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 Political  سياسی

  
 نيلن: نويسنده
 ن فروتنيدکتر غالمحس:  ازبرگردان
 جاويد: فرستنده

  ٢٠١۶ جنوری ٢٨

  وسيوني ۀ جزوۀدربار

٢  
 :به ادامۀ گذشته

  .ميبخش متھم کنيوس را به بی تفاوتی در قبال جنبش ھای رھائيونيد بود اگر د خاطر نشان شود که ناروا خواھيالبته با

 ان دريکی از رھبران بوميال دمکرات روی سکوت آنھا در قبال اعدام يون سوسيان گناھان فراکسيکه او در م حال آن

ام به مناسبت يقک يدن به ي به علت مبادرت ورزًظاھرا(انگشت می گذارد " انت به وطنيخ"کامرون تحت عنوان 

" ال دمکراتيسوس"گری که به ين و اراذل دين، لژيبرای حضرات لگ(د می کند يکأًو در جای ديگر مخصوصا ت )جنگ

سم حق ياليبرای سوس: "ولی با کمال صراحت ابراز می دارد. که خلقھای مستعمرات ھم خلق ھستند) دارند شھرت

ن المللی حق ملتھای يسم بياليسوس". "ش، محفوظ استينوشت خو مستقالنه سرتعيينآزادی ھر خلقی، حق  استقالل و

ن ملتھائی را خلق کند وھمانا ياما فقط اوست که می تواند چن ت می شناسند،يمستقل، متساوی الحقوق را به رسم آزاد،

 خاطر لف بدرستیؤ، چنانچه م"زيسم نيالين شعار سوسيا. ش تحقق بخشدي سرنوشت خوتعيينمی تواند به حق  اوست که

است يس آنچه موجود است، بلکه راھنما و محرکی برای سيگر، نه تقديسم دياليھمانند جملگی شعار سوس"می کند،  نشان

ال ي سوسۀ که فکر می کنند ھمئیم آنھاينيپس می ب). ٧٨ و ٧٧ص :" (استيدگرگون کننده، انقالبی پرولتار فعال،

ال يسم گرفتار آمده اند که عده ای از سوسيوری از مارکسکاتي با ھمان تنگ نظری به کارالمان دمکراتھای چپ

سم ھم ياليش حتی در سوسي سرنوشت خوتعيينگر حق ملل را در يافته اند، و ديلھستان بدان دست  لند وادمکراتھای ھ

 اشتباه در نيالندی و لھستانی ا ھمخصوص منشاء ۀدر ضمن دربار. سر می برنده می بياشتباه عظ نفی می کنند، در

دا يھن ربط پي دفاع از مۀمسألوس دچار اشتباه می شود به يوني افکار ۀگری که رشتيمورد د. است گر سخن رفتهيجای د

  .اسی است ي مرکزی سۀمسألستی ياليطول جنگ امپر ن ھمانا دريا. می کند

  : دو چندان کرد  را در تنھا شکل درست آن مطرح نموده است،مسألهن يکه حزب ما ا نينان ما را به ايوس اطميوني

 خصلت غارتگرانه، اسارتتوجه به ن مخالفت با يستی است، وايالين جنگ امپريھن در ايا مخالف دفاع از ميپرولتار

 و(سم در مقابل آن يالي امکان و ضرورت قرار دادن جنگ داخلی به خاطر سوس توجه بهن جنگ، بايآور و ارتجاعی ا

 ستی کنونی را درياليک طرف خصلت جنگ امپريوس از يوني. رديصورت می گ) ن جنگ داخلیيل آن به چنيتبد

 ب دچار شده است ويگر به اشتباھی عجينی خاصی افشاء می کند ولی از طرف ديزبيک جنگ ملی با تيرت با يمغا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

باور نکردنی  به نظرمی !  ملی به ھم ببافدۀک برناميسمان ي از آسمان و ر کنونی ملی وريغده است برای جنگ يکوش

ن و کائوتسکی به خاطر چاپلوسی در برابر بورژوازی، يال دمکراتھای رسمی از انواع لگيسوس. ت دارديسد، اما واقعر

بد، يستی جنگ بفرياليضجه می زد تا بلکه توده ھای خلق را در مورد خصلت امپر" تھاجم "ۀش از ھمه درباريکه خود ب

کائوتسکی که ھم اکنون به انسانھای ساده لوح و .  می پرداختند"تھاجم"ن استدالل يت ھر چه تمامتر به تکرار ايبا جد

استناد می " استدالل"ن يوسته است، ھنوز ھم به ايون پيسي به اپوز١٩١٤نان می دھد که از اواخر سال يزود باور اطم

 ۀم ومبارزتھاج" که  در رد اين استدالل يونيوس مثالھای  بسيار آموزنده ای عرضه می دارد  در اثبات اين! ديجو

له و تظاھر يکی وسيند، نفی نمی کنند، بلکه يچنانچه افسانه ھای رسمی می گو گر را،يد کيخ اجتماعی يطبقاتی درتار

ه ژاکوبن ھا نمودند و بورژواھا در سال يبوربن ھا در فرانسه تقاضای تھاجم خارجی را عل: مثالھا  ".گری استيد

  :نوشت "  فرانسهجنگ داخلی"مارکس در .  کمون  هي عل– ١٨٧١

 زیين چي و اکنون معلوم می شود که ا  کھن ھنوز قادر به آن بود، جنگ ملی استۀن جھش حماسی که جامعيبزرگتر"

 ر اندازد، و برای پس زدن آن کافیيخأ طبقاتی را به تۀن منظور که مبارزيک شعبده بازی خالص فقط به اينبود مگر 

  )٥ (".ی شعله ور شود طبقاتی در جنگ داخلۀاست که آتش مبارز

و ".ر فرانسه استيک ھمه اعصار، انقالب کبياما مثال کالس: " نوشت١٧٩٣وس با اشاره به سال يوني نھا ھمهياز ا

 ابای طبقاتی استح بی مۀچنانچه قرون متوالی شھادت می دھند، نه حکومت نظامی، بلکه مبارز :ری می شوديجه گينت

 ن سد در مقابلين محافظ و بھتريروی اخالقی توده ھا بھتريھامت قربانی دادن و ندار کران اعتماد به نفس، شيکه با ب

  .ل می دھد يدشمنان خارجی کشور را تشک

ک بحران يند که از کشور خود در  اال دمکراتھا موظفيبله، سوس: "ن استيرد، چنيوس می گيوني عملی که ۀجينت

ش مرتکب گناھی بزرگ شده يال دمکرات مجلس راي سوسونينجاست که فراکسيو در ا. خی دفاع کننديوتار بزرگ

ما در ساعت خطر به : "فات کامل اعالم داشتي با تشر١٩١٤ت گس ا٤خ ي خود به تارۀيانيکه در ب نيعبارت از ا است،

ھن ين خطر به ميوی درساعت بزرگتر. کن در ھمان لحظه سخنان خود را منکر شدي، ل"م کرديخود پشت نخواھ ھنيم

ستی را به يالين جنگ امپري اۀعلل واقعی پشت پرد: ن بود که يھن ايفه در قبال مين وظيرا در آن ساعت اوليز. کرد پشت

ھن احاطه شده بود، يه مين سوء قصد علي آن اۀک را که به واسطيپلماتيھن پرستانه و ديب مي اکاذۀنشان دھد، ھال او

َبدرد، با کسان شوم خواھد بود، تا ي به المانن جنگ برای خلق يت در اروزی و شکسيان دارد که پيصدای بلند و رسا ب َ

ح فوری و يزد، ضرورت تسليق حکومت نظامی به مقابله برخيھن از طريت اختناق در ميدر مقابل حاکم ن حديآخر

ندگان مردم را در تمام طول مدت جنگ ي نماۀل دائمی جلسيد، تشکيغ نماي جنگ و صلح تبلۀخلق را دربار ریيم گيتصم

 ن کند،يمأندگان را توسط خلق تيل نماوندگان مردم و کنتري دولت را توسط نماۀارانيل ھوشوخواستار شود تا کنتر ًوکدام

 ھنيثر از مؤطور مه ک خلق آزاد می تواند بيرا که فقط ياسی را خواھان شود، زيبرانداختن فوری دستبرد به حقوق س

ارتجاع  گر حفظيا به عبارت ديه يش و ترکيعنی حفظ اتريستی جنگ، يالي امپرۀخود دفاع کند، و باالخره در مقابل برنام

السال   مارکس، انگلس وۀ ، برنام١٨٤٨ سال یًمی واقعا ملی وطن پرستان و دمکراتھاي قدۀ، برنامالماندر اروپا و در 

می بود  خواھانهيًقعا آزادًش کشور حمل می شد، که واقعا ملی، وايشاپيستی در پيبا ین بود پرچمی که ميا. را قرار دھند

  ....ا قرار می داشت ين المللی پرولتارياست طبقاتی بي و ھم با سالمانن سنتھای يو در تطابق با بھتر

ندگان ينما ک که باعث شديا، آن تصادم تراژين المللی پرولتاريھنی و ھمبستگی بين منافع مين معمای بغرنجی که بيبنابرا

 - بورژوا ن، مگر پنداریيًست مگر صرفا تلقيزی نيوندند، چيستی بپياليبه جناح جنگ امپر" با قلبی ماالمال از غم"ما 

ھماھنگی  ن المللی پرولتری خواه در جنگ و خواه در صلحيھنی و منافع طبقاتی بيان منافع مي عکس مهب. ستیيوناليناس
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مصرانه  ندگی کردن ھر چهيتی و نما طبقاۀدتر مبارزيدن ھر چه شدي آنھا وسعت بخشی ھر دوۀالزم: کامل موجود است

  ."ال دمکراسی است ي سوسۀتر برنام

 اشتباھی که در اظھارات وی موجود است، چشم را آزار می دھد و اگر عوامل آشکار و. وسيونين است استدالالت يچن

دست  ام و تمام تۀدزه با شادی دشمنانيان مارتف و چخيسم، حضرات پلخانوف و چشنکلی، و چه بسا حتی آقاينھان تزار

 که خود را از نيست، بلکه فقط در فکر ايک چيقت تئوريکه حق نيابا از احوس دراز کنند، بی ميونيسوی سخنان ه ب

 ید ما مشروحانه به منشاين کنند، بايند، کارگران را گمراه سازند، اگر بخواھند چنيمخمصه برھانند ، آثار جرم را بزدا

  .م يوس بپردازيوني اشتباه کيتئور

شھاد می کند که يشرو پي پۀاو به طبق". ميقرار دھ" ملی ۀک برناميستی ياليجنگ امپر" در مقابل"شنھاد می کند، يوی پ

 ـــبورژوا انقالب نی يطور عه ب المان چه در فرانسه و چه در ١٨٤٨ و ١٧٩٣در سال ! نده توجه کنديگذشته و نه به آ به

، "ملیً واقعا "ۀخی، منطبق بود با برناميت تاري امور در موقعنیيعت يوقعن ميا. ک در دستور روز قرار داشتيدمکرات

ۀ ن عناصر بورژوازی و تودي به توسط انقالبی تر١٧٩٣ بورژوازئی دمکراسی آن زمان، که در سال –عنی ملی ي

 ن زماندر آ.  دمکراسی مترقی اعالم گشتۀ از طرف مارکس به نام مجموع١٨٤٨رنجبران به تحقق در آمد و درسال 

  .بخش ملی قرار داده شدند يک، جنگھای آزادي دمکرات- انقالبی نی يطور عه ب فئودالی جنگھای -در جنگھای دودمانی

  .خی آن دوران ين بود محتوای وظائف تاريچن

  اگر از ضرباتی–تکامل به جلو . گری حاکم استي دنیيعن کشورھای اروپا، اوضاع ين، بزرگتريشرفته ترياکنون در پ

 انقالب، در جھت ستیياليسوس ۀ تنھا در جھت جامع–م يًمی توانند جنبش را موقتا به عقب پرتاب کنند بگذرکه 

می   بورژوازیهيعلک جنگ يشرو، تنھا ياز موضع تکامل به جلو، از موضع طبقات پ.  قابل تحقق استستیياليسوس

 گر دريرد، به عبارت ديشرفته، قرار گيار پيسه داری بيستی، در مقابل سرمايالي امپر- تواند در مقابل جنگ بورژوا

 امکانک حرکت جدی به جلو يبدون آن ه بورژوازی بر سر قدرت، جنگی که يا علي اول جنگ داخلی پرولتارۀدرج

 هيستی علياليک جنگ در جھت دفاع از کشور سوسي امکان –ن و خاصی يط معي فقط تحت شرا–، و سپس ستير نيپذ

 ً و آنھا ھم فورا از طرف ما به خوشبختانه فقط به صورت منفرد(که  یکھائيب بلشوين ترتيبد. کشورھای بورژوازئی

 حاضر بودند خود را در موضع دفاع مشروط، در) توفان - ويسي پرۀ منتسب به روزنام- داده شدند" ويسيپر"افراد 

ماندند،  سم وفاداري بلشومتنبه روزی جمھوری قرار دھند، در واقع يروزمند و پيھن به شرط انقالب پيموضع دفاع از م

باشد، به  ريشرفته اروپا درگيستی قدرتھای پياليک جنگ امپريه ای که در يرا روسيدند، زيانت ورزي آن خروحاما به 

  !ستی خواھد کرد ياليک جنگ امپريز به ھمان ترتيب ينعنوان جمھوری 

می  ک مارکس را به کاريالکتيمی از دي است، تنھا ن تھاجمۀلين وسي طبقاتی بھترۀد، مبارزيکه می گو یوس در جائيوني

ل مشخصی از يک مارکس تحليالکتيد .ح برمی دارد، اما بالفاصله ازآن منحرف می شوديک گام به راه صحيرد، او يگ

در رابطه با ھم ن ي ا- ه تھاجم استيله علين وسي طبقاتی بھترۀکه مبارز نيا. خی مربوطه می طلبديت تاريموقع

ا که بورژوازی را سرنگون می يدر رابطه با پرولتارھم سم را سرنگون می سازد و يح است که فئوداليصحبورژوازی 

ن سبب ي است و بدار عمومیي بس ستمگری طبقاتی صدق می کند،ھرن حکم در مورد ين خاطر که ايدرست به ھم. کند

ن ي طبقاتی است، و تنھا اۀ از مبارزه بورژوازی ھم نوعیيجنگ داخلی عل. ت نمی کندي کفا حاکممشخصبرای مورد 

ر يجمھوری کب. "از خطر جنگ نجات می داد) ک کشور رايتمام اروپا و نه فقط ( طبقاتی است که اروپا را ۀنوع مبارز

وس به يوني. ستی دست می زدياليامپرن اندازه يھم وجود می داشت ،  به جنگی به ١٩١٦ـ ١٩١٤، اگردر سالھای "المان

به  سم، و دوباره ياليه بورژوازی برای سوسيجنگ داخلی عل: ک می شوديً کامال نزدمسألهن يح ايصحجواب و راه حل 
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پنداری او می ترسد  ، می پردازد ، تو١٩١٤،١٩١٥،١٩١٦در سالھای "جنگ ملی "   به خيالبافی يک عقب برگشته

م، باز ھم ي عملی آن بررسی کنً صرفاۀز جنبک، بلکه اي تئورۀ را نه از جنبمسألهحقيقت را تا به آخر بيان دارد چنانچه 

ن ي، دھقانان ھم به ھمالمان بورژوائی، تمام طبقات ۀسراسر جامع. وس کاسته نخواھد شديونياز روشن بودن اشتباه 

ــ دست کم اکثريت دھقانان مرفه ھمين ترتيب در روسيه نيز به احتمال بسيار قوی  به (جنگ بودند  طرفدار ب،يترت

بورژوازی تا ) ستی بودنديالي مسحور بورژوازی امپرًر ظاھراي  ويک بخش  قابل مالحظه از دھقانان فقوميانه حال

و ") ح خلقيتسل(" خلق ۀلي جمھوری، مجلس دائمی، انتخاب افسران به وسۀک برناميتی ين موقعيدر چن. مسلح بود دندان

  .است " اعالم کردن!) "غلط  انقالبیۀک برناميبا ( انقالب راعملکردن، در " اعالم"را  رهيغ

 ١٩١٦ تا ١٩١٤انقالب در سالھای ". ساخت"ت کامل ابراز می کند که انقالب را نمی توان يوس با حقانيونيدر ھمانجا 

  انقالبی،ۀست به نام طبقيبا ین است آنچه ميا. ، در دستور روز قرار داشتمنتجدر دامان جنگ پنھان و از جنگ 

دن يسم که رسيالي سوسۀبرنام:  به اذھان رسانده می شدآن ۀستی قاطعانه، بدون واھمه، برناميبا یم". دياعالم می گرد"

تکار، بورژوازی که خلق را به آالم ناگفتنی يه بورژوازی ارتجاعی، جنايبه آن دردوران جنگ بدون جنگ داخلی عل

 ۀتھائی که در ھر درجي، عملی، فعالر، اصولیيگيتھای پي فعالۀستی درباريبا یر ممکن می باشد، ميمحکوم می کند، غ

دن است قرار ي و در جھت انقالب که در حال رس رانديد و شرط انجام پذيدلخواھی از سرعت رشد بحران انقالبی بدون ق

،  "آرامش درونی" شکستن -٢ رد اعتبارات، -١:  حزب ما آورده شده اندۀتھا در قطعنامين فعاليا. دارند، تعمق می شد

رجوع شود به (ی انقالبی ئه اعمال توده يبانی از کلي پشت- ٥ اعالم برادری سربازان، -٤سازمان مخفی، ک يجاد ي ا-٣

  .به جنگ داخلی می کشد خواه ناخواه ن قدمھا يت تمام ايموفق.) ريت تحريأ ھ١٥٠ ص ، ٢١ آثار ، جلد ، ۀمجموع

 می و برایي قدۀک برناميت، اما نه می برخوردار اسيت عظيخی، بدون شک از اھمي بزرگ تارۀک برنامياعالم 

 شما. ستیيالين المللی و سوسي ب– ئیاي پرولتارۀک برناميی، بلکه المان – ملی ۀ کھنه شد١٩١٤ ـ ١٩١٦سالھای 

که می جنگند به شما اعالم جنگ می  ی کشورھائتمامد، ما کارگران يبورژواھا به خاطر مقاصد غارتگرانه می جنگ

بون ي از پشت تر١٩١٤ت گس ا٤د در يستھا بايالين است محتوای آن نطقی که سوسيا. مسياليجنگ برای سوس م،يدھ

ِمی کردند، سوسياليستھائی که مثل لگين ، داويد ، کائوتسکی ، پلخانف ، گوسده ، سمبات و امثالھم به پرولتاريا  پارلمان ِ
 .خيانت نکرده باشند 

 ت تمام مخالفيوس با قاطعيونيبدون شک . وس شده انديونيه رسد که دو نوع تفکر غلط باعث اشتبا ین به نظر ميچن

 ان پلخانف ھا ازيرد که آقاينخواھد توانست جلو گت ي واقعنيا: ک انقالبی استي تاکتموافقستی و قاطعانه ياليجنگ امپر

ًورا جواب روشن د فين نوع که امکان و احتمال آنھا می رود، بايبه تھمتھائی از ا. وس شاد شونديوني" ھنيدفاع از م" 

  .داده شود

 ال دمکراتھای چپ، حاکميھا، حتی بر سوسيالمانی که بر "ّجو"ًوس مربوط می شود، وی اوال خود را از يونيآنچه به 

 ن اشتباهيھم. (ان دارنديدند شعارھای انقالبی را تا به آخر بيده که از انشعاب ترس و واھمه دارند و می ترسياست، نرھان

 جهيوی نت. ا شکست؟ مرتکب می شوديروزی يکدام بھتر است، پ:  که مسألهن يحاتش در جواب به ايضوس در تويونيرا 

 ای انقالبیين موضع پرولتاريا). رهيش و غيش از پيحات بيخرابی، تسل(ک اندازه بد ھستند يری می کند که ھر دو به يگ

 سفانهأ و مت–ا صحبت می شود يپرولتار" یدخالت انقالب"اگر از . ست استيفيک خرده بورژوازی پاسيست، موضع ين

 گریيد از موضع ًحتما مسألهد ي آنگاه با–لی عام صحبت می کنند ياز آن خ" ن الملليب"وس و رھنمودھای گروه يوني

کشور  ا ممکن است بورژوازی و حکومتي آ-٢ر است؟ يبدون خط شکست امکان پذ" دخالت انقالبی"ا ي آ-١: طرح شود

ارتجاعی  خی جنگھایي تارۀم، و تجربيا ما ھمواره نگفته اي آ-٣، بدون به وجود آوردن ھمان خطر؟ ه کردي را تنبخود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 المانچپ  ال دمکراتھایيجاست، و سوسيک ترس بين يا).  انقالبی را آسانتر می کند؟ۀنمی آموزد، که شکست کار طبق

. ديانجامخواھد  ستھا بدانجاينيال شويه سوسين علشاي اۀتکامل مبارز. و رھا خواھند ساخترھا سازند د خود را از آن يبا

ش ياستواری، به پ شتر، با صداقت ويروی ھر چه بي را مصممانه، با نخودیستھای ينيال شويه سوسيشان مبارزه عليو ا

به سبک و (دست  کيدزه، که با يان مارتف و چخيشان و آقاين ايم، اساسی و مرکزی بين است تفاوت عظيمی برند، چن

دزه و پوترسف را يچخ گريمی افرازند و با دست د" بکنشت ھای ھمه کشورھايبه ل: "پرچم را با درود) لفي اسکواقيس

  !با مھربانی در آغوش می کشند 

د، يفزايکی بيمنشو" تئوری مراحل"ز ي غم انگۀزی از نوع خاطريوس می خواسته است چيونيًثانيا به نظر می رسد که 

 قابل قبولتر آنخرده بورژوازی و برای " عوام پسندتر" انقالبی را از سر مطبوع ترۀناماو خواسته است که انجام بر

  دفاع ازنيبھترچه کسی می خواھد مخالف . ب تنگ نظراني، برای فر"خيب تاريبرای فر"نوعی از نقشه . شروع کند

. رهيغ ، مجلس دائمی واست خلق ن دفاع ارتشي است، بھترالمانر يقی ھم ھمانا جمھوری کبيھن حقيم: قی باشديھن حقيم

  .د يانجام ستی خواھدياليبه انقالب سوس:  بعدۀن برنامه ای، چنانچه مورد قبول واقع شود، به خودی خود به مرحليچن

 ديکأاج به تيخطا بودن آنھا احت.  نموده اندتعيينوس را يونيک يا ناآگاھانه، تاکتين افکاری، آگاھانه يبه احتمال قوی چن

 ک سازمان مخفی ندارد، سازمانی که عادتياحساس می شود که رفقائی در موجود تنھائی وس يوني ۀر جزود. ندارد

 اما. داشته باشد، شعارھای انقالبی را در تفکر خود تا به آخر دنبال کنند و توده را گام به گام با روح آن پرورش دھند

  ضعفۀجيست، بلکه نتيوس نيونيک کمبود شخصی ي -ودن امر از اساس اشتباه خواھد بي فراموش کردن ا–ن کمبود يا

 "تيحسن ن"ری، يستی، خرده گياکاری کائوتسکي رۀي پست و فروماۀ جوانب در شبکۀ است که از ھمالمان چپھای تمام

در انفراد به سر می برند، موفق شده اند، ن که يوجود اوس، با يونيھوادارن . ستھا، احاطه شده اندينسبت به اپورتون

شروی يافت که چگونه به پيآنھا در خواھند . نديسم را آغاز نمايه کائوتسکير قانونی و مبارزه عليه ھای غياعالم شپخ

  .ح ادامه دھند يصح در راه

  "دمکرات-اليک سوسياسبورن" :مطابق متن 

  .افت ينتشار  ا١ ۀشمار"ال دمکرات يک سوسياسبورن" در ١٩١٦بر ودر اکت. ر در آمدي تحرۀرشته  ب١٩١٦ جوالیدر  

  نيلن. ن: امضاء

  : يادداشت ھا

  . نام مستعار روزا لوکزامبورگ –وس يوني -١

 بکنشت برگزار شد،ين در منزل کارل لي در برل١٩١٦ جنوری را که در اول المانن کنفرانس سرتاسری چپھای ي لن-٢

 ه بود مورد قبول کنفرانس واقعه شديکه از طرف روزا لوکزامبورگ تھ" ن الملليب"رھنمودھای گروه . در نظر دارد

  .شد

  منتشر١٩١٩ تا ١٨٩٠ در بريمن، از المانال دمکرات يه، ارگان حزب سوسيومي ۀيــ نشر" روزنامه مردم بريمن  "-٣

  .ستھا افتاد ينيال شويًر نفوذ چپھای بريمن قرار داشت، بعدا به دست سوسي ز١٩١٦می شد، تا سال 

  در سالھای. ديگ منتشر می گردي در برانشو١٩٣٢ تا ١٨٧١ال دمکراسی، از يس سوۀيومي ۀي نشر–" دوستی خلق "-٤

  . ستھا افتادي به دست کائوتسک١٩١٦ بود، در المانال دمکراسی ي بلند گوی چپھا در سوس١٩١۵ و ١٩١٤

  .  ٣١٩ ،  ٣٦١ ، ص  ١٧ آثارجلد  ۀش انگلس، مجموعيدري فر– رجوع شود به کارل مارکس -٥ 

 نستی توفاينيستی لنيمان مارکسساز - ٥٨ يۀنشر 

 


