار) نيروی(کل  "درآمده و   " مالکيت اشتراکی "به  " ابزار توليد "

حاصل کkار، بkدون کkم    "سازمان يافته است، حال آنکه از پاراگراف اول می آموزيم که  

  ."و کاست، با حقوق مساوی، به تمام افراد جامعه تعلق دارد

حتی به کسانی کkه کkار نمkی کننkد     ) اصل کار آيا ح (يعنی چه؟   " به تمام افراد جامعه   "

چه مkی شkود؟   " حاصل بی کم و کاست کار   "؟ پس در اين صورت      )تعلق می گيرد  (نيز  
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فقkkط بkه کسkkانی تعلkkق مkی گيkkرد کkه کkkار مkkی کننkد؟ پkkس در ايkkن     ) حاصkل کkkار (يkا اينکkkه  

  تمام افراد جامعه چه می شود؟" حقوق مساوی"صورت 

عبkاراتی تهkی بkيش نيسkتند،     " حقوق مساوی" و "به تمام افراد جامعه  "در حقيقت   

عبkارت از ايkن اسkت کkه در جامعkه ی کمونيسkتی، هkkر       ) نظريkه (حkال آنکkه اسkاس ايkن     

  .السالی را دريافت کند" حاصل بی کم و کاست"کارگری بايد 

  :در مفهوم فرآورده ی کار" محصول کار"و اما بررسی عبارت 

 اسkت کkه در   مجموع توليد اجتماعین هما" حاصل کار "در مفهوم فرآورده ی کار،      

  .نتيجه ی کار اشتراکی بدست آمده است

  :از اين مجموع اقالم زير را بايد کاست

  .کار تأمين مجدد ابزار توليدی مصرفی در فرايند) مخارج: (اول

  .سهمی برای گسترش توليد: دوم

 حاصkله از   اندوخته يا صندوق تأمين برای مقابله با اتفاقات و نابسامانی های          : سوم

  .بليات طبيعی

يک ضkرورت اقتصkادی اسkت و    " حاصل کار بدون کم و کاست"کاستن اين اقالم از  

ميزان آن بايد از يک طرف با توجه به نسبت نيرو و ابزار موجود و از طرف ديگر تkا   

تعيين گردد و در هkر صkورت ميkزان         ) بليات گوناگون (حدی با توجه به ضريب احتمال       

  . براساس ارزش دارائی خالص قابل تعيين نيستمزبور به هيچ وجه

  .آنچه که باقی می ماند، آن بخش از کل توليد است که بايد به مصرف برسد

قبkkل از اينکkkه ايkkن مقkkدار بkkاقی مانkkده را بتkkوان بkkين مkkردم تقسkkيم کkkرد، گkkاهش اقkkالم   

  ديگری نيز ضروری خواهد بود؛

  .ه توليد مربوط نيستاول، مخارج عمومی مديريت در اموری که مستقيمًا ب
 نسkkبت بkkه ميkkزان آن در جامعkkه امkkروزی بkkه صkkورت      در آغkkاز، سkkهم ايkkن مخkkارج   

خواهد گاهش  خواهد بود و به موازات تکامل جامعه جديد، به تدريج محدودمحسوسی 

  .يافت
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  .مخارج مربوط به برابر احتياجات عمومی از قبيل خدمات درمانی و آموزشی: دوم
 نسkkبت بkkه ميkkزان آن در جامعkkه امkkروزی بkkه صkkورت       در آغkkاز سkkهم ايkkن مخkkارج   

محسوسی گسkترده خواهkد بkود و بkه مkوازات تکامkل جامعkه جديkد، بkه تkدريج افkزايش                

  .خواهد يافت

 در .بودجه ی نگهداری افرادی که قادر به کار نيسkتند و خkارجی از ايkن قبيkل           : سوم

 کمkک بkه فقkرا    حقيقت، اين بودجه برای برآورد مخkارجی اسkت کkه امkروزه بkه عنkوان       

  . پرداخت می شود

بkوده و تحkت نفkوذ السkال و     ) برنامه(که مد نظر اين     " توزيعی"حال بايد در مفهوم     

بkه عبkارت ديگkر،    . به روش کوته فکرانه خاص او، در برنامه جای گرفتkه، تأمkل کkرد              

آن قسمت از وسايل مصرفی را مورد بحث قرار داد کkه دريkک جامعkه ی            ) توزيع(بايد  

  .ميان توليدکنندگان تقسيم می گرددتعاونی 

بkدون سروصkدا بkه    " حاصkل کkار بkدون کkم و کاسkت     "ديديم که با کاستن اقkالم فkوق     

مبدل گشkت، ولkی بkه هkر حkال آنچkه کkه توليدکننkدگان در مقkام                 " باکم و کاست  "حاصل  

افkkراد جامعkkه از دسkkت مkkی دهنkkد، از طkkرف ديگkkر در نقkkش عضkkو جامعkkه بkkه صkkورت      

  .يم باز می يابندمستقيم يا غيرمستق

يkک بkاره رنkگ باخkت و رخkت      " حاصل کار بدون کم و کاست"همانطور که عبارت  

  .نيز کامًال محو خواهد شد" حاصل کار"بربست، حال خواهيم ديد که 

در يک جامعه تعاونی و متکی براساس مالکيت اشتراکی ابزار توليkد، توليدکننkدگان    

هkم بkه شkکل    کار صرف شkده در توليkدات     ) ینيرو(توليدات خود را مبادله نمی کنند و        

ارزش اين توليkدات و بkه عنkوان کيفيkت مkادی آن جلkوه نمkی نمايkد، چkرا کkه در چنkين                   

جامعkkه ای بkkرخالف جامعkkه ی سkkرمايه داری ديگkkر کkkار فkkردی بkkه صkkورت غيرمسkkتقيم 

بkkه ايkkن . وجkkود نkkدارد، بلکkkه مسkkتقيمًا بkkه عنkkوان جزئkkی از کليkkت کkkار ظkkاهر مkkی گkkردد  

مkبهم در خkور اعتkراض    ) مفهkومی (نه تنها بkه عنkوان       " حاصل کار " اصطالح   ترتيب،

  .است، بلکه در واقع کامًال بی معنی است
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آنچه که بايد مورد بررسی قرار گيرد، يک جامعه ی کمونيستی است، جامعه ای کkه         

بر پايه ی خود نروئيده، بلکه برعکس از درون جامعه ی سرمايه داری بيرون آمده و 

ر تمام زمينه های اقتصادی، اخالقی و فکkری، هنkوز عالئkم ويkژه ی جامعkه ی               ناچار د 

به اين ترتيkب، فkرد توليدکننkده دقيقkًا همkان      . کهنه را که از بطن آن زاده شده، داراست      

 که به شکل ديگر -البته پس از کاستن اقالم الزم–چيزی را از جامعه دريافت می دارد       

برای مثال، کار اجتماعی روزانه، شامل جمkع  . ه بودبا نيروی کار به جامعه تحويل داد     

 کkار فkردی تبلkور سkهم هkر يkک از ايkن        است، و سkاعات  ) جامعه(ساعات کار افراد آن     

فرد، سندی از جامعkه دريافkت مkی دارد کkه     . افراد از کل کار اجتماعی روزانه می باشد    

) اکی شkده پس از کاستن ساعاتی که صرف صkندوق اشkتر       (تعداد ساعات کارش در آن      

مشkkخص گشkkته و در ازای ايkkن سkkند او مkkی توانkkد بkkه ميkkزان ارزش کkkارش از انبkkار         

در (به عبارت ديگر، همان مقدار کاری که فkرد  . اجتماعی وسايل مصرفی برداشت کند 

  .به جامعه ارزانی داشته در شکل ديگر باز می ستاند) فعاليت توليدی

هkم ارزش اسkت، لkذا در آن       ) کاالهkای (از آنجا که اين دادوسkتد نيkز در حکkم مبادلkه              

شkکل و محتkوای ايkن مبادلkه البتkه      . همان قوانين مبادله کاال نيز طبعًا حاکم خواهد بkود      

تغيير خواهد يافت، چرا که در شرايط تازه، هيچ کس نخواهkد توانسkت چيkزی جkز کkار               

خود عرضه کند، و از طرف ديگر چيkزی جkز وسkايل مصkرفی بkرای تملkک او موجkود          

در مورد توزيع وسkايل مصkرفی در ميkان افkراد توليدکننkده، همkان اصkول        . هد بود نخوا

به عبارت ديگkر، ميkزان معينkی    : حاکم بر مبادله ی کاالهای هم ارزش مصداق می يابد    

  .از کار در يک شکل، با همان ميزان کار در شکل ديگر مبادله می گردد

 خواهkد بkود،   بkورژوائی  حقkوق  کماکkان در اصkل همkان      حقkوق مسkاوی   پس در اينجا    

 اصkل و عمkل در تضkاد قkرار ندارنkد، زيkرا در         )در شkرايط تkازه    (البته با اين تفاوت کkه       

 و نkه الزامkًا در     بطkور متوسkط   مبادله ی کاالئی، اصل هم ارزشی کاالهای مبادله شkده،           

  .هر مورد مشخص، مصداق می يابد
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 های بkورژوايی را   برای مدتی، داغ محدوديت مساویحقوقبرغم اين تکامل، اصل    

 بkا کkاری خواهkد بkود کkه       متناسkب بر پيشانی خواهد داشkت، زيkرا حقkوق توليدکننkدگان            

 بkه عنkوان تنهkا معيkار سkنجش      برابkری، اسkتفاده از کkار   انجام داده اند و لذا تنها تجلی   

  .سهم هر توليدکننده خواهد بود

خوردارند و می ولی برخی از افراد نسبت به ديگران از برترهای جسمی و ذهنی بر           

توانند در مدت زمانی واحد کار بيشتری انجام دهند، و يا اين که برای مدتی طوالنی تر 

کار کنند، از سوی ديگر، اگر قرار باشد کار به عنوان معيار مورد استفاده قرار گيرد،              

قابkل  تنها شkدت و مkدت آن را مkی تkوان مkالک تعريkف قkرارداد، واال بkه عنkوان معيkار                      

 در واقkع بkه حقkوق نامسkاوی بkرای کkار       حقkوق مسkاوی   پس ايkن    . نخواهد بود استفاده  

نامساوی مبدل می شود، و گرچه اختالفات طبقاتی را به رسميت نمی شناسد و همگان 

داند، ولkی تلويحkًا اسkتعدادهای نkابرابر فkردی را ارج              را در حکم کارگرانی همسان می     

و در نتيجkه  . يkاز طبيعkی قلمkداد مkی کنkد     را به عنوان يک امتتوليدی می نهد و توانايی   

حق، به اقتضkای  . در محتوا مانند هر حق ديگری به حقی برای نابرابری بدل می گردد      

و اگkر  (سرشت خود تنها متضمن کاربرد معيارهای يکسان است، ولی افراد نابرابر را    

ان بkا  فقkط زمkانی مkی تkو     ) برابری وجود نداشت، تفاوتی نيز بين افراد ديkده نمkی شkد            نا

معيارهای يکسان سنجيد که آنها را از ديدگاهی يکسان و فقkط از جنبkه ای مشkخص و        

تنهkا بkه   بkرای نمونkه، در مثkال مkورد بحkث، بايkد افkراد را              واحد مورد ارزيابی قرارداد     
و تمkام جوانkب ديگkر زنkدگی آنهkا را ناديkده گرفkت و بkه          مkدنظر قkرار داد   عنوان کارگر 

 ايkن ميkان برخkی کkارگران متاهkل انkد و بعضkی مجkرد، يکkkی         قاعkدتًا در . حسkاب نيkاورد  

فرزنkkدش بيشkkتر اسkkت و ديگkkری کمتkkر، و خالصkkه تفkkاوت هkkايی از ايkkن قبيkkل بkkين آنهkkا  

  .وجود خواهد داشت

بkkkه ايkkkن ترتيkkkب، بkkkا کkkkار مسkkkاوی و در نتيجkkkه سkkkهم مسkkkاوی از صkkkندوق مصkkkرف  

واهkد بkود و گروهkی    اجتماعی، در مواردی دريافت يک کارگر از کارگر ديگر بيشkتر خ          
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برای رفع ايkن کمبودهkا حقkوق برابkر بايkد بkه         . از ديگران مکنت بيشتری خواهند يافت     

  .حقوق نابرابر مبدل گردد

البته در مراحل اوليه جامعه ی کمونيستی، يعنی در آن موقعی که اين جامعه پس از       

ودهkkا دردهkkای طkkوالنی زايمkkان از بطkkن جامعkkه سkkرمايه داری بkkرون مkkی آيkkد ايkkن کمب     

 هkkيچ گkkاه نمkkی توانkkد در مرحلkkه ای بkkاالتر از سkkاخت  ،حkkق. اجتنkkاب ناپkkذير خواهkkد بkkود

  .اقتصادی جامعه و تحوالت فرهنگی تابع آن قرار گيرد

پkس از اينکkه تبعيkت اسkارت بkار      يعنkی   تنها در مراحkل بkاالتر جامعkه ی کمونيسkتی،            

ی و کkار فکkری از جامعkه    انسان از تقسيم کار پايان گيرد، هنگاميکه تضاد بين کار بدن 

بkه يkک نيkاز اساسkی زنkدگی مبkدل       ) معkاش (رحت بر بندد، هنگامی که کار يک وسkيله      

گkkردد و بkkاالخره هنگkkامی کkkه نيروهkkای توليkkدی همkkراه بkkا تکامkkل همkkه جانبkkه ی افkkراد    

جامعه افزايش يابد و چشمه های ثروت تعاونی جامعه فوران نمايد، تنهkا در آن زمkان             

 محkدود حقkkوق بkkورژوائی فراتkر رفkkت و جامعkkه خواهkد توانسkkت ايkkن    مkی تkkوان از افkkق 

از هkر کkس برحسkب توانkايی اش و بkه هkر کkس           : "شعار را بر پرچم خkود بنويسkد کkه         

  ."برحسب نيازش

و نيkز  " حاصل کار بدون کم و کاسkت "می خواستم با بررسی مفصل مفاهيمی چون        

شی که از طرفی نظرياتی نشان دهم که هر کوش" توزيع عادالنه"و " حقوق مساوی"

را که در دوره ای خاص معنای معينی داشته ولی امروزه منسوخ و به اراجيف لفظkی             

     مبدل شده اسkت بkر حkزب تحميkل کنkد و از طkرف ديگkر جهkان بينkی واقkع بينانkه ای را              

   کkkه بkkه قيمkkت گkkزاف در حkkزب پايkkه گkkزاری شkkده و قkkوام گرفتkkه اسkkت، بkkا توسkkل بkkه            

 مثkkل حkkق و امثkkال اينهkkا کkkه در ميkkان دمkkوکرات هkkا و    -يک ديگkkریهجويkkات ايkkدئولوژ

       منحkkkرف سkkkازد، ايkkkن کوشkkkش سرشkkkتی  -سوسياليسkkkت هkkkای فرانسkkkوی رايkkkج اسkkkت  

  .جنايت کارانه خواهد داشت
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به عالوه، گذشته از تحليل هائی که تاکنون در اين نوشته ارائه شkد، بايkد افkزود کkه              

 اصطالح توزيع و قkراردادن تأکيkد اصkلی بkر      اصوًال سروصدای بی مورد در باره ی به       

  .آن يک اشتباه است

هر شيوه ی توزيع وسايل مصرفی، خود حاصkل نحkوه ی توزيkع در شkرايط توليkدی            

بkرای مثkال،   . است و اين شيوه توزيع خود وجه مشخص شيوه ی توليدی جامعه است        

ليد به شکل زمين بنياد نظام سرمايه داری بر اين پايه استوار است که شرايط مادی تو  

ان قرار داشkته باشkد، در حkالی کkه تkوده هkا تنهkا مالkک                 رو سرمايه در تملک غيرکارگ    

از ايkن شkيوه ی توزيkع    . شرايط انسانی توليدی، يا به عبارت ديگkر نيkروی کkار باشkند             

. عناصر گوناگون توليد، خودبخود شيوه ی توزيع فعلی وسايل مصرفی حاصل می آيkد      

 مادی توليد در مالکيkت اشkتراکی خkود کkارگران قkرار داشkت، آن         در مقابل، اگر شرايط   

گاه برای توزيkع وسkايل مصkرفی نيkز شkيوه هkای متفkاوت پديkدار مkی شkد سوسياليسkم             

بkه سkياق اقتصkاددانان بkورژوازی،        ) پيkروان دمکراسkی   (و همينطور بخشی از     (مبتذل  

ار مkی دهنkد، و در   شيوه ی توزيع را مستقل از شيوه ی توليد مورد تأمل و بررسی قر    

ولkی چkرا بايkد بعkد از     . نتيجه، شيوه توزيع را محور اصلی سوسياليسم قلمداد می کنند         

می گذرد، )  ی توزيع و توليدهيوبين ش(اينکه مدت ها از روشن شدن رابطه ی واقعی 

  .گامی به عقب برداريم

  

٤- "      kه در مقايسkرا کkرد، چkه رهائی کارگر بايد تنها بدست طبقه کارگر صورت گي
 ."با طبقه کارگر ساير طبقات، توده ای ارتجاعی بيش نيستند

بkين الملkل کkارگری    از مقدمkه ی قkوانين   " اصkالح شkده  " به شکلی بخش اول اين گفته   

رهkائی طبقkه ی کkارگر بايkد تنهkا بkا            : "در آن قوانين آمده است که     . اقتباس گشته است  

، طبقkه ی کkارگر   " شkده شکل اصkالح "ولی در اين ". اقدام خود کارگران صورت گيرد    

؟ خوشبخت آن که بتواند مفهوم ايkن مطالkب را          "کار: "بايد چه چيزی را رهائی بخشد     

  .دريابد
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 در مقايسkkه بkkا : "در مقابkkل، جملkkه ی دوم گفتkkه، يkkک نقkkل قkkول السkkالی طkkرزاول اسkkت  

  ." ساير طبقات، توده ای ارتجاعی بيش نيستند-طبقه ی کارگر

بkkين همkkه ی طبقkkاتی کkkه اکنkkون در مقابkkل     : " کkkه آمkkده اسkkت در مانيفسkkت کمونيسkkت 

تمkام طبقkات   .  اسkت واقعkًا انقالبkی  بورژوازی قرار دارنkد، تنهkا پرولتاريkا يkک طبقkه ی         

ديگkkر، بkkر اثkkر تکامkkل صkkنايع بkkزرگ راه انحطkkاط و زوال مkkی پيماينkkد، حkkال آن کkkه            

  ."پرولتاريا خود ثمره و محصول صنايع بزرگ است

ها يک طبقه ی  ان حامی صنايع بزرگ، و در مقابل فئودال     در اينجا بورژوازی به عنو    

می خواست موقعيت اجتماعی حاصkل از       ) فئودال(طبقه ی متوسط    (انقالبی شده، زيرا    

بورژوازی را در پس می بينيم که نمی توان . يک شيوه ی توليدی منسوخ را حفظ کند      
  . لردها و طبقه ی متوسط، يک توده ارتجاعی خواندرديف

يگkkر، پرولتاريkkا در برابkkر بkkورژوازی انقالبkkی اسkkت، چkkون بkkا اينکkkه ماننkkد     از سkkوی د

دامان صنايع بزرگ رشد کرده، خواهان نkابودی سرشkت سkرمايه داری          بورژوازی در 

بkkه عkkالوه،   . توليkkد اسkkت، حkkال آن کkkه بkkورژوازی قصkkد تثبيkkت ايkkن سرشkkت را دارد        

می پيوندد و   " پرولتاريابه زمره   " "قشر پائين طبقه متوسط   " می افزايد که     مانيفست

پس می بينيم که از چنين ديدگاهی، اين ادعا که اين قشkر    . سرشتی انقالبی پيدا می کند    

" يک تkوده ی ارتجkاعی  "ها و در قياس با طبقه ی کارگر       در کنار بورژواها و فئودال    

  .بيش نيست، ادعای کامًال پوچی است

ندگان کوچک و دهقانان اعالم کkرد  در انتخابات گذشته کسی به صنعتگران، توليدکن   ا  آي

ها و بورژواها يک توده ی ارتجاعی  همه ی شما در مقايسه با ما در کنار فئودال"که 

  ."ديهست

همانطور که پيkروان السkال نkص صkريح تقريkرات او را از حفkظ مkی داننkد، السkال نيkز            

ا بkه ايkن    را ت مانيفسترا از حفظ می دانست، پس اگر مفاهيم         مانيفست کمونيست   تمام  

هkا و پيkروان اسkتبداد     حد تحريف کرده، شايد بر آن بkوده تkا وحkدت خkود را بkا فئkودال           

  .عليه بورژواها رنگ و جالئی نو و مقبول ببخشد
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در بkاره ی تkوده ی   (به عkالوه، در پkارگراف مkورد بحkث، گفتkه هkای پيkامبر مآبانkه او                 

ای از قkوانين بkين الملkل     ريkف شkده     حبدون هيچ ارتباطی در کنار نقkل قkول ت         ) ارتجاعی

کkkارگری قkkرار داده شkkده و در حکkkم افاضkkات خkkارج از دسkkتور تلقkkی مkkی گkkردد، ولkkی       

    اينگونkkkه افاضkkkات بkkkه هkkkيچ وجkkkه بkkkه طبkkkع بيسkkkمارک ناسkkkازگار نيسkkkت و بkkkه سkkkياق    

  . می زند سر٭سوی برلينوًال از مگستاخی هائی است که مع

 

حله اول در چهkارچوب دولkت    طبقه کارگر مبارزه خود را برای رهائی، در و        " -٥
ملkkی موجkkود محkkدود مkkی سkkازد، زيkkرا بkkه ايkkن امkkر آگkkاه اسkkت کkkه نتkkايج اجتنkkاب ناپkkذير  

 وحkدت  کوشش هايش، که در ضkمن بkا کوشkش هkای کkارگران تمkام کشkورهای متمkدن         
 ."دارد، برادری بين المللی خلق ها است

، بkkا کوتkkه السkkال، بkkرخالف مانيفسkkت کمونيسkkت و تمkkام سkkنت سوسياليسkkتی پيشkkين   

فکری خاص خود موضع جنبش کارگری را موضkعی ملkی گرايانkه تصkور مkی کkرد، و                    

برغم کوشش های مستعمر بين الملل کارگری، پيروان او کماکان در ايkن موضkع بkاقی        

  !مانده اند

از هkر چيkز در کشkور    قبkل  بديهی است که طبقkه ی کkارگر، بkه منظkور مبkارزه، بايkد                

   بkkه  بنkkا.  سkkازمان يابkد بkkه عنkوان يkkک طبقkه   ی اوسkkت، خkود کkkه جايگkاه اصkkلی مبkارزه   

) و نه در مضمون آن(، از آنجائی که مبارزه اين طبقه در تشکل خود مانيفستگفته ی 

 ولkی  -ملی اسkت، سkازماندهی طبقkه ی کkارگر نيkز بايkد در سkطحی ملkی صkورت پkذيرد                 

در "موجkkود، مثkkل امپرطkkوری آلمkkان، از لحkkاظ اقتصkkادی     " چهkkارچوب دولkkت ملkkی  "

هر . نظام دولت ها است" در چهارچوب "بازار جهانی و از لحاظ سياسی" چهارچوب

تkkاجری مkkی دانkkد کkkه تجkkارت آلمkkان در عkkين حkkال تجkkارت خkkارجی اسkkت و عظمkkت هkkر    

     در همkkين واقعيkkت نهفتkkه کkkه او يkkک سياسkkت بkkين المللkkی را دنبkkال      " بيسkkمارک دقيقkkاً 

  .می کند
                                                 

شاره ی کنايه آميزی به شخصی بkه نkام هاسkلمن کkه در آن زمkان سkردبير       ا" مارای برلن - ٭
  .م. يکی از مجالت سوسيال دمکراتيک بود
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ر اين برنامه انترناسيوناليسم خود را تkا کجkا تنkزل     حال ببينيم حزب کارگران آلمان د     

به اين آگاهی تنزل يافته که حاصkل مبkارزاتش        ) پرولتاريا(داده است؟ انترناسيوناليسم    

اتحاديkه ی صkلح و   اين عبkارت در واقkع از      . خواهد بود " برادری بين المللی خلق ها    "
       نی بkkkرای بkkkرادری  بورژواهkkkا بkkkه عاريkkkت گرفتkkkه شkkkده و بkkkه عنkkkوان جانشkkkي)١٠(آزادی

بين المللی طبقه ی کارگر در مبkارزه عليkه طبقkات حkاکم و حکومkت آن هkا بکkار رفتkه                   

 طبقkه ی کkkارگر آلمkkان در ميkkان  کارکردهkkای بkkين المللkkیدر ايkkن ميkkان، ذکkری از  . اسkت 

و با چنين وضعی است که طبقه ی کارگر هم بايد با بورژوازی کشkور خkود بkه       ! نيست

 و هم با توطئkه هkای بkين المللkی هkر بيسkمارک سkتيز کنkد، حkال آن کkه                     مبارزه برخيزد 

ی متشkکل از طبقkات بkورژوازی کشkورهای مختلkف         لk بورژوازی در سkازمانی بkين المل      

  .پيوند اتحاد بسته است

در سطحی به مراتkب پkايين تkر از برنامkه ی      در حقيقت، انترناسيوناليسم اين برنامه      
  امkkkه ی ايkkkن حkkkزب خاطرنشkkkان سkkkاخته کkkkه حاصkkkل برن.  قkkkرار داردحkkkزب تجkkkارت آزاد

خواهد بود، ولی در عين حال اين حزب " برادری بين المللی خلق ها"کوشش های آن 

برای بين المللkی کkردن تجkارت اقkداماتی نيkز معمkول مkی دارد و بkه هkيچ وجkه بkه ايkن                 

  .آگاهی که خلق ها، هر يک در کشور خود مشغول تجارت اند، بسنده نمی کند

       تkkه فعاليkkت بkkين المللkkی طبقkkات کkkارگر بkkه هkkيچ وجkkه تkkابع موجوديkkت اتحاديkkه ی       الب

فقط در حکم نخستين کوشش در راه      ) پيدايش اين اتحاديه  . (بين المللی کارگران نيست   

ايkن کوشkش،   . بkود ) طبقات کkارگر (فعاليت های ) تنظيم(ايجاد يک ارگان مرکزی برای  

آن را پديkkد آورد از پيkkروزی هkkای مسkkتمر  بkkه لحkkاظ سرشkkت انگيkkزه هkkای محرکkkی کkkه   

اتحاديه در شkکل  برخوردار گشت، ولی بهرحال پس از سقوط کمون پاريس تحقق اين         
  . آن ناميسر می نمودتاريخی نخستين

به حkق اعkالم کkرد کkه در        ) NORDEUTSCHE( مجله ی بيسمارکی نوردويچه     

، و بkا  )١١(ا طرد کرده استاين برنامه ی جديد، حزب کارگران آلمان انترناسيوناليسم ر       

  .اين خبر مجله موجبات مسرت بيسمارک را نيز فراهم آورد
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 اصkول اساسkی، حkزب کkارگران آلمkان بkا توسkل بkه تمkام شkيوه هkای             اينبرپايه ی "
يعنkkی بkkرای اضkkمحالل نظkkام مkkزدی   : قkkانونی بkkرای دولkkت آزاد و جامعkkه سوسياليسkkتی  
اسkkتثمار و نkkابودی هرگونkkه نkkابرابری همkkراه بkkا قkkانون آهنkkين مزدهkkا و محkkو هkkر نkkوع 

  ."اجتماعی و سياسی مبارزه می کند
  .باز خواهم گشت" آزاد"بعدًا به مبحث دولت 

را نيkز  " قانون آهنين مزدها"پس در آينده، حزب کارگران آلمان بايد نظريه السالی   

م اضمحالل نظا" آنکه اين نظريه به فراموشی سپرده نشود اباطيلی چون برای! بپذيرد

کار مkزدی  نظام "نيز به کار رفته، حال آنکه در واقع می بايستی گفته می شد      " مزدی
، شkکی نيسkت کkه اگkر کkار مkزدی را از ميkان بkرداريم،           " آهنين مزدها  همراه با قوانين  

طبعًا قوانين آهنين يا سفالين آن را نيز از ميان خواهيم بkرد، حkال آنکkه حمkالت السkال        

 پkس بkرای   . اسkت ) آهنkين (تمامًا متوجه اين به اصطالح قkانون       عليه کار مزدی، تقريبًا     

همkkراه بkkا "تنهkkا " نظkkام مkkزدی"اثبkkات پيkkروزی فرقkkه ی السkkالی، ضkkروری اسkkت کkkه  

  .مضمحل گردد و نه به تنهايی" قوانين آهنين مزدها

 آن دست آورد خود آهنينقوانين تنها واژه ی "بر همگان روشن است که از مفهوم 

بkه  . ٭گوتkه اقتبkاس شkده   " قkوانين آهنkين ابkدی و عظkيم    "ی آن نيز از   السال است و حت   

ولkی  . ، مؤمنان راستين السالی همديگر را باز می شناسند"آهنين"مدد همين واژه ی  

های  اگر بخواهيم اين قانون را با داغ و مفهوم السالی آن بپذيريم، قاعدتًا بايد استدالل   

 يkن اسkتدالل هkا کkkدام انkد؟ همkانطور کkه النkkگ      ولkی ا . او را نيkز در ايkن بkاب قبkول کنkkيم    

)LANGE(  ،           انkز همkزی جkا چيkتدالل هkن اسkان داد، ايkاندکی پس از مرگ السال نش

ولkی  .) البته النگ نيز خود از مبلغين اين تئوری است    (تئوری مالتوسی جمعيت نيست     

 اگkر صkkحت ايkن تئkkوری را بپkذيريم، آن گkkاه بايkد اذعkkان کkرد کkkه حتkی اگkkر صkد بkkار هkkم       

کارمزدی را ريشkه کkن سkازيم، ايkن قkانون بkه قkوت خkود بkاقی خواهkد مانkد، زيkرا ايkن               

    را هkkم در بkkر تمkkام نظkkام هkkای اجتمkkاعی قkkانون تنهkkا نkkاظر بkkر نظkkام مkkزدی نيسkkت بلکkkه 

                                                 
   .DAS GOTTLICHE.                از اين اثر گوته اقتباس شده است-٭
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ند کوشيده اتکيه گاه اقتصاددانانی است که به مدت پنجاه سال همين تئوری، . می گيرد

بkه زعkم   (فقر بkه اثبkات رسkانند، چkرا کkه         کن ساختن    سترونی سوسياليسم را در ريشه    

 و لذا سوسياليسم تنها می تواند فقkر را عموميkت     فقر ريشه در طبيعت دارد    ) اين گروه 

  !بخشد و ابعاد آن را به گونه ای يکسان به تمامی سطوح جامعه تعميم و گسترش دهد

الی از ايkkن  السkkتگذشkkته از بيkkان نادرسkk . ولkkی ايkkن هkkم تkkازه نکتkkه ی اصkkلی نيسkkت  
  : عقب نشينی واقعًآ بی شرمانه در نکته ی زير نهفته استتئوری،

) سرشkت واقعkی  (پس از مرگ السال، اين شناخت علمی در حزب ما قوام گرفkت کkه      

 نيست، بلکkه در واقkع مkزد شkکل     ارزش يا قيمت کار   يعنی   ظاهر صوری آن  مزد همان   

ناخت، تمkام مفkاهيم بkورژوائی    به برکت اين ش   . مستتر ارزش يا قيمت نيروی کار است      

مزد و انتقادهائی که قبًآل متوجه آن می شد، يکباره مطرود گشت، و اين واقعيت عيان 

 حيkات شد که کارگر مزدبگير تنها زمانی اجازه می يابد برای قkوت اليمkوت و ادامkه ی     

و ديگkر مصkرف کننkدگان    (خود کار کند که مدتی نيز بطkور رايگkان بkرای سkرمايه دار             

پيشkkرفت شkkيوه ی توليkkد سkkرمايه داری دقيقkkًا در  . کkkار کنkkد) زش اضkkافی توليkkد شkkدهار

گروی افزايش ميزان اين ساعات کار رايگان است که يا به صkورت طkوالنی تkر کkردن        

در نتيجkه  . ساعات کار روزانه يا از طريق افkزايش کkارائی توليkدی صkورت مkی پkذيرد                 

 اسkت کkه بkه تناسkب افkزايش نيkروی کkار          می بينيم که نظام کارمزدی، نظامی برده وار       

تشkديد  ) اسkتثمار در آن (و برغم بهبود يا تنزل ميزان پرداختkی بkه کkارگران،             اجتماعی  

پس از قوام و گسترش اين شناخت علمی در حزب، تازه بايد دوباره به عقايد . می يابد

     را  حزبkkی السkkال بازگشkkت، در حkkالی کkkه بkkه خkkوبی مkkی دانkkيم السkkال دقيقkkًا معنkkی مkkزد      
     و بkkه سkkياق اقتصkkاددانان بkkورژوائی، ظkkاهر آن را بkkا سرشkkت آن اشkkتباه    نمkkی دانسkkت

  .می کرد

چنين بازگشتی مانند آن است کkه پkس از کشkف رمkزور از بkرده داری بkه وسkيله ی                   

بردگان و آغاز شورش از سوی آنان، برده ای که کماکان اسير مفاهيم منسkوخ اسkت،         
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برده داری بايد نkابود شkود چkون تغذيkه          : "شی چنين بيفزايد  ر برنامه ی بردگان شور    د

  ".بردگان در اين نظام نمی تواند بيش از حد معينی بهبود يابد

آيا صرفًا اين واقعيت کkه نماينkدگان حkزب دسkت بkه چنkين تهkاجم نفkرت بkاری عليkه              

       شkkناخت علمkkی قkkوام يافتkkه ی تkkوده ی حزبkkی زدنkkد، خkkود مؤيkkد نيkkات جنايkkت آميkkز و         

  بی وجدانی آنها در تهيه ی اين برنامه مشترک نيست؟

نابودی هرگونه نابرابری "به جای آخرين جمله ی نامشخص اين پارگراف مبنی بر       

می بايست گفته می شد که با نابودی تفاوت های طبقاتی، تمkامی   " اجتماعی و سياسی  

 جامعkه رخkت بkر    نابرابری های اجتماعی و سياسی ناشی از آنها نيز به خودی خود از    

  .خواهد بست

جهkkت همkkوار سkkاختن راه بkkرای حkkل مسkkأله ی اجتمkkاعی، حkkزب کkkارگران آلمkkان        "
خواهkkان آن اسkkت کkkه تعkkاونی هkkای توليدکننkkدگان بkkا مسkkاعدت دولkkت و تحkkت کنتkkرل         

ايkkن تعkkاونی هkkای توليدکننkkدگان صkkنعتی و . دمکراتيkkک مkkردم زحمkkتکش بkkه وجkkود آيkkد 
دد که سازمان سوسياليستی تمامی کkار از ميkان آن         کشاورزی بايد در سطحی ايجاد گر     

  ".پديد آيد
ی السال، حال نوبت معرفی اکسير اين پيامبر رسkيده       " مزدها قوانين آهنين "پس از   

به ! می گردد" هموار"و حقا که راه دست يابی به اين اکسير نيز به گونه ای شايسته         

ته کkه  سk نش" ی اجتمkاعی مسkأله  "جای مبارزه ی طبقاتی، عناوين روزنامkه ای چkون    

سkازمان سوسياليسkkتی  "بkه جkای ايkن کkه     ." همkوار گkردد  "آن، راه بايkد  " حkل "بkرای  

 مساعدت دولتاز بطن مبارزه انقالبی برای تغيير جامعه به وجود آيد، اين بار با " کار

 دولت و نه کkارگران به انجمن های تعاونی توليدکنندگان پديد می آيد، انجمن هائی که،       

واقعًآ که تنها بkه مخيلkه ی السkال مkی گنجkد کkه جامعkه ی جديkد را نيkز                 . رده اند ايجاد ک 

  .مانند راه آهن تازه با مساعدت و وام دولت ايجاد کند

تحkت  " مسkاعدت دولkت  "ی که باقی مانده بود، اين       ئشايد به برکت اندک شرم و حيا      

  .قرار داده شد" مردم زحمتکش"کنترل دمکراتيک 
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آلمان را دهقانان " مردم زحمتکش" به خاطر داشت که اکثريت قبل از هر چيز، بايد

  .و نه پرولتاريا تشکيل می دهند

پkس بايkد پرسkيد    . ثانيًا، در آلمانی واژه ی دمکراتيک به مفهوم حکومت مردم اسkت     

  کنترل حکومت مردم زحمتکش به چه معناست؟"که 

ولkت، آگkاهی   مخصوصًا که ايkن بkار، مkردم زحمkتکش بkا طkرح ايkن خواسkت هkا از د                    

کامل خود را از اين واقعيت نشان دادند کkه نkه حکومkت را در دسkت دارنkد و نkه بkرای             

  .گرفتن حکومت آماده اند

در اينجkkا بررسkkی انتقkkاداتی کkkه در زمkkان سkkلطنت لkkوئی فيليkkپ عليkkه راه حkkل هkkای       

 با سوسياليست های فرانسوی عنوان شد و مورد  در مخالفت ، و   )BUCHEZ(بوشه

گنkاه اصkلی،   .  نيز قkرار گرفkت، ضkروری نخواهkد بkود     )١٢(آتليهن ارتجاعی   قبول کارگرا 

گنجاندن اين اکسير نوظهور در برنامه نيسkت بلکkه دربkر داشkتن يkک گkام عمkومی بkه                  

پس و رجعkت از خاسkتگاه يkک نهضkت طبقkاتی بkه خاسkتگاه يkک نهضkت سکتاريسkت            

  .است

           kد تعkرای توليkاعی و      اينکه کارگران خواهان ايجاد شرايط الزم بkطح اجتمkاونی در س

در وحلkkه ی اول در محkkدوده ی ملkkی و در چهkkارچوب کشkkور خkkود هسkkتند، تنهkkا بkkدان    

و ايkن  (معناست که کارگران بkرای انقالبkی کkردن شkرايط فعلkی توليkد فعاليkت مkی کننkد                     

و اما در . هيچ وجه اشتراکی با ايجاد جامعه ی تعاونی با مساعدت دولت ندارد) فعاليت

kkاره ی انجمkkود، بkkاونی موجkkای تعkkان هkkت و  تنهkkائز اهميkkوان حkkی تkkائی را مkkن هkkانجم 

ارزش دانست که دست مايه ی فعاليت مستقل کارگران باشند نه تحت الحمايه ی دولت   

  .يا بورژوازی
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  حال به نقش دمکراتيک برنامه می رسيمحال به نقش دمکراتيک برنامه می رسيم
  

  "بنياد آزاد دولت. "الف
  

. مبارزه مkی کنkد  " دولت آزاد" يک بنابر بند دوم برنامه، حزب کارگران آلمان برای      

  ولی دولت آزاد کدام است؟

بی شک برای کارگرانی که از سلطه ی برداشت های کوته فکرانه ی برخی عناصر          

دولkت امپراطkوری آلمkان کkم و       . حقير رهائی يافته اند، آزاد ساختن دولت هkدف نيسkت          

نا است که دولت را بدان مع) واقعی(ولی آزادی . است" آزاد"بيش مانند دولت روسيه 

از ايkن رو،  . از ارگانی تحميلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنkيم         

  .را محدود کنند" آزادی دولت"امروزه دولت ها تا آن حد آزادند که توانسته باشند 

با اتخkاذ ايkن برنامkه، حkزب کkارگران آلمkان کkم مkايگی عقايkد سوسياليسkتی خkود را                  

و   (موجود به عنوان بنياد دولت موجودجامعه ی را که به جای بررسی    نشان داده، چ  

، دولkت را پديkده ای مسkتقل و متکkی بkر       )جوامع آتی به مثابه ی بنياد دولت های آينده        

  . به شمار آورده استآزادمنشانه خاصبنيادهای فکری، اخالقی و 

جامعkه  "و " دولkت کنkونی  "پس در مورد کkاربرد نادرسkت مضkحک عبkاراتی چkون              

 و حتkی مضkحک تkر دولتkی کkه مخاطkب خواسkت هkای ايkن                   نادرسkت و مفهkوم    " کنونی

  برنامه قرار گرفته، چه می توان گفت؟

يkک جامعkه ی سkرمايه داری اسkت کkه در تمkام کشkورهای متمkدن           " جامعه کنkونی  "

اين جمله تا حدی از بقايای قرون وسطی مبری است و بنkابر خصوصkيات      . وجود دارد 

. بkالعکس .  هر کشkور کkم و بkيش تغييkر شkکل داده و تکامkل يافتkه اسkت            تکامل تاريخی 

در محkkkدوده ی هkkkر کشkkkوری شkkkکلی خkkkاص دارد و ميkkkان دولkkkت       " دولkkkت کنkkkونی "
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. امپراطوری آلمان پروس و دولkت سkوئيس و آمريکkا و انگلسkتان تفkاوت هkائی اسkت                

  .مفهومی ساختگی است" دولت کنونی" "مفهوم"پس می بينيم که 

اوت های موجود در شkکل دولkت هkای جوامkع مختلkف، وجkه اشkتراکی               ولی برغم تف  

نيkkز ميkkان آنkkان وجkkود دارد و آن وجkkه مشkkترک ايkkن اسkkت کkkه همگkkی بkkر بنيkkاد جوامkkع   

       بkkkورژوائی جديkkkدی اسkkkتوارند کkkkه هkkkر يkkkک بkkkه درجkkkات مختلفkkkی از تکامkkkل و رشkkkد      

ل در برخkی از  بkه ايkن خkاطر، ايkن دولkت هkا در عkين حkا          . سرمايه داری دست يافته اند    

" دولت کنونی"فقط در اين مفهوم می توان از . ويژگی های عمده ی خود مشترک اند    

سخن گفت و آن را با دولتی در آينkده مقايسkه کkرد کkه در آن ريشkه هkای فعلkی دولkت،                 

  .يعنی جامعه ی بورژوازی، خشکيده باشد

د چkkه در جامعkkه ی کمونيسkkتی، دولkkت شkkاه  : در ايkkن جkkا ايkkن پرسkkش پkkيش مkkی آيkkد   

تغييراتی خواهد بود؟ به سخن ديگkر، کkدام يkک از فعاليkت هkای اجتمkاعی بkه عهkده ی           

دولت خواهد بود و آن را با فعاليت های دولت فعلی قابkل مقايسkه خواهkد سkاخت؟ ايkن               

" دولت"و " مردم"وال را فقط می توان از طريق علمی پاسخ داد و اگر واژه های ئس

  .را در هزار ترکيب گوناگون نيز به کار بريم، سودی نخواهد بخشيد

بين جامعه ی سرمايه داری و جامعه کمونيستی دوران گذار انقالبی اولkی بkه دومkی       

 نيز وجود دارد که دولت آن، قرار دارد، منطبق با اين دوران، يک دوران گذار سياسی

اين برنامه نه به اين دوران و  . نمی تواند باشدجز ديکتاتوری انقالبی پرولتارياچيزی 

خواسته های سياسی ايkن  . نه به وضعيت جامعه ی کمونيستی آينده اشاره ای نمی کند          

برنامه حاوی چيزی سوای اوراد دمکراتيک شناخته شkده ی کهنkه ای چkون حkق رأی                

ی، انتخابات مستقيم، حقوق عمkومی و ارتkش مردمkی نيسkت کkه در واقkع همkان            همگان

اگkر  .  بورژواهkا اسkت   و انجمن صلح و آزادی   )٨(حزب مردم طنين مجدد خواست های     

در تشريح اين خواست ها، دچار اغراق های ناروا نشويم، بايد اذعان کنيم که همkه ی           

نامkه را در حkال حاضkر نمkی تkوان،      ولی دولkت مطلkوب بر  . تحقق يافته اند  آنها امروزه   

فعkkًال درمحkkدوده امپرطkkوری آلمkkان يافkkت و بkkرای يkkافتن آن بايkkد بkkه سkkوئيس و آمريکkkا  
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اسkت کkه در حkال       " همkان جامعkه ی کنkونی      "، در واقkع     "جامعه آينkده  "اين نوع   . رفت

  .صورت عمل به خود گرفته است" امپراطوری آلمان" چهارچوب"حاضر آن سوی 

نجا کkه حkزب کkارگر آلمkان اعkالم      آيک نکته از قلم افتاده است، از     ولی در اين ميان   

 دولkkkت، يعنkkkی در چهkkkارچوب "در چهkkkارچوب دولkkkت ملkkkی موجkkkود "کkkkرده کkkkه تنهkkkا  

اين صورت، خواست هkای حkزب     البته درغير  -امپراطوری آلمان پروس، عمل می کند     

 -سkت نيسkت  پوچ و بی معنی می شد، چرا که تنها می توان چيزی را خواسkت کkه در د           

اين نکته اصلی نمی بايد فراموش می شد که تمام اين الفkاظ پkوچ و            ) برنامه حزب (در  

زيبا فقط در جوامعی مصداق می يابد که حاکميت مردم در آن به رسميت شkناخته شkده      

 سkازگار  جمهوری دمکراتيکبه ديگر سخن، اين خواست ها تنها با شرايط يک       . است

  .است

ت کkرد کkه در   رأشرايط موجود و به حکم عقkل، نمkی تkوان جk           از آنجا که به اقتضای      

حال حاضر، مانند برنامه های احزاب کارگری در دوران لوئی فيليپ و لkوئی نkاپلئون،                

پkkkس نبايkkkد بkkkه طفkkkره هkkkای  خواسkkkت يkkkک جمهkkkوری دمکراتيkkkک را مطkkkرح سkkkاخت،   

ه  توسل جست و از يک دولت پليسی مستبد نظامی کk     ٭"يا شرافتمدانه "و  " صادقانه"

استخوان بندی بوروکراتيک پيدا کرده و لعابی از اشکال حکومت پارلمانی را در کنار            

بقايای فئوداليسم همراه دارد و در عين حال تا حدی هkم تحkت نفkوذ بkورژوازی اسkت،                 

هائی را طلب کرد که تنها مkی توانkد در يkک جمهkوری دمکراتيkک بkار دهkد و          خواست

چنkين دولتkی را مkی تkوان بkه مkذاکره خوانkد و از            معنی بيابد، و آن گاه فkرض کkرد کkه            

  .خواست های مطلوب را بر آن تحميل کرد" ابزار قانونی"طريق 

 در مقايسkkه بkkا چنkkين دمکراتيسkkمی کkkه بkkا هkkيچ منطقkkی سkkازگار نيسkkت و فقkkط در           

محدوده ی تعيين شده از طرف پليس عمل می کنkد، مسkلمًا دموکراسkی مبتkذلی هkم کkه                 

يک را در ابعادی هزار ساله می پندارد و بkاور نkدارد کkه دقيقkًا       حيات جمهوری دمکرات  

                                                 
خوانkده مkی شkدند، مkارکس در واقkع بkه يkک        " شkرافتمندان " از آنجkا کkه گkروه آيزنkاک هkا      -٭

  . م-ه استابهام توسل جست
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در همين آخرين شکل جامعه ی بورژوائی است که مبارزه طبقاتی به نتيجkه ای قطعkی         

  .خواهد رسيد، سر بلند و سرافراز جلوه می نمايد

 يک نظام عنوان بنياد دولت خواستار   حزب کارگران آلمان به     "تنها از اين جمله که      

kkاعدی ات ماليkkد تصkkر درآمkkتبkkور از  "  اسkkه منظkkت کkkوان دريافkkی تkkت"مkkان " دولkkهم

يا دولت به مثابه ارگانيسم خاصی است که بkه لحkاظ تقسkيم کkار از             " ماشين حکومت "

.  ماشkين حکومkت را تشkکيل مkی دهkد     بنياد اقتصkادی ماليات تنها . جامعه منفصل گشته 

 نيز می تkوان يافkت، ايkن خواسkت     در جامعه ی آينده که ظاهرًا تبلور آن را در سوئيس        

پيش فkرض ماليkات بkر درآمkد، منkابع گونkاگون درآمkد بkرای         . برنامه عمدتًا تحقق يافته   

طبقات اجتماعی مختلف و جامعه سkرمايه داری اسkت و از ايkن رو جkای تعجkب نيسkت        

کkkkkه مصkkkkلحين مkkkkالی شkkkkهر ليورپkkkkول نيkkkkز بkkkkه رهبkkkkری بkkkkرادران بkkkkورژوا صkkkkفت        

قيقًا همان خواست های اين برنامkه را مطkرح کkرده           ، د )GLADSTONE(گالدستون

  .است

  

حزب کارگران آلمان به عنkوان بنيkاد فکkری و اخالقkی دولkت       : "ب
  :خواهان

  

 تkkأمين آمkkوزش ابتkkدايی همگkkانی و برابkkر، حضkkور جبkkری همگkkانی مkkدارس و         -١
  ."آموزش رايگان است

ت؟ آيا واقعًا بkر ايkن   ؟ در پس اين کلمات، کدام نظريه نهفته اس   آموزش ابتدايی برابر  

) و فعkkًآل فقkkط مkkی تkkوان در همkkين بkkاره سkkخن گفkkت(باورانkkد کkkه در جامعkkه ی امkkروزی 

آموزش برای طبقات مختلف می تواند برابر باشد؟ يkا ايkن کkه خواسkت ايkن برنامkه آن               

دسkت جامعkه نيkز جبkرًا بkه سkطحی نkازل از آمkوزش           ااست که سطح آموزش طبقkات فر      

 در واقkع تنهkا بkا شkرايط اقتصkادی کkارگران مزدبگيkر و دهقانkان         ابتدايی تقليل يابkد کkه    

  .سازگار است
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حتی امروزه خواسkت اولkی     : "آموزش رايگان . حضور جبری همگانی در مدارس    "

لمان و خواست دومی در سوئيس بطورکلی و از اياالت متحkده نيkز تkا حkد دبسkتان       آدر  

ی امريکkا، آمkوزش عkالی نيkز     اگkر در بعضkی از ايالkت هkا         . به مرحلkه ی اجkرا در آمkده        

دسkت نيkز بkه    ااست، اين تنها بدان معنا است که مخارج آمkوزش طبقkات فر            " رايگان"

ضkkمنًا، همkkين نکتkkه در مkkورد   . حسkkاب درآمkkدهای ماليkkاتی عمkkومی گkkذارده مkkی شkkود    

. نيkز مصkداق مkی يابkد      "  رايگان عدالت  یاجرا"خواست الف بند پنجم برنامه مبنی بر        

ئی همواره رايگان بوده، پرونده های حقkوقی نيkز تقريبkًا تمامkًا بkر             عدالت در امور جنا   

پس . بوجود می آيدمحور اختالفات ملکی دور می زنند و فقط در ميان طبقات فرادست 

آيا صاحبان مال نيز بايد فعاليت های حقوقی خود را به خرج بيت المال عمkومی انجkام                

   دهند؟

   انسkkت خواسkkتار آن باشkkد کkkه مkkدارس    پkkاراگراف مربkkوط بkkه مkkدارس حkkداقل مkkی تو   

  . در کنار مدارس مقدماتی تشکيل گردد) با دوره های نظری و عملی(حرفه ای 

ايkن کkه بkه تعريkف يkک      . کkًال جkای اعتkراض دارد   ": آموزش ابتkدائی توسkط دولkت     "

قانون عام، هزينه ی مدارس ابتدايی، انتخاب کادر صالح معلمkين و رشkته هkای علمkی      

 عهده ی دولت بدانيم و يا همانطور که در آمريکkا عمkل مkی شkود، پيkاده          و غيره را بر   

کردن اين ضوابط قانونی را از بازرسين دولتی خواسkتار باشkيم، فkرق دارد بkا ايkن کkه              

کليسا و دولت را بايد به گونه ای يکسkان  . دولت را به کار تربيت مردم منصوب نمائيم  

ايkن مسkأله مخصوصkًا در مkورد     . اختفوذی در امkور آموزشkی محkروم سk       ناز هرگونه   

امپراطوری آلمان پروس مصداق می يابد، چرا که دولت بخصوص در اينجا محتاج به           

در عين حال در اين رابطه نمی توان به اين طفره ی . ( جدی نزد مردم است تعليم ديدن 

است، قبًال شاهد کkم و کيkف خkود     " دولت آينده ) "برنامه(مبتذل متوسل شد که مخاطب    

  ).ن مفهوم بوديماي

بهرحال، برغم تمام ظواهر دمکراتيک، اين برنامه يkا سرشkار از ايمkان بkی چkون و                

چرائی گروه السالی ها به دولت است، يا ماالمال از يک اعتقاد دمکراتيkک بkه معجkزه          
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و شايد هم به ترکيبی از اين دو نوع معجزه معتقد است، ولی بهرحkال هkر يkک از ايkن                  

  .گونه ای يکسان، با سوسياليسم بيگانه اندشقوق سه گانه، به 

ذکری آمده، چkرا  " آزادی علوم"در يکی از پاراگراف های قانون اساسی پروس از  

  و چگونه همين خاست در اين برنامه نيز دوباره عنوان شده است؟

 بkرآن بkوديم کkه     KULTARKOUP (١٣)اگkر در ايkن عصkر    !: ""آزادی وجدان "

 ديگر به يkاد آوريkم، قاعkدتًا چيkزی بkه ايkن مضkمون بوجkود         شعارهای ليبراليسم را بار   

هر کس بايد بتواند بدون دخالت پليس نيازهای دينی و بدنی خkود را بkرآورده      : دممی آ 

يک حزب کارگر بايد حداقل آگاهی به ايkن نکتkه را      ) برنامه(ولی در اين رابطه،     . سازد

چيزی جkز رواداری  " وجدانآزادی "متذکر می شد که فرجام واقعی مفهوم بورژوائی      

 نيست، چنين برنامkه ای بايkد خاطرنشkان    اقسام آزادی وجدان مذهبیدر مقابل انواع و    

بkه نوبkه ی خkود خواهkد کوشkيد تkا وجkدان را از جkادوی مkذهب          ) حkزب (می ساخت که  

ولkkی ظkkاهرًا ايkkن برنامkkه چنkkين گزيkkده کkkه قkkدمی فراسkkوی محkkدوده هkkای . رهkkائی بخشkkد

  .ننهد" بورژوازی"

باالخره به پايان بررسی خود نزديک شديم، چرا که ضميمه ی برنامه با سkياق کلkی           

  .برنامه منطبق نيست و لذا مطالب نيز طبعًا مختصر خواهد بود

  

  "روز کار عادی" -٢

ده سkن در هيچ کشوری، هيچ حزب کارگری بkه چنkين خواسkت نامشkخص و مبهمkی ب                

 روز کkار عkادی در شkرايط مشkخص     نکرده، بلکه احزاب همواره تلقی خود را از مدت       

  .معين ساخته اند

  

  "محدوديت کار زنان و منع کار کودکان" -٣

تعيين معيار واحد برای روز کار بايد همkواره متضkمن ضkوابطی بkرای کkار زنkان از                

قبيل تعيين ساعات کار و استراحت آنها باشkد، زيkرا درغيkر ايkن صkورت حاصkل چنkين         
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هد بود که از فعاليت زنان در شاخه هائی از توليد که معيار واحدی چيزی جز اين نخوا 

اگkkر . از لحkkاظ جسkkمی يkkا اخالقkkی بkkرای آنkkان مناسkkب تلقkkی نمkkی گkkردد، جلkkوگيری نمايkkد 

  .منظور برنامه هم چيزی جز اين نبوده، می بايد صراحتًا گفته می شد

  .در اين مورد ذکر محدوديت سنی عميقًا ضروری است: "منع کار کودکان"

 kkع عمkkين      منkkرح چنkkت و طkkازگار اسkkزرگ ناسkkنايع بkkود صkkا وجkkان بkkار کودکkkومی ک

خواستی عمkًال آرزوئkی پkوچ و زاهدانkه بkيش نيسkت، چنkين خواسkتی حتkی در صkورت            

تحقق، خواستی ارتجاعی است، زيرا اگر قkوانين دقيقkی در بkاره ی محkدوديت سkاعات            

ه باشد، ترکيب کkار  ايمنی ديگر وجوداشتکار گروه های مختلف سنی همراه با اقدامات  

توليدی با آموزش می تواند به يکkی از کارآمkدترين ابkزار تغييkر جامعkه ی کنkونی بkدل              

  .گردد

  

  "نظارت دولت بر کارخانه ها، کارگاه ها و صنايع خانگی" -٤
گرفتن سرشت دولت آلمان پروس، قطعًا بايد خواسته می شد که بازرسان   نظربا در

عزل باشند و هر يک از کارگران بتواند در صورت قصور تنها از سوی دادگاه ها قابل 

بازرسان در انجام وظيفه، خواستار تعقيب آنان گردند، و بkاالخره اينکkه بايkد خواسkته                  

  .می شد که بازرسان از ميان دکترها انتخاب گردند

  

  "تنظيم بيگاری زندانيان" -٥
.  فرعkی اسkت  برای برنامه ی عمومی يک حزب کارگری، اين يک خواست ثkانوی و         

به هر حال، بايد مشkخص مkی شkد کkه هkدف نkه آن اسkت کkه از تkرس رقابkت، رفتkاری                         

ن با مجرمين مجاز گردد و نه آن کkه آنkان از کkار توليkدی بkه عنkوان تنهkا راه        اددچون  

اين حداقل چيزی است که می توان از سوسياليست ها . بهبود وضع خود محروم شوند

  .انتظار داشت
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  "أمين مؤثرقوانين ت" -٦

  کدام است؟" قوانين تأمين مؤثر"بايد روشن می شد که منظور از 

، قkوانين  "روز کkار عkادی  "در ضمن بايد خاطرنشان کرد کkه هنگkام بحkث پيرامkون         

    قkوانين تkأمين تنهkا زمkانی ضkرورت        . بهداشتی و ايمنkی کارخانkه هkا از قلkم افتkاده بkود              

 kkا گذاشkkر پkkی زيkkوانين ايمنkkن قkkه ايkkد کkkی يابkوندمkkمائم . ته شkkی ضkkه، ويژگkkه آن کkkخالص

  .برنامه نيز يک ويراستاری بی دقت است

  

DIXI ER SALUAVI ANIMAM MEAN 

  )حرف خود زدم و روح خود رها کردم(

   . نوشت١٨٧٥مارکس اين اثر را در آوريل و يا اوايل ماه مه 
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  )١٤( انگلس به ببل انگلس به ببلنامهنامه

  ١٨٧٥ مارس ٢٨ تا ١٨لندن، 

  

نامه ی مورخه ی بيست و سوم فوريه شما رسيد و از خبر سالمتی شما        :  عزيز ببل

  .بی نهايت خوشحال شدم

نظرم را در باره ی جريانات وحدت خواسته بوديد، متأسفانه ما نيز به گرفتاری شما 

دچار شده ايم، چرا که نه ليبکنشت و نه هيچ کس ديگkر اطالعkاتی بkرای مkا نفرسkتاده            

  حkkدود يkkک .  مkkا فعkkًال محkkدود بkkه همkkان مطالkkب روزنامkkه هkkا اسkkت اسkkت و دانسkkته هkkای

هفته ی پkيش، بkرای اولkين بkار، مطلبkی در بkاره ی ايkن جريانkات در مطبوعkات ظkاهر                

  .مضون برنامه ی مورد بحث، طبعًا ما را بسيار شگفت زده کرد! شد

 داده حزب ما قبًال بارها به السالی هkا پيشkنهاد آشkتی و يkا حkداقل همکkاری مشkترک          

 ٭است و بارها هم با پاسخ منفی و متبکرانه ی هاسن کلورها، هاسkلمن هkا و تلکkه هkا        

با چنين سابقه ای، قاعدتًا می بايست بديهی باشد که اگر اين آقايkان           . روبرو شده است  

. اين بار خود در آشkتی پيشkقدم شkده انkد، قاعkدتًا بkه گرفتkاری مهلکkی دچkار گشkته انkد                  

                                                 
يکkkی از سوسkkيال دمکkkرات هkkا و از رهبkkران اتحاديkkه ی   ) ١٨١٢ -١٩٠٦( هاسkkن کلkkور - ٭

  . م-کارگران آلمان و از پيروان سرسخت السال بود
يکی از سردمداران گروه السالی بkود و سkردبيری يکkی از نشkريات             ) ١٨٤٤متولد  (هاسلمن  

 سوسkيال دمکkرات آلمkان بkود و در     مدتی نيز عضو حkزب . پيروان اين مسلک را به عهده داشت 
  . م- به عنوان يک آنارشيست از حزب اخراج شد١٨٨٠سال 

  .م. يکی از رهبران نهضت السالی در آلمان بود) ١٨١٧ -١٨٩٣(تلکه 
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تن شخصيت شناخته شده ی اين آقايان، وظيفه به ما حکم می کرد البته، با در نظر گرف

که با تعيين قيد و شرط هائی کافی از اين گرفتاری استفاده می کرديم و مانع می شkديم     

که آنها بتوانند بار ديگر موقعيkت متزلkزل خkود را بkه خkرج و زيkان حkزب مkا در ميkان               

       سkkردی و بkkی اعتمkkادی برخkkورد  مkkی بايسkkت بkkا آنهkkا در نهايkkت  . کkkارگران تثبيkkت کننkkد 

می کرديم و وحدت را در گروی ميزان تمايل آنان به طرد شعارهای سکتاريستی، ترک 

          آيزنkkkاک و ١٨٦٩، و بkkkاالخره قبkkkول اصkkkول برنامkkkه ی  "مسkkkاعدت دولتkkkی "مفهkkkوم 

در زمينkه ی نظkری و در   . يا حداقل طkرح تجديkد نظkر شkده ی فعلkی آن قkرار مkی داديkم                  

، موزدآمطلقkًا نمkی توانkد چيkزی از السkالی هkا بيk       ه ی اصول يک برنامه، حزب ما       حوز

شkرط اول  . موزنkد آبلکه برعکس اين السالی ها هستند که بايد نکkات بسkياری از مkا بي     

 ها سکتاريسم خود را کنار بگذارند و خالصkه ديگkر   وحدت بايد اين می بود که السالی     

را کامًآل طرد کنند " مساعدت دولت"که يا اکسير السالی نباشند، و مهمتر از همه اين 

و يا اين که با تجديد نظری، آن را حداقل بkه عنkوان يkک اقkدام مkوقتی و گkذرا در کنkار               

 طرح برنامه مؤيد ايkن واقعيkت اسkت کkه طرفkداران     . اقدامات متعدد ديگر به شمار آرند   

              kه ی حيkا، و در حيطkه    ما از لحاظ نظری صد بار جلوتر از السالی هkی، بkری سياسkل گ

گkkول ناشkkرافتمندان را " ٭شkkرافتمندان"نkkان انkkد، بkkار ديگkkر آهمkkان نسkkبت عقkkب تkkر از 

  !خوردند

نادرسkت السkال کkه در قيkاس بkا      تkاريخی   اوًال، اين نظريه ی پر طمطkراق و از لحkاظ            

پذيرفتkه شkده   ) در برنامkه (طبقه ی کارگر تمام طبقات ديگر يک تkوده ی ارتجkاعی انkد            

کمkkی تنهkkا در برخkkی مkkوارد اسkkتثنائی صkkحت مkkی يابkkد، مkkوارد از قبيkkل    چنkkين ح. اسkkت

و يkا مkثًال کشkوری کkه در آن بkورژوازی نkه       انقالب پرولتاريائی هم چون انقالب کمون     

            تنهkkkا دولkkkت و جامعkkkه را بkkkه شkkkکل دلخkkkواه خkkkود قالkkkب ريkkkزی کkkkرده باشkkkد بلکkkkه            

قالب را تا حد غkايی تکيمkل کkرده    خرده بورژوازی دمکراتيک نيز به نوبه ی خود اين          

لمان، خرده بورژوازی دمکراتيک نيز به خيل تkوده ی مرتجkع   آولی اگر مثًال در  . باشد
                                                 

بkرای شkرح حkال آيزناکرهkا بkه يادداشkت       .  اين لقبی بود کkه بkرای آيزنkاکر اسkتفاده مkی شkد               -٭
   .م. شماره شش در پايان کتاب رجوع کنيد
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 از -ها با اين طبقkه  تعلق داشت، چگونه حزب سوسيال دمکرات کارگران توانست سال 

چگونه است . همدلی و همکاری کند) PEOPL,S PARTY( )٨(طريق حزب مردم

 مkkی توانkد کkkم و بkkيش تمkkام محتkوای سياسkkی خkkود را از روزنامkkه ی   )٩(تولکسkkتاکkه  

 FRANKFUTER ()١٥(رات، يعنی از فرانکفورتر زايتونگخرده بورژواهای دمک

ZEITUNG (   داقkkه حkkت کkkه اسkkاالخره چگونkkد؟ و بkkاس کنkkن  لاقتبkkت ايkkت خواسkkهف 

ی برنامkkه مسkkتقيمًا و دقيقkkًا بkkا خواسkkت هkkای حkkزب مkkردم و دمکراسkkی خkkرده بkkورژوائ   

تطبيق می کند؟ منظور من البته خواست های سياسی اول تkا پkنجم و اول تkا دوم اسkت             

  . ندانست)١٦(که حتی يکی از آنها را نيز نمی توان بورژوا دمکراتيک

ثانيًا، اصل بين المللی بودن سرشت نهضت کارگری، عمدتًا مطرود گشkته اسkت، آن         

ارترين شkرايط، از ايkن اصkل    هم از سkوی کسkانی کkه شkکوهمندانه، پkنج سkال در دشkو              

 بkه برکkت   عمkدتاً نهضت کارگری آلمان در جنگ اخير،      . حمايت و پشتيبانی کرده بودند    

 در صف مقدم نهضت های اروپائی       )١٧(موضع انترناسيوناليستی راستين خود توانست    

قرار گيرد، چرا که هيچ طبقه ی ديگkری نتوانسkت رفتkاری چنkين شايسkته نشkان دهkد،            

صkل انترناسيوناليسkم از سkوی پرولتاريkای تمkام کشkورها مkورد تأکيkد و         ولی حال کkه ا   

حمايkkت قkkرار گرفتkkه و دولkkت هkkا نيkkز بkkه همkkان نسkkبت بkkه سkkرکوب هرگونkkه تبلkkور ايkkن   

انترناسيوناليسم در هر سازمانی کمر بسته اند، طبقه ی کارگر آلمان می بايد اين اصل       

اليسم کارگری چkه بkاقی خواهkد مانkد؟     به اين ترتيب، از انترناسيون . را ترک و طرد کند    

ديگر ظاهرًا به جای اميد بستن به عمل مشkترک کkارگران بkرای رهkائی خkود، بايkد بkه                     

  انتظkkار انترناسkkيونال بkkرادری خلkkق هkkای ايkkاالت    )١٠( صkkلح بورژواهkkا اتحاديkkهمثkkال 

  .متحده ی اروپا را داشت

طراحkkان . (شkkتشkkکی نيسkkت کkkه سkkخن گفkkتن از انترناسkkيونال اصkkوًال ضkkرورت ندا    

، ١٨٦٩حkkداقل مkkی توانسkkتند بkkه جkkای عقkkب نشkkينی از مفkkاد برنامkkه ی سkkال  ). برنامkkه

 در محدوده وحله ی اولزب کارگران آلمان در ح گرچه: چيزی به اين مضمون بگويند   

و در صkحبت کkردن از طkرف پرولتاريkای اروپkا و       (مرزهای کشور خود عمkل مkی کنkد          
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بkه واقعيkت پيونkد خkود بkا      ، بkا ايkن حkال        )نيستمخصوصًا اظهار مطالب نادرست محق      

تا مثل گذشته مسئوليت ناشkی از ايkن   کارگران ديگر کشورها واقف است و آماده است     

چنين مسئوليت هائی، حتی اگر خود را جزئی از يک انترناسيونال هم          . پيوند را بپذيرد  

            kک در مواقkل کمkائی از قبيkئوليت هkا ندانيم، طبيعتًا برعهده ی ماست، مسkو بع اعتص 

جلوگيری از اعتصاب شکنی، مراقبت در اين که ارگkان هkای حزبkی کkارگران آلمkان را         

از نهضت های خkارجی ديگkر مطلkع سkازند، تبليkغ و مبkارزه عليkه امکkان بkروز مجkدد            

جنkkگ بkkين خانkkدان هkkای حکkkومتی، و بkkاالخره در صkkورت بkkروز جنkkگ، اتخkkاذ، رفتkkار    

  .١٨٧١ و ١٨٧٠شايسته ای همچون سال های 

بkر آنkان   " قkانون آهنkين مزدهkا   "ثالثًا، طرفkداران مkا اجkازه دادنkد تkا مفهkوم السkالی              

. تحميل گردد، حال آن کkه تکيkه گkاه ايkن قkانون يkک نظريkه ی اقتصkادی منسkوخ اسkت               

 می کننkد، زيkرا برحسkب    يافت مزد را درحداقلطبق اين نظريه، کارگران بطور متوسط     

البتkkه ايkkن (ران همkkواره بkkيش از حkkد الزم اسkkت، ، تعkkداد کkkارگ٭قkkانون جمعيkkت مkkالتوس

، بkا ذکkر جزئيkات ثابkت کkرده      سkرمايه ولی مارکس در کتاب  ). استدالل خود السال است   

ايkن قkانون و   است که قوانين حاکم بر مزد بسيار پيچيده انkد و بkه تناسkب شkرايط، گkاه                

 بلکkه بkرعکس   قانون ديگر غالب می شود و اين قوانين نه تنها آهنkين نيسkتند،   زمانی  

کامًال انعطاف پذيراند، و خالصه اين که ايkن مبحkث را نمkی تkوان، مثkل السkال، بkا چنkد           

، از "قkkانون آهنkkين مزدهkkا"اسkkتدالل هkkای السkkال در دفkkاع از تئkkوری  . جملkkه خkkتم کkkرد

و در واقkع نظريkات ريکkاردو هkم در     (مالتوس و ريکاردو به عاريت گرفته شkده اسkت           

مضkkمون ايkkن اسkkتدالل را مkkی تkkوان در صkkفحه ی پkkنج   ). نkkدايkkن زمينkkه تحريkkف شkkده ا 

ABBEITERLESEBUCKبه نقل از يکی از جزوات ديگر السال، سراغ گرفت  .

بkه  . ، مفصkًال ايkن تئkوری السkال را رد کkرد            "انباشت سkرمايه  "ولی مارکس، در بخش     

                                                 
 مالتوس، کشيش و متفکر محافظkه کkار انگليسkی، معتقkد بkود کkه آهنkگ رشkد جمعيkت بkه           - ٭

مراتkkب سkkريع تkkر از آهنkkگ رشkkد منkkابع غkkذائی اسkkت و در نتيجkkه ی افkkزايش تصkkاعدی جمعيkkت،  
بkkاالخره جنkkگ و قحطkkی و ديگkkر بليkkات طبيعkkی، جمعيkkت زايkkد را نkkابود خواهkkد سkkاخت و تعkkادلی     

  . م-برقرار خواهد کرد
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رست السال، ما در واقع يک تئوری ناد    " قوانين آهنين "اين ترتيب، با پذيرفتن نظريه      

  .هائی نادرست را پذيرفته ايم همراه با استدالل

 - در عريkان تkرين شkکل آن   -را" مساعدت دولت"رابعًا، اين برنامه، مفهوم السالی   

 سkرقت  ٭٭ خود، و همانگونه که السال آن را از بوشkه خواست اجتماعیبه عنوان تنها    

اين خواست هkا  کرده است، عنوان می کند، حال آن که براک به خوبی بيهودگی مطلق            

، قkبًال   هkا  و تمام فعالين حزب نيز هنگام مبkارزه بkا السkالی   )١٨(را قبًال افشاء کرده است  

    حقkkارتی بkkيش از ايkkن بkkرای حkkزب مkkا متصkkور نيسkkت،   ! عليkkه آن موضkkع گرفتkkه بودنkkد 

و سوسياليسkم را تkا حضkيض     . ٭٭٭گوگ چرا که انترناسيوناليسم را تا سطح نازل آماند       

خkkواه پkkائين آورده اسkkت، بوشkkه ای کkkه بkkرای فريkkkب       ی جمهkkوری  بوشkkه ی بkkورژوا  

  .سوسياليست ها، و در مخالفت با آنان اين خواست ها را مطرح کرده است

مkی توانkد قkدمی در ميkان اقkدامات      " مساعدت دولت"البته در غايت، مفهوم السالی    

همkوار  "الزم برای رسيدن به هدفی باشد که در برنامه بkه شkکلی نارسkا و بkه عنkوان            

 گkوئی کkه هنkوز بkرای مkا در      -توصيف شkده اسkت    " ساختن راه حل مسأله ی اجتماعی     

حkزب  : پkس اگkر گفتkه مkی شkد کkه      ! سطح نظری، مسايل اجتماعی الينحلی وجود دارنkد   

 کارگران آلمان برای از ميان برداشkتن کkار مkزدی و تمkام تفkاوت هkای طبقkاتی مبkارزه              

عاونی های توليد کشاورزی و صنعتی در سطح  می کند و در اين راه خواهان تأسيس ت        

کشور است، و از هر اقدامی در اين جهت حمايت می کند، السالی هkا هيچگونkه محلkی        

  .برای اعتراض نمی داشتند

خامسkkًا، در برنامkkه از سkkازماندهی طبقkkه ی کkkارگر بkkه عنkkوان يkkک طبقkkه، از طريkkق   

 يkک نکتkه ی اساسkی اسkت،     مده است، حال آن که ايkن  آاتحاديه های کارگری، ذکری ني    

زيkkرا اتحاديkkه يkkک سkkازمان طبقkkاتی واقعkkی پرولتاريkkا اسkkت کkkه از طريkkق آن مبkkارزات    
                                                 
 

سياسkkتمدار و تkkاريخ نkkويس فرانسkkوی کkkه از نظريkkه پkkردازان  ) ١٧٩٦ -١٨٦٥( بوشkkه - ٭٭
  . م-سوسياليست های مسيحی به شمار می رفت

  م. يک روزنامه نگار دمکرات مسلک آلمانی بود) ١٨٢٠ -١٨٩٧( گوگ - ٭٭٭
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      روزمkkره ی کkkارگران بkkا سkkرمايه شkkکل مkkی گيkkرد و در آن کkkارگران خkkود را آمkkوزش     

هkkم، درهkkم  ) مثkkل پkkاريس کنkkونی (مkkی دهنkkد و حتkkی در ميkkان ارتجkkاعی تkkرين شkkرايط     

ا در نظر گرفتن اهميkت روزافkزون اينگونkه سkازمان هkا در      ب. شکستن آن ميسر نيست  

آلمان، به نظر ما ضروری بود که ذکری از آن در برنامه می رفkت و شkايد حتkی جkائی         

  .برای آن در سازمان حزبی منظور می شد

جلkب  هkا  تمامی اين اقدامات از سوی طرفداران ما صورت گرفت تا رضkايت السkالی                

 ها به کدام عقب نشينی تن دادنkد؟ آنهkا تنهkا حاضkر شkدند      شود، ولی در مقابل، السالی   

   در برنامkkkه گنجانkkkده شkkkود، صkkkرفًا دمکراتيkkkککkkkه مشkkkتی خواسkkkت هkkkای ناروشkkkن و  

کkkه در سkkوئيس وجkkود دارد و " ی مسkkتقيم مkkردمأانتخابkkات بkkا ر"خواسkت هkkائی چkkون  

. اسkت امروزه بيشتر يک مد روز است و زيان های آن بيش از فايد ه هkای محتمkل آن          

    مkردم مطkرح مkی شkد، شkايد قضkايا حالkت ديگkری پيkدا                  مkديريت البته اگر مkی خواسkت       

بkه عبkkارت  . بkه عkkالوه، در برنامkه ذکkری از شkرط اول آزادی مشkkهود نيسkت     . مkی کkرد  

ديگر، اين مسأله ذکر نشده که يک يک صاحب منصبان بايد برای تمام اعمال خkود در     

بگkذريم از ايkن کkه      . نونی متعارف، مسئول باشkند    مقابل دادگاه ها و برحسب موازين قا      

 از قبيkkل آزادی علkkوم و -ليبkkرال گنجانkkدن خواسkkت هkkای مرسkkوم برنامkkه هkkای بkkورژوا  

  . در يک برنامه ی کارگری تا چه حد حيرت آور است-آزادی وجدان

در مفهkوم دسkتوری   . در اين برنامه، دولت آزاد مردم به دولت آزاد تبديل شده اسkت       

زاد دولتی است که در مقابل شهروندان خود از آزادی عمل کامل برخوردار آن، دولت آ

پkس از  . باشد، به ديگر سخن، در اين مفهوم، دولت آزاد همkان دولkت اسkتبدادی اسkت             

 دولkت نمkی گنجkد، ايkن گونkه مطالkب دربkاره ی               که در مفهkوم متعkارف     ) پاريس(کمون  

را به " دولت مردم"ا دائمًا مفهوم آنارشيست ه. دولت بايد از برنامه کًال حذف می شد 

مانيفسkت  رخ ما می کشيدند، حال آن که مارکس در کتاب خود عليه پرودون و نيkز در         
 مشخصًا اعالم کرد که با آغاز نظام سوسياليستی در جامعه، دولت به خودی کمونيست

             kت در حکkم خود مضحمل و باالخره ناپديد خواهد شد از آنجا که در دوران انقالب، دول
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  نهادی گذرا است کkه در جريkان مبkارزه بkرای سkرکوب و کنتkرل قهkری دشkمن بkه کkار                      

تkا  . چيkزی جkز تکkرار مهمkالت نيسkت     " دولkت آزاد مkردم  "می رود، لذا سخن گفkتن از    

، هkدف آن نkه در خkدمت آزادی      اسkتفاده مkی کنkد     کkه پرولتاريkا کماکkان از دولkت          ی  زمان

 زمانی که سخن گفتن از آزادی دولت در بلکه در جهت سرکوب دشمنان است، و دقيقاً    

يkن  ابkه  . دستور روز قرار گيرد، دولت در آن زمان ديگر وجود خارجی نخواهkد داشkت   

 GEMEINWESEN، واژه ی دولkت خاطر ما پيشنهاد می کنيم که به جkای مفهkوم      

" کمون"استفاده شود، چرا که از اين واژه به خوبی می توان همان مفهوم فرانسوی           

  .اد کردرا مستف

اصطالح مشکوکی است که بkه جkای        " حذف هرگونه نابرابری اجتماعی و سياسی     "

         بkkين دو کشkkkور، دو منطقkkه و حتkkkی  . نشسkkته اسkkkت " محkkو هرگونkkkه تفkkاوت طبقkkkاتی  "

دو محلkkه، همkkواره نkkوعی نkkابرابری وجkkود خواهkkد داشkkت، وگرچkkه مkkی تkkوان در جهkkت  

ساکنان . يان برداشتن کامل آن ميسر نيستتخفيف و تعديل اين نابرابری گام نهاد، از م

. زندگی متفkاوتی از سkاکنان جلگkه هkا خواهنkد داشkت             همواره شرايط    ٭منطقه ی آلپاين  

ريشkkه ی ايkkن تلقkkی يkkkک جانبkkه ی فرانسkkوی از جامعkkkه ی سوسياليسkkتی بkkه عنkkkوان        

گرچkه ايkن   . آزادی، برابkری، بkرادری، اسkت   "سرزمين برابkری هkا، همkان شkعار کهkن       

 و در شkkرايط زمkkانی و مکkkانی خkkود موجkkه بkkود، ولkkی     مرحلkkه ای از تکامkkل شkkعار در 

امروزه بايد آن را مانند تمام نظرات يک جانبه ی مکاتب اوليه ی سوسياليستی، پشت        

 تنها نتيجه ی رواج اين گونkه شkعارها، ايجkاد سkردرگمی          و،سرگذاشت، زيرا از يک س    

های دقيق تری برای بيان مطلب در اذهان مردم است، و از سوی ديگر، امروزه شيوه 

  .بدست آمده است

گرچه به لحاظ سبک مغلق و بی چهره ی نگارش ايkن برنامkه، کلمkه بkه کلمkه ی آن           

. توان مورد انتقkاد قkرار داد، ولkی فعkًال بkه ذکkر همkين نکkات بسkنده خkواهم کkرد            ی  را م 

و نkه  البته سرشkت ايkن برنامkه چنkان اسkت کkه اگkر مkورد تصkويب قkرار گيkرد، نkه مkن                 

                                                 
 م). در اروپا است( منظور مناطق کوهستانی سلسله جبال آلپ  -٭
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مارکس هيچ گاه نخواهيم توانست حزبی را که بر اساس آن استوار گشته باشد، مورد              

       تأييد قرار دهيم، بلکه بعدًا موضعی را که بايد علنًا در قبال آن اتخkاذ کنkيم، مkورد تأمkل        

    بايkkد در نظkkر داشkkت کkkه در خkkارج از آلمkkان مkkا مسkkئول هkkر  . و تعمkkق قkkرار خkkواهيم داد

 kkدم و گفتkkويم       قkkی شkkناخته مkkان شkkارگران آلمkkرات کkkيال دمکkkزب سوسkkرای  . ه ی حkkب     

 ، چنkkين بkkر مkkی آيkkد کkkه مkkا     دولkkت و آنارشيسkkم مثkkال، از کتkkاب بkkاکونين تحkkت عنkkوان    

 )١٩(پاسخگو و مسئول هر گفتkه ی سبکسkرانه ای هسkتيم کkه ليبکنشkت از زمkان آغkاز                    

DENOKAATSCHES WOCHENBLATT   تkkان آورده اسkkر زبkkردم . بkkم

را هدايت می کنيم، حال آن کkه   ) اعمال حزب (نين تصور می کنند که ما از اينجا تمام          چ

شما و من هر دو، بkه خkوبی مkی دانkيم کkه مkا عمkًال هkيچ دخkالتی در امkو داخلkی حkزب                

نداريم و اگر قبًآل هم دخالتی می کkرديم، عمkدتًا در جهkت تصkحيح اشkتباهات نظkری ای         

ولی شما بايد خود بدانيد کkه ايkن برنامkه    . ب می شدبود که از نقطه نظر ما حزب مرتک  

در حکم يک نقطه عطف است و به همين لحاظ ما جبرًا از قبول هرگونkه مسkئوليت در         

  . مورد حزبی که آن را بپذيرد سرباز خواهيم زد

ولkی بkه   . معموًال اهميت برنامه ی رسمی يک حkزب کمتkر از اعمkال واقعkی آن اسkت             

 مkی افkرازد تkا جهkان     زبد در حکم پرچم نوينی اسkت کkه حk          هرحال، يک برنامه ی جدي    

 آن -بنkابراين، برنامkه ی يkک حkزب هkيچ گkاه نبايkد           . خارج بر آن اساس قضkاوتش کنkد       

در عkين  .  گkامی بkه پkس باشkد    -طور که اين برنامه در قيkاس بkا برنامkه ی آيزنkاک بkود         

رنامkه و نيkز   حال، بايد عکس العمkل کkارگران کشkورهای ديگkر را نيkز نسkبت بkه ايkن ب             

  .تسليم شدن پرولتاريای سوسياليست آلمان در مقابل الساليسم مدنظر داشت

پديkد آيkد، بkيش از يkک سkال پايkدار        ) برنامkه (به اعتقاد من وحدتی که براسkاس ايkن          

آيا زبده ترين مغزهای حزب ما بايد تن به تکرار احکام السالی از قماش           . نخواهد ماند 

بدهنkد؟ خkود شkما چطkور بkه ايkن کkار تkن             " اعدت دولت مس"و  " قانون آهنين مزدها  "

داده ايد؟ حتی اگر متفکران حزب هم تن بkه چنkين کkاری بدهنkد، مkردم آنهkا را مسkخره         

در عين حال، اطمينان دارم که السالی ها همانقدر در مورد همين نکته ها . خواهند کرد
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به ! شاری می کرد يهودی برای يک پوند گوشت پاف٭پافشاری خواهند کرد که شايلوک

اين ترتيب بار ديگر انشعاب خواهد شد و در اين رهگذر ما تنها هاسkلمن هkا و هاسkن              

ايkن انشkعاب باعkث      . سkاخته ايkم   " شkرافتمند "کلورها و تلکه ها و شرکاء را بار ديگر          

تضعيف ما و تقويت السالی خواهدشد، حزب ما بکارت سياسی خود را از دست خواهد 

 نخواهkkد توانسkkت بkkا تمkkام قkkوا بkkه مبkkارزه  عليkkه مفkkاهيم السkkالی    داد و ديگkkر هkkيچ گkkاه

بپردازد، چرا که خود زمانی آنها را در صدر پرچم خود قرار داده است، و باالخره اگر       

       السkkالی هkkا بkkار ديگkkر ادعkkا کننkkد کkkه حkkزب آنهkkا تنهkkاحزب کkkارگری اسkkت و طرفkkداران    

اقkkدامات . ادعkkای آنkkان خواهkkد بkkود مkkا بkkورژوا هسkkتند، ايkkن برنامkkه سkkندی در حمايkkت   

  سوسياليسkkتی برنامkkه جملگkkی از سkkوی السkkالی هkkا در آن گنجانkkده شkkده، حkkال آن کkkه      

     حkkزب مkkا تنهkkا خواسkkت هkkای دمکراسkkی خkkرده بkkورژوازی را بkkر آن افkkزوده اسkkت،           

" تkkوده ی ارتجkkاعی" برنامkkه بkkه عنkkوان بخشkkی از در همkkينخkkرده بkkورژوازی ای کkkه 

  .قلمداد شده است

ستم به نادرستی تصور شود که قصkد ارسkال مخفيانkه ی ايkن نامkه را          خواچون نمی   

داشkkته ام، آن را نkkزد خkkود نگkkه داشkkتم تkkا ايkkن کkkه شkkما را در اول آوريkkل، بkkه عنkkوان      

چنkدی پkيش نامkه ای از بkراک        . بزرگداشت سالروز تولد بيسمارک، از زندان آزاد کنند       

 خود را در مkورد برنامkه اظهkار داشkته بkود و           رسيد که در آن او نيز ترديدهای بنيادی       

را نخست برای او می فرسkتم کkه   به اين خاطر، اين نامه  . مايل بود نظريات ما را بداند     

به اين ترتيب، نوشتن نامه ای جداگانه برای او    او بعدًا آن را برای شما ارسال دارد تا          

نامkه ی مختصkری هkم    . شkتم  هم نو٭حقايق را بی پرده و بی پروا برای رام        . الزم نباشد 

او تا کار از کار نگذشته بود حتی يک کلمه هم در مkورد ايkن       . برای ليبکنشت فرستادم  

حال آن که رام و (جريانات برای ما ننوشت و به اين خاطر هرگز او را نخواهم بخشود 

                                                 
 اثر شکسپير است کkه در  SHYLOCK نمايشنامه ی تاجر ونيزی يکی از شخصيت های ٭

  . م-پرده ی اول در صحنه ظاهر می شود
 بkkه عضkkويت هيئkkت  ١٨٧٥ رام يکkkی از سوسkkيال دمکkkرات هkkای آلمkkان بkkود کkkه در سkkال   - ٭

  م. تحريريه ارگان حزب سوسيال دمکرات در آمد
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ديگران در اين مدت فکkر مkی کردنkد کkه او جزئيkات اطالعkات را در دسkترس مkا قkرار                   

البته سبک کار ليبکنشت هميشkه همkين بkوده و مکاتبkات متعkدد و مجادلkه          ). داده است 

آميkز مkن و مkارکس بkا او نيkز از همkين جkا ناشkی شkده اسkت، ولkی ايkن بkار کkار واقعkkًا               

  .ناشايستی کرده و ما به هيچ وجه با او همراهی نخواهيم کرد

 زنkدگی خkواهيم کkرد و     تابستان را حتمًا اينجا بگذرانيkد، البتkه بkا هkم       تا ترتيبی بدهيد 

اگر هوا مساعد باشد، يکی دو روز هم می توانيم به کنار دريkا بkرويم، کkه قاعkدتًا پkس           

  .  از اقامت طوالنی شما در زندان برايتان بسيار مفيد خواهد بود

  .ا.با سالم های دوستانه ف

راستی مارکس اخيرًا به آپارتمان جديدی نقkل مکkان کkرده کkه آدرس آن بشkرح زيkر            

 ,MAITLENO PARK. CRESCENT, NORTH- WEST  ;٤١:سkت ا

LONDON 
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  کائوتسکیکائوتسکی. . ی انگلس به کی انگلس به ک  نامهنامه
  ١٨٩١لندن، بيست و سوم فوريه 

  
بهتkر  . قاعدتًا تبريکات عجوالنه ی پريروز مkرا دريافkت کkرده ايkد            : کائوتسکی عزيز 

ن يادداشkت هkای   است به بحث پيرامون مسأله ی مورد عالقه ی مشترکمان، يعنی هما        

  .، بپردازيم٭مارکس

بيم آن که اين يادداشت ها سالحی در اختيار دشمنان ما قرار خواهد داد، بkی اسkاس           

گرچه اين روزها در همkه ی زمينkه هkا بkه تعبيرهkا و شkايعه هkای پليkدی                 . از آب درآمد  

د که از دامن زده می شود، با اين حال تنها تأثير اين يادداشت ها در مخالفان ما اين بو

       آنهkkا قاعkkدتًا بkkا خkkود چنkkين  . ايkkن انتقkkاد از خkkود بkkی امkkان حkkزب مkkا شkkگفتی زده شkkوند  

حزبkی کkه بتوانkد تkاب چنkkين انتقkادی را بيkاورد، بايkد از چkه قkدرت درونkkی          : مkی گوينkد  

بkkرايم ايkkن نکتkkه را مkkی تkkوان از البkkالی سkkطور روزنامkkه هkkائی کkkه     ! برخkkوردار باشkkد

در و ديگkر  روزنامkه هkائی کkه     )  خاطر ارسال شkان متشkگرم  و در ضمن به(فرستادی  

در حقيقت هدف من هم از انتشار ايkن سkند چيkزی جkز ايkن      . دسترس بود، استنباط کرد 

من به خوبی می دانستم که چاپ اين سkند احتمkاًآل در برخkی از اشkخاص تkأثيری             . نبود

ی اجتناب ناپذير بود و منفی به جای خواهد گذاشت، ولی به اعتقاد من، اين تأثيری منف

 آن )تkأثيرات منفkی  (محتوای مادی اين سkند را بkه مراتkب بيشkتر از        ) ارزش(به عالوه   

 اين سند را خواهد داشkت  )انتشار(همچنين می دانستم که حزب تاب تحمل        . می دانستم 

و حدس می زدم که امروزه هم به خوبی می تواند زبان بی پروائkی را کkه پkانزده سkال       

       اشkkتن ايkkن نامkkه بkkه کkkار رفتkkه بkkود درک و تحمkkل کنkkد، و بkkاالخره ايkkن کkkه     پkkيش در نگ

می دانستم با غرور و سرافرازی بkه ايkن آزمkايش قkدرت خkواهيم نگريسkت و خkواهيم                 

                                                 
  م.  منظور البته همان نقد برنامه گوتا است- ٭
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کدام حزب ديگر چنين کاری داشت؟ چنين کاری ظاهرًا به عهده ی روزنامه های : گفت

 .ZURICHER و ARBEIATER- ZEITUNGکسkkkkkونی و ويتkkkkkی  سا

POST)واگذار شده است )٢٠.  

مسkئوليت چkاپ رسkاله را بkه عهkده       )٢١( NEUE ZEITالبته اين که در شماره ی 

گرفته ايد، مؤيد کمال لطف شما است، ولی فراموش نکنيد که تحريkک اوليkه از سkوی          

من بود و تا حدی من شما را به اين کار وادار کردم و به اين خاطر، تمام مسئوليت ها      

البته همواره ممکن است که در مورد جزئيات، اخkتالف نظرهkائی وجkود            . ذيرمرا می پ  

  .داشته باشد

 بود تغيير داده ام و حتی اگkر ديتkز نکkات    ٭رد اعتراض شما و ديتز   ومن هر آن چه م    

فکkkر مkkی کkkنم در ايkkن زمينkkه  . اضkkر بkkه تغييkkر آن بkkودم ديگkkری را نيkkز قيkkد مkkی کkkرد، ح 

البته زمانی که برنامه، مورد بحkث قkرار گرفkت،    . امانعطاف خود را به شما نشان داده   

) يادداشت های مارکس را در بkاره ی آن ( که نکات اصلی ايجاب می کردوظيفه ی من   

اين وظيفه مخصوصًا زمانی ضرورت بيشتری يافت که ليبکنشت، در          . به چاپ برسانم  

ه را ، بkkدون سkkر و صkدا بخkkش هkائی از ايkkن نوشkkت  )٢٢("هkال "گkزارش خkkود بkه کنگkkره   

مورد استفاده و استناد قرار داد و بkا آن هkم چkون ملkک طلkق خkود رفتkار کkرد و حتkی                    

چون مارکس قاعدتًا با اسkتناد   . بدون ذکر نام، با برخی از نکات آن به مجادله پرداخت          

به مطالب اصلی، اين نظريات دست کاری شده را افشاء می کرد، وظيفه ی من بود که  

ن زمkان اسkناد الزم را در دسkت       آمتأسkفانه در    . ری بkزنم  به جای او دسkت بkه چنkين کkا          

  .نداشتم و تنها پس از جستجوی فراوان آن را يافتم

    نوشkkته ايkkد کkkه ببkkل بkkه شkkما گفتkkه کkkه برخkkورد مkkارکس بkkا السkkال موجkkب دلتنگkkی          

ولkی شkما بايkد بدانيkد کkه ايkن افkراد، داسkتان         . السالی ها شkده اسkت، شkايد چنkين باشkد          

. دانند و ظاهرًا اقدامی هم برای مطلع ساختن آنها صورت نگرفتkه اسkت          واقعی را نمی    

گناه من چيست اگر آنها نمی دانند که اسم و رسم السال تنها حاصل اين واقعيت بود که 
                                                 

 و DIETZيکkkی از سوسkkيال دمکkkرات هkkای سرشkkناس آلمkkان    ) ١٨٤٣ -١٩٢٢( دتيkkز - ٭
  م. بنيانگذار بنگاه انتشاراتی سوسيال دمکرات ها بود
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عمًال به السال اجازه داد که حاصل تحقيقات مارکس را بkه     مارکس برای ساليان دراز،     

ن ميان، چون دانش اقتصادی چندانی نداشkت،  جای آثار خود جا بزند و السال هم در اي 

مkن بkه عنkوان وصkی آثkار مkارکس بايkد بkه وظkائف خkود               . اين تحقيقات را تحريف کرد    

  .عمل کنم

قkkkوانين گرچkkkه در دوران . بيسkkkت و شkkkش سkkkال پkkkيش السkkkال بkkkه تkkkاريخ پيوسkkkت      
، انتقاد تاريخی از او دچار محkدوديت هkائی شkد، ولkی بkاالخره زمkان آن                    )٢٣(اضطراری

 kارکس       فkkل مkال در مقابkkت السkد و موقعيkkالم کنkود را اعkاوت خkkاريخ قضkه تkkيده کkرا رس

  . روشن گردد

اسطوره ای که چهره ی واقعی السال را کتمان و مقام واقعkی او را تجليkل مkی کنkد،               

باط بkkرغم هرگونkkه اسkkتن. ثابkkت حkkزب در آيkkدنمkkی توانkkد بkkه صkkورت يکkkی از اعتقkkادات  

بkه هرحkال نقkش تkاريخی او کkامًال مkبهم           ال به جنبش،    احتمالی ما در مورد خدمات الس     

  السال سوسياليست در هر قدم السkال عkوام فريkب را بkه دنبkال دارد، السkالی کkه                  . است

 همواره از پشت نقاب السال تشکيالت چی       )٢٤(HATZFELTاز پرونده ی هاتزفلت     

حصkور کkردن   و فعال رخ می نمايد، همان خباثت در انتخkاب وسkيله، همkان تمايkل در م      

خود در حلقه ی افراد مشکوک و فاسدی که می توانند به عنوان وسيله مورد استفاده   

، در عمkل  ١٨٦٢او تkا سkال   . قرار گيرند و بعد رهkا شkوند، در رفتkار او مشkهود اسkت               

 همkين اواخkر نامkه هkای او       (يک دمکرات مبتذل پروسی با تمايالت شديد بناپارتی بkود           

  kkی کkkی مkkارکس بررسkkه مkkت داد   ) ردمرا بkkر جهkkی، تغييkkامًال مشخصkkل کkkه علkkاه بkkو ناگ       

تنها پس از گذشت کمتر از دو سkال، او خواسkتار        . و شروع به فعاليت و تحريک نمود      

   آن شد که کارگران از سلطنت عليه بkورژوازی حمايkت کننkد و دسkت بkه دسيسkه بkازی        

. ادی به السkال داشkت  با بيسمارک زد، زيرا بيسمارک نيز از لحاظ شخصيت شباهت زي   

، ٭ شkد ورد و مضkروب نمkی   آابعاد اين دسيسه ها چنان بود که اگkر السkال شkانس نمkی                

در نوشkته هkای تبليغkاتی    . بدون شک فرجامی جز خيانت بkه جنkبش در انتظkار او نبkود      
                                                 

 ظاهرًا اشاره ی انگلس به يک دوئل عشkقی اسkت کkه السkال در نتيجkه ی آن جkان خkود را                 -٭
   . م-از دست داد
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السال، نقطه نظرهkای درسkتی کkه از مkارکس اقتبkاس کkرده، آن چنkان بkا تفسkير اغلkب            

آن .  که به سختی می تkوان ايkن دو را از يکkديگر تشkخيص داد           غلط خود او در آميخته    

بخش از کارگران که از قضاوت مارکس در مورد السال دلگير شده اند، تنها السال را              

ش می شناسند و اين دو سال را هم تنها از ديkده ی اعجkاب و     ا دو سال آخر فعاليت   در  

    صkkب هkkا، انتقkkاد تkkاريخی ولkkی صkkرفًا بkkه لحkkاظ وجkkود ايkkن گونkkه تع . تحسkkين مkkی نگرنkkد

وظيفه ی من بkود کkه بkاالخره نظkر مkارکس را در مkورد       . نمی تواند سکوت اختيار کند   

" کkامالً "السال روشن کنم و خوشبختانه اين کار صkورت گرفkت و از ايkن لحkاظ، فعkًآل          

به عالوه، خودم کارهkای ديگkری در دسkت دارد و فکkر مkی کkنم کkه انتشkار            . خوشحالم

بی پروای مارکس در مورد السال به خkودی خkود مkؤثر خواهkد بkود و بkه       اين قضاوت   

البته اگر شرايط ايجkاب کنkد، راه   .  گام نهند راهديگران نيز جرأت خواهد داد که در اين     

گريزی نخواهد بود و مجبور خواهم شد که يkک بkاره و بkرای هميشkه، بkه اسkطوره ی        

  .السال پايان بخشم

  

 هkا، در رايشkتاک، سروصkداهائی بلنkد شkده و سانسkور               واقعًا جالب اسkت کkه تkازگی       

آيا اين روح ديکتkاتوری  .  را طلب کرده اند)عصر جديد( NEUE ZEIT نوی تسايت

و آن زمان ( است که بار ديگر حلول کرده ضدسوسياليستیاين گروه در دوران قوانين 

دگkاری از  ، يkا ايkن کkه يا   )عمkل در آمkد  ضروری بود و به نحو شايسته ای به مرحله ی  

 اسkت؟ بهرحkال، واقعkًا چkه عقيkده ی درخشkانی            ٭سازمان منضبط قديمی فون شkوايترز     

قkkانون سوسياليسkkkتی  اسkkت کkkه علkkم سوسياليسkkتی آلمkkان را، پkkس از رهkkائی از شkkر         
 تازه ای در آوريم کkه طراحkان و مجريkان آن،    قانون سوسياليستیبيسمارک، به انقياد    

                                                 
نهضkت آلمkان بkود و مkدتی      يکی از سردمداران السkالی هkا در         ) ١٨٣٣ -١٨٧٥( شوايترز   -٭

او بkkkا . رياسkkت يکkkی از مهمتkkرين تشkkکيالت ايkkkن فرقkkه را بkkه عهkkده داشkkت        ) ١٨٦٧ -١٨٧١(
، هنگkامی کkه   ١٨٦٢پيوستن اين تشکيالت به انترناسيونال اول مخالف بkود و بkاالخره در سkال       
   .م. ارتباطش با مقامات حاکم پروسی افشاء شد، از اين تشکيالت اخراج گرديد
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در مورد بقيه، درختkان نمkی تواننkد در    . تندهمان مسئوالن حزب سوسيال دمکرات هس     

  .٭آسمان برويند

. مرا چندان تحت تأثير قرار نداد      VORWARTS )٢٥(مقاله ی روزنامه وروارتس   

منتظر شرح ليبکنشت از وقايع خkواهم مانkد و آن گkاه بkه دوسkتانه تkرين لحkن ممکkن،               

نهkا چنkد نکتkه ی    البته در مقاله ی وروارتس ت . پاسخی برای هر دو ارسال خواهم کرد      

از جمله اين که ما خواهان وحدت نبوديم و وقايع، (نادرست هست که بايد اصالح شود 

، در مقابل، نکاتی نيز بايد مورد تأييد قرار )اشتباه مارکس را به اثبات رسانده و غيره

البتkkه بkkا ايkkن پاسkkخ، بحkkث را خاتمkkه يافتkkه تلقkkی خkkواهم کkkرد، مگkkر آن کkkه البتkkه   . گيkkرد

  . اتهامات تازه ای وارد آيد و مرا وادار به ادامه ی بحث کندحمالت و

به دتيز بگوئيد که دست اندرکار نوشتن منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت              

  !ست سه مقدمه ی ديگر خواسته ا)٢٦(٭٭٭امروز هم فيشر. ٭٭هستم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 :متن آلمانی، اين ضرب المثل آمده است در - ٭
ES IST DAFUR GESORGT, DASS DIE BAUME NICHT IN DEM 

HIMMEL  
   .م.  در آن زمان، انگلس مشغول تهيه ی مقدمات چاپ چهارم اين اثر بود-٭٭
 دبير هئيkت اجرائيkه حkزب سوسkيال     ١٨٩٣ تا ١٨٩٠بين سال ) ١٨٥٥ -١٩٢٦( فيشر   -٭٭٭

 گردانkkده ی اصkkلی بنگkkاه انتشkkاراتی حkkزب بkkه شkkمار     ١٩٠٣ تkkا ١٨٩٣ز دمکkkرات آلمkkان بkkود و ا
  .م. می رفت
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  يادداشت هايادداشت ها
  

  : برگردانده شده استاين يادداشت ها، گاه با اندکی تلخيص، از نسخه ی زير

KARL MARX AND FREDERICK ENGELS. SELECTED 

WORKS. PROGRESS PUBLISHER, MOSCOW. ١٩٧٣             

 را بkه تحريkر در آورد تkا بkا گرايشkات       نقkد برنامkه گوتkا     ،  ١٨٧٥ مارکس در سال     -١

از نظری نادرستی که در نهضت کارگری آلمان در حال نضج گرفتن بود، مبارزه کند و 

 برنامkه ی . هرگونه مصالحه ی غيراصkولی بkا پيkروان السkال جلkوگيری بkه عمkل آورد                 

 قkkرار بkkود پايkkه ی وحkkدت گkkروه هkkای کkkارگری گونkkاگون قkkرار گيkkرد و مkkارکس و   گوتkkا

انگلkkس، در عkkين تأييkkد نفkkس ايkkن وحkkدت، مخkkالف بkkی امkkان سkkازش هkkای نظkkری و          

اره ی برخی از مسايل اساسی در اين اثر، مارکس نظرات مهمی درب. غيراصولی بودند

سوسياليسkkم، ديکتkkاتوری طبقkkه ی کkkارگر، ويژگkkی هkkای کمونيسkkم، انترناسيوناليسkkم       

  .کارگری و باالخره حزب طبقه ی کارگر اظهار داشته است

 بkه  برنامkه ی گوتkا  ، هنگkام انتشkار نقkد    ١٨٩١ انگلس اين پيشگفتار را در سkال         -٢

ن زمkان از اهميkت خاصkی برخkوردار بkود،          چاپ اين سند اساسkی در آ      . تحرير در آورد  

چرا که دقيقًا در همان زمان، کنگره ارفورت حزب سوسkيال دمکkرات آلمkان در شkرف         

انگلkس  . تشکيل بkود و برنامkه ی نkوينی، بkه جkای برنامkه ی گوتkا در دسkت تهيkه بkود                     

هنگام تهيkه ی مقkدمات انتشkار ايkن سkند مهkم، بkا مخالفkت برخkی از رهبkران سوسkيال             

ت آلمان چون کائوتسکی روبرو شد و به تقاضا و پافشkاری آنkان، قسkمت هkائی       دمکرا

، نامkه ی مkارکس بkه بkراک، مkورخ      نقkد برنامkه گوتkا   همkراه بkا     ... از سند را حذف کkرد     

نقkد  در زمان حيات انگلس، تنها يkک چkاپ از   . به چاپ رسيد، نيز ١٨٧٥پنجم ماه مه   
  . منتشر شدبرنامه ی گوتا

٣-kkا بkkره ی گوتkkا ٢٢ين  کنگkkه ٢٧ تkkاه مkkد١٨٧٥ مkkکيل شkkره، دو .  تشkkن کنگkkدر اي

گرايش موجود در نهضت کارگری آلمان، يعنی حزب سوسيال دمکرات کارگران، يعنی   
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اتحاديkه ی عمkومی    تحت رهبری بيل و ليبکنشkت از يkک سkو و     EISENA آيزناکرها
سياليسkت  حkزب سو ، که پيرو السال بود، از سوئی ديگر، متحد شدند و            کارگران آلمان 

.  را تشکيل دادند و به نفاق و تفرقه در نهضت کارگری آلمkان پايkان بخشkيدند          کارگران

بkرغم انتقادهkای کوبنkده ی مkارکس و انگلkس از ايkن برنامkه، مضkمون آن بkا مختصkkر          

  .تغييراتی به تصويب کنگره رسيد

بkين دوازدهkم تkا هجkدهم اکتبkر      " هkال " کنگره سوسkيال دمکkرات هkای آلمkان در      -٤

کنگره مقرر داشت که طرح برنامه ی نوينی تهيه گردد و سه مkاه            .  تشکيل شد  ١٨٩٠

 منتشر شkود تkا مkورد بحkث سkازمان هkا و مطبوعkات             ارفورتقبل از تشکيل کنگره ی      

  .حزبی قرار گيرد

انترناسkkيونال اتحاديkkه هkkای کkkارگری بkkين دوم تkkا هفkkتم سkkپتامبر  " هkkاک" کنگkkره -٥

رهبkری  .  سازمان شkرکت داشkتند  ١٥ نماينده از ٦٥در اين کنگره .  تشکيل شد ١٨٧٢

در اين کنگkره، مبkارزات مkارکس و    . فعاليت اين کنگره در دست مارکس و انگلس بود  

انگلس عليه گرايشات خرده بورژوازی و ناسالم جنبش کارگری به اوج نوينی رسيد و 

 ايkن  هkا محکkوم شkد و رهبkران        به طور مشخص، فعاليت های تفرقه اند از آنارشيسkت         

تصkkميمات کنگkkره هkkاگ را مkkی تkkوان سkkرآغاز     . فرقkkه از انترناسkkيونال اخkkراج گشkkتند  

  .تشکيل احزاب کارگری مستقل در کشورهای گوناگون به شمار آورد

٦-   kkkان در کنگkkkارگران آلمkkkرات کkkkيال دمکkkkزب سوسkkkيال رحkkkرکت سوسkkkا شkkkه ای ب  

ن هفkتم تkا نهkم     اين کنگkره بkي    . دمکرات های آلمان، اتريش و سوئيس اعالم وجود کرد        

 در شkkهر آيزنkkاک تشkkکيل شkkد و بkkه ايkkن خkkاطر، حkkزب سوسkkيال دمکkkرات    ١٨٦٩اوت 

برنامkه ای کkه در کنگkره بkه تصkويب           . کارگران آلمان آيزناکرها نيkز خوانkده مkی شkدند          

  .رسيد، اساسًا با اصول مورد تأييد انترناسيونال اول انطباق داشت

 مورد اشاره است که اول ت و آنارشی  دول در اين جا، کتاب باکونين تحت عنوان         -٧

  . در سوئيس به چاپ رسيد١٨٧٣بار در سال 
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           تشkkkkکيل شkkkkد و عناصkkkkر دمکراتيkkkkک طبقkkkkات     ١٨٦٥ در سkkkkال مkkkkردم حkkkkزب -٨

خkkرده بkkورژوازی و بkkورژوازی را در بkkر مkkی گرفkkت و مخصوصkkًا در جنkkوب آلمkkان         

جمهkوری دمکراتيkک   اين حزب با وحدت آلمان در شkکل يkک   . پايگاهی گسترده داشت 

متمرکز و تحkت اسkتيالی پروسkی هkا مخالفkت مkی کkرد و خواسkتار تشkکيل يkک دولkت             

  .آلمان بزرگ، شامل پروس و اتريش بود"فدرال 

 بنگkkاه انتشkkاراتی حkkزب سوسkkيال دمکkkرات کkkارگران آلمkkان و ناشkkر        ولکسkkتات-٩

  .ده داشت و ديگر نشريات حزب بود و مديريت آن را ببل به عهولکستاتروزنامه ی 

، ارگkان مرکkزی حkزب سوسkيال دمکkkرات کkارگران آلمkان بkود کkه بkkين         ولکسkتات در 

 بkkه سkkردبيری ليبکنشkkت انتشkkار يافkkت و مkkارکس و    ١٨٧٦ تkkا سkkپتامبر  ١٨٦٩اکتبkkر 

  .انگلس نيز در اداره ی آن سهمی به عهده داشتند

ها و بود که ليبرال ) پاسيفيست( سازمانی صلح طلب     اتحاديه ی صلح و آزادی     -١٠

اتحاديه معتقد بود که با .  ايجاد کردند ١٨٦٧جمهوری خواهان سوئيس آن را در سال        

می توان از بروز جنگ جلوگيری کرد و با اشاعه ی      " اياالت متحده ی اروپا   "تشکيل  

      ايkkن گونkkه نظkkرات نادرسkkت، تkkوده هkkا را از مبkkارزه ی طبقkkاتی راسkkتين خkkودمنحرف        

  .می ساخت

 يkkک روزنامkkه ی ارتجkاعی بkkود کkkه در سkkال هkkای  ن زايتونkkگيچ الگمkkايونkورد  -١١

بين دهه های شصت تا هشتاد، اين روزنامه .  در برلن منتشر می شد١٩١٨ تا ١٨٦١

اشاره ی مارکس در اينجkا مشخصkًا   . در حکم ارگان دولت بيسمارک به شمار می رفت       

  . روزنامه است١٨٧٥به مقاله ای در شماره ی بيستم ماه مارس 

 در پkاريس منتشkر مkی شkد و     ١٨٥٠ تkا  ١٨٤٠ ماهنامkه ای بkود کkه بkين          يهآتل -١٢

  .رفتی ارگان پيشه وران و کارگران سوسياليست مسيحی به شمار م

١٣- Kultur kamp  نامی است که بورژواليبرال ها برای اقدامات فرهنگی دولت

دامات پديد ظاهرًا هدف اين اق. بيسمارک در دهه ی هفتاد قرن اخير انتخاب کرده بودند
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بيسمارک، به قصد تقويت قدرت های ارتجاعی، بخش . آوردن فرهنگی غيرمذهبی بود

  .عمده ی اين اصالحات را در دهه ی هشتاد، مورد تجديدنظر قرار داد

 نامه ی انگلس به ببل بين هيجدهم تا بيست و هشتم مارس نوشته شد و مبkين          -١٤

انگلkس نيkز در اينجkا     . ادی بkود  نظر مشkترک مkارکس و انگلkس در مkورد طkرح پيشkنه              

ريkات السkالی   نظمحتوای نادرست و فرصت طلبانkه برنامkه را، کkه ريشkه در مفkاهيم و           

  .به باد انتقادی کوبنده گرفت و نقطه نظرهای راستين را در مقابل آن قرار داد. داشت

 روزنامه ی خرده بورژواهای دمکرات فرانکفورتر زايتونگ اوندهاندلس بالت -١٥

  . منتشر می شد١٩٤٣ تا ١٨٦٥ه از بود ک

  : مورد اشاره ی انگلس استبرنامه ی گوتا در اينجا، اين بند از طرح -١٦

  :حزب کارگران آلمان خواستار مواد زير به عنوان بنياد آزاد دولت است "

 حق رأی مستقيم، برابر و همگانی، با اوراق مخفی، برای تمام افراد ذکوری کkه         -١

ايkن رأی گيkری بايkد در تمkام انتخابkات ملkی و       . الگی رسkيده انkد   به سن بيست و يک س     

  .محلی انجام گيرد

  . قانون گذاری مستقيم توسط مردم با حق طرح و رد لوايح-٢

. موجkود بkه جkای ارتkش     .  آموزش نظامی همگانی و جايگزينی ميليس های خلق        -٣

تخkkب مkkررم منتمkkام تصkkميمات مربkkوط بkkه جنkkگ و صkkلح بايkkد در نشسkkتی از نماينkkدگان 

مربkوط بkه آزادی مطبوعkات،       تمkام قkوانين اضkطراری، مخصوصkًا قkوانين           . اتخاذ گردد 

  .اجتماع و احزاب بايد لغو گردد

اجkرا  ) بkرای مkردم  ( قوه قضائيه بايد در دست مردم باشد و عدالت بطور رايگkان    -٤

  .شود

  :حزب کارگران آلمان خواستار موارد زير به عنوان بنياد آزاد دولت است"

  .آموزش اجباری و رايگان:  آموزش رايگان همگانی و برابر، توسط دولت-١

  ".آزادی وجدان.  علمیر آزادی تفک-٢
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 -١٨٧١( اشkkاره بkkه جنkkگ ميkkان دولkkت پkkورس و فرانسkkه اسkkت کkkه در سkkال        -١٧

  .صورت پذيرفت) ١٨٧٠

DER LASSALELSCHE BRACKE, . W:بkkkkkه. ک.  ر-١٨

١٩٧٣ BRAUL NSCHWEIG, VORSCHLAG  

١٩- kاتيش ور دمکkkالت خkkک (ن بkkه ی دمکراتيkkه نامkارگران  ) هفتkkريات کkkی از نشkيک

 ١٨٦٩ تkkا ١٧٦٧آلمkkان بkkود کkkه بkkه سkkردبيری ليبکنشkkت در شkkهر اليبزيkkک بkkين سkkال 

اين هفته نامه نقش مهمی در پيدايش حزب سوسيال دمکرات کارگران        . منتشر می شد  

ين هفته نامkه بkه عنkوان     ، در کنگره ی آيزناک ا     ١٨٦٩در سال   . آلمان به عهده داشت   

بkه يادداشkت شkماره ی    . ک. ر. ( نkام گرفkت  ولکسkتات ارگان مرکزی حزب تعيين شkد و    

  .مارکس و انگلس نيز گاه برای اين روزنامه مقاله می نوشتند) ٩

 اشkkاره ی انگلkkس بkkه روزنامkkه هkkای سوسkkيال دمکراتيکkkی اسkkت کkkه در فوريkkه  -٢٠

ايkkن روزنامkkه هkkا .  بkkه چkkاپ رسkkاندندگوتkkانقkkد برنامkkه ی ، نامkkه هkkائی در تأييkkد ١٨٩١

  :عبارت بودند از

ايkkن روزنامkkه، ارگkkان حkkزب    ): ARBITER ZEITUNG( آربيتkkر زايتونkkگ  -

 در وين چاپ می شد و آدلر سردبير     ١٨٨٩سوسيال دمکراتيک اتريش بود و از سال        

لس های اول دهه ی نود قرن نوزدهم، اين روزنامه مقاله هائی از انگ در سال. آن بود

  .را منتشر ساخت

 )SACHISS CHE ARBEITER ZEITUNG ( سkاکيس آربيترزايتونkگ  -

، در شkkهر ١٩٠٨ تkkا ١٨٩٠يkkک روزنامkkه ی سوسkkيال دمکراتيkkک آلمkkانی بkkود کkkه از  

 -چkkاپ مkkی شkkد و در اوائkkل دهkkه ی نkkود، ارگkkان گkkروه شkkبه  ) BRESDEM(درسkkدن 

   .بود" جوانان"آنارشيستی 

يkک روزنامkه ی سوسkيال دمکراتيkک     ): ZURICHER POST( زوريکرپست -

  . در شهر زوريخ منتشر می شد١٩٣٦ تا ١٨٧٩که از سال 
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ارگkان تئوريkک حkزب سوسkيال     ) DIE UEUE ZEIT (دای نkووی تسkايت   -٢١

    در شkkهر اشkkتوتگارت منتشkkر مkkی شkkد و بkkين ١٩٢٣ تkkا ١٨٨٣دمکkkرات آلمkkان کkkه از 

  .ساند، مقاالتی از انگلس را به چاپ ر١٨٩٤ تا ١٨٨٥های  سال

  . ارائه کردل ليبکنشت گزارشی به کنگره ی سوسيال دمکراتيک ها-٢٢

 در آلمkkان بkkه  ١٨٧٨ اکتبkkر ٢١ در هkkا قkkانون اضkkطراری عليkkه سوسياليسkkت    -٢٣

اين قkانون تمkام تشkکيالت سوسkيال دمکراتيkک، سkازمان هkای        . مرحله ی اجرا در آمد   

ون، نشريات سوسياليستی برحسب اين قان. توده ای و نشريات کارگری را منع می کرد

به لحاظ . ضبط و سانسور شد و فشارهای زيادی عليه سوسيال دمکرات ها وارد آورد

 ايkن  ١٨٩٠فشارهائی که از سkوی نهضkت تkوده ای کkارگری وارد آمkد، در اول اکتبkر                  

  .قانون لغو شد

                     اشkkkkkkkkkkkاره بkkkkkkkkkkkه پرونkkkkkkkkkkkده ی طkkkkkkkkkkkالق کنkkkkkkkkkkkتس سkkkkkkkkkkkوفی هاتسkkkkkkkkkkkفيلد   -٢٤

)SOPHIE HATZFIELD (   ایkkال هkkين سkkال بkkه السkkت کkkا ١٨٤٦اسkk١٨٥٦ ت 

السkkال در دفkkاع از يکkkی از اعضkkای خkkانواده هkkای سkkابقه دار  . وکيkkل او در دادگkkاه بkkود

  .يد و موقعيت آنان را به مبارزات مردم ستمديده تشبيه کردزاشرافی، راه اغراق گ

                     ور وارتkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkس برلينkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkر ولکسkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkبالت   -٢٥

)UORWARTS BERLINER VOLKSBLATT ( يک روزنامه ی سوسيال

 تحkت همkين   ١٨٩١ تأسkيس شkد و تkا سkال       ١٨٨٤دمکراتيک آلمانی بkود کkه در سkال          

، ارگkان مرکkزی حkزب سوسkيال دمکkرات آلمkان       ١٨٩١عنوان انتشار يافkت و از سkال      

  .شد

 در ايkkن روزنامkkه بkkه ١٨٩١اشkkاره بkkه سkkرمقاله ای اسkkت کkkه در سkkيزدهم فوريkkه ی 

هkای   چاپ رسيد و در آن نارضايتی گروه پارلمkانی سوسkيال دمکkرات هkا از يادداشkت                  

  .انتقادی مارکس از برنامه ی گوتا و ارزيابی او از نقش السال بيان شده بود
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، فيشkر انگلkس را از تصkميم دبيkران     ١٨٩١ در نامه ی مورخ بيستم فوريkه ی     -٢٦

سه اثر مارکس و انگلس مطلع ساخت و از او تقاضا کرد حزب مبنی بر منتشر ساختن 

  .                 که پيشگفتارهائی برای اين آثار تهيه کند

  

  ياشار آذری: بازنويس


