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 یازندهعنوان سنقش تاریخی پرولتاریا به آشکار کردنمارکس  یآموزهاصلی  یمسئله

ه ک هنگامیرا از  آموزه. آیا سیر حوادث در سراسر جهان این استسوسیالیستی  یجامعه

 کند؟، تأیید میآن را تبیین کردمارکس 

این موضوع را طرح کرد. مانیفست کمونیست مارکس و  4411در  نخستمارکس 

آموزه است که تاامروز مند از این و نظام ممنسج شرحیمنتشر شد،  4414انگلس که در 

صلی ا یوضوح به سه دورهتاریخ جهان به ،امروز نظیری نداشته است. از آن زمان کماکان

از کمون پاریس تا  [2](؛ 4484تا کمون پاریس ) 4414از انقالب  [4]تقسیم شده است: 

 .امروزروسیه تا [ 4091]از انقالب  [3](؛ 4091انقالب روسیه )

 ت.ها چه بوده اسمارکس در هر یک از این دوره یآموزهبگذارید ببینیم که سرنوشت 
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شمار یبیکی از  صرفاً ، بلکهبودن غالب وجههیچمارکس به یآموزهاول،  یدر ابتدای دوره

یسم نارودن عمدتاً همانندسوسیالیستی بود. اشکال سوسیالیسم حاکم های جریانها یا گروه

مبانی ماتریالیستی حرکت تاریخی، ناتوانی در تبیین نقش و  شان از: درکدر روسیه بود

داری، کتمان ماهیت بورژوایی اصالحات دموکراتیک یهسرما یدر جامعه اتاهمیت طبق

 .چز آن و« حق»، «عدالت»، «مردم»سوسیالیستی تحت عبارات متنوع و شبه

 قوبرپرزرقو  التقاطیای کشنده بر اشکال پرسروصدا، ضربه 4414انقالب سال 

ات طبقوجود پرده از سوسیالیسم پیشامارکسی وارد کرد. انقالب، در تمام کشورها 

خواه بورژوازی جمهوری 4414در ژوئن  وقتی. برداشتدر جریان عمل جامعه گوناگون 

وسیالیستی ماهیتی ساز پرولتاریا  فقط، در نهایت نشان داد که آتش گشودبر روی کارگران 

قالل این از استدیگری  ارتجاع. بورژوازی لیبرال صدها برابر بیشتر از هر برخوردار است

 مدام میان که . دهقاناندر برابر ارتجاع زانو زدندهای ترسو هراس داشت. لیبرالطبقه 
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الیسم از الغای بقایای فئود ،در نوسان بودند ییبورژوا سمیبرالیلو  یکارگر یدموکراس

یالیسم سوسهای آموزه. ثابت شد که تمام راضی بودند و به حامیان نظم موجود پیوستند

 .بیش نیست اییاوهطبقه بدون ورزی و سیاستقه بطبدون 

ارت عببه ؛جمهوری :تغییرات بورژوازی را به پایان رساند درتکامل کمون پاریس 

ن به آشکارترین شکل ممکرا دهی سیاسی که روابط طبقاتی شکلی از سازمان دیگر،

 مدیون شجاعت پرولتاریا بود. تحکیم خود را صرفاً سازدنمایان می

 منجرابهی تر به نتایج مشتر و ناکاملپیچیده تکاملیدر تمام کشورهای دیگر اروپایی، 

-84بود. در انتهای دوره اول ) نهایی خود را یافته شکلبورژوایی که  ایجامعه –شد 

ها، سوسیالیسم پیشامارکسی مرده بود. احزاب ها و انقالبوفانتی (، دوره4414

-( و حزب سوسیال4481-82پرولتاریایی مستقل به وجود آمدند: انترناسیونال اول )

 دموکرات آلمان.
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آن و غیاب « آمیزصلح» ویژگیاول  یدوره از( 4482-4091دوم ) یدوره تمایزوجه 

دست شرق هنوز به آن اما تمام شده بود. در غرب های بورژوازی . انقالببود هاانقالب

 بود. نیافته

 شده بود. احزاب رو پیش برای تغییراتِ« آمیزصلح» تدارکاتای از غرب وارد مرحله

ند که از بود هسوسیالیستی که اساساً پرولتاریایی بودند در همه جا شکل گرفته و آموخت

ها و ، نهادهای آموزشی، اتحادیهروزانهو نشریات  بهره ببرندی یبورژواپارلمانتاریسم 

 یافت و شروع بهمارکس پیروزی کامل  یآموزههای تعاونی خود را راه بیندازند. انجمن

 تیمبارزات آاش برای سازی. گزینش و آرایش نیروهای پرولتری و آمادهکردگسترش 

 داشت. پیوستهاما  رامآپیشرفتی 
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را وادار کرد  دشمنانش ،ای بود که پیروزی نظری مارکسیسمدیالکتیک تاریخ به گونه

د تا . لیبرالیسم که از درون پوسیده بود، تالش کرندبپوشابر خود  یمارکسیست یتا جامه

برای  سازی نیروهاآماده یاحیا کند. آنها دوره یخود را در قالب اپورتونیسم سوسیالیست

رایط بهبود شبرای آنان کردند. انکار این نبردها تفسیر می همچون ،نبردهای بزرگ را

د. بو زیبه پشیداری مزدی به معنای فروش حق آزادی بردگان بردگان برای مبارزه با برده

 یبارزهمند، دادمی سر مالک( وبرده میان )یعنی صلح « صلح اجتماعی»صالی  بزدالنهآنها 

شماری در میان اعضای سوسیالیست ن بیاکردند و... . آنها هوادارطبقاتی را انکار می

 داشتند.« دلسوز»پارلمان، مقامات جنبش طبقه کارگر و روشنفکران 
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 ها اپورتونیست آورد، بربزرگ جهانی در آسیا سرهای وفانتحال، هنگامی که بااین

به  «دموکراسی» در شرایطها وفانتو عدم ضرورت « یصلح اجتماع»توانستند بابت نمی

وقوع پیوست. انقالب در ترکیه، ایران و چین از پی انقالب روسیه به خود تبریک بگویند.

. هر ستیش در اروپا «پیامدها»و ها وفانتی دوره کنیمای که ما در آن زندی میدوره

 هایشان رادندان« متمدن»در کمین جمهوری بزرگ چین، که کفتارهای هم سرنوشتی 

قدیمی را  رعیتی-تواند نظام اربابکنند باشد، هیچ نیروی در این دنیا نمیمیتیز برایش 

ز بین آسیایی اها را در کشورهای آسیایی یا نیمهبازگرداند یا دموکراسی قهرمانانه توده

 ببرد.

 سببهببودند،  اعتنابیای سازی و پیشرفت مبارزات تودهکه به شرایط آماده آنانی

م میدی و آنارشیسوداری در اروپا به نعلیه سرمایه نهایی یتأخیرهای طوالنی در مبارزه

بینانه و همیدی آنارشیستی چقدر کوتوتوانیم ببینیم که این نسوق پیدا کردند. اکنون می

 بزدالنه است.



 

 
 

 کارل مارکس نیدکتر یخیسرنوشت تار 5

 هایی مشابهخاطر آرماناش بههشتصد میلیونیاین حقیقت که آسیا با جمعیت 

نه  ،دبینی ما باشخوش بخشالهامهای اروپایی به این مبارزه کشیده شده است باید آرمان

 مان.یأس

 یدهالعافوقلیبرالیسم، اهمیت  خواریو  جسارتعدمهای آسیایی بار دیگر انقالب

 میان پرولتاریا و هر نوع بورژوازی قطعی گذاریهای دموکراتیک، و تمایزاستقالل توده

ه و طبقرا به ما نشان داد. پس از تجارب اروپا و آسیا، هر کسی را که از سیاست بدون

 باید در قفسی نهاد و میان کانگوروهایصرفاً کند طبقه صحبت میسوسیالیسم بدون

 ی به نمایش گذاشت.هایچیزهمچون استرالیایی یا 

 
وجوش ی آسیایی، به جنبای متفاوت از شیوهاگرچه به شیوهاروپا نیز بعد از آسیا، 

گذشته و دیگر هرگز باز نخواهد  4482-4091های سال« آمیزصلح» یدرآمده است. دوره

شدید منجر به ت داریهای انحصاری سرمایهشرکتگشت. هزینه باالی زندگی و استبداد 

که یز نارگران انگلیسی را شود، طوری که حتی کاقتصادی می یمبارزه یسابقهبی

ترش ما شاهد گس ، به حرکت درآورده است.دهکر شانفاسدبیش از دیگران لیبرالیسم 

، یعنی آلمان هستیم. 4یونکر-ترین کشور بورژوا«جانسخت»بحران سیاسی حتی در 

« تماعیصلح اج»امپریالیسم، اروپای مدرن را به  هایوار ارتش و سیاستکردن دیوانهمسلح

رژوایی حال، فروپاشی تمام احزاب بوباروت است. درعین یرسانده که بیشتر شبیه بشکه

 .تی پایدار داردو بلوغ پرولتاریا پیشرف

و  اعتباربزرگ تاریخ جهان از زمان ظهور مارکسیسم،  یهر یک از سه دوره

پیروزی تاریخ  ی جاریدورهمغان آورده است. اما در های نوینی برایش به ارپیروزی

 است.  ی پرولتاریا،مثابه آموزه، بهدر انتظار مارکسیسم تریبزرگ

                                                      
1 .Junker-bourgeois -  داری در این کشور به سرمایهاشراف آلمانی که در جریان تکامل مناسبات ی طبقه

 کسوت بورژوازی درآمدند.
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