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  اجزاء متشکله فلسفه مارکسيستی کدام است؟ فلسفه چيست و دوم ـدرس 
اوال به طور خالصه فلسفه را : قدماتی درس گذشته اینک می توانيم پس از توضيحات م

 لنينيستی ـفلسفه مارکسيستی  تعریف کنيم و ببينيم موضوع آن چيست، ثانيا ببينيم مقصود از
  . بخش های آن و خصلت های اصلی آن کدام استچيست و 

  
)1(  

 ف فلسفه تعري
هر علمی زمينه . ه است که به معنای خرد دوستی استآمد)) فيلوسوفيا((واژه از یونانی 

جانوران، انسان،  ،گياهان: مثال زیست شناسی( بخصوصی از واقعيات را بررسی می کند 
این دانش ) گذشته و حال جامعه انسانی:  تاریخـها، کيهان کهکشان  ستارگان،: ستاره شناسی

در . وانند درباره مجموعه طبيعت درباره جهان به طور کلی به ما اطالعاتی بدهندها نمی ت
حالی که فلسفه می کوشد عام ترین مفاهيم و مقوالت را بررسی نماید و کلی ترین قوانين 

آیا تمام دانش ها بر روی هم نمی توانند اندیشه :  مطالعه کنند ولی می توان پرسيد.اجهان ر
  ما بگذارند تا دیگر نيازی به فلسفه نباشد؟  را در اختيارعمومی درباره جهان

کلی از جهان و بررسی عام ترین قوانين  مسئله درست در همين جاست که داشتن دید  
 در زمينه گاه های جزئی و گردآوری قوانين وجه به معنای حاصل جمع ساده نظرآن به هيچ

علومات حاصل از علوم تکيه می کند، مفلسفه البته به داده ها و . های مشخص جداگانه نيست
از .  در زمينه های مشخص جداگانه نيستآوری قوانيناز نتيجه گيری های جزئی و گرد

، به د عام ترین مسائل را مطرح می کنددارد ولی خو میره برنتيجه گيری های سایر علوم به
در . ی می کندروابط و مناسبات را بررسکلی ترین . عام ترین قانون مندی ها نظر دارد

جستجوی پاسخ به این مسائل و کشف این روابط هر قدر فلسفه به علوم مختلف و به تجربه 
 درست تر و به شپاسخ. ندازه علمی تر استيت بيشتر متکی باشد به همان اعبشری و به واق

  . شود حقيقت نزدیک تر است و خود بيشتر به یک علم بدل می
بر . یا یک سرگرمی اضافی و از سر سيری نيستپس فلسفه یک بحث و جدل بيهوده   

  :س وظيفه بسيار مهمی به عهده داردعک
،  پديده ها و روند هاطرح عامل ترين مسائل، بررسی کلی ترين روابط بين اشياء و  

اين است وظيفه ،  اعم از طبيعت و جامعه و تفکر،کشف عام ترين قانون های جهان هستی
  .فلسفه

 علت که فلسفه به عام ترین قانون مندی ها و روابط نظر دارد جانب دیگر به همين از  
فلسفه شکل : پس. وم دیگر در حکم اسلوب عام آنهاستآن چنان علمی است که نسبت به عل

خاصی از شعور اجتماعی است که عام ترین قانونمندی های جهان واقعی و شناخت انسانی و 
  .  بين هستی و تفکر را بيان می کندرابطه



 فلسفه به یک علم -درس های آینده خواهيم دید  همچنانچه درـفلسفه مارکسيستی با   
مقوالت آن را  فلسفه مارکسيستی خود یک علم است که باید قوانين و .تمام عيار بدل می شود
این آموختن مانند هر علم . علم دیگری مورد بررسی قرار داد و آموخت فرا گرفت و مثل هر

رد و با مشکالت قرار گرفتن مفاهيم و قوانين ویژه ای همراه است دیگری دشواری هایی دا
ولی البته آن کس که در شوق آموختنش گام در جاده علم مارکسيستی می گذارد می تواند با 

این اشاره به هيچ وجه به معنای . و پی گيری بر دشواری ها غلبه کندتکرار و دقت، با جدیت 
کند و آن جاده پر  ر غامض و غير قابل درک را مطرح میآن نيست که این فلسفه مسائل بسيا

 تی علمی است کامال قابل درک برایعکس فلسفه مارکسيسبر. از خار مغيالن است
  . ه شيفتگان راه آزادی و سوسياليسم برای هم،زحمتکشان

آموختن فلسفه مارکسيستی مانند هر علمی به گفته کارل مارکس جاده صاف و   
ولی کسانی که دشواری های .  بی خيال و فارغ بال به جلو راند آنهمواری نيست که در

د و پيمودن راه و آشنایی با مسائل عميق و ناشناخته را پذیرا گردند مسلما آن را خواهند پيمو
  . به این دانش دست خواهند یافت

)2(  
اخت يعنی اين امر که فلسفه به چه مسائلی نظر دارد و چه حيطه ای از شن ،موضوع فلسفه

لسفه در را در بر می گيرد و کدام عرصه را مورد مطالعه قرار می دهد و در نتيجه جای ف
   ؟طبقه بندی علوم کدام است

) علم علوم(فلسفه در دوران باستان . یان تاریخ تغيير فراوان کرده استجر موضوع فلسفه در
ه های مختلف به  زمينآوری کليه دانستی های انسان در، جامع کل معارف بشری و گردبود

 و یک فيلسوف کسی بود که به تمام رشته های علوم آن زمان آشنایی داشت. شمار می رفت
ولی در جریان تکامل جامعه پراتيک و عمل بشری بيشتر . در همه زمينه ها صاحب نظر بود

 ،د، دانستنی ها متنوع تر و ژرف تررازهای جهان پيرامون بيشتر گشوده ش. تر شد و عميق
نخست فيزیک و شيمی و . جدا شدند) جامع کل( آن علم از. غنی تر و پر دامنه تر گردیدعلم 

زمانی همراه جدایی ناپذیر فلسفه  طبيعيات و غيره و پس از آن علوم اجتماعی نيز که دیر
اقتصاد، زبان شناسی، جامعه ( شمرده می شود هر یک به مثابه دانش مستقل و جداگانه ای 

ولی درست از آنجا که فلسفه جمع ساده ریاضی و گرد آوری این علوم در . جدا شدند) شناسی
. و از بين نرفت. تبدیل نشد) هيچ(مستقل شدن ها به کنار هم نبود پس از این جدا شدن ها و 

 درست ـت و علوم مشخصه جدا می شد چه این تجزیه عميق ترصورت می گرفبرعکس هر
واقعی فلسفه به   جوهرـو پيرایه ها را به دور افکند ود مثل آن که از بند حشو و زوائد رها ش

ص فلسفه بدین ع مشخموضو. تر و پاک تر جلوه گر می شدذات روشن به مثابه علمی قائم 
تر و برجسته تر گردید که عبارت است از علم مربوط به عام ترین ترتيب هر چه متبلور

 و عام ترین روابط ،آن دورابطه بين  قانون مندی های جهان هستی و شناخت انسانی و
  .مناسبات بين اشياء و پدیده ها

همين واقعيت که فلسفه از دیرترین دوران های تمدن باستانی و حتی قبل از دانش   
 هایی نظير فيزیک و زیست شناسی و زمين شناسی پدید شده نشانی از نياز انسان به آن و

ن نبوده  فلسفه در جامعه روشاگر چه همواره نقش. اهميت آن در حيات معنوی بشر است
، احساسات ما و سراسر زندگی ما زیر تأثير است ولی چه بسا که کردار، پندار و رفتار ما

ا این تأثير امروزه تماما پيد. هان بينی مربوطه جریان یافته استاندیشه های معين فلسفی و ج
،  دولت ها، احزاب از مسائل سياسی،هر مسئله جدی را که در نظر آوریم. و نيرومند است

مبارزه طبقات و گروه ها گرفته تا مسائلی درباره چگونگی پيدایش سيارات و آنچه در گيتی و 
سرنوشت انسان پاسخ بدان ها به ميزان زیادی وابسته  در زمين می گذرد یا درباره سرشت و

آن می ، چه دید عمومی از این دنيا و آنچه که در که جهان را چگونه می بينيمبدان است 
ها  نه فقط پاسخ به مسائل و راه حل آن. ها می نگریم گذرد داریم، از چه پایگاه فلسفی به آن



دید معين، به همين ها نيز وابسته است به همين  ها و نحوه طرح آن بلکه شيوه برخورد به آن
  . شالوده تئوریک هر جهان بينیـپایگاه فلسفی 

مکاتب مختلف فلسفی هر . ی مشخص نبود موضوع فلسفه به درستقبل از مارکسيسم،  
 فقط آنگاه که با پيدایش مارکسيسم فلسفه به علم تبدیل 1یک برای فلسفه موضوعی قائل بودند 

  .علمی موضوع فلسفه نيز مشخص گردیدشد تعریف 
مارکسيسم که هسته های معقول و درست مکاتب فلسفی پيشين را درباره موضوع فلسفه در 

موضوع فلسفه بررسی ماهيت جهان پيرامون : خشيده، تصریح می کند کهو تکامل ببر گرفته 
  . یعنی طبيعت و جامعه و شناخت استعام ترین قوانين تکامل کليه امور مادی و معنوی و

برخورد با فلسفه به مثابه یک علم نشان می دهد که فلسفه از آنجا که عام ترین   
به مدخل اسلوبی بر علوم یا متدلوژی عام همه قانونمندی های جهان را مطالعه می کند به مثا

 و نه تنها این جا. ماعی جایی بسيار مهم و ضرور داردعلوم اعم از دانش های طبيعی و اجت
در خانواده علوم و در طبقه بندی آن خالی نشده است بلکه تازه با پيدایش فلسفه مارکسيستی 

در این معنا علم . ه دست آورده استر مضمون خود را بفلسفه به مثابه علم، جای شامخ و پ
فلسفه دیگر بازی با مفاهيم و تصورات و پندار بافی ها نيست بلکه مقصود آن فلسفه ای است 

، رساند، خود به علوم مدد ن نتایج و کشفيات دانش متکی باشدکه از علوم برخيزد، به آخری
  . ماعی روشنی ایجاد کندطبيعی و اجتچراغ راه و روشنگر بررسی ها باشد و در دید مسائل 

  
  

                                                 
ه وجود دارد   (وی فلسفه را . برای درک موضوع فلسفه اولين گام مهم را ارسطو بيست وچهار قرن پيش برداشت         1 ) علم هر آنچه ک

  .وجود آنچه که هست، یعنی جهان در مجموع خود تعریف کرد (یا علم درباره 
د و     بسياری از فالسفه ماتریاليست کوشيده اند خصلت و سرشت جهان واقعی را دریاب      وانين شناخت آن را درک کنن د و ق ن

د                       ته ان رایش داش فه گ ه سوی د رک درست موضوع فلس ق کردن               . بدین ترتيب ب ز سهمی در دقي ده آليست ني ده ای از فالسفه ای عم
فه  اما فلسفه قبل از مارکسيسم نتوانست درست و دقيقا تعيين کند که. موضوع فلسفه و نزدیک شدن به مفهوم درست آن داشته اند            فلس

انی ممکن   . چه مسائلی را باید مطالعه کند یعنی نتوانست موضوع فلسفه را به درستی فرموله کند               زیرا تعيين موضوع فلسفه تنها زم
فلسفه قبل از مارکس چنين علمی نبود اگر چه گنجينه گرانبهایی از اندیشه . می شد که خود فلسفه به یک علم تمام عيار بدل می گشت 

دا در تعریف               .  فلسفی و طرح ها و سيستم های داهيانه را فراهم آورده بود              ها و نظریات   ه بع ود ک ه عناصر و نکاتی ب ن گنجين در ای
  . موضوع فلسفه وارد شد 

. و چگونگی روح و تحوالت آن       ) آگاهی(برای مکاتب ایده آليستی به طور کلی فلسفه عبارت بود از مطالعه قوانين شعور               
فه    بعضی از این مکاتب شع     ور را چيزی ماوراء انسانی می دانستند وچون در جستجوی رابطه خالق و مخلوق بودند از موضوع فلس

ه دوران زوال سرمایه     . برای برخی دیگر موضوع فلسفه به مسائل منطق یا اخالق محدود می شود      . دور می شدند     ا ک در عصر م
د         داری است  اندیشه پردازان بورژوایی که دچار بحران فکری هس           فه عاجز می مانن عده ای  . تند بيش از پيش از تعيين موضوع فلس

فلسفه را نفی می کنند و می گویند با مرزبندی ها ومشخص شدن علوم مثبته دیگر جایی                ) علوم مشخص (به بهانه اصالت علوم مثبته      
اری که برای فلسفه باقی مانده بحث های  برخی دیگر می گویند حداکثر ک     . و نقشی برای فلسفه باقی نمانده واین چنتا خا لی شده است             
وی آن است          اهی      . منطقی درباره جمالت ، زبان و ارزش محت ا ی معاصر گ ده آليست ه اه  ) حاالت روحی  (ای جوهر شخصی   (و گ

مون بسياری دیگر هم اصال حاضر به بحث پيرا. و امثال آن را موضوع فلسفه قرار می دهند ))  نيروی اراده انسانی ((و گاه ) فردی
  . مسائل هستی جهان خارجی و ماهيت واقعيت مادی و قوانين عام حرکت ومسائلی از این قبيل نيستند 

فه شناخت آن حقيقت           ایی فلس در حکمت کالسيک ایران پيرامون موضووع فلسفه به ویژه این عقيده رایج بود که هدف نه
معرفت خالق است و  ((  فارابی حکيم معروف فلسفه عبارت است از        به قول . ثابت و الیتغری است که تبدل و تکثر در آن راه ندارد             

ياء است                 ام اش رای تم دار           )) . خالق واحد، غير متحرک و علت فاعله ب ته خواجه نصيرالدین طوسی فيلسوف نام ه نوش حکمت  (( ب
ه باش   . چيزی جز راه وصول به کمال نيست       ان ک ان    حکمت در عرف اهل معرفت عبارت از داستن چيزهاست چن ودن چن ام نم د ، قي

ه         )) که باید ، بقدر استطاعت ، تا نفس به کمالی که متوجه آن است برسد         رون وسطایی ب ی ق فه اندیشه ایران در بررسی موضوع فلس
و رفتار بشر در برابر پروردگار و در برابر همنوع و        )) علم اخالق   (( و مسائل   )) مسئله ابداع و خلقت و صدور متکثر از واحد          (( 
رار دارد         . له معرفت می پرداخته است  مسئ ذال ق اق ابت ران در اعم ده آليستی معاصر ای فه ای ام     . فلس اب درسی بن فه و  (( یک کت فلس

ه رازهای آن    (( یا )) ميل به حقيقت جویی    (( براس سال ششم دبيرستان ها چاپ تهران موضوع فلسله را جایی            )) منطقه   ردن ب پی ب
فلسفه ميل و کنجکاوی انسان را درباره مخلوقات و ذهن و درون او ارضاء          ((   دیگری می نویسد     تعریف کرده و جای   )) سوی پرده   

د            (( و یا   )) ميکند   ذیب نفس را می نمایان ه و راه ته ا آموخت ن دو   . فلسفه روش  اصالح حيات عقالیی و اخالقی را به م ين ای و همچن
د     تعریف علوم جهان عوارض را می نگرد ولی فلسفه می کوشد          رده راه یاب ه می      . به نمودهای فيزیکی آن سوی پ ان ک ه راستی آن ب

ه درون                    « . »  گویند ماوراء نمودهای فيزیکی خبری نيست اشتباه می کنند         يله آن ب ه وس م خویشتن شناسی است بلکه ب فلسفه تنها عل
  » .دیگران نيز پی می بریم و تمنيات مخفی آنان را در رخسارشان فرو می خوانيم 

وی علمی تهی می            . آليسم در هر صورت فلسفه  را یک علم نمی داند            ایده   ه محت فه آن را از هر گون عدم درک درست موضوع فلس
 .سيستم های فلسفی رویایی بيش نيست) 1(به عقيده دانشورانی چند: می نویسد » فلسفه و منطق« همان کتاب . نماید 



)3(  
چنين فلسفه ای تنها فلسفه مارکسيستی است که یک علم مستقل و همچنين اسلوب پژوهش و 

باید . رین قانونمندی های جهان هستی استبيان کننده درست عام ت متدلوژی عام همه علوم و
 وقت داریم زیرا بگویيم که برای اثبات و تشریح این مسئله به اندازه تمام بخش های فلسفه

  . این کتاب در واقع همين مسئله استمضمون صفحات 
فلسفه . چه بخش هایی ترکيب یافته است قبل از هر چيز ببينيم فلسفه مارکسيستی از  

از نظر اهميت مسائل . )مضمون کتاب اول( ماتریاليسم دیالکتيک نام دارد مارکسيستی
م فلسفی را در زندگی اجتماع لمقوالت این عگونگی عمل قوانين و  چ، به طور ویژه،اجتماعی

ی این فلسفه مطالعه      و تحول جامعه انسانی جداگانه ولی به عنوان جزء متشکله و جدا نشدن
این خود علمی است که ماتریاليسم تاریخی نام گرفته و عام ترین قوانين رشد و . می کنيم

  )مضمون کتاب دوم. ( می کندتکامل اجتماع و مقوالت عام مربوط به جامعه را بررسی
اما ماتریاليسم دیالکتيک یک سيستم واحد و بهم پيوسته است که عناصر آن از هم   

جدایی ناپذیرند و به طور عمده همان طور که نامش نشان می دهد از دو بخش اساسی ترکيب 
و یک وحدت در آینده خواهيم دید که این دو بخش به نحو جدا نشدنی به هم پيوند دارند . هیافت

درونی و یگانگی عضوی را تشکيل می دهند به نحوی که می توان گفت ماتریاليسم 
 یعنی دیالکتيک ،هستکه در فلسفه مارکسيستی  دیالکتيکی و دیالکتيک علمی و واقعی آنچنان

 با این حال برای توضيح قسمت های مختلف این علم و مطالعه بخش ها و اجزاء .ماتریاليستی
زم است که بخش های آن را تفکيک کنيم و یکایک با شيوه ای منظم و به ترتيب این سيستم ال

ماتریاليسم دیالکتيک نه تنها کليد درک پدیده ها و روندها را در اختيار ما . ها را بياموزیم آن
ه تغيير  بلکه شيوه درست برخورد با آن ها را نيز نشان می دهد و در نتيجه وسيل؟،می گذارد

  . آنها نيز هستو تأثير بر 
پس از توضيحات کلی درباره علم فلسفه در این کتاب در بخش های ماتریاليسم ما با   

  . ای عمده  هستی ماده آشنا می شویمها شکل ه مقوالت اساسی ماده و شعور و رابطه آن
در بخش دیالکتيک نخست اصول و قوانين دیالکتيک را و سپس مقوالت اساسی آن را  -

  . مطالعه می کنيم
بررسی ها متوجه ضمن همه این . ری شناخت و اجزاء آن آشنا می شومبدنبال آن با تئو -

 . سم و دیالکتيک به هم پيوند دارندخواهيم شد که چگونه به نحوی جدایی ناپذیر ماتریالي
 .می آموزیممقوالت و قوانين آن را لم ماتریاليسم تاریخی و تئوری ها و سپس ع -

ی تمامی این بخش ها و اجزاء با هم و همراه هم یک دانش فلسفی یگانه ای را به وجود م
  .  دانش فلسفی مارکسيستی را.آورند

)4(  
ت، ت، جانبدار اس، خالق است، انقالبی اسارکسيستی به طور پی گير علمی استفلسفه م

  . اینها خصلت های اساسی این دانش فلسفی است. راهنمای عمل است
دیک با علوم در پيوند نز. که منعکس کننده واقعيات جهان است، زیرا علمی است ـالف 

ها تأثير می گيرد و  ها به پيش می رود، از آن همگام با پيشرفت آن. طبيعی و اجتماعی است
مقوالت و قوانين فلسفه مارکسيستی .  بازی می کندها بنوبه خود نقش موثری در تکامل آن

علوم مختلف نيز برای داشتن دید . ای علوم غنی تر و دقيق تر می شودهمواره با دستاورده
درست و شيوه برخورد درست به واقعيت و به موضوع خویش الزاما بر شالوده فلسفه 

  . مارکسيستی تکيه می کنند
جنگی از جمالت، . نيست) دگم ها(از احکام آیه مانند ه ای ، زیرا که مجموعخالق است -ب

هن جای داد و طوطی وار تکرار اندیشه ها و کلمات قصار نيست که قرار باشد آن را در ذ
عکس از آنجا که عام ترین قانونمندی های جهان هستی و شناخت را بيان می کند با بر. کرد

و ر تاریخ جامعه راه تکامل می پيمایند هر دستاورد اساسی دانش و با هر تجربه دوران ساز د



فلسفه مارکسيستی با هر گام نوین تکامل علوم، با . احکامش ژرف تر و غنی تر می شود
، با گسترش مبارزه طبقاتی و اجتماعی، مفاهيم و مسائل خود را بسط توسعه پراتيک توليدی

ا هست و تا جامعه هست فلسفه مارکسيستی محدودیت زمانی ندارد تا طبيعت بی انته. می دهد 
علت زندگی هميشگی و تازگی . تر می شودرنيز وجود دارد و پرباو تکامل می یابد این علم 

  . دائمی مارکسيسم و فلسفه مارکسيستی در خالقيت آن است
اگر تا قبل از پيدایش . وزشی برای دگرگون ساختن جهان است، یعنی آمانقالبی است -پ

، ن را در مقابل خود قرار می دادندوظيفه توضيح و تشریح جهامارکسيسم سيستم های فلسفی 
از همين رو فلسفه مارکسيستی . يستی تغيير جهان و نوسازی آن استرسالت فلسفه مارکس

 یعنی برای کوبيدن نهادها و نظامات کهن و احکام منسوخ و شک منطقی در ،انتقادی است
ماهيت و طبيعت فلسفه . تر است تر و عالی مسائل به منظور یافت حقيقت های کامل

  . گونه جمود و مطلق سازی مغایر استمارکسيستی با هر 
لتاریا در برابر و، یعنی سمت گيری تاریخی مشخص دارد و از پرجانبدار است -ت

. مگران و استثمارگران دفاع می کند از زحمتکشان و بهره دهان در مقابل ست،بورژوازی
چهره ندارد  بلکه در عين حال که این  اجتماعی بر» بقاتماوراء ط«و یا » بی طرفی«نقاب 

، و دقيق علم و تجربه قرار می گيردفلسفه خواهان عينيت علمی است و بر پایه خارائين 
این موضع گيری طبقاتی از همان پی گيری .  صراحتا موضع گيری خود را بيان می دارد

لتاریا و وا در موضع دفاع از پر کما اینکه عليت مارکسيسم آن ر؛علمی نشأت گرفته است
در جامعه ای که به طبقات متخاصم تقسيم شده است این طبقات با . زحمتکشان قرار داده است

در . ی وجهان بينی مشابهی داشته باشندتوانند نظرگاه عموم هم منافع متضاد دارند و نمی
 محروم و استثمار نتيجه شرایط زندگی متفاوت و اختالفات فاحش طبقاتی نظرگاه زحمتکشان

هر یک از این . ردتثمارگران حاکم تفاوت اساسی داشده نسبت به روی داده ها با نظرگاه اس
، دعوی طبقه سرمایه دار و فلسفه بی طرف وجود ندارد. خود را دارند» فهسلف«طبقات

ایدئولوگ های آن که گویا فلسفه شان بی طرف و غير طبقاتی است، ریاکاری الزامی است 
فلسفه مارکسيستی می . »طرفدار ستم و ستمگرانيم«ی توان صراحتا اعالم کرد که ما  نمزیرا

مثبت «یا » واقع بينی«به بهانه . داند و می گوید که در کدام سنگر است و جانبدار کيست
این جانب داری تضادی با . نمی گراید» اوراء طبقات و بی طرفم«به فلسفه » گرایی

لتاریا به مثابه طبقه مترقی و و زیرا منافع پر؟،تی نمی یابدخصلت علمی فلسفه مارکسيس
ین هر دو با یکدیگر بر عکس ا. ا حقيقت و دقت علمی در تضاد نيستانقالبی عصر ما ب
طبقاتی مارکسيسم جدا از خصلت علمی آن ) حزبيت(خصلت جانبداری . هماهنگ هستند

انبدار لنين برای خصلت ج. ند انطباقبر عکس این هر دو با هم ازجهت تاریخی در. نيست
  . فلسفه اهميت خاص قائل بود

فلسفه مارکسيستی شالوده استراتژی . ، قطب نمای مبارزه انقالبی استراهنمای عمل است -ث
 تحقق آرمان های بشریت و تاکتيک حزب طبقه کارگر در راه تحول انقالبی جامعه و وسيله

یکی از مهم ترین وظایفی که در برابر به همين علت از صد و سی سال پيش . مترقی است
یکی کردن تئوری . بردن این آموزش به ميان زحمتکشانتاریخ قرار گرفته عبارت است از 

سوسياليستی و جنبش کارگری و دادن سالح تئوریک به دست آن نيروی اجتماعی که می 
  . 2لتاریاست ، توده زحمتکشانندواین نيرو پر. تواند این سالح را بکار گيرد 
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