
 

 و جهت درج درتصحيحبا تشکر از رفقائی که اين اثر ارزشمند را تايپ ، ترجمه آن را : توضيح

 .سايت سياهکل در اختيار ما قرار دادند

 
  

  )١(گوتا نقد برنامه 
  
  

)٢(پيشگفتار فردريک انگلس

  
در اول بار ، است*کبه برا) مارکس(همراه با نامه ) گوتا(نقد طرح برنامه ی که حاو، اين رساله

فرستاده شد تا او متن نقد ک به برا، )٣(وحدت گوتاۀ يعنی اندکی قبل از آغاز کنگر، ١٨٧٥سال 
از آنجا . مارکس باز فرستدی آن را براسپس و اده نشان د** ببل و ليبکنشت، آور، را به گيب

، ر دادهبرنامه گوتا را در دستور روز قراۀ  بار ديگر بحث دربار)٤("هال"حزبی ۀ  که مباحثات کنگر
مهمترين سند مربوط به یا بعبارتی  و –از انتشار اين سند مهم ی به نظر میرسد که خوددار

  .منسوی ازباشد  گناهی - اين مباحثات
ی نقطه نظرهاچرا که این سند، . خوردار هستبری گستردهتربسيار اهميت از البته اين سند 

ت را در بر دارد و ایزن  پيش گرفر دکه السال از آغاز فعاليت خود ی مارکس در مورد خط مشیا
مدون و مطرح در این سند، نخستين بار ی برای السال و سرشت تاکتيکهای اصول اقتصاد

  .استشده 
آن و نيز ) یاجرا(نقايص حاصل از ی جديتی جسورانه و در طرد و افشا،  در تشريح برنامه

از انتشار از پانزده سال امروزه بعد گرفته شده و بکار نظير دقتی بی، خود طرحی کمبودها
گان کی نيست که بازماندهش. برشمردآميز جسارتچندان ن آن را نمیتوااش، نخستين

مهم این هست ولی وجود دارند، در خارج از کشور اینجا و آنجا السالیها هنوز شدۀ یمنزو
 کامالً اين برنامه را به عنوان طرحی، گوتا نيزمۀ حتی خود طراحان برنا، "هال"ۀ در کنگرکه 

  .به دورانداختند، نارسا
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يکی از بنيانگذاران حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان و ) ١٨٨٠- ١٨٤٠ ()Bracke(ک برا- * 

  . م. ران نزديک مارکس و انگلس بود کااز هم
ز بنيانگذاران حزب سوسيال دمکرات کتاب فروش و يکی ا) ١٨٧٩- ١٨٤٢()Geib( گيب - ** 

انتخاب )  پارلمان(ک کارگران آلمان و مدتی خزانهدار حزب بود و يکبار هم به نمايندگی رايشتا
  . م. شد

بود ک رايشتاۀ از رهبران حزب سوسيال دمکرات آلمان و چندينبار نمايند) ١٩٠٧-  ١٨٤٦( آور - 
  Auer. م. رفتفعاليتاش نظرات اصالحطلبان را پذيۀ در اواخر دور

آلمان بود که با ی سرشناس نهضت کارگری يکی از چهرهها) ١٩١٣- ١٨٤٠ ()Bebe( ببل- 
  . نزديک داشت و عضو انترناسيونال اول و دوم بودی مارکس و انگلس همکار

آلمان ی سرشناس نهضت کارگری يکی از چهرهها) ١٩٠٠- ١٨٢٦()Liebknecht( ليبکنشت - 
ل دمکرات آلمان بود و از ياران نزديک مارکس و انگلس بهشمار و از بنيانگذاران حزب سوسيا

  . م. میرفت
  
 



 

را اهميت خود را از دست داده اند ای که عمال هر جهت، آن اندک برخوردهای تند شخصیبه
اگر خود مارکس من بر آنم که حتی . ام جایگزین کردهچند نقطه آنها را تنها با و نموده حذف 

 .قاعدتاً همين تغييرات را انجام میدادبود، اين سند مجدد نتشار ان ادر این زمان خواههم 
پيوند من و مارکس با ، يکی اينکه: دو علت بود، ناشی از ماته قسمتهائی از نوشتند لحن 

که در اين آشکاری عقبنشينی در نتيجه بود و ی ديگرجنبش آلمان عميقتر از هر جنبش 
ديگر اينکه در آن زمان تنها دو .  و نگرانی ما شده بودخورد، سبب ناراحتیبه چشم میبرنامه 

، تشکيل شده بود میگذشت) Hague(گ  که در ها)٥(سال از کنفرانس انترناسيونال
روبرو اش کهممسلی باکونين و آنارشيستهاتوزانه کينهبا حمالت ما کنفرانسی که در آن 

میدانستيم خوبی بهه و آلمان قلمداد گشتی جنبش يک رويدادهاکامسئول يرسما شده و 
از آنجا که اين . همدستی پنهانی در نوشتن این برنامه متهم خواهيم شدبه در نهایت هم که 

. رسدنظر نمیی بهضرورچندان وجود آن سطور ، بنابر این، مالحظات امروزه مطرح نيست
مطبوعات حذف شده و چند نقطه وانين  قی از برنامه صرفا به خاطر چند سطرهمچنين 

ی جای بهماليمتری ههاژواام،  که مجبور شدهآنجائیهر البته . استجایگزین آن گشته 
جز به. شودمشخص تا این تغيير آنها را در ميان کروشه قرار داده کار ببرم، بهاصلی ی ههاژوا

  .متن فعلی دقيقاً منطبق با متن اصلی است، اين تغييرات
  ١٨٩١انويه ژششم ، لندن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  



 

  کنامه مارکس به برا
  

  ١٨٧٥، پنجم ماه مه، لندن
که در حاشيه برنامه وحدت نوشته شده ی انتقادی پس از خواندن يادداشتها: عزيزک برا

را ) مضمون ياداشتها(ببل و ليبکنشت بفرستيد تا آنها نيز ، آور، گيبی لطفاً آن را برا، است
که بيش از آنچه پزشکان يار گرفتارم و حتی ناچارم اين روزها بس. مورد بررسی قرار دهند

برایم چندان خوشایند نبود، اما، این گرچه نوشتن اين نقد مفصل . کار کنماند، تجویز کرده
دادم تا در آتيه سخنانم از جانب رفقایی که روی بایست انجامش میکاری بود که می

  . دام با آنها هست، دگرگون و وارونه جلوه داده نشوسخن
ای منتشر کنيم و اعالم داریم که ما، من و انگلس، برآنيم که بعد از پایان کنگره وحدت، بيانيه

ای با آن همخوانی نداشته و هيچگونه ارتباط یا همکاری) گوتا(اصول و مواضع ما با این برنامه 
  .   نداشته و نخواهيم داشت

از کشور شایع و در خارج نان حزب ، چرا که از طرف دشماستی ضروری چنين بيانيهاانتشار 
 )٦(کحزب به اصطالح ايزنای فعاليتهای همۀ که ما بطور پنهانی رهبرشود تبليغ می

)Eisenach Party (که این شایعات هيچ پایه و اساسی ندارد و در در حالی. را در دست داريم
، )٧(ر شدهمنتشاخيراً باکونين در کتابی به زبان روسی که . اصل تهی از واقعيت است

بلکه مسئوليت ، برنامهها و اقدامات حزب قلمداد کردهمی مسئول تمانه فقط مرا کماکان 
به من را نيز ) People's Party ()٨(دمب مربه حزاش نتمام اقدامات ليبکنشت از زمان پيوست

  .نسبت داده است
نظرم کامالً که به ی برنامهاکه شده سکوت ديپلماتيک هم جدای از این، من موظفم که با 

را تائيد نکرده و از آن حمایت و منجر به تضعيف روحيه حزب خواهد شد غير قابل قبول بوده 
  .نکنم

. اهميت داردبيش از دهها برنامه شود، واقعی برداشته میيک جنبش هر گامی که در راه 
ی چنين کارۀ ازشرايط زمان اج، و ارائه کردک بهتر از برنامه آيزنای بنابر اين اگر نمیشد برنامها

. کردتدوين ک را فعاليت عليه دشمن مشتری برای موافقتنامهاشد ، حداقل میرا نمیداد
شرایط در تعويق آن به زمانی که ی بهجا(، اصول حزب استی که حاوی برنامهاتهيۀ ولی با 
به جهان ی حزب در واقع اسناد) شده استآماده ک طوالنی از فعاليت مشتری دورهااثر یک 

به آشکار دیده و مورد را ب حزجنبش برخاسته از جهانيان سطح ، کرد که بر اساس آنارائه 
  . سنجش قرار خواهند داد

که بر سر دانستند میاگر از قبل لی رهبران السالیها به حکم ضرورت زمان به کنگره آمدند و
 عملی و يا به يک طرحمۀ ناچار به يک برنا، بده بستانهائی خواهد شد، اصول برنامه
، آنهای آگاه کردن ولی بهجا. رضايت میدادندک، مقابله با دشمن مشتری تشکيالتی برا

بارتر اینکه ، و تاسفاز احکام به کنگره بيآيندانبوهی که با دادند به آنها اجازه ) طرفداران ما(
خود را عبارتی اینان به. رندشماحب آن میصارا از آن خود دانسته و عمال خود را اين احکام 

بهعنوان هم دست آخر و از همه بدتر آنکه اند یکه خود محتاج ياراند کردهسليم کسانی ت
در . خود را تشکيل دهندۀ کنگر، وحدتۀ حُسن ختام به آنها اجازه میدهند که قبل از کنگر

را تشکيل خود ۀ کنگر،  وحدتۀکنگرپس از از نظر اصولی، درست این بود که آنها حاليکه 
هر کس مشتاق ، وحدتامر کارگران به قۀ به عالعلم با اقعی، در چنين مو، البته. دادندمی

اما، . حزب خود فرصت تأمل و تعمق را قائل نباشدی است که انتقادها را تعديل کرده و برا
ی چه بهای چنين موفقيت لحظهای که برامتوجه نباشيم چنانچه بسی اشتباه خواهد بود 

  .گزافی پرداختهايم
چندان چنگی به در آن چشم بپوشيم، السالی های حتی اگر از تقدیس آیه، برنامه همبقيۀ 

  .دل نمیزند
اين کتاب پ چا. کاپيتال را برايتان خواهم فرستادی فرانسوپ چا، بسيار نزديکی در آيندها

فتاده مدتی نسبتاً طوالنی به تعويق ای ا، بردولت فرانسهعلت وجود سانسور از جانب به
نمیدانم شش . بيايدپ بيرون از زير چاآتی ن هفته يا اوايل هفته ايرود که اميد میولی 

 را برايم Bernhard Becker* لطفاً آدرس برنارد بکر؟ بخش قبلی را دريافت کردهايد يا نه
  .بفرستمهم او ی آخر کتاب را بايد برای بنويسيد چون بخشها



 

تاکنون ، مثالی  برا.هم سبک کار عجيبی دارد) Volksstaat()٩(اين کتابفروشی ولکستات
  .من نفرستاده استی کلن را برای حتی يک نسخه از کتاب محاکمات کمونيستها

  با تقديم احترام
  کارل مارکس

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يک تاريخنويس و شخصيت سرشناس آلمان بود که در آغاز پيرو السال ) ١٨٩١-١٨٢٦( بکر - * 
  .م. پس به حزب سوسيال دمکرات کارگران پيوستبود و س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



 

  يادداشتهائی بر برنامه حزب کارگران
  )نقد برنامه گوتا(
  
  
  
و از آنجا که ،  ثروتها و  فرهنگها  کار استء کليۀ  منشا: " در این برنامه آمده است که-١

و با ، پس حاصل کار بدون کم و کاست، معه ميسر استکار مفيد فقط در جامعه و از طريق جا
  ."به تمام افراد جامعه تعلق داردی، حقوق مساو

  
  ."ثروت ها و فرهنگ ها کار استء کليۀ منشا"فوق یعنی بخش اول پاراگراف ۀ نکاتی در باراما 

مصرف منشا ارزش ، کارۀ منشا کليه ثروتها فقط کار نيست و طبيعت نيز به اندازابتدا اینکه 
ارزش "جز همين ی متشکل از چيزی هم نيست که ثروت مادی و قاعدتاً ترديد. (است
به شکل ) اين بار(طبيعت است که ی کار خود تبلور نيرو، ديگری از سو!) نيست" مصرف
اگر منظور جمله فوق تنها اين باشد که کار با عوامل و . کار انسانی جلوه يافته استی نيرو

. نظردرستی دانست، آنگاه میتوان آن را تا همين حد، میپذيرداسباب خاص خود صورت 
يک ليکه، حادر . ولی اينگونه نظرات را میتوان در تمام کتب مقدماتی کودکان نيز سراغ گرفت

چنين جمالت ش شرايطی که در بسترآن نمیتواند اجازه دهد قاعدتا برنامه سوسياليستی 
، طبيعتبه از آنجا که انسان از آغاز نسبت . دبفراموشی سپرده شوشود، ارائه میوائی ژبور

عمال در مقام يک مالک رفتار کرده و ، همواره عوامل و اسباب کارمی اصلی تماء يعنی منشا
و در مصرف ارزش ء کار انسان منشاقرار داده، باعث آن گشته که طبيعت را در تملک خود 

ی به این امر نگاه کنيم، وازژنافع بورماگر تنها از نقطه نظر . گرددنتيجه به منشا ثروت مبدل 
. ایمهبهنادرستی بهکار نسبت دادرا، که يک قدرت خالق فوقطبيعی خواهد بود کامالً موجه 

ی فوراً چنين نتيجهگير، چرا که دقيقاً از همين واقعيت که کار وابسته به طبيعت است
، بردۀ معه و فرهنگیجار میشود که انسانی که مايملکی جز قدرت کار خود ندارد بايد در ه

، و در ساختهاند) يعنی طبيعت(کار ی که خود را مالک شرايط مادی شود ديگری انسانها
  .و زنده بماندکرده میتواند کار ۀ این مالکان طبيعت، با اجازو تنها تنها نتيجه این شخص 

نظر رفاين جمله را فعالً به همين حال رها میکنيم و از بحث بيشتر پيرامون آن ص
يک ، قاعدتاً؟ را میتوان داشتی انتظار چه نتيجهگيری، چنين جملهامۀ در ادا. نمائيممی

  :طبيعی مینمود کهی چنين نتيجهگير
توان گفت که ثروت هر فرد از جامعه ، بنابراین میثروتها استء کليۀ از آنجا که کار منشا"

باید ، قاعدتا مینکندنتيجه اگر شخصی خود کار در . تنها از محصول کار است که بدست آمده
  ."بنا نهدکار ديگران بر پایه محصول فرهنگ خود را نيز عمال از حاصل کار ديگران زندگی کند و 

گرفته شده تا جمله بعدی اساس بکار مخصوصًا " از آنجا که"عبارت رابط گيری، در این نتيجه
يد تنها در جامعه و از کار مف: "آمده است که بخش دوم پاراگراف در . گيردقرار گيری نتيجه

و ) ها(کليه ثروتء کار منشا، در جمله اولاین در حالی است که ." طريق جامعه ميسر است
جمله دوم ولی اگر . تواند شکل گيردنمیجامعه بدون کار و در نتيجه قلمداد شده ) ها(فرهنگ

است که  جامعه تنها با وجود" مفيد"کار رخالف جمله اول، میآموزيم که برا در نظر بگيریم، 
  .شودپذیر میامکان

سادگی ادعا کرد که کار بیفايده و يا حتی کار مضر اگر این جمالت را بپذیریم، ميتوان به 
ر جامعه ، و یا بعبارتی، داز مشاغل سودآور باشدی شاخهاتواند میاجتماعی در جامعه 
میتوانستيم ام اینها ، به جای تمسخنبه کوتاه . زنده ماندگی هم رهمیتوان از طريق بيکا

  .روسو را رونويسی کنيم) نظرات(تمام براحتی 
ی در برداشته که نتايج مفيدمفيد، کاری است کار ، بدون شک؟ کدام است" مفيد"و اما کار 
توحش رسيد که مرحله ميمون بودن خود مرحلۀ انسان زمانی به (يک انسان وحشی . باشد

ی يا ميوه گردآورکشت و  ضرب سنگ میهنگاميکه حيوانی را به) را پشت سرگذاشت
  .دادمیانجام " کار مفيد"، از اين قبيل میپرداختی ديگری میکرد و يا به کارها

و از آنجا که کار مفيد تنها در جامعه و از طريق جامعه ميسر : "ی از جمالت فوقنتيجهگير
  ." تعلق داردبه تمام افراد جامعهی، با حقوق مساو، پس حاصل کار بدون کم و کاست. است



 

، اگر کار مفيد فقط در جامعه و از طريق جامعه امکانپذير است! درخشانیی عجب نتيجهگير
 و تنها آن قسمت از حاصل توليد به فرد کارگر - پس حاصل توليد نيز به جامعه تعلق دارد

  .ضرورت نداشته است، يعنی جامعه ، "شرايط کار"حفظ ی میرسد که برا
حاميان وضع حاکم در ی است که همواره و در هر مقطع زمانی از سوی اين فرضيها، در واقع

ی ضرورت نخست دعاو، )با استفاده از اين فرضيه(زيرا . جامعه مورد استفاده قرار میگيرد
چرا که حکومت ارگان اجتماعی ، حکومت و هر آنچه که بدان ارتباط دارد پيش میآيدوجودی 

). بخشی از حاصل توليد بايد به آن تعلق گيرد این بنابر(، حفظ نظام اجتماعی است) مسئول(
خصوصی های انواع مالکيتگيرد، چرا که صورت میانواع مالکيت خصوصی ی سپس دعاو
که جمالت دید میتوان در اینجاست که . یدعاوسازند و از این قبيل را میبنياد جامعه 

  .ير و رو کرد و تغيير دادز، خودی به تناسب خواستهان چگونه میتوای از این قبيل را بیمغز
کار تنها بهعنوان کار : "بخش اول و دوم اين پاراگراف تنها در کلمات زير ارتباطی معقول میيابد

از طريق جامعه و در "کار فقط ، به سخن ديگر." ثروت و فرهنگ میگرددء اجتماعی منشا
زيرا ، استچنين برداشتی بدون ترديد صحيح .)." ثروت و فرهنگ میشودء منشا(جامعه 

ولی مصرف داشته باشد، میتواند ارزش ) آنی فرض وجود شرايط مادبه(منفرد اگرچه کار 
  .قادر به ايجاد ثروت و فرهنگ نيست

  : به شرح زير است، ديگربحث برداشت غيرقابل 
فقر و فاقه در ميان ، ثروت و فرهنگء به تناسب درجه رشد اجتماعی کار و تبديل آن به منشا"

  ."  ثروت و فرهنگ در ميان غيرکارگران گسترش میيابدکارگران و
   بهبود که ی در اينجا ضرور. قانون چنين بوده است، در طول تمامی تاريخ

از طريق عينی ثابت میشد که در جامعه ، "جامعه"و " کار"ذکر عباراتی کلی درباره جای 
ه و کارگران را قادر و و ديگر شرايط الزم باالخره گرد آمدی شرايط ماد، کنونیی سرمايهدار

  .حتی مجبور ساخته تا بساط اين نفرين اجتماعی را برچينند
تنها به اين منظور آمده که ، با شکل و مضمونی چنين پيچيده، تمام اين  پاراگراف، در واقع

در صدر پرچم حزب ی بدون کم و کاست بهعنوان شعاررا حاصل کار " السالی"تکيه کالم 
زيرا اين . و غيره باز خواهيم گشت" یحقوق مساو"و " حاصل کار"اهيم بعداً به مف. یندبيافزا

  .برنامه نيز منعکس استی بعدی در قسمتهای تغييرک مسايل با اند
  
  
  
کارگر در طبقۀ و وابستگی ، ابزار کار در انحصار طبقه سرمايهدار است، در جامعه فعلی "-٢

  ." آن استیعلت فقر و بندگی در تمام جلوهها، اين شرايطنتيجۀ 
  

، "اصالح شده"در اين شکل ، اقتباس شده) کارگران(که از قوانين بينالمللی ، اين جمله
  .نادرست است
و در حقيقت انحصار (ابزار کار در انحصار مالکان زمين و سرمايهداران است ی، در جامعه امروز
 در قوانين در بخش مربوط) را نيز تشکيل میدهدی دارپايه انحصار سرمايه، مالکيت زمين

از "بلکه اين قوانين ، از اين يا آن طبقه انحصارگر در ميان نيستی ذکری، بينالمللی کارگر
اصطالح (افزودن . سخن میگويند، "انحصارگران منابع زندگی، يعنی، انحصارگران اسباب توليد

. تبهوضوح نشان میدهد که زمين نيز در زمره ابزار توليد به حساب آمده اس" منابع زندگی"
، به عللی که امروزه عموماً شناخته شده، که السالته از آنرو صورت گرفاین جمله " اصالح"

در انگلستان معموالً سرمايهدار . تنها به طبقه سرمايهدار و نه مالکان زمين حمله میکرد
  .کارخانه خود را نيز در تملک نداردی حتی زمين زيربنا

  
  
  
ی کل نيرو، يابدء ار به مالکيت اشتراکی جامعه ارتقامیبايست ابزار ک، رهائی کارگری برا "-٣

  ."توزيع گرددای عادالنهه نحو صورت تعاونی سازماندهی شود و محصول کار ببهکار 
  



 

بايد " ،يابدء ابزار کار به مالکيت اشتراکی جامعه ارتقا"به جای است که ی ذکر اين نکته ضرور
؟ چيست" محصول کار." "درآیدراکی جامعه به مالکيت اشتباید میابزار کار "گفته میشد که 

آيا کل ارزش بايد به ، در صورتی که محصول کار همان ارزش کار باشد؟ کار يا ارزش کارۀ فرآورد
مصرفی افزوده شده ی کار بر ارزش اسباب توليدنتيجۀ حساب آيد يا فقط قسمتی از آن که در 

  ؟است
مشخص بکار برده ی مفاهيم اقتصاده جای است که السال بمفهوم نادقيقی " محصول کار"

  .است
  ؟کدام است" توزيع عادالنه"

، و مگر نه اينکه؟ است" عادالنه"امروزه ) جامعۀدر (توزيع ) ۀنحو(معتقد نيست که ی وازژآيا بور
توليد موجود ۀ که بر اساس شيوست ای"عادالنه"تنها توزيع ) توزيع موجودۀ نحو(، در واقع

برعکس روابط ، يا اينکه، را مفاهيم قانونی تنظيم میکنندی صادو آيا روابط اقت؟ )ميسر است(
سوسياليست هر يک پيرو ی آيا سکتاريستها؟ برمیخيزندی اقتصاد) روابط(قانونی از 

  ؟عادالنه نيستند" توزيع"متنوعترين مفاهيم 
را با بايد پاراگراف اول و پاراگراف دوم ، "يع عادالنهزتو"منظور اصطالح ک دری برا، در اين رابطه

مالکيت "به " ابزار توليد"که در آن ست ایجامعه، پيشفرض پاراگراف دوم. هم بررسی کرد
حال آنکه از ، صورت تعاونی سازمان يافته استبه" کار) ینيرو(کل "درآمده و " اشتراکی

به تمام افراد ی، با حقوق مساو، بدون کم و کاست، حاصل کار"پاراگراف اول میآموزيم که 
  ." داردجامعه تعلق

تعلق (حتی به کسانی که کار نمیکنند نيز ) آيا حاصل کار(؟ يعنی چه" به تمام افراد جامعه"
) حاصل کار(يا اينکه ؟ چه میشود" حاصل بیکم و کاست کار"پس در اين صورت ؟ )میگيرد

تمام " یحقوق مساو"پس در اين صورت ؟ فقط به کسانی تعلق میگيرد که کار میکنند
  ؟ میشودافراد جامعه چه

حال آنکه ، عباراتی تهی بيش نيستند" یحقوق مساو"و " به تمام افراد جامعه"در حقيقت 
حاصل "بايد ی هر کارگر، کمونيستیجامعۀ عبارت از اين است که در ) نظريه(اساس اين 

  .السالی را دريافت کند" بیکم و کاست
  :کارۀ در مفهوم فرآورد" محصول کار"و اما بررسی عبارت 

کار نتيجۀ همان مجموع توليد اجتماعی است که در " حاصل کار"، کارۀ وم فرآورددر مفه
  .دست آمده استبهاشتراکی 

  :از اين مجموع اقالم زير را بايد کاست
  .مصرفی در  فرايند کاری تأمين مجدد ابزار توليد) مخارج: (اول
  .گسترش توليدی سهمی برا: دوم
حوادث حاصله از ی له با اتفاقات و نابسامانیهامقابی اندوخته يا صندوق تأمين برا: سوم

  .طبيعی
است و ميزان آن بايد ی يک ضرورت اقتصاد" حاصل کار بدون کم و کاست"کاستن اين اقالم از 

با توجه به ضريب ی از يکطرف با توجه به نسبت نيرو و ابزار موجود و از طرف ديگر تا حد
ورت ميزان مزبور به هيچ وجه بر اساس ارزش تعيين گردد و در هر ص) گوناگونحوادث (احتمال 

  .دارائی خالص قابل تعيين نيست
قبل از اينکه اين . آن بخش از کل توليد است که بايد بهمصرف برسد، آنچه که باقی میماند

  :خواهد بودی نيز ضرورزیر هش اقالم ، کامقدار باقیمانده را بتوان بين مردم تقسيم کرد
  .که مستقيماً به توليد مربوط نيستی ر امورمخارج عمومی مديريت د: اول

بهصورت محسوسی محدود ی سهم اين مخارج نسبت به ميزان آن در جامعه امروز، در آغاز
  .هش خواهد يافتکابهتدريج ، خواهد بود و بهموازات تکامل جامعه جديد

  .مخارج مربوط به احتياجات عمومی از قبيل خدمات درمانی و آموزشی: دوم
بهصورت محسوسی گسترده ی هم اين مخارج نسبت به ميزان آن در جامعه امروزدر آغاز س

  .بهتدريج افزايش خواهد يافت، خواهد بود و بهموازات تکامل جامعه جديد
اين ، در حقيقت. جی از اين قبيلمخارکه قادر به کار نيستند و ی افرادی نگهدارجۀ بود: سوم

  . بهعنوان کمک به فقرا پرداخت میشودبرآورد مخارجی است که امروزه ی بودجه برا



 

بوده و تحت نفوذ السال و به روش ) برنامه(که مد نظر اين " توزيعی"حال بايد در مفهوم 
آن ) توزيع(بايد ، به عبارت ديگر. کردای ، اندیشهگرفتهی خاص او در برنامه جانۀ کوتهفکرا

تعاونی ميان توليدکنندگان جامعۀ قسمت از وسايل مصرفی را مورد بحث قرار داد که در يک 
  .شودتقسيم می

بدون سر و صدا به " حاصل کار بدون کم و کاست"چگونه عبارت که تا بدین جا متوجه شدیم 
آنچه که توليدکنندگان در مقام افراد هر صورت گرچه، به. مبدل گشت" حاصل با کم و کاست"

عه بهصورت مستقيم يا جامء از طرف ديگر در نقش عضو، دست میدهندطرفی از جامعه از 
يکباره رنگ باخت " حاصل کار بدون کم و کاست"طور که عبارت همان.غيرمستقيم بازمیيابند

  . نيز کامالً محو خواهد شد" حاصل کار"حال خواهيم ديد که ، و رخت بربست
توليدات ، توليدکنندگان، تعاونی و متکی براساس مالکيت اشتراکی ابزار توليدمعۀ در يک جا
 بهشکل ارزش اين توليدات و ،کار صرفشده در توليدات هم) ینيرو( مبادله نمیکنند و خود را

جامعۀ برخالف ی، چرا که در چنين جامعها. کنندنمی جلوه ،آنی بهعنوان کيفيت ماد
بلکه مستقيماً بهعنوان جزئی ، بهصورت غيرمستقيم وجود نداردی ديگر کار فردی، دارسرمايه

بنابه ابهامی که در آن نهفته " حاصل کار"اصطالح ، به اين ترتيب. داز کليت کار ظاهر میگرد
  .  معناستبوده و لذا تمامی بیدر خور اعتراض است همين امروز هم 

از که ای جامعه. کمونيستی استمعۀ يک جا، مورد بررسی قرار گيرددر اینجا آنچه که بايد 
بيرون آمده و ناچار در تمام ی دارهسرمايجامعۀ بلکه برعکس از درون نخواسته، بردرون خود 
که از بطن آن زاده ای کهنهمعۀ جاۀ عالئم ويژی، کماکان اخالقی و فکری، اقتصادی زمينهها

را از جامعه ی فرد توليدکننده دقيقاً همان چيزکه به اين ترتيب . است را دارا استشده 
به ش کاری با نيروو  که به شکل ديگر -مالزمخارج  البته پس از کاستن - ددريافت میدار

شامل جمع ساعات کار افراد آن ، کار اجتماعی روزانه، مثالی برا. استجامعه تحويل داده 
تبلور سهم هر يک از اين افراد از کل کار اجتماعی روزانه ی و ساعات کار فرد، است) جامعه(

پس از (از جامعه دريافت میدارد که تعداد ساعات کارش در آن ی سند، فرد. میباشد
، اين سندی مشخص گشته و در ازا) کاستن ساعاتی که صرف صندوق اشتراکی شده

، بهعبارت ديگر. میتواند بهميزان ارزش کارش از انبار اجتماعی وسايل مصرفی برداشت کند
به جامعه ارزانی داشته در شکل ديگر باز ) یدر فعاليت توليد(که فرد ی همان مقدار کار

  .میستاند
همان ، در آن، بالطبع همارزش است) یکاالها(لۀ  و ستد نيز در حکم مباداز آنجا که اين داد

، اين مبادله البته تغيير خواهد يافتی شکل و محتوا. کاال نيز حاکم خواهد بودلۀ قوانين مباد
از طرف ديگر . جز کار خود عرضه کندی هيچکس نخواهد توانست چيز، چرا که در شرايط تازه

در مورد توزيع وسايل مصرفی در ميان افراد . لک او نخواهد بودتمدر جز وسايل مصرفی ی چيز
، بهعبارت ديگر: همارزش مصداق میيابدی کاالهالۀ توليدکننده همان اصول حاکم بر مباد

  .با همان ميزان کار در شکل ديگر مبادله میگردد، ميزان معينی از کار در يک شکل
البته با اين ، وائی خواهد بودژق بورکماکان در اصل همان حقوی پس در اينجا حقوق مساو

، کاالئیلۀ در مبادکه درحالی. در تضاد قرار ندارندعملکرد اصل و ) در شرايط تازه(تفاوت که 
صی، صادق متوسط و نه در هر مورد مشخطور تنها بهمبادلهشده ی اصل همارزشی کاالها

  .است
وايی را بر پيشانی ژبوری هاداغ محدوديت، مدتیی برای اصل حقوق مساو، غم اين تکاملربه

خواهد بود که انجام دادهاند و لذا ی زيرا حقوق توليدکنندگان متناسب با کار. خواهد داشت
استفاده از کار بهعنوان تنها معيار سنجش سهم هر توليدکننده خواهد ی، تنها تجلی برابر

  .بود
ردارند و میتوانند در جسمی و ذهنی برخوی هایولی برخی از افراد نسبت به ديگران از برتر

از .کار کنندی طوالنیترت مدی انجام دهند و يا اينکه برای کار بيشترن معينی، مدت زما
را کار تنها شدت و مدت ، اگر قرار باشد کار بهعنوان معيار مورد استفاده قرار گيرد، ديگری سو

. اده نخواهد بودقابل استف، عنوان معيارصورت کار به، در غير اینقراردادک عمل میتوان مال
مبدل میشود و ی کار نامساوی برای در واقع به حقوق نامساوی پس اين حقوق مساو

گرچه اختالفات طبقاتی را بهرسميت نمیشناسد و همگان را در حکم کارگرانی همسان ا
را بهعنوان يک ی را ارج مینهد و توانايی توليدی نابرابر فردی ولی تلويحاً استعدادها، میداند



 

ی به حقی برای،  طبيعی قلمداد میکند و در نتيجه در محتوا مانند هر حق ديگرامتياز
يکسان ی سرشت خود تنها متضمن کاربرد معيارهای به اقتضا، حق. بدل میگرددی نابرابر
) تفاوتی نيز بين افراد ديده نمیشد، وجود نداشتی و اگر نابرابر(ولی افراد نابرابر را ، است

يکسان سنجيد که آنها را از ديدگاهی يکسان و فقط از ی عيارهافقط زمانی میتوان با م
ثی که در اینجا در گرفته در بح، نمونهی برا. مشخص و واحد مورد ارزيابی قرار دادی جنبها

بايد افراد را تنها بهعنوان کارگر مد نظر قرار داد و تمام جوانب ديگر زندگی آنها را ناديده است، 
يکی ، اعدتاً در اين ميان برخی کارگران متاهلاند و بعضی مجردق. گرفت و بهحساب نياورد

تفاوتهايی از اين قبيل بين آنها وجود جهت است که بدین. کمتری ديگری دارد و فرزند بيشتر
  .خواهد داشت
در ، از صندوق مصرف اجتماعیی و در نتيجه سهم مساوی کار مساواصل با ، به اين ترتيب

عمال دريافت يک کارگر از کارگر ديگر بيشتر خواهد بود و ه ی شاهد خواهيم بود کموارد
حقوق برابر بايد ، رفع اين کمبودهای برا. خواهد يافتی بيشترامکانات ديگر گروهی گروهی از 

  .به حقوق نابرابر مبدل گردد
ی يعنی در آن موقعی که اين جامعه پس از دردها، کمونيستیمعۀ جاليۀ البته در مراحل او

اين کمبودها اجتنابناپذير خواهد شود، ی زاده میدارمان از بطن جامعه سرمايهطوالنی زاي
جامعه و تحوالت فرهنگی ی باالتر از ساخت اقتصادی هيچگاه نمیتواند در مرحلها، حق. بود

  .تابع آن قرار گيرد
يعنی پس از اينکه تبعيت اسارتبار انسان از تقسيم ، کمونيستیجامعۀ تنها در مراحل باالتر 

هنگامی که ، بربنددخت از جامعه ری که تضاد بين کار بدنی و کار فکرمیهنگا، ر پايان گيردکا
به نياز اساسی زندگی مبدل گردد و باالخره بلکه معاش ای برای امرار وسيلهنه فقط کار 

افراد جامعه افزايش يابد و نبۀ همراه با تکامل همه جای توليدی هنگامی که نيروها
میتوان از افق محدود است که تنها در آن زمان ، نی جامعه فوران نمايدثروت تعاوی چشمهها
جامعه خواهد توانست اين شعار را بر پرچم خود در نتيجه، و ته وائی فراتر رفژحقوق بور
  ."از هر کس برحسب توانايیاش و به هر کس برحسب نيازش: "بنويسد که

" یحقوق مساو"و سو ار از یکک" بدون کم و کاست"با بررسی مفصل مفاهيمی چون حاصل 
تالش در جهت تحميل دوبارۀ نشان دهم که ام تا از سوی دیگر، سعی کرده" توزيع عادالنه"و 

داشته ولی ی خاصی معنای معين که در دورهاها بر حزب، یعنی تحميل عقایدی یکسری دگم
نحراف از نيز تالش در جهت ایجاد او اند، هامروزه منسوخ و به اراجيف لفظی مبدل شد

راه گشوده و اکنون در آن ریشه حزب درون های فراوان بهبا مرارتکه ی واقعبينانهاانداز چشم
حق و امثال اينها که در ميان ژیک در وصف است با توسل به هجويات ايدئولودوانده 

  .، تالشی است بس تبهکارانهرايج استی فرانسوی دموکراتها و سوسياليستها
بايد افزود که اصوالً سر و ، تحليلهائی که تاکنون در اين نوشته ارائه شدگذشته از ، به عالوه

  .به اصطالح توزيع و قرار دادن تأکيد اصلی بر آن يک اشتباه استۀ  بیمورد درباری صدا
است و اين شيوه ی توزيع در شرايط توليدنحوۀ خود حاصل ، توزيع وسايل مصرفیشيوۀ هر 

بر ی داربنياد نظام سرمايه، مثالی برا. جامعه استی توليدشيوۀ توزيع خود وجه مشخص 
توليد به شکل زمين و سرمايه در تملک ی است که شرايط مادبنيان گذاشته شده اين پايه 

که تودهها تنها مالک شرايط انسانی است در حالی و این غيرکارگران قرار داشته باشد 
، گوناگون توليدهای شکلتوزيع وۀ شياز اين . کار باشندی يا به عبارت ديگر نيروی، توليد

توليد ی اگر شرايط ماد، در مقابل. شودتعریف میتوزيع فعلی وسايل مصرفی شيوۀ خودبخود 
ی توزيع وسايل مصرفی نيز شيوههای گاه براآن، در مالکيت اشتراکی خود کارگران قرار داشت

به ) وان دمکراسیو همينطور بخشی از پير(سوسياليسم مبتذل . آمدتی بوجود میمتفاو
توليد مورد تأمل و بررسی قرار شيوۀ توزيع را مستقل از ی، شيوۀ وازژاقتصاددانان بورسبک 

ولی . توزيع را محور اصلی سوسياليسم قلمداد میکنند، شيوۀ و در نتيجه. میدهند
) توزيع و توليدشيوۀ بين (واقعی رابطۀ شدن روشنچرا بايد بعد از اينکه مدتها از براستی 
  ؟گامی به عقب برداريم، میگذرد

  
  
  



 

کارگر طبقۀ چرا که در مقايسه با ، کارگر صورت گيردطبقۀ رهائی کارگر بايد تنها بدست  "-٤
  ."ارتجاعی بيش نيستندی تودها، ساير طبقات

   
اقتباس گشته ی قوانين بينالملل کارگرمقدمۀ از " اصالحشده"بخش اول اين گفته به شکلی 

کارگر بايد تنها با اقدام خود کارگران صورت طبقۀ رهائی : "مده است کهدر آن قوانين آ. است
؟ "کار"، را رهائی بخشدی کارگر بايد چه چيز، طبقۀ "شکل اصالح شده"ولی در اين ". گيرد
  .بندمفهوم اين مطالب را دريانند که بتواشا به حال آنانی خو

طبقۀ در مقايسه با : " اول استزايک نقلقول السالی طرعبارت فوق، بواقع دوم و اما، جملۀ 
  ."ارتجاعی بيش نيستندی تودها،  ساير طبقات- کارگر

قرار ی وازژطبقاتی که اکنون در مقابل بورهمۀ بين : "در مانيفست کمونيست آمده است که
گ، بر اثر تکامل صنايع بزر، تمام طبقات ديگر. واقعاً انقالبی استطبقۀ تنها پرولتاريا يک ، دارند

گ که پرولتاريا خود محصول صنايع بزرلی است حاو این در ط و زوال میپيمايند راه انحطا
  ."است

در گ بهعنوان حامی صنايع بزری وازژبورالزم هست که به این نکته توجه کرد که در اينجا 
) فئودال(متوسط چرا که طبقۀ . شدشمرده میانقالبی طبقۀ يک ، عمال مقابل فئودالها
پس . منسوخ را حفظ کندی توليدشيوۀ ماعی حاصل از يک موقعيت اجتکرد کوشش می

  .ارتجاعی خواندۀ يک تود، متوسططبقۀ را در رديف لُردها و ی وازژمیبينيم که نمیتوان بور
در دامان ی وازژچون با اينکه مانند بور، انقالبی استی وازژپرولتاريا در برابر بور، ديگری از سو

و این در . توليد استی دارسرشت سرمايهی بودخواهان نا، ولی رشد کردهگ صنايع بزر
از مانيفست میافزايد ، به عالوه. قصد تثبيت اين سرشت را داردی وازژکه بورحالی است 

سرشتی ، بنابراین میپيوندد" پرولتارياصف به "در عمل " قشر پائين طبقه متوسط"که آنجائی
 ادعا که اين قشر در کنار اين، پس میبينيم که از چنين ديدگاهی. انقالبی پيدا میکند

کامالً ی ادعا، بيش نيست" ارتجاعیتودۀ يک "کارگر طبقۀ واها و فئودالها و در قياس با ژبور
  .پوچی است

توليدکنندگان کوچک و دهقانان اعالم کرد که ، آيا در انتخابات گذشته کسی به صنعتگران
  ."ارتجاعی هستيددۀ توواها يک ژو بورها شما در مقايسه با ما در کنار فئودالهمۀ "

السال نيز تمام ، او را از حفظ میدانندهای بنيان نوشتهکه پيروان السال گونه به همان
پس اگر مفاهيم مانيفست را تا به اين حد . مانيفست کمونيست را از حفظ میدانست

ا واهژوحدت خود با فئودالها و پيروان استبداد عليه بوربه شايد بر آن بوده تا ، تحريف کرده
  .لعاب مناسبی بزندرنگ و 
بدون هيچ ) ارتجاعیی تودۀ درباره(پيامبرمآبانه او ی گفتهها، در پارگراف مورد بحث، بهعالوه

لذا قرار داده شده و ی از قوانين بينالملل کارگری ارتباطی در کنار نقلقول تحريفشدها
وجب رنجش جناب مبه هيچوجه ربطی که عمال نيز بیافاضات ربط بيش نيستند، تی بیافاضا

سر * برلينی گستاخیهائی که از سونيمچه به سياق گردند، درست ک نمیبيسمار
  .میزند

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به شخصی به نام هاسلمن که در آن زمان سردبير ی کنايهآميزی اشاره"لين بری  مارا- *

  .م. نو بودسوسيال دمکراتيک نشریه 
  
  
  
  
  
در وحله اول در چهارچوب دولت ملی موجود ، رهائیی کارگر مبارزه خود را براطبقۀ  "-۵

که در ، زيرا به اين امر آگاه است که نتايج اجتنابناپذير کوششهايش، محدود میسازد 



 

بينالمللی خلقها ی برادر، متمدن وحدت داردی کارگران تمام کشورهای ضمن با کوششها
  ."است

  
با تی، سوسياليسمی اشکال قبلی تفکر ت کمونيست و تمابرخالف مانيفس، السال
غم رو به، را موضعی ملیگرايانه تصور میکردی خاص خود موضع جنبش کارگری کوتهفکر

  !پيروان او کماکان در اين موضع باقی ماندهاندی، مستمر بينالملل کارگری کوششها
کشور  بايد قبل از هر چيز در کند،مبارزه اساسا برای آنکه بتواند کارگر طبقۀ بديهی است که 

عبارت دیگر،  به-بهعنوان يک طبقه سازمان يابد، اوستۀ مبارزی آنی و نخست عرصهخود که 
بلکه در " مضمون"نه در قيد گردیده، مانيفست طور که در ، هماناين طبقهۀ طبقاتی مبارز

از ، آلمانی ورمثل امپرط، برای "کنونیچهارچوب دولت ملی "حال آنکه . ملی است، "شکل"
دولتها نظام " در چهارچوب"بازار جهانی و از لحاظ سياسی " در چهارچوب"ی لحاظ اقتصاد

خارجی و عظمت تی است میداند که تجارت آلمان در عين حال تجاری هر تاجر. قرار دارد
 را دنبال بينالمللیسياست یک نوع دقيقاً در همين واقعيت نهفته که او ک بيسمارجناب 
  .میکند

؟ انترناسيوناليسم خود را تا کجا تنزل داده است، حال ببينيم حزب کارگران آلمان در اين برنامه
بينالمللی ی برادر"اش اتبه اين آگاهی تنزل يافته که حاصل مبارز) پرولتاريا(انترناسيوناليسم 

يت گرفته واها به عارژ بور)١٠(یصلح و آزاداتحادیۀ اين عبارت در واقع از . خواهد بود" خلقها
کارگر در مبارزه عليه طبقات حاکم و طبقۀ بينالمللی ی برادری بهعنوان جانشينی براو شده 

کارگر آلمان در طبقۀ بينالمللی ی از کارکردهای ذکرجا، در اين. ر رفته استکانها بهحکومت آ
بارزه کشور خود به می وازژهم بايد با بور، کارگرطبقۀ و با چنين وضعی است که ! ميان نيست

در ی وازژحال آنکه بور، ستيز کندک بيسمارجناب بينالمللی ی برخيزد و هم با توطئهها
  .پيوند اتحاد بسته است، مختلفی کشورهای وازژسازمانی بينالمللی متشکل از طبقات بور

حزب تجارت آزاد مۀ انترناسيوناليسم اين برنامه در سطحی به مراتب پايينتر از برنا، در حقيقت
بينالمللی ی برادر"آن ی اين حزب خاطرنشان ساخته که حاصل کوششهامۀ برنا. اردقرار د
بينالمللی کردن تجارت اقداماتی نيز ی ولی در عين حال اين حزب برا، خواهد بود" خلقها

هر يک در کشور خود مشغول ، معمول میدارد و به هيچ وجه به اين آگاهی که خلقها
کارگر به هيچ وجه تابع موجوديت طبقۀ فعاليت بينالمللی البته . بسنده نمیکنداند، تتجار
فقط در حکم نخستين کوشش در ) پيدايش اين اتحاديه. (بينالمللی کارگران نيستیۀ اتحاد

کوششی که . بود) کارگرطبقۀ (ی فعاليتها) تنظيم(ی برای راه ايجاد يک ارگان مرکز
هر بهولی شد قی ماندگار محسوب میای که پدید آورد توفيدهندهی تأثيرات تکانواسطهبه

، دیگر ميسر آننخستين حال پس از سقوط کمون پاريس تحقق اين اتحاديه در شکل تاريخی 
  .نبود
گفت هنگامی که مطابق کامال درست می) Nordeutsche( بيسمارکی نوردويچه ی مجله

نترناسيوناليسم را ای جدید خود، در برنامهاعالم کرد که حزب کارگران آلمان اش ميل ارباب
  .)١١(طرد کرده است

  
 

  
ی قانونی برای حزب کارگران آلمان با توسل به تمام شيوهها، اين اصول اساسییۀ بر پا"

همراه با قانون آهنين ی اضمحالل نظام مزدی يعنی برا: دولت آزاد و جامعه سوسياليستی
و سياسی مبارزه اجتماعی ی هرگونه نابرابری هر نوع استثمار و نابودحذف مزدها و 
  ." میکند

  
  .باز خواهم گشت" آزاد"بعداً به مبحث دولت 

" قانون آهنين مزدها"بايد نظريه السالی در آینده حزب کارگران آلمان پس بنابه عبارات فوق، 
محتوائی ، سخنان بیآنکه اين نظريه به فراموشی سپرده نشودی براو از قرار، ! را نيز بپذيرد

حال آنکه . شودمیگرفته بهکار " هاآهنين مزدقانون همراه با ی مزداضمحالل نظام "ن همچو
چرا که ". یکار مزد"شد اضمحالل نظام باید گفته می" مزدینظام "اضمحالل جای بهدر واقع 



 

برداشت از ميان خواهيم آن را نيز طبعاً قوانين ، را از ميان برداريمی اگر کار مزدبدون شک 
ی، حال آنکه حمالت السال عليه کار مزد. اید یا نرم و پنبهباش" آهنين"خواه این قوانين 

قۀ فری اثبات پيروزی براو از این رو، . است) آهنين(تقريباً تماماً متوجه اين بهاصطالح قانون 
به از بين برود نه " آهنين مزدهاقانون همراه با " "ینظام مزد"است که ی ضرور، السالی
  .تنهايی

  
السال های دستآورداز آهنين آن ژۀ تنها وا" قوانين"هوم بر همگان روشن است که از مف

به مدد *. استگوته اقتباس شده " و عظيمی قوانين آهنين ابد"از هم حتی آن گرچه، . است
ولی اگر بخواهيم . مؤمنان راستين السالی همديگر را باز میشناسند، "آهنين"ژۀ همين وا

مورد او را نيز در اين ی  بايد استداللهاقاعدتاً، مفهوم السالی آن بپذيريمبه اين قانون را 
اندکی ، )Lange(نگه همانطور که المند؟ اين استداللها کداسوال اینجاست که ولی . بپذیریم

مالتوسی جمعيت ی جز همان تئوری اين استداللها چيز، السال نشان دادگ پس از مر
، را بپذيريمی ن تئورولی اگر صحت اي.) استی نيز خود از مبلغين اين تئورنگه البته ال(نيست 

کماکان اين قانون ، را ريشهکن سازيمی آنگاه بايد اذعان کرد که حتی اگر صد بار هم کارمزد
می نيست بلکه تمای زيرا اين قانون تنها ناظر بر نظام مزد، به قوت خود باقی خواهد ماند

ست که تکيهگاه اقتصاددانانی ای، همين تئور. اجتماعی را هم در بر میگيردی نظامها
بهمدت پنجاه سال کوشيدهاند سترونی سوسياليسم را در ريشهکن ساختن فقر به اثبات 

فقر ريشه در طبيعت دارد و لذا سوسياليسم تنها میتواند ) بهزعم اين گروه(چرا که ، رسانند
  !به تمامی سطوح جامعه تعميم و گسترش دهدتوأمًا فقر را عموميت بخشد و ابعاد آن را 

نادرست السالی از اين برداشت گذشته از چرا که . اصلی نيستنکتۀ ازه ولی اين هم ت
  :زير نهفته استنکتۀ عقب نشينی واقعآً بیشرمانه در ی، تئور

، مزد) سرشت واقعی(اين شناخت علمی در حزب ما قوام گرفت که ، السالگ پس از مر
کل مستتر بلکه در واقع مزد ش،  نيستکار قيمت يا ارزشيعنی ؛ آنی همان ظاهر صور

وائی مزد و ژتمام مفاهيم بور، به برکت اين شناخت.  استکار ینيرو قيمت يا ارزش
و اين واقعيت عيان شد بدور انداخته شد يکباره ، متوجه آن میشدتا آن زمان انتقادهائی که 

که ، خود کار کندی زنده ماندن و ادامه زندگی که کارگر مزدبگير تنها زمانی اجازه می يابد برا
کار ) و ديگر مصرفکنندگان ارزش اضافی توليد شده(سرمايهدار ی نيز بطور رايگان برارا دتی م

  توليد و نيز اینکه کل سيستم . کند
  

يا بهصورت آورد؛ را فراهم میافزايش ميزان اين کار رايگان ی عمال موجبات دارسرمايه
 یعنی از طریق افزایش -یوليديا از طريق افزايش کارائی تو طوالنیتر کردن ساعات کار روزانه 

داری  و در نتيجه اینکه نظام کار مزدی نوعی نظام برده- نيروی کار و غيره] کار گيریبه[شدت 
نظر از اینکه گردد صرفی اجتماعی کار تشدید میاست که به تناسب رشد نيروهای مولده

، شناخت علمی در حزبن تثبيت یک چنيپس از قوام و . کارگر مزد بهتر یا بدتری دریافت نماید
خوبی میدانيم السال معنی بهکه لیدر حا، تازه بايد دوباره به عقايد حزبی السال بازگشت
ظاهر آن را با سرشت آن اشتباه ، وائیژمزد را نمیدانست و به سياق اقتصاددانان بور

  .گرفتمی
  آغازبردگان ووسيلۀ به ی بردهداروز چنين بازگشتی مانند آن است که پس از کشف رم

برنامۀ در ، بخواهد استشده که کماکان اسير مفاهيم منسوخ ی بردها، آنانی شورش از سو
بايد نابود شود چون تغذيه بردگان در ی بردهدار: "بيفزايدموضوعی را بردگان شورشی چنين 

  ".اين نظام نمیتواند بيش از حد معينی بهبود يابد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Das Gottliche: از اين اثر گوته اقتباس شده استـ *
  
  

ای عليه آیا این واقعيت صرف که نمایندگان حزب اساسا قادر به انجام چنين تهاجم ددمنشانه
کند تنهایی اثبات نمیهای حزبی بودند خود بهشناخت علمی رایج و جا افتاده در ميان توده



 

ی ی چنين برنامهای به تهيهوجدانیای و با چه بینهکاراکه آنان با چه نابخردی جنایت
  ای اقدام نمودند؟سازشکارانه

اجتماعی و ی هرگونه نابرابرحذف "اين پارگراف مبنی بر جملۀ غير صریح آخرين ی بهجا
اجتماعی ی هایتمامی نابرابر، طبقاتیلغو تمایزات میبايست گفته میشد که با " سياسی

  .خود از جامعه رخت بر خواهد بستی ز بهخودو سياسی ناشی از آنها ني
  
  
حزب کارگران آلمان خواهان آن است ، اجتماعیمسئلۀ حل ی جهت هموار ساختن راه برا"

توليدکنندگان با مساعدت دولت و تحت کنترل دمکراتيک مردم نی تعاوهای انجمنکه 
بايد در ی اورزتوليدکنندگان صنعتی و کشنی تعاوهای انجمناين . زحمتکش به وجود آيد

  ".کار از ميان آن پديد آيد) نيروی(کل سوسياليستی ندهی سطحی ايجاد گردد که سازما
  

حال نوبت معرفی اکسير اين پيامبر رسيده و حقا که ، السالی "قوانين آهنين مزدها"پس از 
طبقاتی ۀ مبارزی بهجا! گشته" هموار"شايسته ی راه دستيابی به اين اکسير نيز به گونها

راه باید نيز، میآن " حل"ی نشسته که برا" اجتماعیمسئلۀ "چون ی عناوين روزنامهای، جار
  ".کردهموار "را 

ی از بطن مبارزه انقالبی برا" کار) نيروی(کل سوسياليستی ندهی سازما"اينکه ی بهجا
تعاونی توليدکنندگان پديد ی اينبار با مساعدت دولت به انجمنها، تغيير جامعه به وجود آيد

السال مخيلۀ واقعآً که تنها به . دولت و نه کارگران ايجاد کردهاند، انجمن هائی که، یآيدم
  .راهآهن با مساعدت و وام دولت ايجاد کندخط جدید را نيز مانند معۀ نوین میگنجد که جا

تحت کنترل " لتمساعدت دو"اين باشد که باقیمانده ی شرم و حياک شايد به برکت اند
  .ه استقرار داده شد" متکشمردم زح"دمکراتيک 

آلمان را دهقانان و نه " مردم زحمتکش"بايد بهخاطر داشت که اکثريت ، قبل از هر چيز
  .پرولتاريا تشکيل میدهند

تحت "پس بايد پرسيد که . مردم استحاکميت دمکراتيک به مفهوم واژۀ آلمانی زبان در ، ثانياً
  ؟مردم زحمتکش به چه معناستحاکميت کنترل 

آگاهی کامل خود را ، از دولتگونه مطالبات ینبا طرح احمتکشی که مردم زوص در مورد خصبه
کردن حکومت ی که نه حکومت را در دست دارند و نه برادهند میاز اين واقعيت نشان 

  .آمادهاند
بوشه حل پيشنهادی راه) بعمل آمده در برنامه گوتا نسبت به(در اینجا بررسی انتقادات 

)Buchez ( های فرانسوی که ی سلطنت لوئی فيليپ در مخالفت با سوسياليستدورهدر
. نيز قرار گرفته بود، به اطاله کالم منجر خواهد شد) ١٢(مورد قبول کارگران ارتجاعی آتليه 

و رفت عام پسدر برنامه بلکه خاص گنجاندن اين اکسير ، نه اصلیفقط باید گفت که ایراد 
  .استتی طبقاتی به خاستگاه يک نهضت سکتاريساز خاستگاه يک نهضت قهقرائی 

اول در وحلۀ توليد تعاونی در سطح اجتماعی و در ی ايجاد شرايط الزم برابرای اينکه کارگران 
ی ایجاد تنها بدان معناست که کارگران برا، ملی و در چهارچوب کشور خود هستندسطح 
 هيچ وجه اشتراکی با ايجاد )و اين فعاليت(شرايط فعلی توليد فعاليت میکنند ب در انقال

تنها ؛ تعاونی موجودی انجمنهادربارۀ و اما . تعاونی با مساعدت دولت نداردهای انجمن
فعاليت مستقل کارگران محصول انجمنهائی را میتوان حائز اهميت و ارزش دانست که 

  .یوازژدولت يا بورالحمایۀ باشند نه تحت
  
  
  

  دمکراتيک برنامه میرسيمبخش حال به 
  

  "بنياد آزاد دولت. "الف
مبارزه " دولت آزاد"يک ی حزب کارگران آلمان برا، بنابر بند دوم برنامهکه قبل از هر چيز این

  ؟ولی دولت آزاد کدام است. میکند



 

آزاد ، رهائی يافتهانددیگران بودن حقير ی ای نظير بندهیوغ افکار بستهکارگرانی که از ی برا
آلمان کم و بيش مانند دولت ی دولت امپراطور. نيستهدف به هيچ وجه ساختن دولت 

بدان معنا است که دولت را از ارگانی تحميلی بر ) واقعی(ی ولی آزاد. است" آزاد"روسيه 
تا آن حد ها دولتامروزه ، از اين رو. جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنيم

  .کنندرا محدود " دولتی آزاد"آزادند که توانسته باشند 
 کممايگی عقايد سوسياليستی - اتخاذ اين برنامهکم در صورت  دست-حزب کارگران آلمان

و (موجود بهعنوان بنياد دولت موجود جامعۀ بررسی ی چرا که بهجادهد، میخود را نشان 
ی، فکری بنيادهادارای مستقل و ی دولت را پديدها، )آيندههای دولتبنياد مثابۀ جوامع آتی به

  .گيردخود در نظر میآزادمنشانه خاص اخالقی و 
و ، "جامعه کنونی"و " دولت کنونی"عباراتی چون نادرست و ُپر هياهوی پس در مورد کاربرد 

است، اين برنامه ی که مخاطب خواستهالتی دوهم ُپر هياهوتر از یا ترسيم تصویری از آن
  ؟چه میتوان گفت

؛ متمدن وجود داردی  تمام کشورهااست که دری دارسرمايهجامعۀ يک " جامعه کنونی"
و بنابر خصوصيات تکامل تاريخی هر ای که کم و بيش رها از قيد بقایای قرون وسطی، جامعه

دولت "از سوی دیگر، . تکامل يافته استکم و بيش کشور کم و بيش تغيير شکل داده و 
و سی  پروآلمانی شکلی خاص دارد و ميان دولت امپراطوری هر کشورمحدودۀ در " کنونی

دولت ) "یمقوله(پس میبينيم که . هستدولت سوئيس و آمريکا و انگلستان تفاوتهائی 
  .ساختگی است) مفهومی" (کنونی
ی موجود در کشورهای متمدن، همگی آنها دولتهانوع در ی شکلی غم تفاوتهاربهولی 

هر استوارند رن مدوائی ژبوری جامعهبر بنياد آنها جملگی : باشندمشترک میوجه دارای این 
بر همين . دست يافتهاندی دارهر يک به درجات مختلفی از تکامل و رشد سرمايهچند که 

ی مزبور از حيث یکسری خصوصيات اساسی معين دارای وجه اشتراک دولتهامبنا، 
سخن گفت و آن را با " دولت کنونی"توان از نظر است که میپس از این نقطه. باشندمی

ی، وازژبورجامعۀ يعنی ، فعلی دولتی مقايسه کرد که در آن ريشههادولتی در آينده 
  .خشکيده باشد

خوش دستدولت ، کمونيستیجامعۀ در ، این است که پيش میآيدپرسشی که در اینجا 
یک از کارکردهای کدامکمونيستی ، در جامعۀ به سخن ديگرشد؟ چه تغييراتی خواهد 

اين سئوال را باشد؟ دولت فعلی قابل مقايسه ایف اجتماعی دولت باقی خواهد ماند که با وظ
گونه هزار به را " دولت"و " مردم"ی ههاژاگر واحتی فقط میتوان از طريق علمی پاسخ داد و 

  .متفاوت بکار ببریم، باز سودی در بر نخواهد داشت
. ردداقرار اولی به دومی از دوران گذار انقالبی ، کمونيستیجامعۀ و ی دارسرمايهجامعۀ بين 

جز ی چيزبرآمده از آن، يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت در راستای این دوران، 
  .انقالبی پرولتاريا نمیتواند باشدی ديکتاتور

  .کمونيستیآتی جامعۀ و نه به وضعيت ای دارد اشارهاين برنامه نه به اين دوران 
ای ی کهنهشدهتيک شناخته دمکراعمال از مرز شعارهای سياسی اين برنامه مطالبات 
که در و غيره حقوق عمومی و ارتش مردمی ، انتخابات مستقيم، همگانیی حق رأ: همچون

نيست، واها ژبوری و انجمن صلح و آزاد) ٨(حزب مردممطالبات مجدد چيزی جز تکرار واقع 
ترسيم آنها هایی که در برنامه برای مطالباتی که همگی، البته بدور از اغراق. رودفراتر نمی

اند، فقط آنکه دولت همسو با این مطالبات، نه در مرزهای صورت گرفته، امروزه تحقق یافته
پس این . امپراطوری آلمان بلکه در ممالکی نظير سویس و آمریکا و غيره، واقع گریده است

» چهارچوب«در واقع همان دولت کنونی است، هر چند که نه در » دولت آینده«نوع از 
  .وری آلمان بلکه در خارج از آن موجود استامپراط

اعالم کرده که در ن صریحا حزب کارگر آلماو آن اینکه از قلم افتاده است ای البته در اینجا نکته
عمل ، آلمان پروسی يعنی در چهارچوب دولت امپراطور، "دولت ملی موجود"چهارچوب 
را که آدمی آن چيزهایی را معنی خواهد بود چ مطالبات این حزب عمال پوچ و بی-میکند

اين نکته اصلی نمیبايد فراموش میشد ) برنامه حزب( در -کند که فاقد آن استمطالبه می
فقط در جوامعی مصداق میيابد که حاکميت مردم در مصرف ولی بیکه تمام اين الفاظ زيبا 



 

اين خواست ها تنها با شرايط يک ، به ديگر سخن. آن به رسميت شناخته شده است
  .دمکراتيک سازگار استی جمهور

، نمیتوان جرأت کرد که در حال حاضر، شرايط موجود و به حکم عقلی از آنجا که به اقتضا
ی خواست يک جمهور، در دوران لوئی فيليپ و لوئی ناپلئونی احزاب کارگری مانند برنامهها

 توسل"* نهشرافتمدا"یا و " صادقانه"ی پس نبايد به طفرهها، دمکراتيک را مطرح ساخت
نقاب و است استخوان بوروکراتيک تا مغز نظامی که و جست و از يک دولت پليسی مستبد 

هم ی همراه دارد و در عين حال تا حدبا خود فئوداليسم ی حکومت پارلمانی را در کنار بقايا
ی خواستهائی را طلب کرد که تنها میتواند در يک جمهور، استی وازژتحت نفوذ بور

که چنين دولتی را میتوان به بود فرض و همچنين بر این . نی بيابددمکراتيک بار دهد و مع
 .مطلوب را بر آن تحميل کردی خواستها" ابزار قانونی"مذاکره خواند و از طريق 

پندارد و  که دوران جمهوری دمکراتيک را در ابعادی هزارساله می- حتی دمکراسی مبتذل نيز
معۀ بورژوایی است که مبارزه طبقاتی به باور ندارد که دقيقا در همين آخرین شکل جا

 از ُقلل دمکراسی موجود؛ دمکراتيسمی که با هيچ منطقی - ای قطعی خواهد رسيدنتيجه
کند، یک سر و گردن ی از طرف پليس عمل میشدهی تعيينسازگار نيست و فقط در محدوده

  .نمایدبلندتر می
 حکومتی است، و یا اینکه دولت در واقع همان دستگاه» دولت«اینکه منظور از عبارت 

از جامعه منفک گردیده ) در نظام اجتماعی(ی تقسيم کار ای است که بواسطهارگانيسم ویژه
حزب کارگران آلمان، خواهان برقراری یک نظام ماليات «در این عبارات ترسيم شده است که 

انواع ماليات، منبع ) یعنی اینکه. (»باشدعنوان منبع اقتصادی دولت میبر درآمد تصاعدی به
بنابر این باید گفت که این خواست برنامه . اقتصادی چيز دیگری جز دستگاه حکومتی نيست

باشد، عمدتًا ، که البته همين االن در سویس موجود می)مورد نظر برنامه(برای دولت آینده 
رداری طبقات فرض برخوماليات بر درآمد در جامعه اساسًا بر پيش) اعمال. (تحقق یافته است

داری، ی سرمایهفرض برقراری جامعهمختلف اجتماعی از منابع مختلف مالی، و لذا بر پيش
 به -طلبان نظام مالی در ليورپولاز این رو، هيچ جای تعجب نيست که اصالح. استوار است

 هم دقيقا همان خواستی را مطرح -) Gladstone(رهبری بورژوائی برادران گالدستون 
  . که در برنامه آمده استکنندمی

  
موارد زیر و اخالقی دولت خواهان ی حزب کارگران آلمان بهعنوان بنياد فکر: "ب 

  :است
و ، مدارسدر همگانی اجباری حضور از سوی دولت، تأمين آموزش ابتدايی همگانی و برابر  -١

  ."آموزش رايگان
آيا واقعاً بر اين باوراند که ؟ نهفته است، چه افکاری در پس اين کلمات؟ آموزش ابتدايی برابر

ی ی همهآموزش برا)  فقط میتوان در همين باره سخن گفتفعًال و (ی امروزجامعۀ در 
يا اينکه خواست اين برنامه آن است که سطح آموزش طبقات ؟ طبقات میتواند برابر باشد

ی  شرايط اقتصادتنها با که در واقع - نازل آموزش ابتدايیسطح به باالجبار فرادست جامعه نيز 
  . تقليل یابد- استکارگران مزدبگير و دهقانان سازگار 

حضور در مدارس اجبار همگانی به ": آموزش رايگان، و حضور در مدارساجبار همگانی به "
  اياالت متحده بهدر دبستان سطح تا و در سوئيس آموزش رایگان امروز در آلمان و حتی همين 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلمه شرافتمندانه را به مارکس ، خوانده میشدند" شرافتمندان"ها کاز آنجا که گروه آيزناـ *
   م- استعنوان کنايه به کار برده

  
  
  
  

آموزش عالی نيز ، امريکای در بعضی از ايالتهاشاهد آنيم که اگر . استاجرا درآمده مرحلۀ 
از محل نا است که مخارج آموزش طبقات فرادست نيز اين تنها بدان مع، است" رايگان"



 

همين نکته در مورد خواست الف بند اتفاقًا، . میشودپرداخت مالياتی عمومی ی درآمدها
عدالت در امور جنائی اجرای . نيز مصداق میيابد" رايگان عدالتی اجرا"پنجم برنامه مبنی بر 
زنند می تماماً بر محور اختالفات ملکی دور حقوقی نيز تقريباًی پروندهها، همواره رايگان بوده

شود آن است و سوالی که در اینجا مطرح می. آیدمیو فقط در ميان طبقات فرادست بوجود 
  های عمومی بپردازند؟از هزینهخود را دعاوی قضایی بايد ثروت هم آيا صاحبان که 

با (ی دارس حرفهاکه مشد میخواستار آن بایست حداقل میپاراگراف مربوط به مدارس 
  .در کنار مدارس مقدماتی تشکيل گردد) و عملیی نظری دورهها

، تأمين تعريف يک قانون عامبنابه اينکه . اعتراض داردی جا" آموزش ابتدائی توسط دولت"کال 
ی عهدهرا بهعلمی و غيره ی رشتهها، تعيين معلمين، تعيين صالحيت مدارس ابتدايیهزینۀ 

اين ضوابط قانونی رایج است نظارت بر اجرای مانطور که در آمريکا و يا هدولت گذاشتن، 
کليسا ! فرق دارد با اين که دولت را به کار تربيت مردم منصوب نمائيم، بازرسين دولتیتوسط 

اين . در امور آموزشی محروم ساختی يکسان از هرگونه نفوذی و دولت را بايد به گونها
در اینجا، چرا که دولت صادق است، آلمان پروس ی مخصوصاً در مورد امپراطورمسئله 

در عين حال در اين (برعکس، خود به یک آموزش سفت و سخت از سوی مردم نياز دارد 
قبالً ، است" دولت آينده) "برنامه(مخاطب ادعای پوچ بسنده کرد که رابطه نمیتوان به اين 

  ).در باره این مفهموم به تقصيل اشاره شد
گروه ی آلوده به ایمان چاپلوسانهاين برنامه يا ، تمام ظواهر دمکراتيکرغم هر حال، بهبه

يا ماالمال از يک اعتقاد دمکراتيک به معجزه و شايد هم ترکيبی از ، السالیها به دولت است
  .با سوسياليسم بيگانهاندگی به یک اندازه قدر مسلم آنکه همه. باشداين دو 

چرا ، حال ببينم که آمدهی ذکر" علومی آزاد"وس از قانون اساسی پری در يکی از پاراگرافها
  ؟در اين برنامه نيز دوباره عنوان شده استخواست و چگونه همين 

کسی ) Kulturkampf) (١٣(اصطالح پيکار فرهنگیدوران بهاگر در اين !" ی عقيده آزاد"
تواند بگوید ن نمیاش بياندازد، مطمئنًا جز ایهای کهنهکالمبخواهد ليبراليسم را به یاد تکيه

در . خود را برآورده سازدجسمانی دينی و ی هر کس بايد بتواند بدون دخالت پليس نيازها: که
به اش را نسبت بايد آگاهیی به هر قيمتی که شده يک حزب کارگر) برنامه(، اما، اين رابطه

انواع و ن با مدارا کردجز ی چيز" ی عقيدهآزاد"وائی ژکه مفهوم بورواقعيت ابراز نماید اين 
ی خود ترجيحًا نوبهبهبايد ی چنين برنامها. نيستآن، مذهبی ی عقيده از نوع اقسام آزاد

مصمم است که اين برنامه که حال آن. مذهب رهائی بخشدی را از جادوبکوشد تا عقيده 
  .ننهد" یوازژبور"ی محدودههای قدمی فراسو

کلی برنامه روال برنامه با ی ضميمهچرا که ، باالخره به پايان بررسی خود نزديک شديم
  .مطالب نيز طبعاً مختصر خواهد بودبدین سبب منطبق نيست و 

  
  "یعادی روزانهکار  "-٢

ی کار روزانه(به چنين خواست نامشخص و مبهمی ی هيچ حزب کارگری، در هيچ کشور
در شرايط ی دبلکه احزاب همواره تلقی خود را از مدت روز کار عااست، بسنده نکرده ) عادی

  .معين ساختهاند، مشخص
 

  "محدوديت کار زنان و منع کار کودکان" -٣
کار زنان از قبيل تعيين ی روز کار بايد همواره متضمن ضوابطی برای تعيين معيار واحد برا

ی به زيرا در غير اينصورت حاصل چنين معيار واحد، باشدو غيره، ساعات کار و استراحت آنها 
که از لحاظ شد فعاليت زنان در شاخههائی از توليد مانع که انجاميد هد جز اين نخوای چيز

همين بوده است، اگر منظور برنامه . آنان مناسب تلقی نمیگرددی جسمی يا اخالقی برا
  .گفته میشدست صراحتًا میبايپس قاعدتا 

  .کودکان ضرورت مبرم داردذکر محدوديت سنی در اینجا ". منع کار کودکان"
طرح چنين ، بنابر این، ناسازگار استگ، صنايع بزرواقعيت وجودی کار کودکان با منع عمومی 

اگر امکان  حتی - چنين خواستیتحقق . بيش نيستای و زاهدانهچ پوی خواستی عمالً آرزو
در صورت اعمال ضوابط سفت و سخت بر کار روزانه زيرا ،  خواستی ارتجاعی است-داشتمی



 

اعمال دیگر اقدامات ایمنی در حمایت از کودکان، ترکيبی های سنی مختلف و بر اساس گروه
عنوان تواند بهالزم است؛ ترکيبی که می) آنان(همراه با آموزش ) کودکان(اوليه از کار توليدی 

  .ی کنونی، عمل نمایدیکی از کارآمدترین ابزارهای تغيير جامعه
 

  "کارگاهها و صنايع خانگی، نظارت دولت بر کارخانهها" -٤
قطعاً بايد خواسته میشد که بازرسان تنها از ،  در نظر گرفتن سرشت دولت آلمان پروسبا

در صورت این حق را داشته باشد که دادگاهها قابل عزل باشند و هر يک از کارگران ی سو
و باالخره اينکه بايد خواسته ، خواستار تعقيب آنان گردند، قصور بازرسان در انجام وظيفه

  .ز ميان دکترها انتخاب گردندمیشد که بازرسان ا
  
  "زندانيانی تنظيم بيگار "-٥
و فرعی ی يک خواست ثانوی، تنظيم بيگاری زندانيان عمومی يک حزب کارگری برنامۀ برا

، میشد که هدف نه آن است که از ترس رقابتصریحًا عنوان بايد ولی در هر حال، . است
گونه تمایلی به محروم که هيچبویژه اینو د عادی مثل حيوان رفتار شوبا مجرمين مجاز گردد تا 

اين حداقل . اصالح خویش، وجود نداردبهعنوان تنها راه ی از کار توليد) زندانيان(آنان ساختن 
  .است که میتوان از سوسياليستها انتظار داشتی چيز

  
  )"کارفرما(پذیری قانون مؤثر مسئوليت "-٦

  چيست؟) کارفرما(پذیری مسئوليت» ثرمؤکه منظور از قوانين «شد عنوان میبايد 
بهداشتی و ی، ضوابط عادی روزانهدر ضمن بايد خاطر نشان کرد که هنگام بحث پيرامون کار 

تنها زمانی ضرورت ) کارفرما(پذیری قانون مسئوليت. ايمنی کارخانهها از قلم افتاده بود
  .ايمنی زير پا گذاشته شوندضوابط میيابد که اين 
  .ی آن استی الابالی و شلختهويراستار، ضمائم برنامهگی دیگر یژه، وخالصه آنکه

  
Dixi Er Saluavi Animan Mean  

  )حرف خود زدم و روح خود رها کردم(
  

  . نوشت١٨٧٥مارکس اين اثر را در آوريل و يا اوايل ماه مه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٤(نامه انگلس به ببل 
  ١٨٧٥ مارس ٢٨ تا ١٨، لندن

  



 

بيست و سوم فوريه شما رسيد و از خبر سالمتی شما بینهايت امۀ مورخۀ ن: ببل عزيز
  .خوشحال شدم

، شما دچار شدهايمی متأسفانه ما نيز به گرفتار، جريانات وحدت خواسته بوديدبارۀ نظرم را در
ما ی ما نفرستاده است و دانستههای چرا که نه ليبکنشت و نه هيچ کس ديگر اطالعاتی برا

مطلبی ، اولين باری برا، پيشهفتۀ حدود يک . ان مطالب روزنامهها استفعالً محدود به هم
بسيار شگفتزده ، مورد بحثبرنامۀ مضون ما از ! اين جريانات در مطبوعات ظاهر شدبارۀ در

  .شدیم
داده است و ک مشتری حزب ما قبالً بارها به السالیها پيشنهاد آشتی و يا حداقل همکار

. روبرو شده است* هاسلمنها و تلکهها ، هاسن کلورهارانۀ متکببارها هم با پاسخ منفی و 
خود در آشتی بار اینقاعدتاً میبايست بديهی باشد که اگر اين آقايان ی، با چنين سابقها
با در نظر ، البته. شده باشندمهلکی دچار ی به گرفتاربایستی میقاعدتاً ، پيشقدم شدهاند

ه به ما حکم میکرد که با تعيين قيد و وظيف، اين آقايانشدۀ گرفتن شخصيت شناخته
استفاده میکرديم و مانع میشديم که آنها بتوانند بار ديگر ی شرطهائی کافی از اين گرفتار

میبايست با آنها . موقعيت متزلزل خود را به خرج و زيان حزب ما در ميان کارگران تثبيت کنند
ميزان تمايل آنان به طرد ی در گروبرخورد میکرديم و وحدت را ی و بیاعتمادی در نهايت سرد

 ١٨٦٩برنامۀ و باالخره قبول اصول ، "مساعدت دولتی"مفهوم ک تر، سکتاريستیی شعارها
حوزۀ و در ی نظرزمينۀ در . فعلی آن قرار میداديمشدۀ و يا حداقل طرح تجديد نظر ک آيزنا

که برعکس اين بل، از السالیها بيآموزدی حزب ما مطلقاً نمیتواند چيز، اصول يک برنامه
شرط اول وحدت بايد اين میبود که . از ما بيآموزندی السالیها هستند که بايد نکات بسيار

و مهمتر از همه ، يگر السالی نباشندبعبارتی دالسالیها سکتاريسم خود را کنار بگذارند و 
حداقل آن را ی، را کامآلً طرد کنند و يا اين که با تجديد نظر" مساعدت دولت"اين که يا اکسير 

طرح برنامه مؤيد . رندوبه عنوان يک اقدام موقتی و گذرا در کنار اقدامات متعدد ديگر به شمار آ
صد بار جلوتر از السالیها ی از لحاظ نظردر عين حال که اين واقعيت است که طرفداران ما 

بعبارتی، . رسندها نمیوجه به پای السالیهيچبه ، سياسیی گرلهحيحيطۀ در هستند، 
  !بار ديگر گول نا شرافتمندان را خوردند"** افتمندانشر"

کارگر تمام طبقۀ پُر طمطراق و از لحاظ تاريخی نادرست السال که در قياس با نظریۀ اين ، اوالً
چنين حکمی تنها در برخی . پذيرفته شده است) در برنامه(ارتجاعیاند تودۀ طبقات ديگر يک 

از قبيل انقالب پرولتاريائی هم چون انقالب ی موارددارد، یعنی در موارد استثنائی صحت 
جامعه را به شکل دلخواه خود و نه تنها دولت ی وازژکه در آن بوری کمون و يا مثالً کشور

خود اين قالب را تا حد غايی نوبۀ به  دمکراتيک نيزی وازژکرده باشد بلکه خردهبوری قالبريز
  .تکميل کرده باشد
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کارگران ی يکی از سوسيال دمکراتها و از رهبران اتحاديه) ١٩٠٦- ١٨١٢( هاسن کلور -  *

  .م. آلمان و از پيروان سرسخت السال بود
يکی از نشريات ی يکی از سردمداران گروه السالی بود و سردبير) ١٨٤٤متولد (هاسلمن ـ 

حزب سوسيال دمکرات آلمان بود و در مدتی نيز عضو . پيروان اين مسلک را بهعهده داشت
  .م.  بهعنوان يک آنارشيست از حزب اخراج شد١٨٨٠سال 

  .م. يکی از رهبران نهضت السالی در آلمان بود) ١٨٩٣-  ١٨١٧(تلکه ـ 
  

شرح حال آيزناکرها به يادداشت ی برا. آيزناکر استفاده میشدی اين لقبی بود که براـ **
  .م. د در پايان کتاب رجوع کني۶شماره 

  
  
  
  
  



 

چگونه ، مرتجع تعلق داشتتودۀ دمکراتيک نيز به خيل ی وازژخردهبور، ولی اگر مثالً در آلمان
 People's( از طريق حزب مردم -با اين طبقهسالها حزب سوسيال دمکرات کارگران توانست 

Party) (میتواند کم و بيش تمام ) ٩(چگونه است که ولکستات. کندی همدلی و همکار) ٨
يعنی از فرانکفورتر زايتونگ ، دمکراتی واهاژخردهبورروزنامۀ سياسی خود را از ی محتوا

)Zeitung Frankfuter)(و باالخره چگونه است که حداقل هفت خواست اين ؟ اقتباس کند) ١٠
وائی تطبيق ژحزب مردم و دمکراسی خردهبوری برنامه مستقيماً و دقيقاً با خواستها

است که حتی نمیتوان ، و یک و دو اسی اول تا پنجمسيی منظور من خواستها؟ میکند
  . ندانست)١٦(وا دمکراتيکژبورهای جزو خواستيکی از آنها را 

  
آنهم از ، عمدتاً مطرود گشته استی، اصل بينالمللیبودن سرشت نهضت کارگر، ثانياً
از اين اصل حمايت و ، پنج سال در دشوارترين شرايط، کسانی که شکوهمندانهی سو

عمدتاً به برکت موضع ، آلمان در جنگ اخيری نهضت کارگر. انی کرده بودندپشتيب
؛ اروپائی قرار گيردی در صف مقدم نهضت ها) ١٧(تانترناسيوناليستی راستين خود توانس

اما، . دادیسته از خود نشان نمیشای تا به این حد رفتارکجای دیگر واقعا که پرولتاریای هيچ
تمام کشورها مورد تأکيد و حمايت قرار ی پرولتاريای يسم از سوحال  که اصل انترناسيونال

گرفته و دولتها نيز به همان نسبت به سرکوب هرگونه تبلور اين انترناسيوناليسم در هر 
اگر چنين ! و طرد کندک کارگر آلمان میبايد اين اصل را تر، طبقۀ سازمانی کمر بستهاند

اندازی تار ؟ چشمچه باقی خواهد ماندی ليسم کارگراز انترناسيوناخواستی انجام گيرد، دیگر 
و مبهم، آنهم نه حتی از همکاری آتی کارگران اروپا در راستای رهایی خویش، نه، بلکه 

ی ایاالت متحده«در چهارچوب » هاالمللی خلقبرادری بين«اندازی تار و مبهم از چشم
  )١٠!(شما بورژواهای ادعایی انجمن صلح »اروپا

طراحان . (اصوالً ضرورت نداشتبه این شکل، ت که سخن گفتن از انترناسيونال شکی نيس
به اين ی چيز، ١٨٦٩سال برنامۀ عقبنشينی از مفاد ی حداقل میتوانستند به جا) برنامه

کشور خود عمل ی اول در محدوده مرزهاوحلۀ گرچه حزب کارگران آلمان در : مضمون بگويند
اروپا و مخصوصاً اظهار مطالب نادرست محق ی ولتارياو در صحبتکردن از طرف پر(میکند 
و آماده است تا بوده با اين حال به واقعيت پيوند خود با کارگران ديگر کشورها واقف ، )نيست

 حتی اگر خود -چنين مسئوليتهائی. اين پيوند را بپذيردهای ناشی از مثل گذشته مسئوليت
مسئوليتهائی از از جمله . ماستۀ تاً بر عهد طبيع- را جزئی از يک انترناسيونال هم ندانيم
اين که ، اطمينان حاصل کردن از از اعتصابشکنیی قبيل کمک در مواقع اعتصاب و جلوگير

تبليغ و مبارزه ، خارجی مطلع سازندی نهضتهادیگر کارگران آلمان را از ، حزبیی ارگانها
چنين در صورت بروز و باالخره ، حکومتیی عليه امکان بروز مجدد جنگ بين خاندانها

  .١٨٧١ و ١٨٧٠ی همچون سالهای اتخاذ رفتار شايستهاهایی، جنگ
، بر آنان تحميل گردد" قانون آهنين مزدها"طرفداران ما اجازه دادند تا مفهوم السالی ،  ثالثاً

کارگران بطور ، طبق اين نظريه. منسوخ استی اقتصادیۀ حال آنکه تکيهگاه اين قانون يک نظر
  زيرا برحسب قانون ، ل مزد را دريافت میکنندمتوسط حداق

البته اين استدالل خود (،  تعداد کارگران همواره بيش از حد الزم است،*جمعيت مالتوس
با ذکر جزئيات ثابت کرده است که قوانين حاکم ، ولی مارکس در کتاب سرمايه). السال است

مانی قانون ديگر غالب میشود گاه اين قانون و ز، بر مزد بسيار پيچيدهاند و بهتناسب شرايط
  و خالصه اينکه اين ، بلکه برعکس کامالً انعطافپذيراند، و اين قوانين نه تنها آهنين نيستند

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معتقد بود که آهنگ رشد جمعيت ، کشيش و متفکر محافظهکار انگليسی، مالتوس* 
، جمعيتی افزايش تصاعدی ئی است و در نتيجهبهمراتب سريعتراز آهنگ رشد منابع غذا

جمعيت زايد را نابود خواهد ساخت و تعادلی ، باالخره جنگ و  قحطی و ديگر بليات طبيعی
   م- برقرار خواهد کرد

  
  
  



 

  
السال در دفاع از ی استداللها. چند جمله ختم کرد به -  مثل السال- مبحث را نمیتوان

و در واقع (ريکاردو به عاريت گرفته شده است از مالتوس و ، "قانون آهنين مزدها"ی تئور
صفحۀ مضمون اين استدالل را میتوان در ). نظريات ريکاردو هم در اين زمينه تحريف شدهاند

در ، ولی مارکس. سراغ گرفت،  به نقل از يکی از جزوات ديگر السالAbbeiterlesebuckپنج 
با پذيرفتن نظريه ، به اين ترتيب. السال را رد کردی مفصالً اين تئور، "انباشت سرمايه"بخش 

نادرست همراه با استداللهائی نادرست را ی ما در واقع يک تئور، السال" قوانين آهنين"
  .پذيرفتهايم

  
 بهعنوان تنها -  در عريانترين شکل آن- را" مساعدت دولت"مفهوم السالی ، اين برنامه، رابعاً

عنوان ،  سرقت کرده است*هبوشو همانگونه که السال آن را از ، خواست اجتماعی خود
بهخوبی بيهودگی مطلق اين خواستها را قبالً افشا کرده ک حال آنکه برا، میکند
! عليه آن موضع گرفته بودند، و تمام فعالين حزب نيز هنگام مبارزه با السالیها) ١٨(است

چرا که انترناسيوناليسم را تا سطح نازل  ،حزب ما متصور نيستی حقارتی بيش از اين برا
،  پائين آورده است- خواهیجمهوری واژبور یک - شۀبوحد  سوسياليسم را تا و **گآماند گو
سوسياليستها و در مخالفت با آنان اين خواستها را مطرح کرده  فريبی که برای بوشها
  .بود

ی میتواند قدمی در ميان اقدامات الزم برا" مساعدت دولت"مفهوم السالی ، البته در غايت
هموار ساختن راهحل "شد که در برنامه به شکلی نارسا و بهعنوان رسيدن به هدفی با

مسايل ی، ما در سطح نظری  گوئی که هنوز برا- توصيف شده است" اجتماعیمسئلۀ 
از ميان ی حزب کارگران آلمان برا: پس اگر گفته میشد که! اجتماعی الينحلی وجود دارند

یکند و در اين راه خواهان تأسيس طبقاتی مبارزه می و تمام تفاوتهای برداشتن کار مزد
و صنعتی در سطح کشور است و از هر اقدامی در اين جهت ی توليد کشاورزی تعاونیها

   .گذاشتنداعتراض نمیی السالیها هيچگونه محلی برا، برای حمايت میکند
  

ی از طريق اتحاديهها، کارگر بهعنوان يک طبقهطبقۀ در برنامه از سازماندهی ، خامساً
بمثابه زيرا اتحاديه . اساسی استنکتۀ حال آنکه اين يک ، نيآمده استی ذکری، کارگر

کارگران با مرۀ که از طريق آن مبارزات روزست، تشکلی پرولتارياراستين طبقاتی تشکل 
سرمايه شکل میگيرد و در آن کارگران خود را آموزش میدهند و حتی در ميان ارتجاعیترين 

با در نظر گرفتن اهميت . ر هم شکستن آن ميسر نيستد، هم) مثل پاريس کنونی(شرايط 
از آن در برنامه میرفت و ی بود که ذکری به نظر ما ضرور، روزافزون اينگونه سازمانها در آلمان

  .آن در سازمان حزبی منظور میشدی شايد حتی جائی برا
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
که از نظريهپردازان ی  تاريخنويس فرانسوسياستمدار و) ١٨٦٥-  ١٧٩٦(بوشه * 

  . م-مسيحی بهشمار میرفتی سوسياليستها
  م. يک روزنامهنگار دمکراتمسلک آلمانی بود) ١٨٩٧-  ١٨٢٠(گ گو** 

  
  
  
  
  
  
  

ولی ، طرفداران ما صورت گرفت تا رضايت السالیها جلب شودی تمامی اين اقدامات از سو
آنها تنها حاضر شدند که مشتی ؟ دادندالسالیها به کدام عقبنشينی تن ، در مقابل



 

خواستهائی چون . ناروشن و صرفاً دمکراتيک در برنامه گنجانده شودی خواستها
که در سوئيس وجود دارد و امروزه بيشتر يک مد روز است و " مستقيم مردمی انتخابات با رأ"

، مردمز سوی  امديريتشد گفته میاگر حاال . آن استفوائد احتمالی آن بيش از ی زيانها
  .کم چيزی بود و چندان بد نبوددست

  
ی از قلم افتاده آزادی تمامی اشکال ليهشرط اودر این برنامه، درست مثل مورد باال، پيش

خود رسمی و اداری تمام اعمال در قبال صاحبمنصبان بايد که، تک تک و آن این: است
. مسئول باشندموجود، قانونی در مقابل دادگاهها و برحسب موازين نسبت به هر شهروندی 

ليبرالی ترسيم -ی بورژواچون آزادی علوم و آزادی عقيده در هر برنامههایی همکه خواستاین
ست که به شرح مفصل آن ربط، موضوعیبها و بیست کمشده و لذا ذکر آن در برنامه امری

  .پردازمنمی
دولت ، آنی در مفهوم دستور. ه استدولت آزاد مردم به دولت آزاد تبديل شد، در اين برنامه

به ديگر . عمل کامل برخوردار باشدی آزاد دولتی است که در مقابل شهروندان خود از آزاد
همه وراجی در باید از این. استی دولت آزاد همان دولت استبداد، در اين مفهوم، سخن

عنای حقيقی مآن، دولت بهکه در ) پاريس(پس از کمون وصف دولت دست برداشت، بخصوص 
، را به رخ ما میکشيدند" دولت مردم"آنارشيستها دائماً مفهوم . کلمه منسوخ گردیده بود

حال آنکه مارکس در کتاب خود عليه پرودون و نيز در مانيفست کمونيست مشخصاً اعالم 
خود مضحمل و باالخره ناپديد ی دولت به خود، کرد که با آغاز نظام سوسياليستی در جامعه

گذرا است که در جريان مبارزه ی دولت در حکم نهاد، از آنجا که در دوران انقالب. خواهد شد
ی چيز" دولت آزاد مردم"لذا سخن گفتن از ، دشمن بهکار میرودی سرکوب و کنترل قهری برا

هدف آن نه ، تا زمانی که پرولتاريا کماکان از دولت استفاده میکند. جز تکرار مهمالت نيست
و دقيقاً زمانی که سخن گفتن از ،  در جهت سرکوب دشمنان استبلکهی در خدمت آزاد

به . دولت در آن زمان ديگر وجود خارجی نخواهد داشت، دولت در دستور روز قرار گيردی آزاد
  استفاده Gemeinwesenژۀ وا،  دولتمفهوم ی اين خاطر ما پيشنهاد میکنيم که بهجا

  .کرداستنباط را " کمون"ی  مفهوم فرانسوه بهخوبی میتوان همانژچرا که از اين وا، شود
ی  که بهجااصطالح مشکوکی است" اجتماعی و سياسیی حذف هرگونه نابرابر: "عبارت

، دو منطقه و حتی دو محله، بين دو کشور. نشسته است" محو هرگونه تفاوت طبقاتی"
ين وجود خواهد داشت و گرچه میتوان در جهت تخفيف و تعديل ای همواره نوعی نابرابر

 *نآلپايمنطقۀ  ساکنان . از ميان برداشتن کامل آن ميسر نيستاما، . گام نهادی نابرابر
جانبۀ اين تلقی يک ریشۀ . همواره شرايط زندگی متفاوتی از ساکنان جلگهها خواهند داشت

ی، آزاد"همان شعار کهن ، هایسوسياليستی بهعنوان سرزمين برابرجامعۀ از ی فرانسو
از تکامل و در شرايط زمانی و مکانی خود ی گرچه اين شعار در مرحلها. ستا" یبرادری، برابر

، سوسياليستیاوليۀ مکاتب جانبۀ ولی امروزه بايد آن را مانند تمام نظرات يک ، موجه بود
ايجاد سردرگمی در ، رواج اينگونه شعارهای تنها نتيجه، زيرا از يکسو. پشت سر گذاشت
بيان مطلب بدست آمده ی برای دقيقتری امروزه شيوهها، ديگری و از سو، اذهان مردم است

  .است
آن را میتوان مورد انتقاد قرار کلمۀ کلمه به ، نگارش اين برنامهنامفهوم گرچه به لحاظ سبک 

البته سرشت اين برنامه چنان است . ولی فعالً به ذکر همين نکات بسنده خواهم کرد، داد
 نه مارکس هيچگاه نخواهيم توانست حزبی را که بر نه من و، که اگر مورد تصويب قرار گيرد
بلکه بعداً موضعی را که بايد علناً در . مورد تأييد قرار دهيم، اساس آن استوار گشته باشد

بايد در نظر داشت که در خارج از . مورد تأمل و تعمق قرار خواهيم داد، قبال آن اتخاذ کنيم
  . دمکرات کارگران آلمان شناخته میشويمحزب سوسيال گفتۀ آلمان ما مسئول هر قدم و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م). در اروپا است( منظور مناطق کوهستانی سلسله جبال آلپ - *
  
چنين بر میآيد که ما پاسخگو و ، از کتاب باکونين تحت عنوان دولت و آنارشيسم، مثالی برا

 Denokaatsches) ١٩(کنشت از زمان آغاز هستيم که ليبی سبکسرانهاگفتۀ مسئول هر 
Wochenblattاعمال ( چنين تصور میکنند که ما از اينجا تمام  مردم.  بر زبان آورده است



 

بهخوبی میدانيم که ما عمالً هيچ ، شما و من هر دو حال آنکه، را هدايت میکنيم) حزب
 عمدتاً در جهت تصحيح ،نداريم و اگر قبآلً هم دخالتی میکرديم داخلی حزبر دخالتی در امو
ولی شما بايد خود بدانيد که . بود که از نقطه نظر ما حزب مرتکب میشد یایاشتباهات نظر

در حکم يک نقطه عطف است و به همين لحاظ ما جبراً از قبول هرگونه مسئوليت  اين برنامه
  .مورد حزبی که آن را بپذيرد سرباز خواهيم زد در

يک ، ولی بههر حال.  حزب کمتر از اعمال واقعی آن استرسمی يکبرنامۀ معموالً اهميت 
در بر آن اساس نيان میافرازد تا جهاآنرا جديد در حکم  پرچم نوينی است که حزب برنامۀ 

 آنطور که اين برنامه در قياس - يک حزب هيچگاه نبايد، برنامۀ بنابراين. ندکنت قضاومورد حزب 
ی بايد عکسالعمل کارگران کشورها،  در عين حال. گامی به پس باشد- بودک آيزنابرنامۀ با 

سوسياليست آلمان در مقابل ی ديگر را نيز نسبت به اين برنامه و نيز تسليم شدن پرولتاريا
  .الساليسم مد نظر داشت

. بيش از يک سال پايدار نخواهد ماند، پديد آيد) برنامه(به اعتقاد من وحدتی که براساس اين 
و " قانون آهنين مزدها" ما بايد تن به تکرار احکام السالی از قماش حزبی آيا زبدهترين مغزها

حتی اگر متفکران حزب هم ؟ خود شما چطور به اين کار تن دادهايد؟ بدهند" مساعدت دولت"
اطمينان دارم که ، در عين حال. مردم آنها را مسخره خواهند کرد، بدهندی تن به چنين کار

 یبرای يهود* ککه شايلوخواهند کرد ی تهها پافشارالسالیها همانقدر در مورد همين نک
  ! میکردی يک پوند گوشت پافشار

به اين ترتيب بار ديگر انشعاب خواهد شد و در اين رهگذر ما تنها هاسلمنها و هاسن کلورها 
اين انشعاب باعث تضعيف ما و تقويت . ساختهايم" شرافتمند"را بار ديگر ء و تلکهها و شرکا

سياسی خود را از دست خواهد داد و ديگر هيچگاه آبروی حزب ما . السالی خواهد شد
چرا که خود زمانی آنها را ، نخواهد توانست با تمام قوا به مبارزه عليه مفاهيم السالی بپردازد

و باالخره اگر السالیها بار ديگر ادعا کنند که حزب آنها . در صدر پرچم خود قرار داده است
آنان ی در حمايت ادعای اين برنامه سند، وا هستندژاران ما بوراست و طرفدی تنها حزب کارگر

، السالیها در آن گنجانده شدهی اقدامات سوسياليستی برنامه جملگی از سو. خواهد بود
، را بر آن افزوده استی وازژدمکراسی خردهبوری حال آنکه حزب ما تنها خواستها

  .قلمداد شده است" ارتجاعیتودۀ "که در همين برنامه بهعنوان بخشی از ی ایوازژخردهبور
آن را ، اين نامه را داشتهامنۀ چون نمیخواستم به نادرستی تصور شود که قصد ارسال مخفيا

بهعنوان بزرگداشت سالروز تولد ، نزد خود نگه داشتم تا اينکه شما را در اول آوريل
ی   او نيز ترديدهارسيد که در آنک از برای پيش نامهای چند. از زندان آزاد کنندک، بيسمار
اين ، به اين خاطر. خود را در مورد برنامه اظهار داشته بود و مايل بود نظريات ما را بداندی بنياد

، شما ارسال دارد تا به اين ترتيبی او میفرستم که او بعداً آن را برای نامه را نخست برا
 هم **رامی روا براحقايق را بیپرده و بیپ. او الزم نباشدی جداگانه برای نوشتن نامها

او تا کار از کار نگذشته بود حتی يک . ليبکنشت فرستادمی هم برای مختصرنامۀ . نوشتم
حال (بخشيد ما ننوشت و به اين خاطر هرگز او را نخواهم ی کلمه هم در مورد اين جريانات برا

ا قرار آنکه رام و ديگران در اين مدت فکر میکردند که او جزئيات اطالعات را در دسترس م
  ). داده است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* - )SHYLOCK(اثر شکسپير است که در ی تاجر ونيزی نمايشنامهی  يکی از شخصيتها
  . م-اول در صحنه ظاهر میشودی پرده

  
 به عضويت هيئت تحريريه ١٨٧٥آلمان بود که در سال ی رام يکی از سوسيال دمکراتها - * *

  م .  سوسيال دمکرات درآمدارگان حزب
  

البته سبک کار ليبکنشت هميشه همين بوده و مکاتبات متعدد و مجادلهآميز من و مارکس با 
کار واقعاً ناشايستی کرده و ما به هيچ او ولی اينبار ، او نيز از همينجا ناشی شده است
  .وجه با او همراهی نخواهيم کرد



 

البته با هم زندگی خواهيم کرد و اگر هوا ، ا بگذرانيدترتيبی بدهيد تا تابستان را حتماً اينج
که قاعدتاً پس از اقامت طوالنی ، يکی دو روز هم میتوانيم به کنار دريا برويم، مساعد باشد

  .  شما در زندان برايتان بسيار مفيد خواهد بود
  .ا.ف، دوستانهی با سالمها

  :استزير به شرح ه آدرس آن نقل مکان کرده کی راستی مارکس اخيراً به آپارتمان جديد
 LONDON, MAITLENO PARK. CRESCENT CRESCENT,NORTH-WEST  ۴١   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  کائوتسکی. انگلس به کنامه 
  ١٨٩١بيست و سوم فوريه ، لندن

  



 

حث بهتر است به ب. پريروز مرا دريافت کردهايدنۀ قاعدتاً تبريکات عجوال: کائوتسکی عزيز
  .پردازيمب* مارکسی يعنی همان يادداشتها، مشترکمانعالقۀ مورد مسئلۀ پيرامون 

بی اساس از آب ، بيم آنکه اين يادداشتها سالحی در اختيار دشمنان ما قرار خواهد داد
با ، دامن زده میشودی پليدی زمينهها به تعبيرها و شايعههاهمۀ گرچه اين روزها در . درآمد

اين يادداشتها در مخالفان ما اين بود که از اين انتقاد از خودِ بیامانِ حزب اينحال تنها تأثير 
را ی حزبی که بتواند تاب چنين انتقاد: آنها قاعدتاً با خود چنين میگويند. زده شوندتما شگف
سطور ی اين نکته را میتوان از البال! برخوردار باشدای بايد از چه قدرت درونی، بياورد

و ديگر ) کرمو در ضمن بهخاطر ارسالشان متش(ی ايم فرستادروزنامههائی که بر
در حقيقت هدف من هم از انتشار اين سند . استنباط کرد، روزنامههائی که در دسترس بود

اين سند احتماآلً در برخی از اشخاص پ من بهخوبی میدانستم که چا. جز اين نبودی چيز
اين تأثير منفی اجتنابناپذير بود و ، ولی به اعتقاد من، خواهد گذاشتی منفی بهجای تأثير

. آن میدانستم) تأثيرات منفی(اين سند را بهمراتب بيشتر از ی مادی محتوا) ارزش(بهعالوه 
اين سند را خواهد داشت و حدس میزدم ) انتشار(همچنين میدانستم که حزب تاب تحمل 

نگاشتن اين نامه که امروزه هم بهخوبی میتواند زبان بیپروائی که پانزده سال پيش در 
به اين ی و باالخره اينکه میدانستم با غرور و سرافراز، و تحمل کندک دررا بود گرفته بهکار 

؟ داشتشهامتی چنين ی کدام حزب ديگر: آزمايش قدرت خواهيم نگريست و خواهيم گفت
و   Arbeiter Zeitung) ٢٠(وینی ساکسونی و ی روزنامههاعهدۀ ظاهراً بهی چنين کار

Zuricher Post واگذار شده است.  
رساله را پ مسئوليت چا) ٢١  (Neue Zeiteی ۀ بيست و یک نشریهالبته اينکه در شمار

ی ولی فراموش نکنيد که تحريک اوليه از سو، مؤيد کمال لطف شما است، بهعهده گرفتهايد
را تمام مسئوليتها ، من شما را به اينکار وادار کردم و به اين خاطری من بود و تا حد

اختالف نظرهائی وجود داشته ، البته همواره ممکن است که در مورد جزئيات. میپذيرم
  .باشد

را نيز ی  تغيير دادهام و حتی اگر ديتز نکات ديگربود** من هر آنچه مورد اعتراض شما و ديتز
فکر میکنم در اين زمينه انعطاف خود را به شما نشان . حاضر به تغيير آن بودم، قيد میکرد

من ايجاب میکرد که نکات اصلی ، وظيفۀ البته زمانی که برنامه مورد بحث قرار گرفت. هامداد
اين وظيفه مخصوصاً زمانی ضرورت . برسانمپ به چا)  بارهدر این مارکس ی يادداشتها(

بدون سر و صدا ، )٢٢" (هال"در گزارش خود به کنگره ، يافت که ليبکنشتی بيشتر
مطلق ملک مچون هرا رد استفاده و استناد قرار داد و آن بخشهائی از اين نوشته را مو

چون مارکس قاعدتاً با . با برخی از نکات آن به مجادله پرداخت، و حتی بدون ذکر نامدانسته 
من بود که ، وظيفۀ میکردء شده را افشای اين نظريات دستکار، استناد به مطالب اصلی

ر آن زمان اسناد الزم را در دست نداشتم و متأسفانه د. بزنمی او دست به چنين کاری بهجا
  .فراوان آن را يافتمی تنها پس از جستجو

السالیها شده ی کينهنوشتهايد که ببل به شما گفته که برخورد مارکس با السال موجب 
داستان واقعی را نمیدانند و ، ولی شما بايد بدانيد که اين افراد. شايد چنين باشد، است

 گناه من چيست اگر آنها.  مطلع ساختن آنها صورت نگرفته استیظاهراً اقدامی هم برا
، ساليان درازی نمیدانند که اسم و رسم السال تنها حاصل اين واقعيت بود که مارکس برا

  آثار خود جا بزند و السال همی عمالً به السال اجازه داد که حاصل تحقيقات مارکس را بهجا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.  منظور البته همان نقد برنامه گوتا است- *
های سرشناس آلمان  و بنيانگذار بنگاه یکی از سوسيال دمکرات) ١٨۴٣ ـ ١٩٢٢(ـ دتيز **

  م. ها بودانتشاراتی سوسيال دمکرات
  
  
 
 

من بهعنوان . اين تحقيقات را تحريف کرد، چندانی نداشتی چون دانش اقتصاد، در اين ميان
بيست و شش سال پيش السال به تاريخ . رکس بايد به وظائف خود عمل کنموصی آثار ما



 

ولی مصون ماند، انتقاد تاريخی ، او از گزند )٢٣(ی گرچه در دوران قوانين اضطرار. پيوست
باالخره زمان آن فرا رسيده که تاريخ قضاوت خود را اعالم کند و موقعيت السال در مقابل 

  .مارکس روشن گردد
نمیتواند ، واقعی السال را کتمان و مقام واقعی او را تجليل میکندۀ که چهری اسطورها

هرگونه استنباط احتمالی ما در مورد رغم به. بهصورت يکی از اعتقادات ثابت حزب درآيد
السال . بههر حال نقش تاريخی او کامالً مبهم است، خدمات السال به جنبش

ۀ السالی که از پروند، سوسياليست در هر قدم السال عوامفريب را بهدنبال دارد
.  همواره از پشت نقاب السال تشکيالتچی و فعال رخ مینمايدHatzfielt) ٢۴(هاتسفيلد

و ک افراد مشکوحلقۀ همان تمايل در محصور کردن خود در ، همان خباثت در انتخاب وسيله
او در رفتار ، که میتوانند بهعنوان وسيله مورد استفاده قرار گيرند و بعد رها شوندی فاسد

در عمل يک دمکرات مبتذل پروسی با تمايالت شديد ، ١٨٦٢او تا سال . مشهود است
و ناگاه به علل کامالً ) بررسی می کردمرا او به مارکس ی همين اواخر نامهها(بناپارتی بود 
تنها پس از گذشت کمتر از دو . و شروع به فعاليت و تحريک نموده تغيير جهت داد، مشخصی

حمايت کنند و دست به ی وازژ شد که کارگران از سلطنت عليه بوراو خواستار آن، سال
به السال ی نيز از لحاظ شخصيت شباهت زيادک زيرا بيسمار، زدک با بيسماری دسيسهباز

 ،*دابعاد اين دسيسهها چنان بود که اگر السال شانس نمیآورد و مضروب نمیش. داشت
، تبليغاتی السالی در نوشتهها. دبدون شک فرجامی جز خيانت به جنبش در انتظار او نبو

درآميخته اش آنچنان با تفسير اغلب غلط، درستی که از مارکس اقتباس کردهی نقطهنظرها
آن بخش از کارگران که از قضاوت . که به سختی میتوان اين دو را از يکديگر تشخيص داد

میشناسند تنها السال را در دو سال آخر فعاليتاش ، مارکس در مورد السال دلگير شدهاند
ولی صرفاً به لحاظ وجود . اعجاب و تحسين مینگرندۀ و اين دو سال را هم تنها از ديد

من بود که باالخره نظر وظيفۀ . انتقاد تاريخی نمیتواند سکوت اختيار کند، اينگونه تعصبها
، فعالً  مارکس را در مورد السال روشن کنم و خوشبختانه اينکار صورت گرفت و از اين لحاظ

و فکر میکنم که انتشار م در دست داری ديگری خودم کارها، بهعالوه. خوشحالم" الًکام"
خود مؤثر خواهد بود و به ديگران نيز ی مارکس در مورد السال به خودی اين قضاوت بیپروا

نخواهد بود و ی راه گريز، البته اگر شرايط ايجاب کند. جرأت خواهد داد که در اين راه گام نهند
  .السال پايان بخشمۀ به اسطور، هميشهی  که يکباره و برامجبور خواهم شد

 Neueبلند شده و سانسور سر و صداهائی ک، در رايشتا، واقعاً جالب است که تازگیها
Zeit) در دوران قوانين است که اين گروه ی آيا اين روح ديکتاتور. را طلب کردهاند) عصر جديد

ی هم بود و به نحو شايستهای ن ضرورآن زماکه (ضدسوسياليستی بار ديگر حلول کرده 
؟ است** از سازمان منضبط قديمی فون شوايترزی يا اينکه يادگار، )عمل درآمدمرحلۀ به
پس از رهائی ، درخشانی است که علم سوسياليستی آلمان راعقيدۀ واقعاً چه هر حال، به
ی ازهاتی سوسياليستیضدبه انقياد قانون ک، سوسياليستی بيسمارضدشر قانون از 

البته ما . همان مسئوالن حزب سوسيال دمکرات هستند، درآوريم که طراحان و مجريان آن
  کاری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن جان خود را از ی انگلس به يک دوئل عشقی است که السال در نتيجهی  ظاهراً اشاره- *
   م- دست داد

  
ردمداران السالیها در نهضت آلمان بود و مدتی يکی از س) ١٨٧٥- ١٨٣٣( شوايترز - **

او با پيوستن . رياست يکی از مهمترين تشکيالت اين فرقه را بهعهده داشت) ١٨٧١- ١٨٦٧(
ش اهنگامی که ارتباط، ١٨٦٢اين تشکيالت به انترناسيونال اول مخالف بود و باالخره در سال 

  .م. رديداز اين تشکيالت اخراج گ، شدء با مقامات حاکم پروسی افشا
  
  
  
  

  *.شان درازتر نکننداز گليمرا آنها پایشان که  ایمکرده



 

منتظر شرح ليبکنشت  . مرا چندان تحت تأثير قرار ندادVorwarts )٢۵(وروارتس روزنامه مقالۀ 
هر دو ارسال خواهم ی پاسخی برا ، ماند و آنگاه به دوستانهترين لحن ممکناز وقايع خواهم

از جمله (نادرست هست که بايد اصالح شود  نکتۀوارتس تنها چند ورمقالۀ البته در . کرد
در و ) اشتباه مارکس را به اثبات رسانده و غيره ،وقايعسير اينکه ما خواهان وحدت نبوديم و 

بحث را خاتمه يافته ، البته با اين پاسخ. گيرد بايد مورد تأييد قرارهست که نکاتی نيز ، مقابل
به  .بحث کندادامۀ وارد آيد و مرا وادار به ی حمالت و اتهامات تازها مگر آنکه، تلقی خواهم کرد

**. هستم مالکيت خصوصی و دولت، خانوادهء دتيز بگوئيد که دست اندر کار نوشتن منشا
  !ديگر خواسته استمقدمۀ ه  س)٢٦(***امروز هم فيشر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ":درختان نمیتوانند در آسمان برويند"ضرب المثل آمده است اين ، در متن آلمانیـ *

Es IST DAFUR GESORGT ,DASS  DIE BAUME NICHT IN DEM HIMMEl 
  

  .م. چهارم اين اثر بودپ مقدمات چای انگلس مشغول تهيه، در آن زمانـ ** 
 دبير هئيت اجرائيه حزب سوسيال ١٨٩٣ تا ١٨٩٠بين سال ) ١٩٢٦- ١٨٥٥(فيشر ـ ***
اصلی بنگاه انتشاراتی حزب بهشمار ی  گردانده١٩٠٣ تا ١٨٩٣مکرات آلمان بود و از د

  .م. میرفت
  
  
  
  
  

  يادداشتها
 :زير برگردانده شده استنسخۀ از ، گاه با اندکی تلخيص، اين يادداشتها

KARL MARX AND FREDERICK ENGELS .SELECTED  
WORKS .PROGRESS PUBLISHER ,MOSCOW  .١٩٧٣  

  
نادرستی ی نقد برنامه گوتا را به تحرير در آورد تا با گرايشات نظر، ١٨٧٥س در سال  مارک-١

مصالحۀ و از هرگونه کرده مبارزه ، گرفتن بودشکل آلمان در حال ی که در نهضت کارگر
ی وحدت گروههاپایۀ گوتا قرار بود برنامۀ . بهعمل آوردی غيراصولی با پيروان السال جلوگير

مخالف بیامان ، در عين تأييد نفس اين وحدت، ر گيرد و مارکس و انگلسگوناگون قرای کارگر
برخی از دربارۀ مارکس نظرات مهمی ، در اين اثر. و غيراصولی بودندی نظری سازشها

، کمونيسمی ويژگیها، کارگری طبقۀ ديکتاتور، مسايل اساسی سوسياليسم
  .اشته استکارگر اظهار دطبقۀ و باالخره حزب ی انترناسيوناليسم کارگر

پ چا. گوتا به تحرير درآوردبرنامۀ هنگام انتشار نقد ، ١٨٩١ انگلس اين پيشگفتار را در سال -٢
، چرا که دقيقاً در همان زمان، اين سند اساسی در آن زمان از اهميت خاصی برخوردار بود

ی بهجا، نوينیبرنامۀ کنگره ارفورت حزب سوسيال دمکرات آلمان در شرف تشکيل بود و 
با مخالفت ، مقدمات انتشار اين سند مهمتهيۀ انگلس هنگام . گوتا در دست تهيه بودرنامۀ ب

ی برخی از رهبران سوسيال دمکرات آلمان چون کائوتسکی روبرو شد و به تقاضا و پافشار
ک، مارکس به برا، نامۀ همراه با نقد برنامه گوتا... قسمتهائی از سند را حذف کرد، آنان

برنامۀ از نقد پ تنها يک چا، در زمان حيات انگلس. رسيدپ نيز به چا، ١٨٧٥مه مورخ پنجم ماه 
  .گوتا منتشر شد

دو گرايش موجود در ، در اين کنگره.  تشکيل شد١٨٧٥ ماه مه ٢٧ تا ٢٢گوتا بين  کنگرۀ -٣
 تحت Eisenaيعنی آيزناکرها  ، يعنی حزب سوسيال دمکرات کارگران، آلمانی نهضت کارگر

از ، که پيرو السال بود، عمومی کارگران آلماناتحادیۀ و ليبکنشت از يکسو و ی ببل رهبر
متحد شدند و حزب سوسياليست کارگران را تشکيل دادند و به نفاق و تفرقه در ، سوئی ديگر
، مارکس و انگلس از اين برنامهی کوبندۀ انتقادهارغم به. آلمان پايان بخشيدندی نهضت کارگر

  .غييراتی بهتصويب کنگره رسيدمضمون آن با مختصر ت



 

 تشکيل ١٨٩٠ دوازدهم تا هجدهم اکتبربين" اله"آلمان در ی  کنگره سوسيال دمکراتها-٤
کنگرۀ نوينی تهيه گردد و سه ماه قبل از تشکيل برنامۀ کنگره مقرر داشت که طرح . شد

  .ارفورت منتشر شود تا مورد بحث سازمانها و مطبوعات حزبی قرار گيرد
در اين کنگره .  تشکيل شد١٨٧٢بين دوم تا هفتم سپتامبر اول انترناسيونال " کها " کنگره-٥
 کنگره در دست مارکس و فعاليت اينی رهبر.  سازمان شرکت داشتند١٥ نماينده از ٦٥

و ناسالم ئی واژمبارزات مارکس و انگلس عليه گرايشات خردهبور، در اين کنگره. انگلس بود
آنارشيستها انگيز تفرقهی فعاليتها، ی رسيد و بهطور مشخصبه اوج نوينی جنبش کارگر

را میتوان گ تصميمات کنگره ها. محکوم شد و رهبران اين فرقه از انترناسيونال اخراج گشتند
  .گوناگون بهشمار آوردی مستقل در کشورهای سرآغاز تشکيل احزاب کارگر

، آلمانی سوسيال دمکراتهابا شرکت ی  حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان در کنگرها-٦
ک  در شهر آيزنا١٨٦٩اين کنگره بين هفتم تا نهم اوت . اتريش و سوئيس اعالم وجود کرد

حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان آيزناکرها نيز خوانده ، تشکيل شد و به اين خاطر
يونال اساساً با اصول مورد تأييد انترناس، که در کنگره به تصويب رسيدی برنامها. میشدند

  .اول انطباق داشت
کتاب باکونين تحت عنوان دولت و آنارشی مورد اشاره است که اول بار در سال ،  در اينجا-٧

  .رسيدپ  در سوئيس بهچا١٨٧٣
ی وازژو بوری وازژ تشکيل شد و عناصر دمکراتيک طبقات خردهبور١٨٦٥ حزب مردم در سال -٨

اين حزب با وحدت . اهی گسترده داشترا در بر میگرفت و مخصوصاً در جنوب آلمان پايگ
پروسیها مخالفت میکرد و ی دمکراتيک متمرکز و تحت استيالی آلمان در شکل يک جمهور

  .شامل پروس و اتريش بودگ، خواستار تشکيل يک دولت فدرال آلمان بزر
ولکستات روزنامۀ  ولکستات بنگاه انتشاراتی حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان و ناشر -٩
ی  مرکزارگان، ولکستاتروزنامه . يگر نشريات حزب بود و مديريت آن را ببل بهعهده داشتو د

ی  به سردبير١٨٧٦ تا سپتامبر ١٨٦٩حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان بود که بين اکتبر 
  .آن سهمی بهعهده داشتندۀ ليبکنشت انتشار يافت و مارکس و انگلس نيز در ادار

بود که ليبرالها و ) پاسيفيست( سازمانی صلح طلب یصلح و آزادیۀ  اتحاد-١٠
اتحاديه معتقد بود که با تشکيل .  ايجاد کردند١٨٦٧خواهان سوئيس آن را در سال یجمهور

، اينگونه نظرات نادرستعۀ کرد و با اشای میتوان از بروز جنگ جلوگير" اروپاۀ اياالت متحد"
  .ساختطبقاتی راستين خود منحرف میۀ تودهها را از مبارز

 در برلن ١٩١٨ تا ١٨٦١ی ارتجاعی بود که در سال هاروزنامۀ  نوردويچ الگماين زايتونگ يک -١١
ک اين روزنامه در حکم ارگان دولت بيسمار، شصت تا هشتادی بين دههها. منتشر میشد
بيستم ماه مارس ۀ در شماری مارکس در اينجا مشخصاً به مقالهاۀ اشار. بهشمار میرفت

  . است روزنامه١٨٧٥
 در پاريس منتشر میشد و ارگان پيشهوران و ١٨٥٠ تا ١٨٤٠بود که بين ی  آتليه ماهنامها-١٢

  .کارگران سوسياليست مسيحی بهشمار میرفت
١٣- kamp Kultur) اقدامات فرهنگی دولت ی واليبرالها براژنامی است که بور) پيکار فرهنگی

ظاهراً هدف اين اقدامات پديد آوردن . دهفتاد قرن اخير انتخاب کرده بودنهۀ در دک بيسمار
اين عمدۀ بخش ، ارتجاعیی بهقصد تقويت قدرتهاک، بيسمار. فرهنگی غيرمذهبی بود

  .مورد تجديدنظر قرار داد، هشتاددهۀ اصالحات را در 
انگلس به ببل بين هيجدهم تا بيست و هشتم مارس نوشته شد و مبين نظر  نامۀ -١٤

نادرست و ی انگلس نيز در اينجا محتوا. بودی د طرح پيشنهادمارکس و انگلس در مورک مشتر
کوبنده ی که ريشه در مفاهيم و نظريات السالی داشت به باد انتقاد، برنامه رای فرصتطلبانه

  .راستين را در مقابل آن قرار دادی گرفت و نقطهنظرها
 ١٨٦٥رات بود که از دمکی واهاژخرده بور روزنامۀ "فرانکفورتر زايتونگ اوند هاندلس بالت" -١٥
  . منتشر میشد١٩٤٣تا 
حزب کارگران آلمان : "انگلس استاشارۀ گوتا مورد برنامۀ اين بند از طرح ،  در اينجا-١٦

  :خواستار مواد زير بهعنوان بنياد آزاد دولت است
که به سن ی تمام افراد ذکوری برا، با اوراق مخفی، برابر و همگانی، مستقيمی  حق رأ-١

  .بايد در تمام انتخابات ملی و محلی انجام گيردی گيریاين رأ.  سالگی رسيدهاندبيست و يک



 

  .مستقيم توسط مردم با حق طرح و رد لوايحی  قانونگذار-٢
تمام . ارتش موجودی خلق بهجای هاشا آموزش نظامی همگانی و جايگزينی ميلي-٣

تمام . اتخاذ گردد مردم تصميمات مربوط به جنگ و صلح بايد در نشستی از نمايندگان منتخب
  .اجتماع و احزاب بايد لغو گردد، مطبوعاتی مخصوصاً قوانين مربوط به آزادی، قوانين اضطرار

  .اجرا شود) مردمی برا(رايگان طور به قوه قضائيه بايد در دست مردم باشد و عدالت -٤
  :حزب کارگران آلمان خواستار موارد زير بهعنوان بنياد آزاد دولت است"
  .و رايگانی آموزش اجبار: توسط دولت،  آموزش رايگان همگانی و برابر-١
  ".ی عقيدهآزاد. تفکر علمیی  آزاد-٢
  
صورت ) ١٨٧٠- ١٨٧١( اشاره به جنگ ميان دولت پورس و فرانسه است که در سال -١٧

  .پذيرفت
 : به. ک.  ر-١٨

W .Bracke, Der Lassalelsche Vorschlag Braul Nschweig, 1973  
  
يکی از نشريات کارگران آلمان بود که به ) دمکراتيکنامۀ هفته ("دمکراتيش وخن بالت" -١٩

اين هفتهنامه .  منتشر میشد١٨٦٩ تا ١٧٦٧ليبکنشت در شهر اليبزيک بين سال ی سردبير
در سال . نقش مهمی در پيدايش حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان بهعهده داشت

نام " ولکستات"حزب تعيين شد و ی هنامه بهعنوان ارگان مرکزاين هفتک آيزناۀ در کنگر، ١٨٦٩
اين روزنامه مقاله ی مارکس و انگلس نيز گاه برا) ٩ۀ به يادداشت شمار. ک. ر. (گرفت

  .مینوشتند
نامههائی ، ١٨٩١سوسيال دمکراتيکی است که در فوريه ی انگلس به روزنامههاۀ  اشار-٢٠

  :اين روزنامهها عبارت بودند از. ندندرساپ گوتا به چابرنامۀ در تأييد نقد 
ارگان حزب سوسيال دمکراتيک اتريش بود و ، اين روزنامه): Arbeiter Zeitung( آربيتر زايتونگ - 

نود قرن دهۀ اول ی در سالها. میشد و آدلر سردبير آن بودپ  در وين چا١٨٨٩از سال 
  .اين روزنامه مقالههائی از انگلس را منتشر ساخت، نوزدهم

سوسيال دمکراتيک روزنامۀ يک ) Sachiss Che Arbeiter Zeitungs( ساکيس آربيترزایتونگ -  
دهۀ میشد و در اوائل پ اچ) BRESDEN(در شهر درسدن ، ١٩٠٨ تا ١٨٩٠آلمانی بود که از 

  .بود" جوانان"ارگان گروه شبه آنارشيستی ، نود
 ١٩٣٦ تا ١٨٧٩اتيک که از سال سوسيال دمکرروزنامۀ يک ): Zuricher Post (  زوريکر پست - 

  .در شهر زوريخ منتشر میشد
  
ارگان تئوريک حزب سوسيال دمکرات آلمان که از ) (Die Neue Zeitتسايت ی نووی  دا-٢١

مقاالتی ، ١٨٩٤ تا ١٨٨٥ی  در شهر اشتوتگارت منتشر میشد و بين سالها١٩٢٣ تا ١٨٨٣
  .رساندپ از انگلس را بهچا

  .سوسيال دمکراتيک هال ارائه کردگرۀ کن ليبکنشت گزارشی به -٢٢
. اجرا درآمدمرحلۀ  در آلمان به١٨٧٨ اکتبر ٢١عليه سوسياليستها در " یقانون اضطرار "-٢٣

را منع ی و نشريات کارگری تودهای سازمانها، اين قانون تمام تشکيالت سوسيال دمکراتيک
ی و فشارهانشريات سوسياليستی ضبط و سانسور شد ، بر حسب اين قانون. میکرد

ی نهضت تودهای به لحاظ فشارهائی که از سو. آمدعليه سوسيال دمکراتها وارد ی زياد
  . اين قانون لغو شد١٨٩٠در اول اکتبر ، وارد آمدی کارگر
است که السال ) Sophie Hatzfield (  "کنتس سوفی هاتسفيلد"طالق ۀ  اشاره به پروند-٢٤

ی السال در دفاع از يکی از اعضا. گاه بود وکيل او در داد١٨٥٦ تا ١٨٤٦های لبين سا
راه اغراق گزيد و موقعيت آنان را به مبارزات مردم ستمديده ، سابقهدار اشرافیی خانوادهها
  .تشبيه کرد

سوسيال روزنامۀ  يک (Uorwarts Berliner Volksblatt) " ور وارتس برلينر ولکسبالت "-٢٥
 تحت همين عنوان ١٨٩١ و تا سال  تأسيس شد١٨٨٤دمکراتيک آلمانی بود که در سال 

  .حزب سوسيال دمکرات آلمان شدی ارگان مرکز، ١٨٩١انتشار يافت و از سال 



 

رسيد و در پ  در اين روزنامه بهچا١٨٩١ی است که در سيزدهم فوريهی اشاره به سرمقالها
برنامۀ مارکس از ی انتقادی آن نارضايتی گروه پارلمانی سوسيال دمکراتها از يادداشتها

  .گوتا و ارزيابی او از نقش السال بيان شده بود
 انگلس را از تصميم دبيران حزب مبنی بر منتشر ،فيشر، ١٨٩١فوریۀ مورخ بيستم نامۀ  در -٢٦

اين ی ساختن سه اثر مارکس و انگلس مطلع ساخت و از او تقاضا کرد که پيشگفتارهائی برا
  .          آثار تهيه کند
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