
  
  
  
  

ماترياليسم ديالکتيک ى درباره
  و ماترياليسم تاريخی
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  پيشگفتار
  
  

 ساختمان سوسياليسم ىرفيق استالين، آموزگار بزرگ  پرولتاریا، تجربه
 خائن هاىرویزیونيست.  دیکتاتوری پرولتاریاستىدر کشور واحد و تجربه

 لنينيسم را بدور افکندند و – شوروی به رهبری خروشچف که مارکسيسم
دیکتاتوری فاشيستی بوژوازی را بجای دیکتاتوری پرولتاریا نشاندند، بيشرمانه 

 و از صفحات  اهکوشيدند تا آثار و نام استالين را از صفحات تاریخ کشور شورا
تاریخ  جنبش کمونيستی محو کنند؛ اما امروز چون ذغال در مقابل تاریخ سياهند 

. و نفرت کارگران و زحمتکشان شوروی سابق قرار می گيرندو مورد لعن 
امروز تظاهراتی در روسيه نيست که با عکس بزرگ استالين در کنار عکس 

عنوان معمار ه کارگران و زحمتکشان روسيه از استالين ب. لنين همراه نباشد
 سوسياليسم و رهبری کننده در جنگ کبير ميهنی عليه فاشيسم یاد می کنند  و از

عنوان عاملين بورژوازی ه خروشچف ، برژنف، گورباچف، یلتسين و پوتين؛ ب
  .و امپریاليسم

 آثار ارزشمند استالين این گنجينه ،٢٠ ى پس از کنگرههارویزیونيست
 لنينيسم را سوزاندند   و از آن پس آثار این مرد بزرگ را که به –مارکسيسم 

 سيبری لگد هاىرا درميان  یخ مادیت بخشيده و بورژوازی خلع ید شده هاکتاب
  .کوب کرد، از دسترس همگان بيرون کردند

حزب ما تا آنجا که در توانائی وی بوده برای تجدید چاپ آثاراستالين که 
  .زبان فارسی برگردانده شده،  کوشش کرده استه ب

کتاب ماتریاليسم دیالتيک و ماتریاليسم تاریخی، اثر ارزنده ای است که 
ل توفان و سپس حزب کار  - در گذشته توسط سازمان متا کنون سه بار

به طبع رسيد و مورد استقبال وسيع  رهروان طبقه کارگر قرار ) توفان(ایران
  .گرفت

 فلسفی را با زبانی ساده ىرفيق استالين در این اثر خود مقوالت پيچيده
 ىو قابل فهم بيان می دارد و گام  به گام خوانندگان را با اصول فلسفه

  .رکسيستی  و تئوری سوسياليسم علمی آشنا می سازدما
حزب ما مجددًا این اثر ارزشمند را با تایپ جدید به چاپ می رساند  به 

  . لنينيسم بردارد–این اميد که گام کوچک  دیگری در تقویت و اشاعه مارکسيسم 
  

  )توفان(حزب کار ایران
 ١٣٨٣آبان 
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  يکتالکدي ماترياليسم ىدر باره
  سم تاريخی و ماتريالي

  
این .  استستیماتریاليسم دیالکتيک جهان بينی حزب مارکسيستی ـ لنيني

این سبب ماتریاليسم دیالکتيک ناميده ميشود که طرز توجهش به ه جهان بينی ب
 دیالکتيکی  ها تحقيق و راه معرفت آن به این پدیدهى طبيعت و شيوههاىپدیده

 و ها استنباط آن از این  پدیده طبيعت وهاى پدیدهىاست ولی تفسيرش  در باره
  . ميباشدماتریاليستیوریِ  آن ئت

ماتریاليسم تاریخی عبارت از بسط اصول ماتریاليسم دیالکتيک به بررسی 
          زندگی هاىیدهدزندگی اجتماعی، تطبيق اصول ماتریاليسم دیالکتيک بر پ

  .ا جتماعی و بررسی جامعه و تاریخ آن ميباشد
 خود معموًال به هگل، يِکت دیالکىر توصيف شيوهانگلس دکس و مار

 را فرموله نموده است استناد مينمایند يکتکه خصائل اساسی دیالک مانند فيلسوفی
يک هگل تکلينًا همان دیاعيک مارکس و انگلس تر نمود که دیالکوولی نباید تص

دیالکتيک هگل را "  معقولىهسته"فقط  در حقيقت مارکس و انگلس .ميباشد
 ایده آليستی آن را بدور انداخته و سپس دیالکتيک را بيشتر بسط ى پوسته،تهگرف

  .صورت علمی امروزه درآوردنده  آنرا ب،و توسعه داده
  :مارکس ميگوید

 هگل تفاوت متـُد دیالکتيکی من  نه تنها در اساس خود با متـُد« 
ا ر در نظر هگل تفکر، که آن. باشديمًا متضادِ  آن ميدارد بلکه مستق

 دنيای واقعی  ىتحت عنوان ایده حتی یک ذات مستقلی ميداند، آفریننده
 ،  او  دنيای واقعی انعکاسی است از ایده و تفکرىعقيدهه است، و ب
که بر عکس در نظر من ایده چيزی نيست جز همان ماده ی در صورت

کارل  (».که به دماغ انسان منتقل شده و در آن تغيير شکل یافته  است
    . ) آلمانی دوم جلد اول چاپ پس گفتار، " کاپيتال "مارکس، 

مارکس و انگلس در توصيف ماتریاليسم خود معموًال به فویرباخ نيز چون 
ولی .   ماتریا ليسم را اعاده کرده است استناد ميجویندىفيلسوفی که حقوق حقه

ویرباخ  نباید تصور نمود که ماتریاليسم  مارکس و انگلس عينًا مثل  ماتریاليسم ف
ماتریاليسم فویرباخ را "  اصلیىهسته"مارکس و انگلس در حقيقت .  است
را بدور انداخته ماتریاليسم   اضافات ایده آليستی و مذهبی  و اخالقیِ  آن،گرفته
ه ب. را بازهم توسعه  داده و به تئوریِ  علمی و فلسفی ماتریاليسم رساندند آن

اسًا ماتریاليست بود مع ذالک با نام خودش اس  فویرباخ که،که ميدانيم طوری
 که با وجود این "که فویرباخ  است ماتریاليست مخالف بود انگلس بارها گفته
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 ایده آليستی خالص نشده ى  کهنههاىت است ولی از پایبندـاصوًال ماتریاليس
ورا مطالعه کنيم ا اخالقی و فلسفی دینی هاىکه تئوری به مجرد این "است و 

 ١٤انگلس جلد . مارکس و ف. ک"  (يقی آن بر ما نمودار ميشودآليسم حق ایده
  ). چاپ روسی٦٥٤ - ٦٥٢ ص

ریشه گرفته که معنی آن "  دیالگو " یونانی ىيک از کلمهت دیالکىواژه
در روزگاران قدیم دیالکتيک اسم علمی بود که . مصاحبه و مباحثه کردن است

ه حقایق  را یافته  بر آن فائق با دانستن آن تناقضات  دالئل حریف را آشکار کرد
 قدیم معتقد بودند که پيدایش تناقضات در تفکر و ى  بعضی از فالسفه. می آمدند

 تفکر روی ىدامنه.  کشف حقيقت استىد متضاد بهترین وسيلهیتصادم عقا
يکی ت دیالکمتـُد طبيعت نيز شده،  به هاى شامل پدیدههادبعاصول دیالکتيک، 

 طبيعت هاى پدیدهى کليه،ویهرموجب این ه گردید که بشناسائی طبيعت تبدیل 
 عمل متقابل قوای متضاد ى بوده و تحوالت طبيعی نتيجهغيردائمًا متحرک و مت
  .در طبيعت ميباشند

  . مخالف متافيزیک قرار داردى دیالکتيک مستقيمًا  در نقطهىشالوده
  
ارکسيستی متصف به خصائص اساسی م ديالکتيک متـُد ــ ١
  :ستزيرين ا
  

 تصادفات ى دیالکتيک بر خالف متافيزیک طبيعت را مجموعه) . الف
دیگر وابستگی  دیگرمجزا و منفرد بوده و با یک که از یک ئیهااشياء و پدیده

 از اشياء و دیداند بلکه برعکس طبيعت را مجموعه و واح  نمی،ندارند
ته بوده و وابسیکی به دیگری   داشته، آلیتباطرادیگر  ئی که با یکهاپدیده

  .ميشناسد ، دیگرند مشروط به یک
 در طبيعت اىيک معتقد است که هيچ گونه پدیدهت دیالکمتـُداز این رو 

ی محيطش،  نميتواند هامنفردًا  و  بدون در نظر گرفتن روابط  آن با سایر پدیده
 وقتی ، در هر رشته از طبيعت که تصور کنيمها  پدیده،مفهوم واقع شود  زیرا

ته شوند  به امری بی معنی تبدیل خواهند شد فشرایط محيط در نظر گرخارج از 
 برعکس وقتی یک پدیده را در همان حال که در شرایط محيط خود محدود و

جوار  ی همهایدهدکه با سایر پ ذیریاپميباشد  با در نظر گرفتن روابط جدائی ن
ان آنرا توضيح  مالحظه  کنيم می بيينيم که  مفهوم واقع شده و ميتو،خود دارد

  .داد
، دیالکتيک برخالف متافيزیک که برای طبيعت یک حالت آرامش ) . ب
     تحوالت  حرکت و درحال را طبيعتسکوِن تغيير ناپذیری قائل است،  و رکود
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 آن به وجود آمده، درپيوسته چيزی  دائمی ميداند که جدیدپی درپی و تکامل و ت
  .ز بين ميرود چيزی متالشی شده واتکامل می یابد و

 نقطه نظر از را نه تنها ها دیالکتيک ایجاب ميکند که پدیدهمتـُداز این رو 
 ، تکامل،، تغييرحرکتمناسبات متقابله و مشروط بودنشان بلکه از نقطه نظر

  .دگيرنپيدایش و زوالشان نيز باید مورد نظر قرار 
نظر ه ار ب استوکه در حال حاضر  دیالکتيک قبل از همه اشيائیمتـُدبرای 

ند بلکه چيزهائی ر و نيستی ميروند اهميت شایانی ندالمی آیند ولی رو به زوا
که در حال  تکامل ميروند ولو آنه ب   روبه وجود می آیند واهميت دارند که 
 دیالکتيک چيزهائی را شکست ناپذیر متـُد زیرا ،نظر آینده حاضر نا استوار ب

  .ابدوجود آمده و تکامل مييه ميداند که ب
  :یدگلس ميگونا

ن ین اجزاء گرفته تا بزرگتریتر  از کوچک،عتيز طبيهمه چ« 
ن سلول زنده ـ ينخست(ست ي از پروت،دي شن تا خورشى از دانه،اجسام

ان ی در جریش و زوال دائمیدايگرفته تا انسان، در پ) استالين . ى
. ماکس و ف.  ک ( »توالی هستندمنقطع و در جنبش و تحول یال

  .)٤٨٤ص  ١٤ دجلانگلس 
     دیالکتيک بر خالف متافيزیک سير تکامل را یک جریان ساده )  .ج

آن  منتج به تحوالت کيفی نشود نميداند، بلکه ـَمینشو ونما که در آن تغييرات ک
می که به تغييرات ـَاز تغييرات کم اهميت و پنهانی کی می داند که تکاملچنان 

 ، دیالکتيک ميگوید که در این جریانمتـُد، کيفی آشکار و اسا سی منتهی ميگردد
ل جهش از کشه د و بنتغييرات کيفی تدریجی نبوده بلکه سریع و ناگهانی ميباش

تصادفی نبوده بلکه حالتی به حالت دیگر تبدیل ميشوند، حدوث این تغييرات 
می نامحسوس و تدریجی وقوع ـَکتراکم تغييرات ى قانونی است و در نتيجه

  .مييابد
 دیالکتيک سير تکامل را یک حرکت دورانی که تکرار متـُدجهت  بدین

ی را حرکتی پيش رونده وصعودی و گذر داند بلکه آن  نمی،مراحل گذشته باشد
ست  از بسيط به مرکب و از َپ تکاملی جدید وقبل به حالت کيفی  حالت کيفی از

   . شمارد به باال می
  :انگلس ميگوید

 دیک است و علوم جديالکتیار ديعت سنگ محک و معيطب« 
ش وسا ئل و مواد فوق العاده سرشاری که ین آزمای برای اطبيعی 
که د ینماي ثابت مقین طری بده  فراهم آورد،دندیروز در تزاه روز ب

طور ه زیک بلکه بيسرانجام همه چيِز طبيعت نه از طریق متاف
  یک دایره در حرکت یکیطبيعت بر رو.  صورت ميگيردیدیالکتيک
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رد بلکه تاریخ ذگ  شده را از سر نميیاخت و مکرر نيست و راِه  طنو
جا بيش از همه باید از داروین  در این.   پيماید  دارد که آنرا ميیحقيق

که تمام جها ِن آلی کنونی از گياه و حيوان  یاد نمود که با اثبات این
گرفته تا انسان  همه محصول سير تکامل بوده و این سير تکامل 

 ى به نظریهی ضربت نيرومند،نها سال دوام داشته استليويم
 ١٤انگلس جلد .  ف ومارکس. ک ( »متافيزیکی وارد آورده است

  ).٢٣ . ص
کيفی است   تغييرات کمی بهىانگلس تکامل دیالکتيکی را که نتيجه

  :توصيف نموده ميگوید
ت به ـيکمـ عبارت است  از انتقال یرييهر تغ...  کیزيدرف« 

ا در خود جسم و ی است که ی ار حرکتد مقِیمـَر کيي تغىجهيت و نتيفيک
 ى  درجه در ابتداء مثًال .ا در آن وارد شده استی آن بوده و یذات

 اگر حرارت را ی  ول نداردعان آني در وضع م تأثيریحرارت آب
ک ی رسد که حالت ذرات آب دريفرا م اىم لحظهيا کم کنیاد و یز

 نيو  هم.... گردديل میخ تبدی به گریورت دصدر  و صورت به بخار
ن ي از پالنی الزمست تا مفتول کیان الکتریجر  از معينی  حداقلطور

  ى درجهی ذوب هرفلزیکه برا نیا ای ،را درخشان و روشن سازد
ر ی در ز،یعیکه هر ما نیایا  ،خودش الزم استه حرارت مخصوص ب

جا  ا  تا  آنیشود و ي دارد که منجمد میني معىطهق ن،ک فشار معلومی
و .  دی آیجوش مه  ب،مي حرارت الزم باشىهي به تهر  قاد که ما

جود دارد که درآن  فشار ویني معى درجهی هر گازیباألخره  برا
ع ی برودت، آن گاز را به ما  فشار و، توان در شرایط معين درجه می

 که ینقاط(ک مصطلح است یزير ثابته که در فیمقاد..... ل نمود یتبد
غالبًا جز نقاط ) استالين .  ــ یشوديگر بدل می به حالت دین حالتدرآ
) راتييتغ (اد کردن  یستند  که در آن کم و زي نیگریز دي چیگره
ت به يجه کمي بالنت  در جسم شدهیفير  کييک تغی  سبب  حرکتیمـَک
 .  ص١٤انگلس جلد .  فومارکس .  ک(.     »ابدی یل  میت تبديفيک

٥٢٨ - ٥٢٧.(   
  :گلس سپس وارد موضوع شيمی شده و ميگویدان

د که تحت ي اجسام  نامیفيرات کييتوان علم تغي را میميش« 
ن موضوع را یز ايهگل ن.  دی آی بعمل میمـَب کير و  ترکيير تغيتاث
ه ک ملکول بیاگر در : میريژن را در نظر بگيمثًال  اکس... دانستيم
د ی آی بدست میدیم جسم جدیژن بگذاري سه َاتم اکسی دو َاتم معمولیجا

ث بو و چه از لحاظ فعل و انفعاالتش با يقًا چه از حي که دق،بنام ُاُزن
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 مختلف اکسيژن هاىتفاوت دارد تا چه رسد به  نسبت یژن معمولياکس
 ایجاد ميکند که از لحاظ کيفيت یبا ازت یا گوگرد که هر کدام جسم

. مارکس و ف.  ک(  »! فرق دارند، با اجسام قبل متفاوت بودهیبکل
   ).٥٢٨ ص   ١٤انگلس جلد 

مورد سرزنش  جهات ى از کليهسر انجام انگلس از دورینگ، که  هگل را 
که عبور از جهان   اینر مشهور هگل را دائر بىقرار داده و در عين حال قاعده

ه  آلی جهشی است ببيجان به جهان جاندار و از جهان غير آلی به عالم حياِت
  :نماید و ميگوید  تنقيد می فا  ربوده است،وضع نوین در خ

 است که دار روابط سنجش هگل  گرهىشته راین کامًال همان« 
 سبب ایجاد جهش  می،ـَ کردن ک اضافه یا کم  آنزدر نقاط معينی ا

جمادشان  ان وآب گرم با آب سرد که نقطه غليان مثًال  .کيفی ميشود
هش به حالت جدید جتعارفی  با فشار مها که در این گرهئی هستندهاگره
 همان  . ( »جام ميگيرد و بالنتيجه کميت به کيفيت تبدیل می یابدنا

   ).٤٦ - ٤٥کتاب ص  
 دیالکتيک  بر خالف اصول متافيزیک معتقد است که اشياء و  ) .د
 طبيعت در داخل خود نيز تضادهائی دارند زیرا آنها دارای یک قطب هاىپدیده

 آنها عناصری دارند ىذشته و یک آینده ميباشند، همه  یک گ،یفمثبت و قطب من
 ىمبارزه. پيمایند ق نابودی و زوال را میریشد و نموند  و یا طرکه یا در حال 

 آنميرد و که می ادها یعنی مبارزه بين قدیم و جدید یعنی مبارزه بين آنتضاین 
د،  محتوی  که ترقی  ميکن که از ميان ميرود و آن  بين آن، دنيا می آیده که ب

 .استمی به تغييرات کيفی ـَتغييرات ک محتوی داخلی داخلی  جریان تکامل و
 دیالکتيک بر  آنست که جریان  تکامل  پست به عالی متـُدرو  از این

 نبوده بلکه برعکس در اثر بروز ها هم آهنگ پدیدهى تکامل و توسعهىنتيجه
بين تمایالت متضاد "  زهمبار " و در طی یک هاتضادهای داخلی اشياء و پدیده

  . انجام ميگيرد،تضادها قرار گرفته استاین که بر اساس 
  :لنين ميگوید

معنی واقعی کلمه عبارت است از آموختن ه دیالکتيک ب« 
 ٢٦٣ص "  یفدفترهای فلس  " لنين( » تضادها در داخل ماهيت اشياء

  ).چاپ روسی
  :و سپس مينویسد

   ٣٠١  ص ١٣لنين جلد   ( » اضداد استىمبارزه،  تکامل« 
  ).چاپ روسی

 فهم .از خصائص اصلی متـُد دیالکتيکی مارکسيستیاى این بود خالصه
  زندگی اجتماعی ىهع  دیالکتيک در  مطالمتـُد اصول بسطاین دشوار نيست که 
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 این اصول در نِ کار  برده ه اهميت بزرگی بوده و بچو تاریخ  جامعه دارای 
  .ز اهميت استئملی حزب پرولتاریا تا چه اندازه حااجتماع و فعاليت عتاریخ 

  منفرد و مجزائی وجود ندارند و اگر واقعًا تمام هاىهرگاه  در دنيا پدیده
 واضح ميگردد  ، دیگر وابسته بوده و متقابًال بهم مشروط  هستند یکه  بهاپدیده
د هر رژیم اجتماعی و یا هر نهضت اجتماعی در تاریخ را نبایى در بارهکه 

 دیگری که قبًال ىو یا ایده"  عد الت ابدی "مانند اغلب مورخين از نقطه نظر 
را از  لحاظ شرایطی که این رژیم یا  مود بلکه  باید آنن قضاوت ود، اتخاذ شده ب

  . مالحظه کرد، وجود آورده و به آن بستگی دارنده نهضت اجتماعی را ب
عنی و احمقانه و غير  در شرا یط فعلی مسلمًا چيزی بی مرژیم بردگی 

رژیم اشتراکی از هم پاشيدن  اما همين رژیم بردگی در شرایط ،طبيعی است
 در مقایسه با رژیم کمون ، کامًال منطقی و طبيعی بود زیراىاوليه یک پدیده
  .سوی جلو بوده اوليه،  گامی ب

تقاضای ایجاد یک جمهوری بورژوازی بر اساس دموکراسی، در شرایط 
 کامًال بجا و صحيح ١٩٠٥ بورژوازی مثًال در روسيه ى جامعهحکومت تزار و

. سوی جلو بوده و اتقالبی بود، زیرا جمهوری بورژوازی در آن زمان گامی ب
اما در شرایط فعلی یعنی در شرایط اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی تقاضای 

در یک جمهوری بورژوازی بی معنا و ضد انقالبی است زیرا چنين جمهوری 
  .قهقرا استه مقایسه با جمهوری شوروی گامی ب

  .همه چيز مربوط به شرایط زمان و مکان است
  اجتماعی  هاىدر نظرگرفتن این شرایط مطالعه در پدیده بدیهی است بدون

 موجودیت  علم تاریخ و ترقی آن غير ممکن  است  زیرا تنها ،لحاظ تاریخیاز 
یخ را از تبدیل به هرج و مرج  گونه مطالعه است که ميتواند علم تار این

  .احتماالت و انبوه اشتباهات نا معقول حفظ  نماید
اگر براستی دنيا در حرکت و تکامل دائمی است، اگر واقعًا  . و اما بعد

 مسلم ،زوال عناصر فرتوت و نشو و نمای عناصر نوزاد قانون تکامل ميباشد
 مالکيت  "اصول ابدی"و  "  خلل ناپذیر "ميگردد که دیگر انتظامات اجتماعی 

اطاعت دهقانان از مالکين و تبعيت "  دیبایده های ا"خصوصی  و استثمار و 
  .کارگرا ن از سرمایه داران معقول نيستند

گزین  این نتيجه ميرسيم  که رژیم سوسياليستی را ميتوان جایه پس ب
رژیم ی نمود چنانچه رژیم فئوداليسم نيز در موقع  خود به ررژیم سرمایه دا

  .گردیدتعویض سرمایه داری 
 کار و فعاليت خود را روی طبقاتی از ىاین نتيجه ميرسيم که نباید پایهه ب

 در حال حاضر  مسلط و ولواجتماع بگذاریم که دیگر در حال نمو و رشد نيستند 
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 بلکه باید متوجه و متکی به آن طبقات اجتماعی شد که رو به تکامل باشند، برتر 
  .نباشند که امروز دارای نيروی برتری  ولو آنست  ا جلو آنهادرده ميروند و آین
  ىه مبارزهــکاى دردوره گذشته رنــ ق١٨٩٠-١٨٨٠هاى درسال
اریای روسيه در مقابل ت جریان داشت، پرولها عليه ناردنيکهامارکسيست

دادند اقليت کوچکی بود،   مهم اهالی را تشکيل می منفرد که اکثریِتِ دهقانان
به که دهقانان   حال آن،و بودشد و نُم در ُر یک طبقه،ى ت، به مثابه اقلياین ولی
 اشتباه نکردند که هامارکسيست. بودند  در حال پاشيدگی ، طبقهیک ى مثابه

را یمودند زن ،ترقی ميرفته رولتاریا  که رو بپ ىفعاليت خودرا فقط متوجه
 ،زی بود رفته رفته رشد نمودهی ناچيولتاریا که در ابتدا نيرو ميدانيم پر هچاننچ

  . اول سياسی و تاریخی بدل گشتىترقی کرد و به نيروی درجه
جلو نگاه کنيم ه در سياست اشتباه نکرده باشيم باید ب که بنابراین برای این

  .عقب  به  نه
به تغييرات   تدریجیاگر راست است که عبور تغييرات کمی . و اما بعد

  تحوالت امل است پس واضح خواهد شد کهکين تیع و ناگهانی از قوانرکيفی س
 کامًال طبيعی و ىدست صفوف ستمکش انجام ميشود یک پدیدهه که بی انقالب

  .غير قابل احتراز می باشد
 کارگر از ىپس انتقال از سرمایه داری به سوسياليسم و رهائی طبقه

ز راه ی و اصالحات بلکه فقط ائ نه از طریق تغييرات بط،مظالم سرمایه داری
  .طریق انقالب ميتواند انجام گيرده داری و ب تغيير کيفی رژیم سرمایه
 نه اصالح  و باید انقالبی بودشودکه در سياست اشتباه ن بنابراین برای این

  .طلب
 که تکامل در اثر بروز تضادهای داخلی و در باشداگر صحيح . و اما بعد
ه  برای غلبه بر این تضادها ب این اضداد وى قوای متضاد بر پایهىنتيجه مبارزه

 ى یک پدیده   طبقاتی پرولتاریا،ىوجود می آید پس واضح است که مبارزه
  . ميباشدکامًال طبيعی و اجتناب ناپذیر 

بنابراین نباید تضادهای رژیم سرمایه داری را ماست مالی نمود بلکه 
دن  آشکار نمود، نباید در صدد خاموش کر،برعکس باید آنها را کشف کرده

 . طبقاتی برآمد بلکه باید آنرا به آخر رساندىمبارزه
 یک سياست   در سياست اشتباه نکرده باشيم بایدآن کهبنابراین برای 

را تعقيب نموده از سياست اصالح  طبقاتی  و پرولتاریائی  وآشتی ناپذیری
داران و یا  که مفهومش هم آهنگ کردن منافع پرولتاریا و سرمایهاى طلبانه
  . دوری جوئيم، باشد از سرمایه داریسوسياليسم "  رویاندن "اری برای شکزسا

با حيات  دیالکتيکِ  مارکسيستی هنگام تطبيق متـُدچه که  اینست مدلول آن
  .اجتماعی و تاریخِ  جامعه نشان ميدهد
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اما ماتریاليسم فلسفی مارکسيستی از پایه و اساس با ایده آليسِم فلسفی 
  .متضاد است

  
رياليسم فلسفی  مارکسيستی متصف به خصائص اساسی  ــ مات٢

  :زيرين است
  

   و "   ایده مطلق " تجسم ىهمنزله دنيا را ب که ،برخالف ایدآليسم. ) الف
 مادی مارکس معتقد است که ى فلسفه،انگارد  می "شعور " و  " وح  کلر "

 متحرک ى مختلف ماده صوِر، گوناگوِن جهانهاىدنيا بالذاته مادی است و پدیده
 که بر اصول  دیالکتيکی استوارند ها پدیدهىباشند و روابط و شرایط  متقابله می

 تشکيل ميدهند و دنيا بر ،حرکت استامل ماده را که در حال ک تىقوانين الزمه
  " روح کلی "  ماده در سير نمو و تکامل بوده احتياجی به حرکِت  قوانينِ ِ طبق
  .ندارد

  :انگلس ميگوید
 فهميدن زطور ساده عبارتست اه  بی بينی ماتریاليستجهان«  
که چيزی از خارج به آن  که هست بدون این طوری  همان طبيعت

  ). ٦٥١ - ص١٤انگلس جلد . مارکس و ف. ک. ( »اضافه شود
به قول فيلسوف )  چاپ روسی٣١٨ فلسفی ص هاىیاد داشت در(لنين 

 چ هيىوسيلهه ا یکی است و بدني «  : باستانی یونان هراکليوس که عقيده داشت
خواهد بود که  بوده، هست و اىزندهخدا یا انسانی آفریده نشده و شعله جاویدان و 

گيرد و زمانی خاموش  موجب قوانين معينی گاهی فروغ میه درخشندگی آن ب
اینست تشریح عالی و صحيح از اصول  «گوید   اشاره کرده و می » ميشود

   »ماتریاليسم دیالکتيک
ست که در  ا بر خالف اصول ایدآليسم که مدعی است تنها شعور ما. )ب

واقع وجود دارد و دنيای مادی و عالم هستی و طبيعت را انعکاسی از شعور و 
 فلسفی ماتریاليسم مارکس ىحواس و تصورات و عقاید ما تصور ميکند، نظریه

 که باشديم)  فابژکتي (این است که ماده، طبيعت و وجود یک حقيقت عينی 
 اول قرار ىماده در وحله. مستقل از ذهن و شعور ما در خارج موجود است

 دارد، زیرا ماده است که منبع احساسات و تصورات و شعور ميباشد و حال آن
 دوم جای دارد زیرا خود انعکاسی است از ماده، انعکاسی ىکه شعور در مرتبه

اشد که در تکامل ب  مییست، ااست از وجود، تفکر محصول مغز که خود ماده
عبارت دیگر فکر محصول مغز است و ه ب. حد کمال رسيده استه خود هم ب

اشتباه عظيمی دچار شویم نباید فکر ه مغز جهاز تفکر و بالنتيجه اگر نخواهيم ب
  .را از ماده جدا نمود
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  :انگلس ميگوید
ِ  روان و طبيعت،  ميان  رابطه ميان فکر و وجود،ىمسئله«  

که  سب پاسخیحفالسفه بر.  .. سراسر فلسفه استىهعالی ترین مسئل
که فکر و  آنان. دو اردوگاه بزرگ تقسيم ميشونده ند باهددر این باره دا

  به اردوگاه اید آليستی و .....روح را مقدم بر طبيعت و  وجود ميدانند
 تعلق ماتریاليسمب مختلف يشمارند به مکات آنها که طبيعت را مقدم می

  ).٣٢٩ارکس منتخب آثار جلد  اول  ص م. ک ( »دارند
  :و سپس
 با حواس درک ميشود و ما خودمان نيز به آن  کهجهان مادی« 

شعور ما و تفکر ما هر  ...... یگانه  جهان واقعی است ،تعلق داریم
 که دستگاه مادی و ، نظر آیند جز محصول مغزه اندازه هم که عالی ب

د روح نيست بلکه روح  ماده مولو. چيز دیگری نيستند،جسم است
همان  (»  نمی باشد ترین محصول ماده چيز دیگری است که جز عالی

  )٣٣٢. کتاب ص
  :مارکس در خصوص ماده و فکر ميگوید

 ماده .  متفکر جدا نمودىهدفکر را از ما تبتوان  ممکن نيست« 
. همان کتاب ص( » پـيـوندد وقوع میه اساس تمام تغييراتی است که ب

٣٠٢(  
  :ر خصوص ماتریاليسم فلسفی مارکس ميگویدلنين د

)   ماده( عينیهستی واقعی و که ًا معتقد است ماتریاليسم عموم« 
چيزی نيست ... شعور....از شعور و احساسات و تجربه مستقل است

قریبًا ت که در بهترین صورت خود انعکاس هستی، جز انعکاسی از 
 ١٣لنين جلد  ( » ) د می باش آن و به منتها درجه دقيقکامل  ( درست

  ).٢٦٧ــ٢٦٦ص 
  :و باز

وی دستگاه حواس ما تاثير کرده رماده چيزیست که بر « 
 حقيقت عينی است که وجود  ماده؛ وجود می آورده احساس را ب

ماده، ....  کنيم   احساس درک میىوسيلهه را ب ی دارد و ما آنجخار
 ، عورجسمانيت مقام اولين،  ولی روح  و  ش و وجود طبيعت، 

. همان کتاب ص (» .ام دوم می باشندقسانيت دارای منفاحساس،  
١٢٠ - ١١٩(.  

گاه نمایش چگونگی حرکت ماده و   جهان جوالنىعرصه« ــ 
  )٢٨٨. همان کتاب ص ( »ميباشد"  تفکِر ماده  "

  )١٢٥. همان کتاب ص ( »مغز دستگاه تفکر است« ــ 
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اصول و قوانين دنيا را  ه ت بفبر خالف اصول ایدآليسم که امکان معر. ) ج
 و نيستحقيقت عينی ایمان ندارد و معتقد به  دانش ما صحتانکار ميکند و به 

 م علىوسيلهه توان بياست که نم"  ذوات مستقلی "تصور ميکند که دنيا پر از 
را کامًال قابل  آنها را شناخت، ــ ماتریاليسم  فلسفی  مارکس دنيا و قوانين آن

عمل و گوید که  معرفت ما به قوانين طبيعت بر اثر تجربه  ه و میشناسائی دانست
، در دنيا چيز غير قابل استعينی  در ردیف حقایق  معتبر و،آمدهبه دست 

ند  روزی ا ماندهشناختنی وجود ندارد و اگر مسائلی هستند که تا امروز مجهول
  .وسائل علمی و عملی شناخته خواهند شده کشف شده و ب

 که معتقد به عدم امکان ، راها  کانت و سایر ایدآليستىهانگلس فرضي
 مورد انتقاد قرار ،می باشندناشناختنی "  ذوات مستقل "معرفت به احوال دنيا و 

گوید معرفت ما معتبر است دفاع   ماتریاليستی  مشهور که میىداده و از نظریه
  : و می نویسدميکند

 فيلسوفانه هاىوسی بواله و سایرقاطع ترین دالئل بطالن این« 
یم که ما قادرمادام که . همانا عمل، مخصوصًا تجربه و صنعت است

ى وسيلهه  طبيعی بىک پدیده  خود را در خصوص یىصحت نظریه
کمک شرایط ه را ب  یعنی آن،وجود آوردِن آن ثابت کنيمه ب

داستان ه  توانسته ایم ب،خدمت خود بگماریمه اختصاصيش بسازیم و ب
مواد شيميائی که از .  کانت خاتمه دهيم  "  مستقلذات "بی معنی 

ذوات  "دست ميآیند زمانی ه دستگاه  حياتی نباتات و حيوانات ب
 تهيه آنها ىکه شيمی آلی توانست از عهده بودند ولی همين"  مستقلی

به ذوات متعلق به ما تبدیل گشتند،  مثل "  ذوات مستقل "بر آید  این  
را مانند سابق از  آليزارین که امروز آن  رنگين روناس یعنیىماده
کنيم بلکه   گياه روناس  که در صحراها ميروید استخراج نمیىیشهر

    دست ه سهولت از قطران ذغال سنگ به تری و ب با قيمت ارزان
 اىکوپرنيک سيصد سال تمام  فرضيه شمسی ىمنظومه.  می آوریم

رضيه فد  معذالک که بسيار باور کردنی بو بيش نبود و با وجود این
،  اما وقتی که لوریه با کمک ارقامی که ازروی همين سيستم در بوده

وقت مجهول  که تا آنرا اى   نه فقط  وجود یک سياره،دست داشت
را نيز در سماوات  ی آنائ مکان فض،با حساب، ثابت نمود بلکه بود

 منظومه یافت،این سياره را  )  Galle(که گاله  معين نمود و وقتی
  ).٢٣٠. مارکس منتخبات آثار جلد اول ص. ک( » کوپرنيک ثابت شد

بازاروف، یوشکویچ و  دیگر طرفداران  لنين، اشخاصی از قبيل بوگدانف،
 ارتجاعی که معتقد به تقدم ایمان ىنظریه(ئيسم  را به پيروی از اصول فيدماخ 

 علمی  مشهور ماتریاليسم که معلوماتىمتهم کرده و از نظریه) بر علوم است
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شمارد و قوانين علمی را حقيقت عينی   قوانين طبيعی معتبر میىمارا در باره
  :ميداند دفاع کرده ميگوید

ِ  عصر حاضر ب فيد«  هيچ وجه علم را نفی نمی کند، ه ئيسم
علم را که عبارت از دعوی وجود "  دعاوی زیاده از حد "بلکه 

 هاور که ماتریاليستط آن (اگر واقعًا .  حقيقت عينی است نفی مينماید
 که ، حقيقت عينی وجود دارد، اگر واقعًا علوم طبيعی)  عقيده دارند

 تنها  ،دنبشری منعکس می نمای"     تجربيات "دنيای خارجی را در 
ئيسم  فيد ه ــباشند پس هرگون علوم قادر به نشان دادن حقيقت عينی می

  ).سی   چاپ رو١٠٢  ص ١٣لنين جلد   ( » رد ميگرددمطلقًا
  . ماتریاليسم فلسفی مارکسيستیى اوصاف مشخصهچنين است 

 ىبه آسانی می توان پی برد که بسط اصول ماتریاليسم فلسفی در مطالعه
ز اهميت بوده و تا چه اندازه تعميم ئتا چه پایه حازندگی اجتماعی و تاریخ جامعه 

  .ميباشد عملی حزب پرولتاریا مهم  هاىاین اصول در تاریخ جامعه و فعاليت
 قوانين ،متقابل آنهابودن ط وشرم طبيعی وهاى ميان پدیدهىاگر رابطه

 زندگی هاىپدیده متقابل مشروط بودنقطعی تکامل طبيعت هستند پس رابطه و 
  . تکامل جامعه ميباشدىاجتماعی نيز احتمالی و تصادفی نبوده بلکه قوانين الزمه

"  تصادفات "ز تراکم  ااىآن مجموعه  حيات اجتماعی و تاریخ بنابراین
 سير تکاملی جامعه بر طبق قوانين  جامعه عبارت ميگردد از ِ نيست زیرا  تاریخ

  . تبدیل ميگرددبه علم  معين و بررسی تاریخ اجتماع
بنابراین فعاليت عملی حزب پرولتاریا نباید بر اساس تمایالت قابل ستایش 

 و مانند " اخالق عمومی "و "   تقاضای عقل  "ىیا  بر پایه"  افراد برگزیده "
اینها گذاشته شود، بلکه قوانين تکامل اجتماعی و مطالعه در این قوانين باید پایه 

  .و بنيان این فعاليت را تشکيل دهد
اگر راست است که دنيا قابل شناختن بوده و معلومات ما در . و اما بعد

 پس  ،است ییق عينا حق در ردیف معتبر و طبيعتخصوص قوانين تکامل
زندگی و تکامل اجتماعی نيز قابل شناختن بوده و احکام علمی در خصوص 

  .عينی ميباشندر ردیف حقایق  احکامی  معتبر و د نيزکامل اجتماعتقوانين 
 زندگانی هاى علم تاریخ جامعه با وجود تمام پيچيدگی پدیدهبنابراین
طبيق علمی قوانين تواند مانند بيولوژی علم دقيقی شود که برای ت اجتماعی،  می

  .تکامل اجتماعی قابل استفاده گردد
نباید در فعاليت عملی خود  دالیلی تصادفی را  حزب پرولتاریا بنابراین

راهنمای خود قرار دهد بلکه الزم است از قوانين تکامل جامعه و نتایج عملی 
   .حاصله از این قوانين پيروی نماید
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به  بشرى آتيهى دربارهفریب ل رؤیای  داز یک سوسياليسم که نابراینب
  .  تبدیل ميگرددعلم

 و  روابط بين تئوری و عمل،  ميان علم و فعاليت عملیىرابطهبنابراین 
  . راهنمای حزب پرولتاریا باشدى ستارهوحدت، این دو باید

هرگاه طبيعت، هستی، دنيای مادی دارای مقام اول و شعور و تفکر . سپس
 و اگر دنيای مادی حقيقت عينی بوده و به شعور حائز درجه دوم و مشتق از آنند

این نتيجه ه است از این حقيقت عينی، پس بوابستگی ندارد و شعور انعکاسی 
  اول بوده و زندگی معنویىميرسيم که حيات مادی و هستی جامعه نيز در درجه

 است عينی و واقعيتی دوم و مشتق از آن است و حيات مادی اجتماع ى درجهدر
نوی جامعه انعکاسی است از ـعمکه زندگی   انسان، در حالیىز ارادهمستقل ا

  .این حقيقتِ  عينی و انعکاسی ازهستی ميباشد
 و هاایده و اساس جامعه حيات معنوی  تشکيلبنابراین نباید منبع

 ها و تئوریها ایدهسياسی را در خود  هاى اجتماعی و عقاید سازمانهاىتئوری
جستجو کرد، بلکه باید در شرایط زندگی مادی  سياسیهاى  و سازماننظراتو 

 انعکاسی از آن نظریات و ها، تئوریهاایدهاین که ى اجامعهجامعه و در وجود 
  .  تجسس نمود،باشند می

 و نظریات اجتماعی هابنابراین اگر در ادوار مختلف تاریخِ  جامعه، ایده
ر در عصر رژیم   و اگدیده ميشود سياسی متفاوت هاىمختلف و عقاید و سازمان

 برخورد ، نظریه و سازمان سياسی تئوری اجتماعی نوعی از ایده، بردگی به
 به  و بعدًا در دوران سرمایه داریبه نوع دیگر در عصر فئوداليسم وميکنيم 

 و هاخود ایده"  خاصيت "و "  طبيعت  "نوع ثالث، دليل آن اختالفات در 
 بلکه شرایط گوناگون حيات  سياسی نيستهاى و نظریات و سازمانهاتئوری

  .مادی جامعه در ادوار گوناگون تکامل اجتماعی ميباشد
 و ها و تئوریهاط حيات مادی جامعه باشد  ایدهیهرطور که هستی و شرا

  .د بودنطور خواه  سياسی نيز همانهاىنظریات سياسی و سازمان
  :مينویسدمورد مارکس دراین 

عور بشری نيست  ش،که هستی بشر را تعيين ميکند چيزی «
  ». شعور بشر را معين ميسازد  است که بلکه بالعکس هستی اجتماعی

  ). چاپ روسی ٣٢٩مارکس منتخب آثار جلد  اول  ص . ک(
که در سياست خطا نکند و به سرنوشت  پس حزب پرولتاریا برای این

" هاى پپرنسي "خيال بافانِ  خشک و خالی دچار نشود نباید فعاليت خودرا به 
اید به شرایط مشخص حيات مادیِ  جامعه  ببنيان نهد بلکه "  عقل انسانی  "دجام

 بنيان کار این حزب نباید تمایالت .   اتکاء نماید،طعی اجتماعی استقکه نيروی 
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باشد بلکه احتياجات واقعی تکامل زندگی  مادی  "  مردان بزرگ "قابل تمجيد  
  .جامعه باید اساس قرار گيرد

 و ها و آنارشيستها و از آن جمله ناردنيکهاط اتوپيستیکی از علل سقو
 اول شرایط ى جامعه نقش درجهاس ارها آنست که ایشان در توسعه و تکاملِِ

 ىکه پایه جای آنه  ودر ایدآليسم غوطه ور گردیده بداشتندحيات مادی را قبول ن
فعاليت عملی خود را بر مقتضيات تکامل زندگی مادی جامعه قرار دهند 

ریختند، یعنی  این مقتضيات و بر خالف آن میه را بدون وابستگی ب  آنىودهشال
ز که ا"  امع  جهاىطرح "و "   خيالیهاى نقشه "مدار کارشان عبارت بود از 

  .حيات حقيقی جامعه دور افتاده بود
که هرگز از حيات  نيرومندی و قوه حياتی مارکسيسم ــ لنينيسم در آنست

 در فعاليت عملی خود تنها به مقتضيات توسعه  و  ،حقيقی جامعه دور نشده
  .تکامل زندگی مادی اجتماع تکيه ميکند

 و هاچه که مارکس گفته است نباید چنين نتيجه گرفت که ایده از آن
 سياسی در زندگی جامعه حائز هاى و سازماننظریات اجتماعی، هاىتئوری

 . کند  اثر متقابل نمیاهميت نبوده و روی شرایط مادی حيات جامعه و تکامل آن
  و نظریات اجتماعی وهاو تئوریها  منشاء ایدهىجا فعًال درباره  ایندر

که حيات معنوی   پيدایش آنها و در خصوص اینىسياسی، دربارههاى سازمان
اما در خصوص . گفتيم سخن ،ت از انعکاس شرایط مادی آن ميباشدرجامعه عبا

 سياسی و هاى اجتماعی و سازمانیاتنظرو ها  و تئوریهااین ایده"  اهميت "
ه  آنها در تاریخ، مکتب ماتریاليسم تاریخی نه فقط منکر آنها نميشود، بلکه بنقش

آنها را مصرانه در زندگی اجتماعی و تاریخ اجتماع اهميت  نقش جدی وعکس 
  .نشان ميدهد
 فرتوتی هاىی و تئورهاایده.   اجتماعی گوناگونندهاى و تئوریهاایده
ر خدمت منافع قوای  مضمحل دپایان رسيده و ه که عمرشان ب رندوجود دا
ان در اینست که مانع تکامل اجتماع  ن اهميت ای.  جامعه کمر بسته اندىشونده

ه خادم ک مترقی و نوینی هم هستند هاى و تئوریها  ایده.وپيشرفت آن ميباشند
سعه و تکامل که تو  اهميت آنها در اینست.  ميباشندمنافع قوای پيشرو جامعه

رقدر مقتضيات حيات مادی جامعه هرا آسان نموده ضمنًا   و پيشرفت آنجامعه
   تر منعکس سازند همان اندازه نيز واجد اهميت بيشتری  تر و صحيح را دقيق

  .باشند می
که جامعه مواجه با  از آن اجتماعی تنها پسى ازهت هاى و تئوریهاایده

 ولی بعد از آن.  پدید می آیند،دی اجتماع شدمسائل نوین توسعه و تکامل حيات ما
 حل مسائل نوینی را که تکامل ترین نيروئی ميشوند که که پدید آمدند جدی

تر  تر و پيشروی جامعه را نيز سهل زندگی مادی در جلوشان قرا رميدهد آسان
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  و  ، سازمان دهنده، تجهيز کنندهنقش که تمام اهميت  جا استدر این.  ميسازند
 سياسی تازه هاى و سازماننظریات جدید و هاى و تئوریهاایدهى  کنندهتبدیل

 تازه به ىجامعههاى و تئوریها اگر ایدهحقيقت آن است که . دقيقًا ظاهر ميشود
این سبب ميباشد که اجتماع به آنها نيازمند است و بدون ه  همانا بوجود می آیند

ها حل مسائل فوری و  آنىو مجهز کننده و تبدیل کنندهعمل سازمان دهنده 
مبرمی که تکامل زندگی مادی جامعه ایجاب کرده است محال و غير ممکن 

 مسائل نوین حاصله از ى نوین اجتماعی که بر پایههاى و تئوریهاایده. ميباشد
ر دسترس داه خود را باز کرده و ر  به وجود می آیند، تکامل حيات مادی جامعه

  قوای ازميانمجهز می سازند وعليه را  مردم قرار ميگيرند و آنهاهاىتوده
طریق وسائل تسهيل انهدام قوای فرتوت   و بدینمی کنند اجتماع  متشکل ىرونده

  .ات مادی جامعه هستند فراهم ميسازدي توسعه و تکامل حمانِعجامعه را که 
 ى سياسی که ثمرههاى اجتماعی و سازمانهاى و تئوریهاگونه ایده بدین

 ىندگی مادی جامعه و شرایط معيشتی اجتماعی هستند بنوبهمسائل مبرم تکامل ز
را که  خود در شرایط معيشتی جامعه و زندگی مادی آن،  تاثير کرده شرایطی

وجود ه  اجتماع الزمست بِ  مادی زندگِی مبرِمبرای به نتيجه رساندن حل مسائِل
  . ممکن ميسازدار آورده،  تکامل بعدی آن

  :داین مناسبت مارکس ميگویه ب
 نفوذ کند خود یک نيروی مادی هاکه در توده تئوری همين« 
 چاپ ٤٠٦مارکس منتخب آثار جلد  اول  ص . ک ( »می شود
  ).  روسی

که بتواند در شرایط مادی زندگی جامعه  بنابراین حزب پرولتاریا برای این
   ى به آن تئوری و ایدهماید،  بایدنتاثير کرده تکامل و بهبودی جامعه را تسریع 

بوده و  که صحيحًا  مبين حوایج تکامل حيات مادی جامعه گردداجتماعی  متکی 
را   مجهزشان کند و آنها، را به جنبش آوردهم عظيم مردهاى تودهمی تواند

 درهم شکستن نيروهای ارتجاعی و باز ىی که آمادهئدرسپاه عظيم پرولتاریا
  .دل سازکشت م، کردن راه برای قوای پيشرو جامعه ميباشد

 این بود که آنها از هاو منشویک" ها اکونوميست  "سقوطیکی از علل 
 مترقی ى و ایده تئوری  پيشروىشویق کننده، سازمان دهنده و تبدیل کنندهت نقش

نقش همين جهت ه غافل بوده مجذوب  ماتریاليسم افواهی عاميانه شده بودند و ب
    بطالت و رکود محکوم به  را  حزبانده، سر تقریبًا به صفر این عوامل را 

  .می نمودند
جا است که اتکاء آن به   مارکسيسم ــ لنينيسم از آنننيرومندی و زنده بود

ات توسعه و تکامل حيات مادی جامعه را يتئوری پيشروی ميباشد که مقتض
فرض    ا بکمال شایستگی رسانده و بر  خودرنماید و تئوری  صحيحًا منعکس می
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 این تئوری  ى  و تغيير دهنده دهنده کننده  و سازمانجهيزتميداند  که از قدرت 
  .کامًال استفاده نماید

ميان زندگی اجتماعی و شعور جامعه،  روابط ىماتریاليسم تاریخی مسئله
ندگی مادی و تکامل حيات معنوی جامعه را بدین گونه حل زميان شرایط تکامل 

  .مينماید
  
   ــ  ماترياليسم تاريخی٣
  

از لحاظ  ماتریاليسم تاریخی : که که باید روشن شود اینستاى اکنون مسئله
، ها، ایدهکه باالخره سيمای جامعه"   شرایط حيات مادی جامعه "مدلول 

  .؟را تعيين مينماید چيست  سياسی و غيره آنهاىنظریات، سازمان
از چه عبارتند و "  شرایط حيات مادی جامعه "در حقيقت امر این

  کدامند؟ آنها ىخصایص مشخصه
 قبل از همه شامل  "شرایط حيات مادی جامعه"شکی نيست که مفهوم 

ست که  یکی   اکه جامعه را احاطه کرده است، محيط جغرافيائی طبيعتی است
از شرایط الزمه و دائمی حيات جامعه ميباشد و مسلمًا در توسعه و تکامل آن 

؟  آیا محيط يائی در تکامل اجتماعی چيستفعيت جغراقرل مو.  مؤثر است
وع رژیم اجتماعی بشر و نجغرافيائی آن نيروی اصلی که سيما و صورت ظاهر 

  عبور از یک رژیم به رژیم دیگر را تعيين ميکند نيست؟
  .این پرسش پاسخ منفی ميدهده ماتریاليسم تاریخی ب

شکی نيست که  محيط جغرافيائی یکی از شرایط دائمی وضروری توسعه 
 آن مؤثر است ــ یعنی محيط  و البته در توسعه و تکاملو تکامل جامعه ميباشد

  ولی تأثير این محيط.  جامعه را سریع یا کند مينمایدجغرافيائی جریان تکامل  
نيست که سرنوشت حيات جامعه را تعيين کند زیرا تغييرات و توسعه و  أثيری ت

در مدت . تر از تکامل محيط جغرافيائی رخ ميدهد مراتب سریعه تکامل جامعه ب
يه، لسه هزار سال، در اروپا سه رژیم گوناگون ا جتماعی یعنی رژیم  کمون او

ميان آیند و در مشرق اروپا،  در اتحاد جماهير ه بردگی و فئوداليسم توانستند ب
که  شوروی سوسياليستی حتی چهار نوع رژیم اجتماعی تغييریافت و حال آن

قدری ه  یا هيچ تغيير نکرد  و یا ب این مدت  شرایط  جغرافيائی در اروپاطی 
علتش . نداتغيير آن کم بود که جغرافی دانان حتی از ذکر آن نيز خودداری کرده

  وقتليونها ساليبرای یک تغييرات جدی محيط جغرافيائی م.  واضح استهم 
 اجتماعی بشری ترین تغييرات در رژیم که برای مهم الزم است در صورتی

  .چندین قرن یا یکی دو هزار سال کفایت ميکند
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 تعيين ى که محيط جغرافيائی نميتواند علت اصلی و وسيلهپس دانستيم
 هزار سال تقریبًا ها تکامل اجتماعی قرار گيرد زیرا چيزی که در طی دهىکننده
 چند صد سال دچار ى سبب اصلی چيزی شود که به فاصله،تغيير ميماند بال
  .غييرات اساسی ميگرددت

 تراکم آن نيز یکی ىسپس شکی نميتوان داشت که افزایش نفوس ودرجه
آدمی عنصر الزم ميباشد، زیرا " شرایط حيات مادی  " مفهوم ىاز مواد متشکله

و ناگزیر شرایط حيات مادی جامعه  بوده و بدون یک حد اقل از افراد انسان 
آیا ازدیاد جمعيت همان نيروی . تگونه زندگی مادی اجتماعی ممکن نيس هيچ

  . نوع رژیم اجتماعی بشری نيست؟ىاصلی معين کننده
  .بدین مسئله نيز ماتریاليسم تاریخی جواب منفی ميدهد

  در توسعه و تکامل جامعه مؤثر ميباشد و آنسمسلم است که افزایش نفو
مل تعویق مياندازد، ليکن نميتواند عامل اصلی  تکاه را تسهيل نموده یا ب

اجتماعی گردد و سرنوشت ترقيات جامعه را تعيين نماید، زیرا افزایش نفوس 
 اجتماعی جانشين رژیم ىفقط این رژیِم تازهی بفهماند که چرا ئنميتواند به تنها

 برای چه رژیم کمون اوليه را رژیم بردگی و رژیم  گردد، اجتماعی معينی می
  .شود نه فالن رژیم دیگربورژوازی جانشين مي  رژیم  ملوک الطوایفی را

هرگاه توسعه و تکامل اجتماعی را افزایش نفوس تعيين ميکرد باید تراکم 
وجود آورد، ولی در واقع چنين ه تری را ب نفوس بشری  رژیم اجتماعی عالی

تراکم جمعيت در چين چهار برابر ممالک متحده آمریکا .  امری دیده نميشود
 ممالک متحده آمریکا در مرحله ،تماعیحاظ تکامل اجلکه از  است، در حالی

 باالتری قرار دارند زیرا در چين هنوز هم رژیم نيمه ملوک الطوایفی حکم
 نتری که ممالک متحده آمریکا مدتهاست به بلند ی ميکند در صورتیئفرما

تراکم نفوس از ممالک متحده  در بلژیک.  ندا ترقی سرمایه داری رسيدهىمرحله
 مرتبه بيشتر است  ولی از ٢٦ز اتحاد جماهير شوروی  مرتبه و ا١٩آمریکا 

لحاظ توسعه و تکامل اجتماعی، کشورهای متحده آمریکا از بلژیک جلوترند و 
 کامل تاریخی عقب مانده ى یک دورهىبلژیک از اتحاد جماهير شوروی باندازه

که  ی ميکند حال آنئرمافاست زیرا هنوز در بلژیک رژیم سرمایه داری حکم
کار سرمایه داری خاتمه داده در داخل خود رژیم ه شوروی مدتها است باتحاد 

  .سوسياليستی را برقرار نموده است
 توسعه ىاز دالیل فوق چنين مستفاد ميشود که افزایش نفوس، نيروی عمده

رژیم اجتماعی و تکامل جامعه نيست و نميتواند هم باشد و نيروئی نيست که نوع 
  .دو سيمای جامعه را معين کن
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خره در سيستم شرایط زندگی مادی جامعه آن نيروی پس باال)  . الف
امل جامعه را از یک رژیم کاصلی که سيمای اجتماع و نوع رژیم اجتماعی و ت

   چيست؟، به رژیم دیگر معين ميکند
  تحصيلىطریقهماتریاليسم تاریخی  معتقد است آن نيرو عبارت است از 

 از  توليد نعمات مادیىطریقهسان،  یعنی  الزم برای زندگی انوسایل معيشت
قبيل خوراک، پوشاک، کفش، مسکن، سوخت، وسایل توليد و غيره که برای 

  .  مورد لزوم است،زندگی و تکامل اجتماع
برای زندگی کردن باید خوراک، پوشاک، کفش، منزل، سوخت و مانند 

توليد نمود و ا نها رآبرای داشتن این نعمات مادی الزم است . اینها را داشت
برای توليد آنها باید آالت توليد وجود  داشته باشد که با کمک آن انسان بتواند 
خوراک، پوشا ک، کفش، منزل، سوخت و غيره توليد نماید و باید توانست این 

  .را آموخته و بلد بود آالت را توليد نمود و طرز استفاده از آن
چنين افراد   توليد ميشود، و همکمک آنها کاالهای مادیه ، که بابزار توليد

 تجربياترشته  کار برده ودر اثر آموختن یکه الت توليدی را بآکه این  انسانی
 ىنيروهای مولدهِ  کار  نعمات مادی را توليد ميکنند، مجموعًا توليدی و مهارت

  . اجتماع را تشکيل ميدهند
را  توليد ىطرف طریقهاما نيروهای مولده فقط یک طرف توليد، یک 

 انسان با اشياء و قوای طبيعی است ىتشکيل ميدهد و این طرف معرف رابطه
طرف دیگر توليد، .   مادی از آنها استفاده ميکندهاىکه انسان برای توليد نعمت

مل توليد عدیگر در جریان   با یکهاا مناسبات انسانرطرف دیگر طرز توليد 
 با طبيعت مبارزه ميکنند و هاانسان.  تشکيل ميدهدها انسانمناسبات توليدییعنی 

حالت انفرادی ه مينمایند ولی این امر ب برای توليد نعمات مادی از طبيعت استفاده
شکل مشترک و ه شکل اشخاص از هم دور افتاده انجام  نميگيرد بلکه به و ب

این مناسبت توليد هميشه و ه ب.  حالت اجتماع صورت ميگيرده دسته دسته و ب
هنگام توليد نعمات .  استتوليد اجتماعیایطی که باشد در تحت هرگونه شر

نوع  مناسبات متقابل داخلی توليد، یک نوع   یکمادی، افـــراد فی مابين خود
شکل همکاری و ه این مناسبات ممکن است ب.  زندامناسبات توليدی برقرار ميس
 که که از استثمار آزادند باشد و امکان هم دارد معاونت متقابل بين افرادی

مناسبات بين فرمانفرما و فرمانبردار  باشد  و باالخره ممکن هم هست که این 
 ولی این روابط  ل دیگر باشدکشه مناسبات تحول از یک شکل روابط  توليدی ب

، مانند نيروهای ها رژیمى که داشته باشند هميشه و در همهاىهبتوليد هر جن
  .ندتوليد کننده، عنصر ضروری توليد را تشکيل ميده

  :مارکس ميگوید
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دیگر نيز  راد در هنگام توليد نه فقط در طبيعت بلکه در یکفا« 
 فعاليت ىاگر آنها برای ابراز فعاليت مشترک و مبادله. تأثير مينمایند

.  نميتوانند توليد کنند، طریق معينی  با هم متحد نشده باشنده خود ب
 معينی  روابطافراد، برای انجام عمل توليد وارد در مناسبات  و  

 این روابط و مناسبات اجتماعی است که ىوسيلهه ميشوند و فقط  ب
    مناسبات آنان با طبيعت صورت وجود  پيدا  ميکند و توليد انجام 

 چاپ ٤٢٩  ص ٥مارکس و ف انگلس  جلد  . ک (»می پذیرد 
  ).  روسی

ط  جامعه و هم  روابىبنابر این،  توليد و طرز توليد، هم قوای مولده
 یگانگی آنها در ى را در بر می گيرد و بدین ترتيب مجسم کنندههاتوليدی انسان

  . مادی استهاىجریان توليِد خواسته
نقطه یک گاه در  که هيچ نخستين خصوصيت توليد عبارت از آنست )  .ب

برای دورانی طوالنی توقف نميکند و هميشه در حال رشد و تغيير ميباشد،  
  رژیم اجتماعی،  ىتوليد ناگزیر موجب تغيير همهضمنًا  تغيير در طرز 

 اجتماعی،  نظریات سياسی، مؤسسات سياسی یعنی، ــ موجب تجدید هاىاندیشه
 در درجات گوناگونی از هاانسان.  سازمان تمام نظام اجتماعی و سياسی ميگردد

ه عبارت ساده تر آنها به   از طرزهای مختلف توليد استفاده ميکنند یا بتکامل،
نوع طرز  در زمان کمون اوليه یک. طرق مختلقی زندگی خود را بسر ميبرند

 فئوداليسم هم طرز ىتوليد، در زمان بردگی طرزی دیگر وجود دارد و در دوره
 توليد، رژیم ى مراحل مختلفه همينتناسبه ب. سومی موجود است و غيره

اسی شان نيز ،  حيات معنوی آنها، نظریات آنان و مؤسسات سيهااجتماعی انسان
  .گوناگون ميباشد

 که باشد خود جامعه هم از حيث اساس همان ر طوریهطرز توليد جامعه 
 هم همان  آن، نظریات و مؤسسات سياسی آنهاى و تئوریهاطور است،  اندیشه

  .گونه ميباشد
چگونگی زندگی مردم هر طوری باشد، : که قدری ساده تر بگوئيم یا این

  .طور است چگونگی تفکرشان نيز همان
که تاریخ تکامل جامعه مقدم بر همه عبارت است از تاریخ رشد  یعنی این

دیگر شده  انشين یکجتوليد،  تاریخ طرزهای توليد که طی اعصار متوالی  
  .هااست، عبارت است از تاریخ تکامل قوای مولده و روابط توليدی انسان

یخ خود پس تاریخ تکامل اجتماعی در عين حال عبارت است از تار
زحمت کش که خود قوای اساسی هاى مادی، تاریخ تودههاى مولدین خواسته

مادی هستند که برای وجود و هاى دهندگان توليد خواستهجریان توليد و انجام 
  .بقای جامعه ضرور می باشد
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پس، علم تاریخ، هرگاه بخواهد علمی حقيقی باشد، دیگر نميتواند تاریخ 
"   گيران جهان " پادشاهان و سپه ساالران و عملياتتاریخ ه تکامل اجتماعی را ب

دم بر همه باید به تاریخ مولدین ـکه  مقـکشورها مبدل کند  بل"   فاتحين "و 
  . رنجبر و ملل بپردازدهاىتاریخ تودهه  مادی، بهاىخواسته

بنابراین، کليد کشف قوانين تاریخ جامعه را نباید در مغز افراد بشر یا 
در هر دوره   توليدی کهىاجتماع جستجو نمود، بلکه در طریقهعقاید و مفاهيم 
تماع بکار ميرفته،  یعنی در اقتصادیات جامعه باید به ج اىوسيلهه معين تاریخ ب

  .کاوش آن پرداخت
بنابراین، کليد کشف قوانين تاریخ جامعه را نباید در مغز افراد بشر یا 

ى توليدی که در هر دورهى یقهعقاید و مفاهيم اجتماع جستجو نمود، بلکه در طر
اجتماع به کار می رفته، یعنی در اقتصادیات جامعه باید ى معين تاریخ به وسيله
   .به کاوش آن پرداخت

 علم تاریخ عبارتست از تحقيق و کشف قوانين توليد ىبنابراین اولين وظيفه
  .معهو قوانين تکامل نيروهای مولده و روابط توليدی وقوانين تکامل اقتصادی جا

بنابراین حزب پرولتاریا  هرگاه  ميخواهد یک حزب حقيقی باشد باید پيش 
قوانين ترقيات اقتصادی از هر چيز علم قوانين توسعه و تکامل توليد و علم 

  .جامعه را فرا گيرد
که درسياست راه خطا نپيماید باید هم  بنابراین حزب پرولتاریا  برای این

 هم در فعاليت عملی خویش قبل از هر چيز  خود  وىدر طرح و تدوین برنامه
  .قوانين توسعه و تکامل توليد،  قوانين ترقيات اقتصادی جامعه را مأخذ قرار دهد

که  تغييرات و تکامل آن هميشه با   توليد اینستدومين خصوصيت ) .ج
تغييرات و تکامل نيروهای توليد کننده  و درجه اول با تغييرات و تکامل آالت 

      بنابراین نيروهای توليد کننده، متحرک ترین و .  از ميگرددتوليدی آغ
 جامعه  تغيير ى نيروهای توليد کنندهنخست .  ترین عناصر توليد ميباشند انقالبی

می کنند و تکامل می پذیرند و  سپس، روابط توليدی،  روابط اقتصادی ميان 
معذالک .  یابند غيير میافراد بشر با وابستگی  و تطابق کامل با این تغييرات، ت

نباید تصور نمود که مناسبات توليدی  در تکامل نيروهای توليد کننده مؤثر 
روابط توليدی در .  نيستند و نيروهای توليد کننده به روابط توليدی وابسته نيستند

افته به نوبت خود در یحال وابستگی به ترقی قوای توليد کننده توسعه و تکامل 
تعویق  ه موده یا بنيد کننده مؤثر ميباشند، ترقی آنها را تسریع ترقيات قوای تول

جا باید گوشزد نمود که روابط توليدی نميتوانند مدتی مدید از  در این. اندازند می
 با آن در تضاد باشند، زیرا قوای توليد کننده ،افزایش قوای توليد کننده عقب مانده

توليدی با مایند که مناسبات  کافی ترقی نىاندازهه فقط وقتی ميتوانند ب
 به ترقی قوای توليد کننده ،خصوصيات و حاالت قوای توليد کننده متناسب بوده
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رو مناسبات توليدی از ترقی قوای توليد کننده هر قدر هم   از این.ميدان دهند
 ترقيات و خصوصيات قوای توليد ىباید با درجه عقب مانده باشند دیر یا زود 

صورت یگانگی   در غير این.لواقع هم متناسب ميشونداند و فیکننده متناسب گرد
قوای توليد کننده و مناسبات توليدی در سيستم توليد از ریشه بهم ميخورد  و  

د  و قوای توليد هد وی میرد،  در توليد  بحران يپاش توليد نيز کامًال از هم می
 .کننده از ميان ميرود

ه داری که در آنجا مالکيت  اقتصادی در کشورهای سرمایهاىبحران
 ى اجتماعی توليد و با جنبهىخصوصی سرمایه داری بر وسائل توليد با جنبه

یست برای عدم توافق اقوای توليد کننده  فوق العاده غير متناسب ميباشد نمونه
مناسبات توليدی با روابط قوای توليد کننده، مثاليست از تصادم و کشمکش بين 

 اقتصادی ميباشند که موجب هاىدم توافق همان بحران این عىنتيجه.  این دو
 اقتصادی ىویرانی قوای توليد کننده ميگردند، ضمنًا خود این عدم توافق شالوده

که مناسبات توليدی موجوده را از   آن این استىانقالب اجتماعی است که وظيفه
 د،نده باش مناسبات توليدی نوینی که متناسب با مختصات قوای توليد کن،ردهبين ُب

 . بر پا نماید
برعکس، اقتصاد ملی سوسياليستی در اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستی، که در اینجا مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد کامًال با خصوصيات 

 هاىهمين جهت هم هست که بحرانه توليد متناسب ميباشد و باجتماعی سير 
هنگی و  آ مثاليست برای هماقتصادی و خرابی قوای توليد کننده وجود ندارد،

 .تناسب بين روابط توليدی با خصوصيات قوای توليد کننده
ترین  ترین و انقالبی  نه تنها متحرکىا براین  قوای توليد کنندهبن

  . باشند  توليد هم میىمنًا عنصر تعيين کنندهضعنصرتوليد بلکه 
د همان نوع نيروهای توليد کننده  هرطور که باشند، روابط توليدی نيز بای

  .باشند
گاه وضع قوای توليد کننده نشان ميدهد که انسان با چگونه ابزار هر
بات توليدی س مادی ضروری خود را توليد مينماید،  وضع مناهاى نعمت،توليدی

، معادن، مواد خامِ، ابزار هاجنگل، آب زمين (وسائل توليدنيز نشان ميدهد که 
در دست کی و در اختيار کيست، آیا )   اینهاتوليد، وسائط نقليه و ارتباط و مانند

 و طبقات ها دستهکه در اختيار افراد،  اختيار تمام جامعه است یا ایندر
 و طبقات دیگر مورد هارا برای استثمار افراد دسته  ميباشد که آناىجداگانه

  .استفاده قرار ميدهند
یم تا  قدهاى عمومی توسعه و تکامل قوای توليد کننده از زمانىمنظره

ير و کمان  تحول یافتند و سپس تادوات خشن سنگی  به .  امروز بدین قرار است
 ؛پروری ابتدائی تبدیل شد  شکار کردن به  اهلی نمودن حيوانات  و دامىدوره
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تبر آهنی، خيش نوک آهنين و مانند (آالت سنگی به ادوات فلزی تبدیل گردیدند 
شاورزی آغاز گردید؛ در آالت فلزی تناسب اینها پرورش گياه و که و ب) اینها

چنين سفال  م و همَد واد، بهبود جدیدی  حاصل شد و کوره با مىبرای تهيه
  ،تر شد و نظر به همين ترقی وری کامل وجود آمد و بالنتيجه پيشهه سازی ب

شه وری از کشاورزی جدا افتاد و کارهای مستقل و بعد مانوفاکتور پيدا گردید، يپ
افت و توليد مانوفاکتوری دستی به یحول ت دستی به ماشين سپس آالت توليد

گاه سيستم ماشين و صنابع بزرگ مکانيکی  صناعت مکانيزه تبدیل گردید؛  آن
چنين بود نمودار بسيار ناکاملی از تکامل نيروهای توليد . مدرن روی کار آمد

و ضمنًا بدیهی است که ترقی . اع در طی تاریخ طوالنی بشریتم اجتىکننده
ین وليد رابطه داشتند عملی گشته و ائی که  با تهادست انسانه بهبود ابزار توليد ب

بنابراین با تغيير و ترقی آالت و .  پذیرفته استنجام نکار مستقل از افراد بشر ا
ترین عنصرنيروی توليد کننده ميباشد تغيير و  ادواِت توليد، انسان نيز که مهم

کاربردن ابزار توليد نيز ه ليد، مهارتش در بش در تواترقی مينماید و تجربه
  .تر ميشود پذیرد و کامل  میرتغيي

 یعنی روابط افتصادی آنها نيز مطابق با این رروابط توليدی ميان افراد بش
 اجتماع در طی تاریخ تغيير کرده و ىتغييرات و تکامل نيروهای توليد کننده

  .روبه تکامل ميرفت
رژیم اشتراکیِ  :   سبات توليدی معلوم است منااساسیدر تاریخ پنج نوع 
  .ژیم فئودالی، رژیم سرمایه داری و رژیم سوسياليستیرابتدائی،  رژیم بردگی،  

  اساس مناسبات توليدی عبارت بود از ،يهلدر زمان رژیم اشتراکی او
این ترتيب اصوًال  با خصوصيات قوای توليد . مالکيت جماعت بر وسائل توليد

وجود آمد، ه ًا ببعدآالت سنگی و  تيروکمان  که . دوره متناسب بود همان ىکننده
به انسان اجازه نميداد که منفردًا  عليه قوای طبيعت  و  حيواناتی که باید شکار 

که از گرسنگی نميرند یا   برای اینهاسانندر این دوره ا.   مبارزه نماید،شوند
جات از جنگل  ، برای چيدن ميوهقربانی حيوانات درنده  و یا قبایل همسایه نشوند

 .جبور بودند مشترکًا کار کنندم ،گيری از آب و یا برای ساختن مسکنی و ماهی
.  توليد ميگرددهاىآوردها کار مشترک باعث مالکيت مشترک بر  وسایل و فر

اگر مالکيت خصوصی بر بعضی آالت توليد را که برای مدافعه در مقابل 
 هنوز معنای هادوره انسان نظر  نياوریم در اینه  بکار ميرفته حيوانات درنده ب

در این دوره از استثمار خبری .  مالکيت خصوصی بر آالت توليد را نميدانند
 . طبقات مختلفه وجود ندارد، نيست

 بردگی اساس مناسبات توليد را مالکيت بر وسائل توليد  و برده ىورهددر 
 ميتواند برده را چون حيوان خرید صاحب برده.   تشکيل ميدهد، که توليد ميکند

رفته با وضع قوای  ویهمرگونه مناسبات توليدی  این. کـُـشدو فروش کند یا بـُ



 ٢٤

جای ه  مزبور بى در دورهها  انسان.باشديب مستوليد کننده در این دوره متنا
که  جای اقتصادیه ؛  بابزار فلزی در اختيار خود داشتند آالت و ،آالت سنگی

وی بود و از تربيت حيوانات و فالحت د شکار مختصر و بفقط منحصر به
 در این عصر می بينيم تربيت حيوانات، فالحت، صنایع دستی و .چيزی نداشت

 ىنيم  امکان مبادلهبي می تقسيم کار ميان شعب مختلف توليد، ظاهر ميشود؛
 تراکم ثروت در دست کاالهای توليد شده ميان افراد و دسته جات ظاهر ميشود؛ 

 اقليت امکان گردد  و تراکم حقيقی  وسائل در دست اشخاصی معدود ممکن می
 ىمی یابد، اقليت ميتواند اکثریت را تابع خود کند اعضای اکثریت را برده

در این دوره دیگر کار همگانی و آزاد تمام افراد جامعه در .  خویش سازد
که از طرف برده  یدر این دوره کار اجباری  بردگان. جریان اوليد وجود ندارد

از این رو مالکيت مشترک .  فرمائی ميکند داران بيکاره استثمار ميشوند حکم
رد، يبر وسائل و محصوالت توليد وجود ندارد و جایش را مالکيت شخصی ميگ

  .دراین دوره برده دار نخستين مالک مطلق و اصلی ميباشد
احبان حقوق ص بين اغنيا و فقرا، استثمار کنندگان و استثمارشوندگان 

وی ميدهد ــ  چنين است ر شدید طبقاتی ىکامل و اشخاصی بی حقوق مبارزه
  .ژیم بردگیر ىمنظره

فئودال مناسبات توليد مبتنی است بر اساس مالکيت فئودال در تحت رژیم 
که )  ِسرف(بر وسائل توليد و مالکيت محدود وی بر کارگر توليد کننده یعنی بر 

در برابر .  اورا بکشد ولی در خرید و فروشش  آزاد استفئودال دیگر نميتواند 
این مالکيت . مالکيت فئودال مالکيت انفرادی دهقان و پيشه ور نيز وجود دارد

مبتنی است بر ابراز توليد و اقتصادیات  خصوصی که بر اساس کار شخصی 
طور کلی با خصوصيات قوای ه گونه مناسبات توليدی نيز ب این.  استوار است

کار آهن گدازی و آهنگری بهتر از پيش . ب ميباشدس این دوره متناىليد کنندهتو
کشاورزِی، باغبانی، . واج می یابندر بافندگی هاىگاوآهن و دستگاه. ميرود

 ترقی ميکند در برابر ، کشی بيش از پيش توسعه یافتهنوشابه سازی و روغن
این بود خصایص .یدوجود می آه  پيشه وری  مؤسسات مانوفاکتوری بهاىکارگاه

  . وضع قوای توليد کننده دراین دورهىمشخصه
 اىگر در امر توليد تا اندازه جدید ایجاب مينماید که کارىقوای توليد کننده

رو  از این. نفع باشد کار تمایل نشان دهد و در آن ذیه خرج داده به ابتکار ب
قد ابتکار ميباشد  به کار نداشته و فااىگونه عالقه که هيچاى فئودال از  برده

ته   باشد   که   از شصرف نظر نموده و ترجـيح ميدهد  با  سـرف  سر و کار  دا
خود  دارای  اقتصادیات  بوده  و مالک آالت توليد است و در کار تا آن اندازه 

  . جنسی به ارباب بپردازدى مالکانهىنفع است که زمين را کشت کند و بهره ذی
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ه استثمار تقریبًا ب. ه باز هم ترقی مينمایددور مالکيت خصوصی در این
 ىمبارزه. تر است ری مالیمد بردگی شدت دارد،  فقط قىورهدى همان اندازه

طبقاتی بين استثمار کنندگان و استثمار شوندگان شاخص اساسی رژیم فئودالی 
  .ميباشد

در رژیم سرمایه داری اساس مناسبات توليدی را مالکيت سرمایه داری بر 
ضمنًا مالکيت بر توليد کنندگان یعنی کارگران   توليد تشکيل ميدهد وئلوسا

را بکشد یا در  تواند آنان دار دیگر نمی مزدور دیگر وجود ندارد؛  سرمایه
ولی . معرض خرید و فروش گذارد زیرا  آنان از هر گونه تعلق شخصی آزادند

گی تلف نشوند، که از گرسن آنها از داشتن  وسائل توليد محرومند و برای این
 بر ًامجبورند نيروی کار خود را به سرمایه دار بفروشند و یوغ استثمار را اجبار

داری بر وسایل توليد، مالکيت خصوصی  در کنار مالکيت سرمایه.  گردن نهند
دهقان و پيشه ور که از قيد سرواژ آزاد شده و متکی بر کار شخصی ميباشد 

   در این دوره کارگاه های .    شيوع داردموجود بوده  و در بدو امر  وسيعًا
ه  بزرگی که بهاىوری و مؤسسات مانوفاکتوری، فابریک و کارخانه پيشه
مزارع اربابی که با وسایل بدوی .   پيدا شدند، ندا ماشين مجهز گردیدهىوسيله

 علوم  ىدهاقين زراعت ميشد جای خود را به زراعت سرمایه داری که بر پایه
  . ميدهد، کشاورزی در اختيار داردهاى بوده و ماشينفالحتی استوار

 جدید ایجاب مينماید که توليد کنندگان تربيت شده تر و با ىنيروهای مولده
که بتوانند ماشين را بشناسند و   جاهل و عامی باشند تا اینهاىتر از سرف فهم
ح جهت است که سرمایه داران نيز ترجي اینه ب.  کار اندازنده را درست ب آن

ميدهند که سرو کارشان با کارگران مزدوری باشد که از قيد سرواژ رهائی یافته 
 درست کار کردن با ماشين ىند که از عهدها وقوف و تربيت یافتهاىوتا اندازه

  .برآیند
 هنگفتی ترقی ىجهرکه نيروهای مولده را بد ولی سرمایه داری پس از آن

سرمایه . درگم ميگرددسرشده وداد گرفتار تضادهائی که برایش الینحل است 
تر ميکند،   وز افزوِن کاال و پائين آوردن نرخ کاال رقابت را شدیدرداری با توليد 

 خرده مالکين و متوسط را خانه خراب کرده آنهارا به پرولتر تبدیل ميکند، ىتوده
ده را پائين ميآورد و در نتيجه، فروش کاالهائی که فرا آوراستطاعت خریدن 

 توليد و با جمع کردن ىسرمایه داری با توسعه. ممکن ميشوداست غير 
یان و سير توليد ر و کارخانجات عظيم، بر جهاگر در فابریک کارهاليونيم

بخشد و بدین طریق با دست خود اساس کار خویش را  خاصيت اجتماعی می
سایل ور بزیرا خاصيت اجتماعی سير توليد، مالکيت اجتماعی .  منهدم ميسازد

وضع مالکيت ه که مالکيت بر وسائل توليد ب  را ایجاب مينماید حال آنتوليد
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تماعی سير توليد در جرمایه داری باقی ميماند و این با خاصيت اسخصوصی 
  .گنجد جا نمی یک

این تضادهای آشتی ناپذیر حاصله ميان خواص نيروهای مولده و مناسبات 
يش از مصرف بروز بوليد  تى متناوب که در نتيجههاىشکل بحرانه توليدی،  ب

  کثير ىموقع سرمایه داران که خودشان توده ميکند،  متظاهر ميگردند و در این
علت نداشتن خریدار برای کاالی ه ند بااهالی را از هست و نيست ساقط کرده

 محصوالت را بسوزانند،  کاالهای تهيه شده را نابود ،خود مجبور ميشوند
که   قوای توليد کننده را منهدم نمایند در حالیا متوقف کنند، رسازند، توليد 

علت عدم کفایت کاال بلکه به علت فراوانی آن ناگزیرند ه  مردم نه بهاليونيم
  .رسنه بسر برندگبيکار مانده و 

 ىپس مناسبات توليدی سرمایه داری دیگر با خواص قوای توليد کننده
  .ری دارندذیجامعه مناسب نبوده و با قوای مزبور تضاد آشتی ناپ

پس سرمایه داری آبستن انقالبی است که مالکيت اجتماعی سوسياليســتی  
  .ـکيت  فعلی  سرمایه داری  بر  وسائل  توليد مينمایدلرا  جانشـين  ما

ميان استثمارکنندگان و استثمارشوندگان  شدید طبقاتی ىپس مبارزه
  .ه داری استی سرمارژیمخصلت اساسی 

 فعًال فقط  در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در رژیم سوسياليستی که
یل توليد تشکيل ا مالکيت اجتماعی بر وسا روابط توليدی رىوجود آمده، پایهه ب

.  ه استثمار کنندگان وجود دارند و نه استثمار شوندگاننر یگجا د در این. ميدهد
"  ارددهر که کار نکند حق خوردن ن "وی اصل  رآورده از ا محصوالت فر

روابط توليدی آدميان در جریان توليد، روابط . کار تقسيم ميگردده نسبت ب
مار ثتسست که از قيد ا اهمکاری برادرانه و معاضدت سوسياليستی کارگرانی

ولده کامال مناسب است، مجا مناسبات توليدی با وضع نيروهای  در این. آزادند
یل اتماعی بر وس مالکيت اجىوسيلهه زیرا خصوصيات اجتماعی سير توليد ب

 .یابد توليد تقویت می
 هاىرو توليد سوسياليستی در اتحاد جماهير شوروی از بحران از این

 مربوط به آن مصون و محفوظ هاى توليد زیاده بر مصرف و نا هنجاریىادوره
  .است

جا با شتاب زیادی در توسعه و ترقی  این سبب نيروهای مولده در اینه ب
شرفت آنهــــا يرا برای پ که با آنها تطابق دارد ميداناست زیرا روابط توليدی 

  .باز ميکند
این بود نموداری از تکامل روابط توليدی ميان افراد بشر در طی تاریخ 

  .بشریت
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 ىاین بود وابستگی تکامل روابط توليدی نسبت به تکامل نيروهای مولده
 سبب ميشود  که این وابستگی. جامعه  و قبل از همه نسبت به تکامل آالت توليد

روابط توليد منتج  نيروهای مولده، دیر یا زود به تغيير و تکامل تغيير و تکامل
  .گردد

  :مارکس ميگوید
گرچه در شکل ابتدائی  ا١کاربردن و ایجاد وسایل کاره ب« 

طور ه مخصوص بعضی از انواع حيوانات نيز ميباشد باز هم ب
رو است   این سير کار انسانی است و ازىخصوصی خصلت مشخصه

ن انسان را یک حيوان ابزار ساز ميداند، هر اندازه که لکه فرانک
که نوعشان منقرض   فـُسيلی برای شناسائی حيواناتیهاىاستخوان

ار برای شناسائی کی وسایل همان اندازه نيز بقایاه  مهم است ب،شده
 اهميت ندا اجتماعی و اقتصادی که فعًال از بين رفتههاىزمانانواع سا

مشخص اعصار اقتصادی آن نيست که چه توليد ميشود بلکه .  اردد
وسایل کار نه تنها معيار توسعه و ... آنست که چگونه توليد ميگردد

      آن مناسباتی که کار ىترقی نيروی کار بشری است بلکه نماینده
لد  اول  ج"   کاپيتال "مارکس . ک(  ». یابدبر حسب آن نيز انجام می

  . )١٩٣٥ یچاپ روس ١٢١ص
  :وسپس 

.  نزدیکی دارندىمناسبات اجتماعی با قوای مولده رابطه« 
طرز توليد خودرا   ،دست آوردهه  نوینی بى نيروهای مولده،افراد

تعيير ميدهند و با تغيير روش توليد و طرز فراهم ساختن وسائل 
  هنگامی.تغيير ميدهندنيز را   مناسبات اجتماعی خودىزندگی، کليه
و )  فئودال ــ هيئت تحریریه( است سينيور  معمول دستیکه آسياب
نعتی در رأس صکار ميرود سرمایه دار ه که آسياب بخاری ب موقعی

  ٣٦٤  ص  ٥انگلس جلد  . مارکس و ف. ک  ( »جامعه قرار دارد
  ).چاپ روسی

وز افزون قوای توليد کننده،  انهدام مناسبات رحرکت « ــ 
که غير  در پی ادامه دارد،  چيزی، پی هااجتماعی و ظهور ایده

در همان  ( »حرکت ميباشد) آبستراکسيون(متحرک است فقط مطلق 
  ).٣٦٤کتاب ص 

انگلس ماتریاليسم " مانيفست حزب کمونيست " ى در دیباچه
  : تاریخی را چنين تعریف می کند

                                                 
  به طور کلی آالت توليد است ــ هيئت تحریریه" وسائل کار "  ــ مقصود مارکس از ١
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 توليد اقتصادی و سازمان اجتماعی هر دوره که ناگزیر از « 
 تاریخ سياسی و ى تاریخی، پایهىدرهردوره ،وجود می آیده آن ب

عد از انحالل  بموجب این اصله ب... فکری آن دوره را تشکيل ميدهد
مالکيت ابتدائی، اشتراکی، سراسر تاریخ عبارت بوده است از تاریخ 

 طبقاتی بين استثمار شوندگان و استثمار کنندگان و مبارزه ىمبارزه
احل مختلف تکامل اجتماعی حاکمه در مرعه و صنوف ببين طبقات تا

استثمار ى  طبقه رسيده است کهاىمرحلهه این مبارزه اکنون ب... است
 تمام جامعه را در عين بدون آن که ) پرولتاریا ( شونده و ستم دیده 

 طبقاتی  برای هميشه نجات بخشد ىحال از استثمار و ستم و مبارزه
استثمار و فشار که اورا مورد  ىاتواند خود را از چنگال طبقه نمی

       انگلس در ىهــدیباچ (» .....رها سازد) بورژوازی(قرار ميدهد 
  ). چاپ آلمانی"  مانيفست "
 تازه و ىکه پيدایش قوای توليد کننده  اینستسومين خصوصيت توليد.) د

 متناسب با آن، در خارج از رژیم قبلی یا پس از انحالل آن روی یروابط  توليد
که قبًال از روی شعور انسانی اعمال  خود وبدون فعاليتیه ب دهد بلکه خودينم

خودی و مستقل ه وجود می آید، و پيدایش خود به رژیم قبلی بشده باشد در داخل 
  . بشری آن دو علت داردى از شعور و اراده
که آدميان در اختيار این طرز یا طرز دیگر توليد مختار نيستند  نخست آن
 وجود ميگذارد با قوای توليد کننده ىعرصهه جدید پا بکه هر نسل  زیرا هنگامی

 برخورد ميکند و ،بلی استق هاىانسان کار ىکه نتيجهاى و روابط توليدی آماده
 توليد مهيا و آماده شده و به ىرا که در رشته ئیهاهمين جهت باید تمام چيزه ب

نعمات آن مصادف ميگردد در بدو امر قبول نموده و برای حصول امکان توليد 
  .مادی، خودرا با آن متناسب سازد

که آدميان هنگام اصالح این یا آن آلت توليد، این یا آن عنصر  دوم این
کنند   حاصله از این اصالح را درک نمیاجتماعیکيفيت نتایج قوای توليد کننده، 

فکر آنها فقط متوجه .  اندیشند و از درک آن عاجزند و در این خصوص نمی
تر کرده و  که کار خود را آسان  فکر شان اینست، شان است روزمره  منافع

  .چنگ آورنده مزایای آنی و محسوس ب
تدریج و آهسته ه  اشتراکی ابتدائی بىکه بعضی از افراد جامعه هنگامی

 به ابزار و آالت آهنی رو آور ، آهسته از ابزار و آالت سنگی دست کشيده
يرسيد که این پيش آمد تازه چه نتایج ميشدند مسلمًا نميدانستند و فکرشان هم نم

بار خواهد آورد، آنها متوجه نبودند و اطالع نداشتند که انتقال به ه  باجتماعی
 انقالبی در توليد بوده که عاقبت منجر به رژیم ىمنزلهه ابزار و آالت فلزی ب

تر کرده منافع آنی و  آنها فقط ميخواستند کار خود را آسان. بردگی خواهد شد
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فعاليتی که آنان از روی شعور ابراز ميداشتند در . دست آورنده سی بمحسو
  . کوچک این سود شخصی روزانه محدود بودىرهیدا

 رژیم فئودالی، بورژوازی جوان اروپا در ردیف ىکه در دوره هنگامی
 بزرگ مانوفاکتوری آغاز هاى کوچک پيشه وران به تأسيس بنگاههاىکارگاه

جلو ميراند، مسلمًا نميدانست ه  جامعه را بىهای مولدهاین ترتيب نيروه نمود و ب
 در بر خواهد اجتماعیفکرش هم نميرسيد که این پيش آمد تازه چه عواقب ه و ب

در "  کوچک "برد که این بدعت  نميدانست و پی نمیبورژوازی . داشت
وجود خواهد آورد که منجر ه  تازه ای بهاىنيروهای اجتماعی چنان دسته بندی

همه  ی اینزاکميت شاه که مراحم و الطافش در نظر بورژواحقالب عليه به ان
      ب و منزلت داشت و عليه نجبا و اشراف، که بهترین نمایندگان بورژوازی ـُرق

 آنان را داشتند، خواهد گردید ــ ىخودشان غالبًا آرزوی ورود به جرگه
چه بيشتر به تر تمام کند و هر بورژوازی فقط ميخواست کاالها را ارزان

 منافع ،بازارهای آسيا و آمریکا، که تازه کشف شده بود، کاال صادر نموده
فعاليتی که بورژوازی از روی شعور انجام ميداد از .  دست آورده ببيشتری 

  . محدود این عمليات روزانه خارج نبودىدایره
که سرمایه داران روس با همراهی سرمایه داران خارجی بدون  موقعی

اصول تزاری کاری داشته باشند صنایع ماشينی معاصر را در روسيه ه  بکه این
 مالکين ميساختند مسلمًا از ىرا طعمه با جدیت تمام برقرار ميکردند و دهقانان

 رشد جدی نيروهای مولده بی خبر بودند و در این باره اجتماعیچگونگی نتایج 
 ى نيروهای مولدهىهاندیشيدند و متوجه نبودند که این جهش جدی در رشت نمی

وجود خواهد آورد ه  نوینی در نيروهای اجتماعی بهاىجامعه،   چنان دسته بندی
که در نتيجه پرولتاریا خواهد توانست روستائيان را با خود متحد ساخته و انقالب 

را انجام دهد، ــ سرمایه داران مزبور فقط ميخواستند اى سوسياليستی فاتحانه
اختيار ه  بازار بزرگ داخلی را ب، درجه توسعه دادهها منته توليد صنعتی را ب

خود گرفته و به خویش منحصرش کنند و از اقتصادیات ملی هرچه بيشتر بهره 
را که این سرمایه داران از روی شعور  فعاليتی.  سود برند، برداری  نموده

  . آنان محدود بودى کوچک منافع عملی روزانهىانجام ميدادند در دایره
  :رو مارکس ميگوید ناز ای

یعنی در توليد  (آدميان، در توليد اجتماعی زندگی خود «  
 داخل )  ــ هيئت تحریریه.  زندگی آنهاستىنعمات مادی که الزمه

  ٢ اراده ایشان نيستىطهيمراوداتی معين و ضروری ميشوند که در ح
 معينی از ترقی و ىوليدی ميشوند که با درجهتیعنی وارد مناسبات 

                                                 
  .  ــ  تکيه روی کلمات از طرف هيئت تحریریه است٢
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مارکس، . ک.   (»ل نيروهای مولده مادی آنان متناسب استتکام
  ). چاپ روسی٢٦٩منتخبات آثار  جلد اول  ص  
وابط توليدی و تحول روابط توليدی قدیم به رولی نباید پنداشت که تغيير 

 بر عکس این. گونه کشمکش و تزلزلی انجام می یابد جدید با نرمی و بدون هيچ
نقالب با سرنگون کردن مناسبات توليدی قدیم و ونه تحول معموًال از راه اگ

ترقی و تکامل . جای آن انجام ميگيرده مستقر ساختن مناسبات توليدی جدید ب
ه  مناسبات توليدی تا مدتی معين خود بىقوای توليد کننده و تغييرات در رشته

 ولی این تنها مادامی است.  افراد جریان می یابدىخود و بدون وابستگی به اراده
 ، فرصت یابند که رشد و نمو نموده،نداوجود آمدهه  که باىکه نيروهای مولده

 تازه به حد بلوغ رسيدند، روابط ىمولدههاى که نيرو پس از آن. بالغ گردند
تبدیل "  برطرف نشدنی "موجود و طبقات حکمفرمائی که مشخص آنند به سدی 

فعاليت ارادی طبقات را از سر راه نميتوان برداشت مگر با  ميشوند،  که آن
       رل بزرگجا است  این.  جدید، با عمل جبری این طبقات یعنی با انقالب

 سياسی که برای ى سياسی نوین و نيروی تازههاى سازمان اجتماعی، هاىایده
     ت درخشانی رصوه بر انداختن نيروی توليدی قدیم فرا خوانده ميشوند،  ب

 اختالف و منازعه بين قوای ى جدید بر پایه اجتماعیهاىایده. جلوه گر ميشود
 اقتصادی هاى نيازمندیى  جدید و مناسبات توليدی قدیم و برپایهىتوليد کننده
     را متشکل نموده و بسيج ها  جدید تودههاىایده.  آیندی پدید م، نوین جامعه

 حاکميت به شکل ارتش سياسی نوینی به هم می پيوندند،ها تودهنمایند،  می
را برای انتقال اجباری انتظامات کهنه در  بی جدیدی برپا ميکنند و آنانقال
فعاليت  . ازه مورد استفاده قرار ميدهندتمناسبات توليدی و استقرار انتظام ى رشته

خودی ترقی ميشود، توسعه و ترقی آرام ه ب با شعور انسانی جانشين جریان خود
  .انقالب ميگيردبه تحول اجباری تبدیل و جای تکامل تدریجی را 

  :مارکس ميگوید
پرولتاریا در مبارزه عليه بورژوازی قطعًا به شکل یک طبقه « 

حکومت کننده تبدیل ى و از راه انقالب،  خود را به طبقه....متحد شده  
   حاکمه روابط توليدی دیرین را لغو ى طبقهى می نماید و به منزله

چاپ روسی  ٥٢ص " مانيفست حزب کمونيست ( " » می نماید 
١٩٣٨.(   
  : و بعد 

پرولتاریا از تسلط سياسی خویش برای این منظور استفاده « 
تدریج تمام سرمایه را از چنگال بورژوازی بيرون ه خواهد نمود که ب

 آورده و تمام آالت و ادوات توليد را در دست دولت یعنی پرولتاریائی
امکان و با قدر ه  متمرکز کند و ب، حاکم متشکل گشتهىکه چون طبقه
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در همان کتاب  ( »سرعت بيشتری مقدار قوای توليد کننده را بيافزاید
  .)٥٠ص 

 ى کهن را که آبستن جامعهى هر جامعه، جبر چون قابله ای« 
جلد  "  کاپيتال"مارکس . ک ( ».نوینی است از بار خود فارغ ميسازد

  ).  چاپ روسی١٩٣٥  سال  ٦٠٣اول  ص  
انتقادی بر علم اقتصاد  "شهور خود  میخی اثر  تار"  دیباچه " در سمارک

ان ي فورمول داهيانه ای از ماهيت ماتریاليسم تاریخی ب١٨٥٩در سال "  سياسی
  :ميکند

آدميان در توليد اجتماعی زندگی خود داخل مراوداتی معين و «  
 اراده ایشان نيست یعنی وارد ىضروری ميشوند که در حيطه

 معينی از ترقی و تکامل ىهجا در ميشوند که بیمناسبات توليد
مجموع این روابط توليدی . نيروهای مولده مادی آنان متناسب است

را تشکيل ميدهد که بر   واقعی آنىسازمان اقتصادی جامعه و پایه
روی آن روبناهای قضائی و سياسی استوار ميگردند و صور معين 

مادی، سير طرز توليد حيات . شعور اجتماعی متناسب با این پایه است
طور کلی معنویات حيات را ه  سياسی و ب، و جریاناِت اجتماعی

را تعيين ميکند فهم و ها که هستی انسان چيزی.  مشروط ميسازد
هستی اجتماعی آنان است که فهم و شعور شعور آنها نيست، برعکس 

 معينی ى مادی جامعه درپلهىنيروهای مولده.  را معين ميسازد آنان
ا مناسبات توليدی موجود و یا مناسبات مالکيت که فقط از تکامل خود ب

     قضائی آنست و در داخل این مناسبات در ترقی و توسعه ىجنبه
  تضاد بهم  ميرسانند ــ این روابط که تاکنون یکی از صور ، بوده اند

گاه  ـــ آن. تکامل نيروهای مولده بودند حاال پا بندی برای آن ميشوند
ی، کم و بيش د تغييرات اقتصا. ماعی پيش می آیددوران انقالب اجت

. تماع عظيم  را  در هم  ميریزندج مظاهر این اى کليه، آهسته یا سریع
گونه تحوالت الزمست هميشه تحولی را که در  طی بررسی این

می آید و با علوم طبيعی تطبيق ميکند وجود ه شرایط توليد اقتصادی ب
الصه، خلسفی ـــــ،  ابداعی یا ف مذهبی،  سياسی، از تحوالت قضائی

 این اختالف را در هائولوژی که انسان ور ایدهـــ صىهــليـــاز ک
طور که  همان.   آن درک نموده و با آن در پيکارند تميز دادىدایره

خودش ه راجع به شخص منفردی نميتوان بر حسب نظری که راجع ب
ى  چنين دورهىنمود، همان طور هم نمی توان درباره قضاوت ، دارد

برعکس باید . تحولی نيز از روی فهم و شعور آن دوره قضاوت کرد
ا از روی حيات مادی و اختالفات موجوده بين رآن فهم و شعور 
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هيچ نظام . اجتماعی و مناسبات توليدی ایضاح نمودى نيروهای مولده
 که به اىمولدههاى نيروى اجتماعی از ميان نميرود مگر آن که کليه

تر   داده ميشود تکامل یابند،  و هيچ روابط توليدی عالیآن ميدان
که شرایط مادی وجود آنان در  مگر آن  نميرسندظهوره وجدیدی ب

از این قرار بشریت هميشه فقط .  دامان اجتماع کهن به حد کمال رسد
 حلشان بر می آید زیرا ىمسائلی را در برابر خویش مينهد که از عهده

 خواهيم دید ، يشتری مورد مطالعه قرار دهيماگر موضوع را با دقت ب
که خود این تکاليف آن زمان پدیدار ميگردند که شرایط مادی الزم 

مارکس . ک ( ».برای حلشان  یا وجود داشته و یا در حال پيدایش باشد
  ). چاپ روسی٢٧٠ــ٢٦٩جلد  اول  ص "  منتخب آثار "

بيق آن با حيات گونه است ماتریاليسم مارکسيستی در صورت تط بدین
  :اجتماعی و تاریخ جامعه

  . چنين است مشخصات اساسی ماتریاليسم دیالکتيک و تاریخی
از این نکات دیده ميشود که لنين برای حزب در مقابل سوء قصدهای 

 تئوریکی دفاع کرد و ى و عناصر منحط و مرتد ازچه گنجنيههارویزیونيست
تا ليسم و امپریوکریتيسيسم  لنين برای رشد و تکامل حزب ما ظهور کتاب ماتریا

 . دارای اهميت زیاد بوداىچه اندازه
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