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رٍ آغاس  ٍ تا تشرگذاؽت رٍس جْاًی سى آغاس کزد. اس ایي 8102کار خَد در را در ّؾتن هاُ هارط « نقذ»

تزخَردار اعت. سهاًی تا ایي هٌاعثت فزخٌذُ  اس تخت عزفزاس ّن« ًقذ»ی فعالیت  ّزعال تاسُ در اداهِ

عالگزد سادرٍس رسا صذ ٍ پٌجاّویي چٌیي هقارى اعت تا  ّن« نقذ»اهغال، آغاس چْارهیي عال کار 

ی هارکغیغت. تِ پاط ایي هٌاعثت  پزداس تشرگ ٍ تزجغتِ لَکشاهثَرگِ )پٌجن هارط( اًقالتی ٍ ًظزیِ

ی رسا  تخار تِ فزاسّایی اس ًَؽتِارجوٌذ ٍ ًیش تشرگذاؽت رٍس جْاًی سى، عخي آغاسیي عال چْارم را تا اف

 عپارین. ی کارل هارکظ هی لَکشاهثَرگ درتارُ

 ًشدیک تِ صذ« به پیش»ی  در ًؾزیِ 0011ی هارط  ی رسای عزخ در ًیوِ ّزچٌذ اس اًتؾار ایي ًَؽتِ

 چٌاى راٌّوا، ّؾذار ٍ سًْار اعت. گذرد، اها عخي اٍ تزای اهزٍس ها ًیش ّن تیغت عال هی ٍ

*** 

 ی: رزا لوکسامبورگ ؛ نوشتهمارکسکارل 

حال ّویي چٌذ عال پیؼ تا  اػ را تز تالیي آراهؼ ًْاد، تا ایي تیغت عال پیؼ هارکظ عزِ ؽَریذُ

اها فقط ًگاّی عادُ تِ  ًاهٌذ. هی« تحزاى هارکغیغن»را  ای آؽٌا ؽذین کِ پزفغَرّای آلواًی آى پذیذُ

اًذ ٍ تِ اّویت هارکظ در سًذگی عوَهی هزدم در  غن ًْادُّایی کِ فقط در آلواى پا در راُ عَعیالی تَدُ

پیکزػ  غَلی هارکغی را در عظوت  تغٌذُ اعت تا اثز اًذیؾِ ،ی کؾَرّای تاصطالح هتوذى ّوِ

 دریاتین.

اهزٍس اًجام دادُ اعت در چٌذ عثارت  چِ را هارکظ در خذهت تِ جٌثؼ کارگزیِ خَاعتین آى اگز هی

ای  هثاتِ هقَلِ ی کارگز هذرى را تِ گفتین: هارکظ کغی اعت کِ طثقِ تٌذی کٌین، تایذ هی کَتاُ صَرت

خَد، تاصطالح  خی هعیي ٍ قَاًیي حزکت هختص تِیای تا ؽزایط ّغتی تار هثاتِ طثقِ تاریخی، یعٌی تِ

زاى هشدتگیز ای اس کارگ داری تَدُ رّای عزهایِش در کؾَگواى پیؼ اس هارکظ ًی کؾف کزدُ اعت. تی

عَی  ی تَرصٍایی تِ ؽاى در چارچَب جاهعِ ی ّوغاًی ّغتی اجتواعی ٍاعطِ ٍجَد داؽتٌذ کِ تِ

ّایی  رفت اس ٍضعیت خَیؼ ٍ گاُ پل ای تزای تزٍى ِ چارُ ّوثغتگی گزایؼ داؽتٌذ ٍ تا آسهَى ٍ خطا راُ

ّا تِ یکذیگز، تِ  پیًَذسدىِ آىتا جغتٌذ. ًخغت هارکظ تَد کِ  یغن هیعَی عزسهیي هَعَد عَعیال تِ

تزدى تِ  ی راُ ّواًا ٍظیفِ ارتقاء داد؛ طبقه هقامرا تِ ؽاى، ایي تَدُ  ی تاریخی ٍیضُ هیاًجی ٍظیفِ

 ]جاهعِ[ اس طزیق فتح قذرت عیاعی. عاسیِ عَعیالیغتیِ ٍاصگَى
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... 

ی طثقاتی آگاّاًِ اعتَار کٌذ ٍ  ی هثارسُ ی کارگز را تز پایِ ًخغت هارکظ تَد کِ تَاًغت عیاعت طثقِ

ی عیاعت کارگزی  ؾٌذُ علیِ ًظن اجتواعی هَجَد درآٍرد. ؽالَدُتِ ایي تزتیة آى را تِ قالة عالحی کُ

 ی نظریهطَر اعن، ٍ  اعت تِ تاریخی درک و دریافت ماتریالیستیِعَعیال دهکزاتیک اهزٍسیي، 

عیاعی  ٌّگام تِ راس گَّز کِ ّن طَر اخص. فقط کغی داری اعت، تِ پَیؼ ٍ گغتزػ عزهایِ هارکغیِ

تَاًذ عَعیال دهکزاعی، یا اعاعاً عیاعت  ٍ گَّز هارکغیغن پی ًثزدُ اعت هی عَعیال دهکزاعی

 ی هارکظ تذاًذ. آگاُ، را چیشی تیزٍى اس آهَسُْ کارگزی طثقِ

... 

ی سًذگی عیاعی،  ذارّای تاسُیی تا پذیرٍهاى را درخَرِ رٍیا عاسد کِ عیاعت هیچِ ها را تَاًا  ٍ چیغت آى

ای داؽتِ تاؽین  ًگزی ٍیضُ کِ اعتعذاد ٍ صرف آى تز اس ّزچیش ــ حتی تی  عیاعت جْاًی، کٌین ٍ هْن هثالً

تگیزد، در تاسُ را ًؾاًِ  پذیذارِ ی هزکشیِ ــ آى را چٌاى تا صرفایی اس داٍری ارسیاتی کٌین کِ ّغتِ

اػ لوظ  ی تیزًٍی ٍ ظاّزی تِتَرصٍاسی، ایي ًظام را فقط در پَعکِ پزاعتعذادتزیي ًاقذاى  حالی

تخؼ[ ّیچ  ؽًَذ؟ ]ایي ًیزٍی یاری ًاپذیز دچار هی ّایی چارُ کٌٌذ یا تا ّز ًگاُ تِ اعواقؼ تِ تٌاقض هی

اعت « ی تَلیذ سًذگی هادی ؽیَُ»یذ: گَ اًذاس تطَر تاریخی در پزتَ قاًًَی کِ هی ًیغت جش ًگاُ تِ چؾن

 «کٌذ. فزآیٌذ سًذگی اجتواعی، عیاعی ٍ فکزی را هقیذ هی»کِ 

تزًاهِ ٍ اس  ّای تی پزّیش اس آسهایؼ ،ّای هثارسُ ی گشیٌؼِ ٍعیلِ ٍ راُ چِ چیش عٌجِ ،تز اها اس ّوِ هْن

د؟ راعتای اقتصادی ٍ عیاعیِ گذار هاى را در اختیار ها هی ی ًیزٍی ّای ًاکجاآتادیِ ّذردٌّذُِ ّکجزا

خَد در  تْاجن ی تَاًین ًِ فقط تزًاهِ تِ آى هی ی اهزٍس اعت کِ تا اتکاء ی جاهعِ ؽذُ تار ؽٌاختِ یک

ی ایي چزاغ راٌّواعت  هاى را تغٌجین. تِ ؽکزاًِ ی جشئیات تالػ عیاعی اػ را، تلکِ ّوِ خطَط عوذُ

 تشرگ ّذف ًْایی عَعیالیغتیی  اعت کِ تتَاًذ ایذُذُ تار تِ جایی رعی ی کارگز تزای ًخغتیي کِ طثقِ

 را عیاعیِ رٍسهزُ کاری خزدُ ٍ کٌذ تذل ّای عیاعت رٍس  گیزی تصوینٍ کارای چک َای کِّ عک تِ را

ی هجشا[  ی تشرگ ارتقاء دّذ. تا پیؼ اس هارکظ ]دٍ حَسُ تِ هقام اتشاری اجزایی در راُ تحقق آى ایذُ

عَعیالیغن اًقالتی. ؽذ، ٍ دیگزی  تزدُ هی ٍجَد داؽت: یکی عیاعت تَرصٍایی کِ اس عَی کارگزاى پیؼ

اس جاًة اٍ، ؽذُ  طزح سیاست کارگریِ سوسیالیستیِعَ ٍ تِ هیاًجی  تِ ایي اس سهاى هارکظ

 اعت. بینانه واقع ٍ انقالبیتزیي هعٌای ّزدٍ ٍاصُ  ٌّگام ٍ در کاهل ٍجَد دارد کِ ّن سیاستی
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... 

گًَؼ ٍ در تواهیت خَد اس  ّای جشئی ٍ گًَِ تالػ ی پزٍلتزی تا عزاعزِ تیٌاًِ جا کِ عیاعت ٍاقع اس آى

رٍ کِ خَد را آگاّاًِ فقط  رٍد، ٍ اس آى ًظن هَجَدی کِ در آى فعال اعت، فزاتز هی ی هزسّا ٍ هحذٍدُ

عاس پزٍلتاریا راُ خَاّذ تزد، عیاعتی  کٌذ کِ تِ عیاعت هغلط ٍ دگزگَى هقذهِ تز کٌؾی تلقی هی

 اًقالتی ًیش ّغت.

... 

را  ی طثقاتی [ هثارسُزٍلتز تاسُ کِ ]پزچنپ ّز ی هارکغی تا آهَسُ ٍ حقاًیت حقیقتچٌیي اعت کِ  

 ٌّگام خَد ی هارکغی ّن آهَسُ ٍ اس ّویي رٍعت کِ. ذیات ؽَد ٍ تذاٍم هی یزد، آؽکار هیگ دٍػ هی تِ

مانیفست اعت؛ ٍ اًقالب اجتواعی فصل پایاًیِ  یک فزآیٌذ تخؾی اس فزآیٌذ تاریخی اعت، ّواًا خَدْ

 خَاّذ تَد. کمونیست

 «عپزی»دیز یا سٍد  ،تزیي تخؼ آى تزای ًظام اجتواعی هَجَد ًیش در خطزًاک ی هارکظ آهَسُ تٌاتزایي

 ایي ًظام اجتواعی هَجَد. خَدِ فقط همراه باخَاّذ ؽذ. اها 


