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  ∗∗ممززاصول کمونياصول کموني
 :طرح اعتقادات کمونيستی

  
  م چيست؟ز  کموني-سوال اول

 Proletariat  -∗∗م عبارتست از علم شرايط رهائی پرولتاريائیز کموني-جواب

   پرولتاريا چيست؟-سوال دوم

 پرولتاريا طبقه ای است از جامعه که هزينه زنKدگانی خKود را منحصKرًا از     -جواب

سKت مKی آورد نKه از منKافع يKک سKرمايه، يعنKی آن            خKود بد  » ∗∗∗نيKروی کKار   «فروش  

         Kوط مKراد آن مربKد  ی طبقه ای که خوشی و درد، زندگی و مرگ و تمامی حيات افKباش
   بKKKه وجKKKود کKKKار، تغييKKKرات فصKKKول خKKKوب و بKKKد معKKKامالت، و نوسKKKانات رقابKKKت افسKKKار 

  . سرمايه داران∗گسيخته ی

                                                 
Principes de communism ∗   

م زاکن?ون ديگ?ر کم?وني   . ش?ود  ین داده م? م نش?ا زعلم?ی در اي?ن تعري?ف س?اده کلم?ه ی کم?وني      م از مرحله تخيلی تا مرحله ز پيشرفت کموني  - کليه ∗∗  

م ام?روزه عبارتس?ت از   ز جديد اجتماعی اختراع نمايند که همه را خوشبخت کند، بلکه کموني-برای تشکيالت از اين نيست که يک سيستمی      عبارت

 تح??ت عن??وان  ١٨٤٧بر  ن??وام٣انگل??س ط??ی مقال??ه ی خ??ود در ت??اريخ    . »طبق??اتیجن??گ «ی طبق??ه ی پرولتاري??ا و ش??رايط اي??ن ره??ائی، يعن??ی    ره??ائ

م در مرحل?ه تئ?وری عبارتس?ت از اينک?ه     زکم?وني «: نماي?د  ني?ز بهم?ين طري?ق اظه?ار نظ?ر م?ی       » Karl Heinzen  ه?اينتس  ک?ارل  ه?ا و  کمونيس?ت «

بي?ر و  و ب?ورژوازی در جري?ان اس?ت و ه?م چن?ين ش?رايط ره?ائی پرولتاري?ا را در ع?الم تع          ک?ه ب?ين پرولتاري?ا    وضعيت پرولتاريا را در جنگ طبق?اتی،    

  ».تصوير نمايد

ش?ده مارکسيس?تی   نوش?ته اس?ت م?ا در اينج?ا و در جاه?ای مش?ابه ديگ?ر اي?ن کت?اب، از نظ?ر تئ?وری تکمي?ل             » ک?ار « انگلس بجای نيروی ک?ار،    ∗∗∗

  )تأليف مارکس» و سرمايهکار مزدی «رجوع شود بمقدمه ی انگلس در کتاب . (کنيم اصطالح می»  کارنيروی«

ام?ل  البته در اثر تک. وضعيت سرمايه داری با رقابت آزاد را در نظر دارد ی اول سرمايه داری را تشريح می کند، همان  هر جا که انگلس مرحله    ∗

ده بگ?ردن رقاب?ت آزاد، افس?ار بس?ته ش?     )  فرمانروائی سرمايه های مالی و غيره- تراست ها- سنديکاها-ها پيدايش کارتل(داری انحصاری   سرمايه  

از اي?ن جه?ت ب?رای    . گ?ردد  در دام?ن اي?ن اقتض?اد جه?انی س?رمايه داران، ب?يش از پ?يش ش?ديد م?ی         » مل?ی « های انحصار  معذالک رقابت قدرت  . است

  .کاسته نمی شود» رقابت افسار گسيخته«ولتاريا بهيچوجه از زيانهای پر
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  . است∗∗نجبر امروزیهمان طبقه ر) يا طبقه پرولترها(بطور خالصه پرولتاريا 

  پس می گوئيد که هميشه پرولتاريا وجود نداشته است؟-سوال سوم

 و حتKی طبقKات   ∗∗∗طبقات بی چيKز و رنجبKر هميشKه وجKود داشKته انKد             .  نه -جواب

رنجبر غالبًا بی چيز بوده اند ولی چنين بی چيزها و چنين کارگرانی که زندگانی آنهKا       
همانطوريکKKه آزادی و افسKKار ) نKKی پرولترهKKايع(تحKKت شKKرايط مشKKروحه در بKKاال باشKKد 

  .گسيختگی رقابت کمتر بوده وجود نداشته اند

   چگونه پرولتاريا بوجود آمده اند؟-سوال چهارم

 پرولتاريKKا در نتيجKKه انقKKالب صKKKنعتی کKKه در نيمKKه دوم قKKرن هجKKKدهم در       -جKKواب 

. د آمده استانگلستان پيدا شد و بعدًا در کليه ممالک متمدن دنيا تکرار گرديد، بوجو         
اين انقالب بزرگ صنعتی در نتيجه اختراع ماشين های بخار، ماشين هKای گونKاگونی        

 کارگاه بافندگی مکانيکی و يک رشته دستگاه های مکانيکی ديگKر، ايجKاد             -ريسندگی
اين ماشين ها که بسيار گرانبها بودند، و تهيه آنها فقط بوسيله سرمايه داران . گرديد

کلی طرز توليد آن زمKان را تغييKر دادنKد و کKارگران را بطKرف               بزرگ امکان داشت، ب   
استيصال راندند، زيرا که اين ماشين ها می توانستند محصول خود را ارزنتر و بهتر    
       از کKKارگرانی کKKه بKKا چKKرخ هKKای ريسKKندگی و کارگKKاه هKKای بافنKKدگی نKKاقص خKKود کKKار        

        صKKKنعت را بدسKKKKت  بKKKاينطريق، ايKKKKن ماشKKKين هKKKا، کليKKKKه   . مKKKی کردنKKKد، تهيKKKKه نماينKKKد   
افKزار کارگKاه نسKاجی و      (سرمايه داران بزرگ سپرده و سKرمايه کوچKک کKارگران را             

بکلKی از ارزش مKی انداختنKد، بطوريکKه پKس از انKدک زمKانی سKKرمايه داران،        ) غيKره 
بKا ايKن   . همه چيز را در دست می گرفتنKد و بKرای کKارگران هKيچ چيKز بKاقی نمKی مانKد           

پKس از آنکKKه  . رچKKه هKای لبKKاس، سيسKتم کارخانKKه بوجKود آمKKد   ترتيKب در طKKرز تهيKه پا  

                                                 
.نوشته است» قرن نوزدهم«، »امروز« انگلس بجای   ∗∗   

طبق?اتی   حزب کمونيست در خصوص اجتماع ب?دون طبق?ات کمونيس?م اولي?ه ک?ه قب?ل از اجتم?اع         رجوع شود بيادداشتی که انگلس به بيانيه ی     ∗∗∗

  .جود داشته، نوشته استو
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اسKتعمال ماشKKين آالت و سيسKتم کارخانKKه بKرای اولKKين بKار عملKKی گرديKد، بKKزودی ايKKن      
 صKنايع فلزکKاری و     - کوزه گKری   -سيستم در کليه رشته های ديگر صنعت، مانند چاپ        

 گشKKت،  کKKار بKKيش از پKKيش بKKين فKKرد فKKرد کKKارگران تقسKKيم مKKی -غيKKره نيKKز رواج يافKKت
تنهائی انجام می داد، ديگر فقط يک ه بقسمی که همان کارگری که سابقًا يک کار را ب

در اثر اين تقسيم کار، ميسر شد که محصوالت را . قسمت از آن کار را عهده دار بود
  .سريع تر و بالنتيجه ارزانتر تهيه نمايند

نيکی، که تن?وعی  تقسيم کار باعث می شد که فعاليت هر کارگری بيک کار ساده مکا        

نداشت و دائمًا تکرار می شد و نه فقط بهمان خوبی کاردستی، بلکه خيل?ی بهت?ر از آن    

  .بود، محدود شود

ب??اين طري??ق؛ تم??ام اي??ن رش??ته ه??ای ص??نعتی، يک??ی بع??د از ديگ??ری، مانن??د ص??نعت           

. ريسندگی و بافندگی تحت فرمانروائی قوه بخار، ماشين ها و سيستم کارخانه در آمدند

ين حال، کليه اين کارخانه ها، به تمامی بدست س?رمايه داران ب?زرگ افت?اد و در               در هم 

  .گشتی نتيجه، آخرين بقايای استقالل کارگران از آنها سلب م

 واقع??ی، پيش??ه ه??ا ني??ز ب??يش از پ??يش در تح??ت       ∗بت??دريج ع??الوه ب??ر ص??نايع دس??تی    

رمايه داران  ب?اين ترتي?ب ک?ه در اي?ن م?ورد ه?م س?              . فرمانروائی سيستم کارخان?ه در آم?د      

های بزرگ، که البته متضمن صرفه جوئی بسياری از مخارج       بزرگ با تأسيس کارگاه   

گيرد، استادان پيش?ه ور کوچ?ک را   ی باشد و در آنها نيز تقسيم کار بهتر صورت می  م

  .سخت در فشار گذاردند

ر، با اين طريق، تا اينجا رسيديم که در تمام ممالک متمدن تقريبًا کليه رشته های ک?ا  

صنايع دستی و پيشه ه?ا در فش?ار گذاش?ته ش?ده ان?د و ب?اين وس?يله طبق?ه ی متوس?ط و                    

مخصوص?ًا پيش?ه وران کوچ?ک ک?ه ت?ا اي?ن ت?اريخ وج?ود داش?تند، ب?يش از پ?يش بط??رف            

   ش??ود و دوی کل??ی زي??ر و زب??ر م??ه وض??عيت س??ابق ک??ارگران ب??. رون??دی ورشکس??تگی م??

  .ند بلعيد، پيدا شده اندطبقه ی جديد که بتدريج تمام طبقات ديگر را خواه

                                                 
 Manufacture ∗   
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  :اين دو طبقه عبارتند از
 طبق??ه ی س??رمايه داران ب??زرگ ک??ه ه??م اکن??ون در تم??ام ممال??ک متم??دن تقريب??ًا          -١

بالاس??تثناء مال??ک کلي??ه وس??ائل حي??اتی و تم??ام افزاره??ای الزم ب??رای ايج??اد اي??ن وس??ائل    

 ي???ا اي??ن طبق???ه هم???ان طبق???ه ی بورژواه???ا . باش???ندی م???) ه???ا  ماش???ين-کارخان???ه(حي??اتی  

  .بورژوازی است

 طبقه ی کسانی که بکلی فاقد همه چيز هستند و مجبورند، برای تهيه لوازمی که -٢

اي?ن  . جهت ادامه زندگی ضرورت دارد، نيروهای کار خ?ود را ب?ه ب?ورژوازی بفروش?ند               

  .همان طبقه ی پرولترها يا پرولتارياست

ت چ?ه ش?رايطی    اي?ن ف?روش ني?روی ک?ار پرولتاري?ا ب?ه ب?ورژوازی، تح?          -سوال پ?نجم  

  گيرد؟ی صورت م

شود و از اين جهت بهای ی  نيروی کار مانند چيزهای ديگر، کاال محسوب م-جواب

بهای هر . گرددی آن از روی همان قوانينی که برای ساير کاالها موجود است، تعيين م

 که چنانکه بعدًا خ?واهيم دي?د،   -کاال در دوره ی فرمائروائی صنايع بزرگ يا رقابت آزاد    

به?ای  . باش?د ی  مفهوم دارند بط?ور متوس?ط هميش?ه مس?اوی ب?ا مخ?ارج تولي?د آن م?           يک

مخ?ارج تولي?د ني?روی ک?ار     . نيروی کار نيز بهمين ترتيب، مساوی مخ?ارج تولي?د آنس?ت    

عبارتست از حداقل وسائل زندگی که برای حف?ظ قابلي?ت ک?ار ک?ارگران ک?افی باش?د و از              

ه ، ک??ارگر در مقاب??ل ني??روی ک??ار ب??  پ??س. مع??دوم ش??دن طبق??ه ی ک??ارگر جل??وگيری نماي??د  

 الزم اس?ت  - يعن?ی حف?ظ قابلي?ت ک?ار    -ک?ه ب?رای منظ?ور ف?وق    ی هيچوجه زيادتر از مقدار   

عبارتس??ت از ح??داقل وس??ائل ) ي??ا م??زد( از اين??رو، به??ای ني??روی ک??ار . کن??دی درياف??ت نم??

  .∗زندگی که برای ادامه حيات الزم است

دتر هستند، کارگر نيز گاهی بيش?تر  از آنجائيکه فصول دادوستد گاهی بهتر و گاهی ب   

دارد، ول??ی هم??انطور ک??ه آنچ??ه ص??احب کارخان??ه بط??ور ی و گ??اهی کمت??ر م??زد درياف??ت م??

                                                 
∗ که بهای ني?رو ک?ار را تح?ت ت?أثير ق?رار      » اجتماعی«يا » تاريخی«در خصوص عامل )  سود- بها-مزد(مارکس در کتاب  رجوع شود به نشريات  

  .دهد یم
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آورد، نه زيادتر و نه کمت?ر  ی متوسط در فصول خوب و بد برای کاالهای خود بدست م      

 متوس?ط ن?ه بيش?تر و ن?ه کمت?ر از اي?ن           طور توليد آنست، کارگر هم ب     ∗∗از ميزان مخارج  

هر اندازه که رشته های مختلف کار تح?ت تس?لط ص?نايع ب?زرگ        . کندی   دريافت م  حداقل

  . گرددی تر اجرا م در آيند، اين قانون اقتصادی مزد سخت

   قبل از انقالب صنعتی کدام طبقات کارگری وجود داشتند؟-سوال ششم

    طبق??ات ک??ارگری ب??ه نس??بت درج??ات ترق??ی جامع??ه در ش??رايط مختل??ف زن??دگی  -ج??واب

در . ه?ای مختل?ف بودن?د    و نسبت به طبقه متصرف و حاکم، دارای وض?عيت         دندنموی  م

چنانک??ه .  ص??احبان ام??الک بودن??د ∗∗∗منزل??ه ی بردگ??ان ه ه??ای ق??ديم، ک??ارگران ب??   زم??ان

های  هم اين وضعيت در اغلب ممالک عقب مانده و حتی در قسمت) ١٨٤٧(امروزه   

  . ∗∗∗∗جنوبی ممالک متحده ی آمريکا ادامه دارد

کمااينکه اين .  اشراف صاحب امالک بودند∗∗∗∗∗ون وسطی کارگران مايملک در قر 

بعKالوه در قKرون     .  وجود دارد  ∗∗∗∗∗∗ روسيه - لهستان -وضعيت امروز هم در هنگری    

وسطی و تا شروع انقالب صنعتی در شهرها کارگران پيشه وری بودند که در خدمت  
   KKار مKورژوا کKKرده بKتادان خKداي   ی اسKا پيKKم بKم کKKد و کKتی،  کردنKKنايع دسKعه صKKش و توس

کارگران صنايع دستی بوجود آمدند که بوسيله سرمايه داران بزرگتری بکار گماشKته           
  .شدند

   پرولترها با برده ها چه فرقی دارند؟ -سوال هفتم

                                                 
مت?راکم اس?ت، يعن?ی وس?ايل تولي?د      ارزشی که در ک?اال  : فهوم تئوری مارکس را در موضوع ارزش در نظر بگيريم، بايد چنين ناميده شود  اگر م  ∗∗

  .اضافه ارزش جديدی که کارگر در نتيجه کار خود در اين کاال متراکم ساخته استبه 

 Esclave∗∗∗   

∗∗∗∗ لک متحده آمريکا ملغی شد و پس از پيروزی ممالک شمال بر ممالک جن?وبی، در  در سرتاسر مما) Eslavage ( بردگی ١٨٦٢ در سال  

 . نواحی اخير نيز اين موضوع عملی گشت

∗∗∗∗∗ Sref  

  . ملغی شد١٨٦١در سال ) Servage( در روسيه موضوع مايملک بودن رعايا ∗∗∗∗∗∗
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اما يکنف?ر پرولت?ر   .  يک نفر برده يک مرتبه برای هميشه فروخته شده است     -جواب

  .روشدمجبور است خود را هر روز و هر ساعت بف

د، يک نفر برده که مايملک ارب?اب اس?ت، در اث?ر اينک?ه مص?لحت ارب?ابش اقتض?ا دار          

اما ي?ک نف?ر پرولت?ر ک?ه       .  تأمين شده است   - بدبختی باشد   هر قدر هم توأم با     -زندگانيش

 کار خود را  می تواندتوان او را مايملک تمام طبقه بورژوازی دانست و فقط وقتیی م

هيچوج?ه زن?دگانی ت?أمين ش?ده ن?دارد و      ه ج داشته باشد، ب? آن احتيا ه  بفروشد که کسی ب   

برده از جريان رقابت . اين تأمين زندگی فقط برای مجموع طبقه ی کارگر موجود است  

تم?ام نوس?انات   تجارتی خارج است و حال آنکه پرولتر در ميان اين رقابت قرار دارد و  

  . ندکی اين جريان را حس م

منزل?ه ی ي?ک عض?و جامع?ه ی ب?ورژوازی، و ح?ال       برده بمنزله ی يک کاالست، نه ب    

از . آنکه پرولتر مانند يک فرد و ي?ک عض?و جامع?ه ی ب?ورژوازی ش?ناخته ش?ده اس?ت                  

ی بهتر از وضعيت پرولت?ر داش?ته باش?د، ول?ی در     تواند وضعيتی اينرو، يک نفر برده م    

رده پرولتر به يک درجه ی مترقی تر اجتماع تعلق دارد و خود نيز نس?بت ب?ه ب?              مقابل،  

  .در درجه باالتری قرار گرفته است

يک نفر برده اگر بتوان?د از مي?ان کلي?ه رواب?ط مالکي?ت فق?ط رابط?ه بردگ?ی را از ب?ين               

ببرد، آزاد خواهد شد و ح?ال آنک?ه، آزادی پرلت?ر فق?ط و فق?ط در ص?ورت الغ?اء کلي?ه ی            

  .اصول مالکيت شخصی ميسر خواهد گرديد

   چيست؟∗ا فرق بين پرولترها و سرف ه-سوال هشتم

ک?رد و  ی  سرف در ازای اينکه سهمی از محصول خود را به ارباب واگذار م   -جواب

» وس?يله تولي?د  «فاده از ي?ک  تداد، ح?ق تص?رف و اس?   ی  او انجام م?   برای يا اينکه کاری  

ه ام?ا پرولت?ر ب?ا وس?ايل تولي?دی ک?ه متعل?ق ب?          . آوردی  يعنی يک قطعه زمين را بدست م?       

کن??د و در مقاب??ل ک??ار خ??ويش ي??ک   ی ار م??ش??خص ديگ??ری اس??ت، ب??رای اي??ن ش??خص ک??   

                                                 
 .د و فروش م?ی ش?دند و از اين?رو، در حقيق?ت مايمل?ک ارب?اب بودن?د       روی زمين خريه گفتند که وابسته زمين بودند و ب یبه رعايائی م   سرف ها    ∗

  )مترجم(
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ديگ?ران  ه سرف مق?داری از محص?ول خ?ود را ب?    . داردی  از منافع را دريافت م  ∗∗سهمی

. کن??دی ده??د و ح??ال آنک??ه پرولت??ر فق??ط مق??داری از محص??ول ک??ار خ??ود را درياف??ت م??ی م? 

. باش??دی س??رف دارای زن??دگی ت??أمين ش??ده ای اس??ت، و ح??ال آنک??ه پرولتره??ا فاق??د آن م??  

  .باشدی ن آن ماابت تجارتی برکنار است و حال آنکه پرولتر در ميسرف از رق

     ش??هرها بگري??زد و ب??ه ه يک??ی اينک??ه ب?? : توان??د آزاد ش??ود ی س??رف ب??ه چن??د طري??ق م??  

مالک ه پيشه های گوناگون بپردازد، ديگر اينکه در عوض تسليم قسمتی از محصول ب

  .وجهی پرداخت کند و در جزو رعايای آزاد در آيد

که ارباب فئودال را از ملک خ?ود بي?رون ران?ده خ?ودش مال?ک مل?ک ش?ود؛              ديگر اين 

يک??ی از طري??ق مختلف??ه داخ??ل طبق??ه دارا و داخ??ل   ه بط??ور خالص??ه، س??رف ه??ر وق??ت ب??  

گردد و حال آنکه آزادی پرولت?ر فق?ط ب?ا از ب?ين ب?ردن       ی  جريانات تجارتی بشود، آزاد م    

  .هد گرديدمالکيت شخصی و رقابت و کليه اختالفات طبقاتی ميسر خوا

  ؟ ∗∗∗ فرق بين پرولتر و پيشه ور چيست-سوال نهم

 تفاوت بين پيشه ور، يعنی ک?ارگر پيش?ه وری و پرولت?ر جدي?د تنه?ا در ش?کل                 -جواب

ک?ارگر پيش?ه ور و ک?ارگر کارخان?ه ه?ر دو ني?روی ک?ار         . ظاهری روابط ک?ار آنه?ا نيس?ت       

گردد، و ی  پرداخته مفروشند، بهر دو آنها نيز مزدی صاحب وسائل توليد مه خود را ب

) غ?ذا و من?زل در ن?زد اس?تاد ک?ار     (اين مزد در مورد کارگر پيشه ور بشکل مزد جنس?ی          

  .شودی پرداخته م

ولی شاگرد پيشه ور، در روزگار خوب سابق، مدت شاگردی خود را بمنزله ی مدت 

 دانست و اميد داشت که مانند استاد پيش?ه ور ی آمادگی برای رسيدن به مقام استادی م 

ن??ی داش??ته  ني??ز ش??اگرداار نماي??د و ش??ايد ه??م بع??دًا خ??ود او در مح??ل ث??ابتی س??کونت اختي??

                                                 
.باشد یمقابل دستمزد، که بطور قطع، هميشه فقط قسمتی از بهای کار انجام داده شده توده کارگر مر د يعنی  ∗∗   

∗∗∗ ا توجه بنوشته های مارکس و انگلس ک?ه   اين جواب را ب- جای جواب خالی بود-های انگلس داده نشده است در يادداشت جواب اين سوال  

  .وط باين موضوع هستند تکميل نموديممرب
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کرد که فعاليت خود را، که آن اي?ام هن?وز ب?ر روی مه?ارت     ی  از اينرو کوشش م   . ∗باشد

کار دستی استوار بود، تکميل نماي?د و مبل?غ ن?اچيزی را ک?ه ب?رای تأس?يس ي?ک کارگ?اه                    

اد، با دختر و يا بيوه استاد ی داگر فرصتی دست ممستقل الزم بود، صرفه جوئی کند و 

ک??ار «ه??ای ش??اگردی و تهي??ه ی   رد و پ??س از گذران??دن س??ال ی ک??پيش??ه وری ازدواج م??

ش??د و ه??ر آنچ??ه خ??ودش در دوره پ??ادوئی و    ی اس??تاد پيش??ه ور محترم??ی م??  » اس??تادی

  آورد؟ی شاگردی تحمل کرده بود بسر پادوها و شاگردهای خود م

مق?ام اس?تادی امک?ان پ?ذير ب?ود ب?ين اس?تاد و        ه ز مق?ام ش?اگردی ب?   تا زمانيکه ارتقاء ا   

ی  ي?ک مي?ز غ?ذا م?    کردن?د و دورِ ی شاگرد، که هر دوی آنها بر روی شيئی معينی کار م      

روابط پدر و فرزندی، که ب?ين اس?تاد   . توانست بوجود بيايد  ی  خوردند، تضاد طبقاتی نم   

. دادی ه بر ق?درت اس?تادی م?   به استادان يک قدرت ثانوی، عالو. و شاگرد وجود داشت 

  .دادندی که بوسيله ی آن کليه زندگی شاگردان خود را تحت تأثير مستقيم خود قرار م

کردن?د، مانن?د   ی از طرف ديگر، اين روابط برای شاگردانی که پيش يک استاد کار م?       

س?اخت و اي?ن   ی ه?م متص?ل م?     ه  بندی بود ک?ه آنه?ا در مقاب?ل ش?اگردان اس?تادان ديگ?ر ب?                

باالخره ش?اگردان پيش?ه ور در نتيج?ه هم?ين تم?ايلی ک?ه       . کردی ا از هم جدا مدسته ها ر 

از ط?رف ديگ?ر چ?ون الزم     . ∗∗برای استاد شدن داشتند، بمقررات موجوده تسليم بودن?د        

بود که پيشه ورها جنس خوب تحويل بازار دهند، تعويض شاگردان چندان آسان نب?ود             

بهم?ين جه?ت   . د خود اظهار وجود نماي?د توانست در مقابل استا ی  و از اين رو شاگرد م     

ه??ای نخس??تين ع??ده ش??ان نس??بت ب??ه ع??ده ی   وض??عيت اجتم??اعی ش??اگردان ک??ه در زم??ان 

                                                 
∗   .تأليف انگلس) ١٨٤٥در سال طبقه کارگر در انگلستان ( از کتاب  

∗∗  در اين کتاب قسمت ديگری نيز در موضوع پيشه ورها ذکر - تأليف مارکس و انگلسIdeologie allemandeطرز تفکر آلمانی « از کتاب  

  :ده استش

. رف?ت  یکردن?د ک?ه ت?ا هنره?ای زيب?ا ب?اال م?        ین تمايلی پيدا مآمهارت يافتن در ه کار مخصوص خود و به قرون وسطی باز اين جهت پيشه وران    ...

 بب هر پيشه ور قرون وسطی در اختيار پيشه خود بود، مناسبات صميمانه بن?دگی نس?بت ب?آن داش?ت و اي?ن مناس?بات از مناس?بات ک?ارگران           بدين س 

  .آن افتاده اند و نوع آن برايشان بی اهميت است، خيلی بيشتر بود با کاری که در زير يوغ امروز
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هيچوجه زياد نبود، خيلی بهتر از وضعيت کارگران کارخانه ه?ای ام?روزی   ه  استادان ب 

  .بوده است

   تفاوت بين پرولتر و کارگر صنايع دستی چيست؟-سوال دهم

دستی قرن شانزدهم تا قرن هجدهم بط?ور عم?وم در هم?ه ج?ا،               کارگر صنايع    -جواب

صاحب ي?ک اف?زار تولي?د ب?ود، مانن?د کارگ?اه بافن?دگی، چ?رخ ه?ای ريس?ندگی ب?رای ي?ک                      

ش?د، و ح?ال   ی  خانواده، قطعه زمينی که در ساعات بيکاری به وسيله کارگر زراعت م?            

ستی تقريبًا هميش?ه  کارگر صنايع د. باشدی آنکه يک نفر پرولتر فاقد تمام اين چيزها م       

نم?ود و ب?ا ارب?اب مال?ک و کارفرم?ای خ?ود رواب?ط پ?در و فرزن?دی                  ی  در دهات زندگی م   

کن?د و ب?ا کارفرم?ا فق?ط     ی داشت و حال آنکه پرولتر غالبًا در شهرهای بزرگ زن?دگی م?          

گر ص??نايع دس??تی بوس??يله ص??نايع ب??زرگ از عالق??ه ه??ای پ??در و   رک??ا. رواب??ط پ??ولی دارد

ي?ک پرولت?ر   ه ده?د و ب?  ی م?  ود، تمام مايملک خ?ود را از دس?ت  شی فرزندی خود کنده م 

  .گرددی مبدل م

 نخس???تين نت???ايج انق???الب ص???نعتی و تقس???يم جامع???ه ب???ه بورژاه???ا و  -س???وال ي???ازدهم

  پرولترها چه بوده است؟

 اوًال در اثر اينکه محصوالت صنعتی بواسطه ی کار ماشين دائمًا ارزان م?ی        -جواب

ش?ان    سيستم صنايع دستی و ي?ا ص?نايعی ک?ه اس?اس    در کليه ی ممالک روی زمين   . شد

عموم ممالک نيمه وحشی، که کم و بيش از . بر روی کاردست بود، بکلی خراب گرديد

تکامل تاريخی دور افتاده بودند و اساس صنايع آنها هنوز بر روی کار دس?تی اس?توار      

  جن??اساي??ن ممال??ک ا. ب??ود، در اث??ر هم??ين موض??وع از ک??نج ان??زوا بي??رون کش??يده ش??دند  

ها را خريداری کردند و صنايع دستی خ?ود را بط?رف نيس?تی س?وق         ی  تر انگليس  ارزان

دادند؛ به اين ترتيب، ممالکی مانند هندوستان که در ظرف چندين هزار سال هيچگونه 

ترقی ننموده اند، در عرض مدت کوتاهی سر تا پا منقلب شده اند و حتی چ?ين، ام?روز     

  .رودی بطرف يک انقالب صنعتی م
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شود، در ظرف ی کار بجائی رسيد که ماشين هائی، که امروز در انگلستان اختراع م

ب?ه اي?ن ترتي??ب   . ان?دازد ی ه?ا ک?ارگر چين?ی را از ن?ان خوردن?د م?       س?ال ميلي?ون   م?دت ي?ک  

س?ازد، کلي?ه بازاره?ای    ی ه?م متص?ل م?   ه صنايع بزرگ، تمام ملت های روی زم?ين را ب?          

کن?د و هم?ه ج?ا زمين?ه ترق?ی و تم?دن را       ی مبازارهای جهانی تبديل ه محلی کوچک را ب   

انه رخ جائی رسانيده است که هر اتفاقی که در ممالک متمّده نمايد و کار را بی تهيه م

در انگلستان ي?ا  ) ١٨٤٧(که اگر اکنون ی بطور. دهد، در تمام ممالک ديگر تأثير دارد     

گ?ر انقالب?اتی ب?ر پ?ا     در فرانسه کارگرها خود را آزاد نمايند، اين امر در کليه ممال?ک دي     

  .خواهد نمود که زود يا دير موجب آزادی کارگران آن ممالک خواهد گشت

ثانيًا، در هر جا که صنايع بزرگ جای صنايع دستی را گرفت، انقالب ص?نعتی باع?ث         

شد که ثروت و قدرت بورژوازی به باالترين درجه ترقی و توسعه برسد و بورژوازی           

ه اي??ن ش??د ک??ه ب??ا پي??دايش اي??ن جري??ان در ه??ر ج??ا،      نتيج??. طبق??ه اول ه??ر کش??ور بش??ود  

چنين رژيم  بورژوازی قدرت سياسی را در دست گرفت، طبقات اشراف و اصناف و هم

  .سلطنت مطلقه را که نماينده اين دو طبقه بود، بطرف نيستی سوق داد

ب??ورژوازی ق??درت اش??رافی و ق??درت خان??دان س??لطنتی، را ب??ه اي??ن وس??يله ک??ه کلي??ه ی  

قات عاليه را ملغی ساخت و فروش امالک زراعتی را ممنوع نمود، ن?ابود        امتيازات طب 

بورژوازی ب?ا از ب?ين ب?ردن کلي?ه امتي?ازات اص?نافی، ق?درت اس?تادان ص?نفی را از                     . کرد

جای هر دو اينها، رقابت آزاد را ايجاد کرد، يعنی وضعيتی در ه بورژوازی ب. ميان برد 

واه خود حق انتخاب هر رشته ص?نعتی را     جامعه پيش آورد، که در آن، هر کس به دلخ         

داشته باشد و هيچ چيز غير از سرمايه الزم، که فقدان آن مانع انجام کار است، نتواند        

از اين جهت، آغاز ش?يوع سيس?تم رقاب?ت آزاد،    .  تعقيب آن رشته ممانعت نمايد از او را 

ع?ه  بمنزله اع?الم رس?می اي?ن موض?وع اس?ت ک?ه از اي?ن پ?س ع?دم تس?اوی اعض?ای جام                  

ع?الوه، س?رمايه ق?درت واقع?ی و     ه و ب? . وابسته به ع?دم تس?اوی س?رمايه ه?ای آنهاس?ت      

. باشد، و بالنتيجه سرمايه داران، يعنی بورژواها، طبقه اول جامع?ه ش?ده ان?د         ی  مؤثر م 

باش?د، زي?را اي?ن تنه?ا     ی ولی سيستم رقابت آزاد برای مراحل اول صنايع ب?زرگ الزم م?           
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توانن?د ب?ه وج?ود آين?د و ترق?ی      ی  در س?ايه آن م?  ست ک?ه ص?نايع ب?زرگ   ی اوضع اجتماع 

ود ببورژوازی پس از محو طبقات اشراف و اصناف قدرت سياسی آنها را نيز ن?ا           . کنند

  .کرد

همين که بورژوازی طبقه اول را در اجتماع اشغال کرد، در سياست ه?م هم?ان مق?ام              

دگی انجام داد، که بورژوازی اين کار را با ترويج سيستم نماين. را برای خود اعالم کرد

اساس آن بر روی مساوات در مقابل قوانين و قانونی ش?ناخته ش?دن اص?ل رقاب?ت آزاد              

 در. باش?د ی  م? ∗صورت سلطنت مشروطهه اين سيستم در ممالک اروپا ب     . استوار است 

اين سيستم سلطنت مشروطه، کسانی حق انتخاب کردن دارند که ص?احب مق?دار معين?ی     

اين انتخاب کنندگان . توانند نماينده انتخاب کنندی بورژواها مسرمايه باشند، يعنی فقط 

نمايند و اين نمايندگان چون حق دارند که از وضع ی م بورژوا نمايندگان خود را تعيين

  .∗∗آورندی ماليات امتناع کنند باين وسيله يک حکومت بورژوازی سر کار م

.  نسبت بورژوازی توس?عه داد    همانه  ثالثًا، انقالب صنعتی در همه جا پرولتاريا را ب        

گشت ی  م همان نسبت که بورژوازی ثروتمندتر می شد، شماره ی پرولترها زيادتره ب

شوند و سرمايه ه?م وقت?ی رو      ی  زيرا که پرولترها فقط بوسيله سرمايه بکار گماشته م        

د نتيجه ازدياد عده کارگران ب?ا ازدي?ا  ل بارود که پرولترها را بکار گمارد،    ی  به ازدياد م  

انقالب صنعتی بورژواها و پرولتره?ا را در ع?ين ح?ال      . ∗باشدی  سرمايه دقيقًا هم قدم م    

در شهرهای بزرگ، که جريان صنايع بزرگ در آنها به بهترين وجه انجام پذير است،            

                                                 
Monarchie Constitutiounelle∗   

اس?ت و چ?ون در حکوم?ت مزب?ور هم?ه ک?س ح?ق        ) دموکراس?ی ب?ورژوازی  ( سلطنت مشروطه مرحل?ه مق?دماتی حکوم?ت جمه?وری ب?ورژوازی              -∗∗

نکه حقيقتًا در اين م?ورد ني?ز ديکت?اتوری کيس?ه پ?ول      آرود که حقوق کليه افراد جامعه با يکديگر برابر است و حال ی  ، تصور م  انتخاب کردن دارند  

ت?وان تص?ور    یجمهوری دموکراسی بهترين پوششی است که برای س?رمايه داری م?  : »دولت و انقالب  «رجوع شود به کتاب     . (ی دارد فرمائ فرمان

  )کرد

 

 مشروح تر وصف نموده و در آنجا ثابت کرده است ک?ه موض?وع  » مزد و سرمايه«در کتاب ) ١٨٤٧(دستمزد کار را مارکس ذيل    اين موضوع    -∗

ک?ه ع?ده ک?ارگران روز     یي?ک ق?انون عم?ومی س?رمايه داری اس?ت، بط?ور      » باشد یسرمايه کامًال همقدم نم احتياج بوجود کارگران با ازدياد      «اينکه  

  .الزم خواهد شدز بيشتر از مقدار برو
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سازد و بوسيله اينکه توده های عظيم را در روی يک قطع?ه کوچ?ک    ی  دور هم جمع م   

ع?الوه، ه?ر   ه ب? . ده?د ی خود آنه?ا نش?ان م?   ه ا را بورد، قدرت پرولتره ی آ خاک گردهم م  

ماشين های جديدی، ک?ه ک?ار دس?تی را ب?يش      چه اين انقالب صنعتی کامل شود همانقدر     

ش?وند و بهم?ان نس?بت ه?م ص?نايع ب?زرگ       ی دهد، اختراع می از پيش به نيستی سوق م 

   پ?ذير تحم?ل نا  ده?د و بالنتيج?ه وض?ع ک?ارگران را    ی ح?داقل تن?زل م?   ه دستمزد کارگر را ب?   

ب?اين ترتي?ب از ي?ک ط?رف در نتيج?ه ناراض?ی ب?ودن روزاف?زون و از ط?رف               . گردندی  م

       ا، انق??الب اجتم??اعی بدس??ت اي??ن طبق??ه آم??اده     ي??ديگ??ر در اث??ر ق??درت روزاف??زون پرولتا   

  . شودی م

   نتايج بعدی انقالب صنعتی چه بوده است؟-سوال دوازدهم

و ماشين های ديگ?ر، وس?ائلی را        صنايع بزرگ بوسيله ساختن ماشين بخار        -جواب

که برای ازدياد بيح?د تولي?د ص?نعتی در زم?ان کوت?اه و ب?ا مخ?ارج ک?م الزم اس?ت، ايج?اد                     

رقابت آزاد که نتيجه ضروری اين صنايع بزرگ بود، بزودی در اثر اين سهولت . نمود

ع?ده زي?ادی از س?رمايه داره?ا خودش?ان را      . توليد، ص?ورت بس?يار س?ختی بخ?ود گرف?ت        

ت?ر   ايع پرتاب کردند و در اندک زمانی ميزان توليد از ميزان مصرف اف?زون  بطرف صن 

فروش نرسيد و يک بحران تجارتی ه نتيجه اين گشت که محصوالت ساخته شده ب      . شد

پ??يش آم??د، کارخان??ه ه??ا محب??ور ش??دند کاره??ا را تعطي??ل کنن??د، ص??احبان کارخان??ه ه??ا           

گت??رين ب??دبختی در هم??ه ج??ا ورشکس??ت ش??دند، و ک??ارگران از ن??ان خ??وردن افتادن??د، بزر 

ف??روش رس??يد و کارخان??ه ه??ا دوب??اره  ه بع??د از چن??دی محص??والت اض??افی ب?? . هوي??دا ش??د

ت??دريج وض??ع تج??ارت و مع??امالت ه ش??روع ب??ه ک??ار کردن??د، دس??تمزدها اض??افه ش??د، و ب?? 

س??ابق رو ب??ه بهب??ود رف??ت، ول??ی اي??ن وض??ع زي??اد ط??ول نکش??يد و ب??از ه??م          ه نس??بت ب?? 

توليد ش?د و ي?ک بح?ران جدي?دی ک?ه دوب?اره هم?ان        محصوالت زيادتر از ميزان مصرف    

ق??رن (ب??اين ترتي??ب از آغ??از اي??ن ق??رن   . نم??ود، هوي??دا گش??ت ی جري??ان س??ابق را ط??ی م??  

وض?عيت ص?نايع دائم??ًا ب?ين دوره ه?ای فراوان?ی و دوره ه?ای بح??ران       )  مت?رجم -ن?وزدهم 
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 ي?ک بح?ران ک?ه ه?ر ب?ار ب?ا فالک?ت عظ?يم         ∗نوسان نمود و تقريب?ًا ه?ر پ?نج ت?ا هف?ت س?ال            

ارگران؛ با تحريکات انقالبی عمومی و با بزرگترين خطر برای کليه وضعيت موجوده ک

  .کردی همراه بود، ظهور م

ش?وند، چ?ه   ی هائی که متواليًا در پی يکديگر توليد م?   از اين بحران -سوال سيزدهم 

  گردد؟ی نتيجه ای حاصل م

ب پي?دايش  آنک?ه در مراح?ل اولي?ه تکام?ل خ?ود، موج?         ه   اوًال، ص?نايع ب?زرگ ب?       -جواب

رقاب??ت آزاد گردي??د، ام??روز خ??ود آن در اث??ر رقاب??ت آزاد رش??د و نم??و پي??دا ک??رده اس??ت و  

اکنون اين رقابت آزاد، و بطور کلی اداره ی توليد ص?نعتی بدس?ت اف?راد، ب?رای ص?نايع                

. بندی ش?ده ک?ه باي?د گيس?خته ش?ود و محقق?ًا گس?يخته خواه?د ش?د                  منزله ی پا  ه  مذکور ب 

بی نظم?ی ه?ای عم?ومی     ه براساس کنونی اداره شوند فقط با   صنايع بزرگ، تا زمانی ک    

  .توانند خود را نگهداری نمايندی شوند، می که هفت سال به هفت سال تکرار م

کند و در اثر آن، نه فقط پرولتاريا ی اين بی نظمی ها هر بار اساس تمدن را تهديد م

       ی س??وق داده  افت??د، بلک??ه ع??ده زي??ادی از بورژواه??ا ني??ز ب??ه ورشکس??تگ       یبفالک??ت م?? 

 و اي?ن ام?ر   -شود که يا بايد صنايع ب?زرگ بکل?ی مع?دوم گ?ردد          ی  نتيجه اين م  . شوندی  م

ص??ورت، اي??ن ص??نايع ب??زرگ، مس??تلزم ي??ک     و ي??ا درغي??ر اي??ن -مطلق??ًا غي??رممکن اس??ت 

ه?م  ه سازمان جديد اجتماعی است که در آنجا توليد صنعتی بدست اف?رادی ک?ه نس?بت ب?            

کليه ی توليد بوسيله عموم جامعه، از روی نقشه ثابت و طبق رقابت کنند نباشد، بلکه 

  .∗احتياجات عمومی اداره شود

ثانيًا، صنايع بزرگ و توس?عه بيح?د تولي?د، ک?ه بوس?يله ی اي?ن ص?نايع ب?زرگ ممک?ن                

س?ازد ک?ه در آن از کلي?ه محص?والت م?ورد      ی ش?د، وض?عی از اجتم?اع را امک?ان پ?ذير م?      

بهر يک از اعضای جامع?ه، ق?درت تکمي?ل و بک?ار     احتياج زندگی بقدری توليد شود که      
                                                 

∗ در اروپ?ا ط?ی   : »از مرحله ی تخيلی بمرحله ی علم?ی تکامل سوسياليسم «: ها مراجعه شود به نوشته های انگلس در کتب  در خصوص بحران 

  ١٩٠٠ -١٨٩٥ -١٨٩١ -١٨٨٢ -١٨٧٧ -١٨٧٣ -١٨٥٧ -١٨٣٦ -١٨٢٥ -١٨١٥:  نوزدهم چندين بحران ظهور کردقرن

∗ يک اقتص?اد منظم?ی مبن?ی ب?ر احتياج?ات      » مالکيت عمومی وسائل توليد«ماعی که بر اساس عبارت است از اقتصاد طبق نقشه اجت سوسياليسم  

  .می ايجاد نمايدعمو
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باين ترتيب کامًال هم?ان خواص?ی از   . ش داده شود ا انداختن آزادانه ی تمام قوا و لياقت      

      ه??ای تج??ارتی را ايج??اد   ص??نايع ب??زرگ ک??ه در اجتم??اع ام??روزی فق??ط فالک??ت و بح??ران     

آور را از ب?ين  ه?ای فالک?ت    کنند در يک سازمان اجتماعی ديگر اي?ن فق?ر و نوس?ان      ی  م

  :شودی خواهند برد، بقسمی که به اين ترتيب در کمال وضوح دو موضوع زير ثابت م

بعد مسئوليت کليه ی اين معايب فقط متوجه ی سازمان اجتماعی ه  از هم اکنون ب-١

  .کنونی است که ديگر با وضع اجتماعی تناسب ندارد

س??يله ي??ک س??ازمان ن??وين   وس??ائل الزم ب??رای ن??ابود ک??ردن کلي??ه ی ب??دبختی ه??ا بو -٢

  .باشدی اجتماعی در دست م

  ه نوع بايد باشد؟چ اين سازمان نوين اجتماعی -سوال چهاردهم

 اين س?ازمان قب?ل از هم?ه چي?ز، اداره ی ص?نايع و تم?ام رش?ته ه?ای تولي?د را            -جواب

ورزند، خارج کرده، آن?را بدس?ت   ی هم رقابت م  ه  بطور کلی از دست افرادی که نسبت ب       

مداخل?ه ی کلي?ه ی    سپارد که بنفع عمومی و طبق نقشه عم?ومی و ب?ا      ی   م عموم جامعه 

کند و مشارکت همگ?ان را  ی را مرتفع م اين سازمان رقابت  . اعضای جامعه اداره شود   

از آنجائيک??ه اداره ی ص???نايع بوس??يله اف??راد، مس??تلزم مالکي???ت     . نش??اند ی بج??ای آن م??  

 ص?نايع بوس?يله ی اف?راد    شخصی است، و رقاب?ت ه?م چي?ز ديگ?ری غي?ر از اداره ک?ردن          

باشد، از اين جهت مالکيت شخصی را از اداره انفرادی ص?نايع و     ی  صاحب سرمايه نم  

مالکي?ت شخص?ی باي?د از ب?ين برداش?ته ش?ود و       . توان ج?دا و مج?زا نم?ود   ی از رقابت نم  

ح??ق اس??تفاده عم??ومی از وس??ائل تولي??د و تقس??يم کلي??ه محص??والت طب??ق تواف??ق نظ??ر          

اگر بخواهيم تغيير . ه اصول اشتراک ثروت جانشين آن گرددعمومی، و يا بطور خالص

ش??ود بط??ور ی ش??کل کلي??ه س??ازمان اجتم??اعی را ک??ه در نتيج??ه تکام??ل ص??نايع ايج??اد م??    

 الغاء مالکي?ت  -خالصه بيان کنيم، کوتاه ترين و مشخص ترين بيان آن عبارت است از     

ه?م خ?ود ق?رار    ها اين ام?ر را ادع?ای اص?لی و تقاض?ای م      از اين رو کمونيست   -شخصی

  .داده اند
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   پيش از اين ممکن بود؟∗ آيا الغاء مالکيت شخصی-سوال پانزدهم

 نه، هر تغيير در سازمان اجتماعی و ه?ر زي?ر و زب?ر ش?دن رواب?ط مالکي?ت،                  -جواب

همواره نتيجه ضروری پيدايش قوای جديد توليد بود که با روابط س?ابق مالکي?ت وف?ق         

زي?را ک?ه   . د بهم?ين ترتي?ب بوج?ود آم?ده اس?ت      مالکي?ت شخص?ی ني?ز خ?و       . داده است ی  نم

مالکيت شخص?ی هميش?ه وج?ود نداش?ت بلک?ه در اواخ?ر ق?رون وس?طی در اث?ر پي?دايش                  

 ک?ه طريق?ه جدي?دی در ط?رز تولي?د ب?ود و تح?ت س?لطه سيس?تم فئ?ودال و                     -صنايع دس?تی  

 ي?ک  -گرفت و خ?ود از رواب?ط مالکي?ت س?ابق ايج?اد ش?ده ب?ود              ی  مالکيت صنفی قرار نم   

 ولی برای صنايع دس?تی و در  -∗∗الکيت، يعنی مالکيت شخصی بوجود آمد  طرز جديد م  

مرحله نخس?تين تکام?ل ص?نايع  ب?زرگ، ه?يچ ط?رز مالکي?ت غي?راز مالکي?ت شخص?ی و             

ه?يچ س?ازمان اجتم?اعی ديگ?ر غي?راز س??ازمانی ک?ه براس?اس مالکي?ت شخص?ی اس??توار          

ه عالوه بر تک?افوی  تا زمانی که ميزان توليد آنقدر زياد نشود ک       . شدی  باشد، ممکن نم  

احتياج??ات عم??ومی، مق??داری ه??م محص??ول اض??افی ب??رای ب??اال ب??ردن ث??روت اجتم??اعی و   

الزم اس?ت ک?ه ي?ک طبق?ه ی حاکم?ه ص?احب       . تربيت و تهيه قوای جديد توليد باقی بماند      

چگ?ونگی پي?دايش    . کليه وسائل توليد اجتماع باشد و يک طبقه فقي?ر تح?ت فش?ار بمان?د               

ق?رون وس?طی ک?ه وابس?ته ی اقتص?اد       .  ی تکام?ل تولي?د اس?ت       اين طبقات وابسته بدرجه   

          و س????رف را آورد، ش????هرهای اواخ????ر ق????رون   ∗کش????اورزی ب????ود، ب????رای م????ا ارب????اب   

        وس??طی اس??تادکاران ص??نفی ک??ارگران پيش??ه ور و روزم??زد را ايج??اد ک??رد، ق??رن هف??دهم    

         دهم را و ب????االخره ق????رن ن????وز  ) نس????اج(ص????نايع دس????تی و ک????ارگران ص????نايع دس????تی    

  اي?ن روش?ن اس?ت ک?ه ت?اکنون ه?يچ      -کارخانه داران ب?زرگ و پرولتاري?ا را بوج?ود آورد        

وقت وسائل توليد آنقدر تکميل نشده بود که برای همه باندازه ی کافی محص?ول تولي?د                

ولی اکنون که  .بند و قفل شده بود کند و مالکيت شخصی برای قوای توليد بمنزله ی پا

                                                 
∗   )مترجم. (»مالکيت شخصی وسائل توليد است« مقصود  

∗∗   .مالکيت بورژوازی يا سرمايه داری:  بطور دقيق تر 

Baron∗   
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ميزان?ی، ک?ه ت?اکنون در    ه يع بزرگ، اوًال سرمايه ها و ق?وای تولي?د ب?    در اثر تکامل صنا   

ت?وان ب?ا آنه?ا ق?وای     ه ته و وس?ائلی ک?ه ب?    ی نظير آن ديده نشده ب?ود ايج?اد گش?          هيچ زمان 

توليد را در زمان کوتاهی بی نهايت اضافه نمود در دست است، ثاني?ًا اي?ن ق?وای تولي?د            

ن ح?ال دس?ته ه?ای ب?زرگ ت?وده ه?ر       در دست عده معدودی بورژوا جم?ع ش?ده و در ع?ي           

 س?رمايه ی  دآيند و وضعيت آنان به نسبت ازدي?ا ی صورت پرولتر در مه  لحظه بيشتر ب  

ه ثالث?ًا اي?ن ق?وای عظ?يم تولي?د ک?ه ب?         . گ?ردد ی  بورژواها فالکت بارتر و طاقت فرس?اتر م?        

قدری از حدود قدرت مالکيت شخصی و ب?ورژوائی خ?ارج    ه  سهولت قابل ازدياد است ب    

. وردی آم??  ه??ر لحظ??ه در نظ??م اجتم??اعی اختالالت??ی ت??وأم ب??ا زور و فش??ار پ??يش ش??ده ک??ه

  .اکنون برای اولين بار الغاء مالکيت شخصی نه فقط ممکن، بلکه الزم شده است

های صلح جويان?ه ممک?ن خواه?د          آيا الغاء مالکيت شخصی از راه      -سوال شانزدهم 

  بود؟

يق صلح جويانه ص?ورت گي?رد    اين آرزوی عموم است که انجام اين امر بطر     -جواب

. ه?ا آخ?رين کس?انی خواهن?د ب?ود ک?ه م?انع اي?ن راه ح?ل ش?وند           و بدون ش?ک، کمونيس?ت    

فاي?ده، بلک?ه   ی ب دانند که کليه ی تشبثات در اين زمينه نه فقط         ی  ها بخوبی م   کمونيست

آنان بخوبی متوجه هستند که انقالبات از روی قصد و بميل   . باشدی  حتی زيان بخش م   

يرد، بلکه در هر زمان و در همه جا نتيجه ی ضروری اوض?اعی اس?ت ک?ه    گ یانجام نم 

. هيچوجه ب?ا اراده و رهب?ری ي?ک ح?زب و ي?ا کلي?ه طبق?ات اجتم?اعی ارتب?اطی ن?دارد                     ه  ب

کم?ک زور  ه ها می بينند که تکامل پرولتاريا تقريبًا در تمام ممالک متمدن ب?      کمونيست

ای پي??دايش انق??الب از ط??رف خ??ود  در زي??ر فش??ار گذاش??ته ش??ده اس??ت و ب??اين ترتي??ب ب??ر  

طريق پرولتاريا که تحت  اينه اگر ب. شودی م مخالفين آنها هم با تمام قوا ابراز فعاليت

ه?ا هم?انطور ک?ه      فشار گذاشته شده، بسوی يک انقالب سوق داده شود، م?ا کمونيس?ت            

  .کنيم، آنروز با عمل دفاع خواهيم کردی امروزه با زبان از منافع آن طبقه دفاع م

  يک ضربه ممکن خواهد بود؟ه  آيا از بين بردن مالکيت شخصی ب-سوال هفدهم
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ميزانی که برای ايجاد ه همان دليل که زياد کردن قوای توليد کنونی ب ه   نه، ب  -جواب

انق?الب ظ?اهرًا حت?ی    . يک ض?ربه ممک?ن نخواه?د ب?ود    ه  باشد ب ی  سيستم اشتراکی الزم م   

قوع پرولتاريا تغييرات اجتماع امروزی را تدريجًا انجام خواهد داد و پ?س از آن در            الو

مي?زان  ه صورتی خواهد توانست مالکي?ت شخص?ی را از ب?ين بب?رد، ک?ه وس?ايل تولي?د ب?         

  .الزم برای انجام اين عمل ايجاد شده باشد

   اين انقالب چه سير تکاملی پيش خواهد گرفت؟ -سوال هيجدهم

 -الب قبل از همه چيز ي?ک سيس?تم حکوم?ت دموکراس?ی و بوس?يله آن      اين انق  -جواب

ايج?اد اي?ن    .  فرمانروائی پرولتاريا را بوج?ود خواه?د آورد        -بطور مستقيم يا غيرمستقيم   

ده?د،  ی فرمانروائی در انگلستان ک?ه ه?م اکن?ون پرولتاري?ا اکثري?ت جامع?ه را تش?کيل م?          

اکثريت ملت نه تنه?ا از پرولتره?ا،   و در فرانسه و آلمان، که . بطور مستقيم خواهد بود 

چنين از کش?اورزان کوچ?ک و طبق?ه متوس?ط تش?کيل ش?ده اس?ت و اينه?ا ت?ازه                 بلکه هم 

امروز در حال دخول به طبقه ی پرولتاريا هستند و در کليه تمايالت سياسی خود بيش        

ه کنن?د و از اي?ن رو مجبورن?د ب?ه ادعاه?ای پرولتاري?ا ب?          ی  از پيش از پرولتاريا تبعيت م?      

ش?ايد ه?م اي?ن پي?دايش غيرمس?تقيم فرم?انروائی       . پيوندند، بطور غيرمستقيم خواهد ب?ود   

قيم?ت ي??ک مب?ارزه ث?انوی ک??ه قطع?ًا ب?ه پي??روزی پرولتاري?ا خاتم?ه خواه??د        ه پرولتاري?ا ب?  

هر گاه دموکراسی بالفاصله پس از پيدايش مانند وسيله ای ب?رای از           . يافت، تمام شود  

ده??د و ی خص??ی را م??ورد حمل??ه مس??تقيم ق??رار م??  پ??يش ب??ردن مقررات??ی، ک??ه مالکي??ت ش  

نمايد مورد استفاده قرار نگيرد، بکلی ب?رای پرولتاري?ا       ی  زندگانی پرولتاريا را تأمين م    

  بدس?ت  هک?ه ه?م اکن?ون از نت?ايج ض?روری رواب?ط موج?ود       ی بط?ور . فايده خواهد بود ی  ب

  :باشدی آيد، اساسی ترين مقررات مذکور به شرح زير می م

 مالکي??ت شخص??ی بوس??يله مالي??ات ه??ای تص??اعدی، مالي??ات ه??ای       مح??دود ک??ردن -١

     ) ب???رادر زاده و غي???ره -ب???رادر(ارث، از ب???ين ب???ردن وراث???ت غيرمس???تقيم    هنگف???ت ب???ر 

  .قرضه های اجباری و غيره
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   س??لب ت??دريجی مالکي??ت از م??الکين اراض??ی مزروع??ی، کارخان??ه داران، ص??احبان   -٢

ه رقاب?ت ص?نايع دولت?ی و قس?متی در         های آهن و خطوط کشتی رانی قسمتی بوس?يل         راه

  ∗ازای پرداخت خسارت بوسيله آسينيا

  . توقيف اموال کليه مهاجرين از مملکت، و ياغيان عليه اکثريت ملت-٣

 يا شغل پرولترها در مزارع ملی، کارخانه ها و کارگاه ها، تا در  کار مرتب کردن  -٤

رخان?ه داران مجب?ور ش?وند    اثر اين عمل؛ رقابت مي?ان خ?ود ک?ارگران مرتف?ع گ?ردد و کا            

  .همان دستمزدی را که دولت باال برده است پرداخت نمايند

ه کار تا زمانيکه مالکيت شخصی به  تساوی عموم افراد اجتماع در مقابل اجبار ب-٥

  .های صنعتی مخصوصًا برای کشاورزی تشکيل ارتش. کلی از بين برداشته شود

دست دولت بوسيله يک بان?ک مل?ی ب?ا     تمرکز سيستم قرضه ها و تجارت پول در          -٦

  .ها و بانکداران سرمايه دولتی و از بين بردن کليه بانک

ها، راه آهن ها و کشتی ها، قابل کشت نمودن   افزايش کارخانه های ملی، کارگاه-٧

کليه اراضی و بهبود قسمتی از اراض?ی ک?ه ت?اکنون قاب?ل کش?ت ش?ده ان?د ب?ه نس?بتی ک?ه               

  .تحت اختيار خود را زياد می نمايدملت سرمايه ها و کارگران 

خ?رج مل?ت از لحظ?ه ای ک?ه      ه   تعليم و تربيت کليه کودک?ان در مؤسس?ات مل?ی و ب?              -٨

  .∗∗محتاج به پرستاری مادر نباشد

ه??ای ب??زرگ در ام??الک مل??ی ب??رای س??کونت مش??ترک کارمن??دان     ايج??اد س??اختمان-٩

ک??ه کلي??ه ی ، بط??ورکنن??دی دولت?ی اع??م از آنه??ائی ک??ه در کش?اورزی ي??ا در ص??نايع ک??ار م?   

 هيچوج??ه معاي??ب و نق??ايص ي??که مزاي??ای زن??دگی ش??هری و ده??اتی را خ??ود داش??ته و ب?? 

  .طرفی هر يک را دارا نباشد

  . خراب کردن کليه ی منازل و محله هائی که ناسالم و بد ساخته شده اند-١٠

                                                 
∗ Assignatاسکناسی که شتوانه ی آن امالک ملی باشد .  

∗∗  بدون شک اين اشاره ای است ب?اين موض?وع   -و ساختمان با همتربيت : های انگلس بطور اختصار کلمات زير اضافه شده است  در يادداشت 

  . الزم است که تعليم با کار مولد ارتباط داده شود-رونق و رواج مکتب توليدور  بمنظ-که
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   برقراری تساوی حق وراثت برای اطفال قانونی و غيرقانونی -١١

  . حمل و نقل در دست ملت تمرکز تمام قوای-١٢

ول?ی ه?ر ي?ک از آنه?ا     . بديهی است که تم?ام اي?ن م?واد ب?ه يکب?اره انج?ام پ?ذير نيس?تند            

 از آنک?ه اول?ين حمل?ه علي?ه مالکي?ت شخص?ی       پ?س . يگری را به هم?راه خ?ود م?ی آورد       د

انج??ام گي??رد، پرولتاري??ا مجب??ور خواه??د ش??د ک??ه ه??ر لحظ??ه ق??دم جل??وتر بگ??ذارد و تم??امی  

.  دادوس?تد را در دس?ت دول?ت تمرک?ز ده?د       -زی، ص?نايع حم?ل و نق?ل        کشاور -سرمايه ها 

هدف اين مقررات همين است، و هر قدر ک?ه ق?وای تولي?د کش?ور در اث?ر ک?ار پرولتاري?ا                 

ايج متمرک?ز خ?ود    ت? افزونی يابد، بهمان نسبت اين تصميمات امکان پذير خواهد شد و ن           

  .را توسعه خواهد داد

، تم?امی تولي?د و هم?ه دادوس?تد در دس?ت مل?ت       باالخره هر وقت ک?ه کلي?ه س?رمايه ه?ا        

  تمرکز يابد،

فايده خواهد گشت و توليد ی  از بين خواهد رفت، پول ب خودمالکيت شخصی بخودی

حدی تغيير خواهند يافت، که حتی آخرين آداب معاشرت      ه  حدی خواهد شد و مردم ب     ه  ب

  .اجتماعات قديمی می تواند از بين برود

  ست که اين انقالب در يک کشور واحد انجام شود؟ آيا ممکن ا-سوال نوزدهم

ه?ای متم?دن    های روی زم?ين و مخصوص?ًا مل?ت     نه، صنايع بزرگ همه ملت  -جواب

ه?م متص?ل نم?وده اس?ت ک?ه ه?ر مل?ت ب?ا           ه  را بوسيله ايجاد بازاره?ای جه?انی بط?وری ب?          

  .کندی وقايعی که در ميان ملت ديگر پيش آيد، بستگی پيدا م

زگ، تکام??ل اجتم??اعی را در عم??وم کش??ورهای متم??دن، ت??ا  ص??نايع ب??-از ط??رف ديگ??ر

که در کليه ی اين کش?ورها، ب?ورژوازی و پرولتاري?ا    ی حدی مساوی نموده است بطور 

دو طبقه اصلی اجتماعی هستند و مبارزه ی بين اين دو طبق?ه، مب?ارزه ی قطع?ی دوره              

، بلک?ه انقالب?ی   از اينرو انقالب کمونيستی تنها يک انقالب ملی نيس?ت      . باشدی  کنونی م 

 آلم?ان در  - فرانس?ه - آمريک?ا -است که در تمام ممال?ک متم?دن، يعن?ی اق?ًال در انگلس?تان       

اين انقالب در هر يک از اين ممالک به نسبت آنک?ه          . زمان واحد صورت خواهد گرفت    
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 ي?ا   تن?دتر  ق?وای تولي?د زي?ادتر باش?د      - ث?روت بيش?تر    -تر يک کشوری دارای صنايع کامل    

اين انقالب يک انقالب دنيائی است و لذا يک سرزمين . واهد نمودآهسته تر پيشرفت خ

  .دنيائی نيز انجام خواهد يافت

   نتايج الغاء قطعی مالکيت شخصی چه خواهد بود؟-سوال بيستم

 دادوس?تد  - وسائل حم?ل و نق?ل  -که اجتماع، کليه ی قوای توليد  در نتيجه اين  -جواب

خصوصی خارج، و طبق نقش?ه عم?ومی   و تقسيم محصوالت را از دست سرمايه داران    

م?ی نماي?د اداره کن?د، قب?ل      که وسايل موجوده و احتياجات همگانی اجتماع آن را ايجاب  

جري?ان ص?نايع ب?زرگ بس?تگی دارد، مرتف?ع      ه از هر چيز نتايج ب?دی ک?ه اکن?ون هن?وز ب?           

رود، توليد پردامن?ه ای ک?ه ب?رای اجتم?اع کن?ونی ي?ک          ی  ها از بين م    بحران. خواهد شد 

ک?رد   بعد کفايت نخواهده ترين علل بدبختی است، از اين ب     ی  يد اضافی و يکی از قو     تول

  .و بايد خيلی بيشترتوسعه داده شود

ج??ای اينک??ه ب??دبختی ايج??اد کن??د، ع??الوه ب??ر رف??ع آن احتياج??ات را    ه تولي??د اض??افی، ب?? 

ه??ای ن??وين اس??ت و    منزل??ه ی ش??رط پيش??رفت  ه تولي??د اض??افی ب??  . بوج??ود خواه??د آورد 

 م??ذکور ب??دون آنک??ه ه??ر دفع??ه مانن??د س??ابق باع??ث اخ??تالل نظ??م اجتم??اعی   ه??ای پيش??رفت

پ?س از آنک??ه ص?نايع ب?زرگ از قي?د مالکي?ت شخص??ی آزاد      . ش?وند، بوج?ود خواه?د آورد   

هم?ان  ه ان?دازه ای توس?عه خواهن?د ياف?ت ک?ه ص?نايع ام?روزی در قب?ال آنه?ا، ب?            ه  شوند ب 

 آيد، بی اهميت خواهد نسبت که صنايع دستی در قبال صنايع امروزی کوچک بنظر می

مي?زان ک?افی، محص?والت در    ه اين توسعه صنايع، برای رفع احتياجات عمومی، ب?       . بود

هم?ين ترتي?ب کش?اورزی ک?ه ت?اکنون در زي?ر فش?ار مالکي??ت        ه ب? . اختي?ار خواه?د گذاش?ت   

شخصی و تقسيمات خيل?ی کوچ?ک نتوانس?ته اس?ت از اص?الحات انج?ام يافت?ه و ترقي?ات                

خ?ود خواه?د گرف?ت و مق?دار ک?امًال ک?افی         ه  رت کامًال نوينی ب?    علمی بهره مند شود، صو    

ب?اين ترتي?ب جامع?ه ق?ادر ب?ه تهي?ه مي?زان           . محصوالت در اختي?ار اجتم?اع خواه?د گ?ذارد         

تياج?ات  حب?رای آنک?ه تنظ?يم تقس?يم بنح?وی انج?ام ش?ود ک?ه ا         . کافی محصول خواهد ب?ود    

ه هم متض?اد باش?ند، زائ?د    کليه افراد برآورده گردد، تقسيم جامعه به طبقاتی که نسبت ب       
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اي?ن تقس?يم ن?ه فق?ط زائ?د، بلک?ه ب?ا نظ?م ن?وين اجتم?اعی غيرقاب?ل تطبي?ق و               . خواهد ب?ود  

باشد و تقسيم ک?ار ب?ه ط?رز     ی  وجود طبقات نتيجه تقسيم کار م     . تحمل ناپذير خواهد شد   

ه  زيرا که برای رسانيدن توليد صنعتی و کشاورزی ب? -کنونی بکلی از بين خواهد رفت    

  .وق، تنها وسائل صنعتی و مکانيکی تکافو نخواهد کردميزان ف

هم?ان نس?بت تکام?ل يافت?ه     ه اندازند بايد ب? ی کار مه قابليت کسانی که اين وسائل را ب    

هم??انطور ک??ه کش??اورزان و ک??ارگران ص??نايع دس??تی ق??رن هج??دهم پ??س از آنک??ه     . باش??د

د و اص?وًال  کل?ی ط?رز زن?دگی خ?ود را تغيي?ر دادن?         ه  بطرف صنايع بزرگ کشيده ش?دند، ب?       

و تکامل » توليد همگانی بوسيله عموم جامعه« همان طريق ه مردمان جديدی شدند، ب

. کلی اشخاص ديگری را ايجاب و ايجاد خواهد ک?رد   ه  شود، ب ی  توليد که از آن نتيجه م     

اداره کردن اشتراکی توليد بوسيله مردمانی مانند مردم امروز، که هر يکيشان به ي?ک      

   باش??ند، تح??ت اختي??ار آن هس??تند و بوس??يله آن اس??تثمار  ی بس??ته م??رش??ته واح??د تولي??د وا

ه شوند، يعنی مردمانی که هر يکيش?ان فق?ط يک?ی از اس?تعدادهای طبيع?ی خ?ود را ب?        ی  م

شناسند، ی ضرر استعدادهای ديگر خود تکميل نموده و تنها يک رشته توليد کلی را م    

توانن??د از چن??ين ی يگ?ر نم?? حت??ی ه??م اکن?ون ص??نايع ام??روزه د . امک?ان پ??ذير نخواه??د ب?ود  

ص??نايعی ک??ه بط??ور اش??تراکی و طب??ق نقش??ه بدس??ت تم??امی     . دن??اشخاص??ی اس??تفاده نماي 

کن?د ک?ه اس?تعدادهای شخص?ی آنه?ا از هم?ه       ی اجتماع اداره شوند، مردمانی را ايجاب م?  

تقسيم ک?ار ک?ه يک?ی    . و قادر به درک کليه سيستم توليد باشند   . جهات تکامل يافته باشد   

کن?د،  ی ی را کفاش و سومی را کارگر و چهارمی را سفته باز بورس م?          را زارع و دوم   

تعل?يم  . کلی نابود خواهد شده ها از بين برده شده، ب و هم اکنون تا حدی در اثر ماشين    

توانند خيلی سريع کليه دستگاه توليد را ه و تربيت وسيله آن خواهد گشت که جوانان ب

ه در اث?ر ايج?اب احتياج?ات جامع?ه ي?ا تماي?ل       بشناسند، و به آنه?ا موقعي?ت خواه?د داد، ک?     

اي?ن تعل?يم و   . رش?ته ديگ?ر تولي?د تغيي?ر ش?غل دهن?د      ه شخصی خود، مرتبًا از رشته ای ب?   

کن?د، از  ی هر ک?س تحمي?ل م?     ه  تربيت، خصوصيات يک جانبی را که تقسيم کار کنونی ب         

 اف?راد  کلي?ه ه بدين ترتيب اجتماعی که بطرز کمونيس?تی اداره ش?ود، ب?   . ميان خواهد برد 
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خود توانائی خواهد داد که اس?تعدادهای ذات?ی خ?ود را کلي?ه جه?ات تکام?ل م?ی ياب?د، در          

ی بط?ور . با اين امر لزوم طبقات مختلف از بين خواهد رفت   . کار اندازند ه  تمام جهات ب  

کن?د و از ط?رف ديگ?ر    ی که جامعه ی کمونيستی از يک طرف بقای طبقات را تحم?ل نم?     

 وس?ائل الزم ب?رای از ب?ين ب?ردن اي?ن اختالف?ات طبق?اتی را        ايجاد يک چنين جامعه، خود  

شود که تض?اد ب?ين ش?هر و ده ني?ز بهم?ان      ی از اين موضوع نتيجه م. بدست خواهد داد 

 بدالئل کامًال اقتصادی اداره کشاورزی و صنايع بدست ي?ک       . ترتيب از بين خواهد رفت    

ی اجتم???اع ج??ای دو طبق???ه مختل???ف، يک???ی از ش??رايط حتم???ی و ض???رور  ه ن??وع م???ردم ب??? 

هم فشردن ه های مزروعی و ب پخش کردن گروه کشاورزان در زمين. کمونيستی است

دسته های کارگران صنعتی در شهرهای بزرگ، وضعيتی اس?ت ک?ه تنه?ا ب?ر مرحل?ه ی                 

تکامل نيافته ی کشاورزی و صنايع قاب?ل تطبي?ق اس?ت، و ب?رای هرگون?ه تکام?ل بع?دی                

  .شودی نون بخوبی احساس مگردد و اين مانع هم اکی مانعی محسوب م

همکاری مش?ترک عم?وم اف?راد جامع?ه ب?رای اينک?ه از کلي?ه ق?وای تولي?د طب?ق نقش?ه                     

استفاده نمايند، تکامل توليد بدرجه ای که احتياجات همه ب?رآورده ش?ود، از ب?ين رف?تن         

ضرر آنها رفع شود، از ب?ين  ه وضعيتی که در آن احتياجات يکی علی رغم ديگران و ب      

ليه طبقات و اختالفات آنها، تکام?ل هم?ه طرف?ی اس?تعدادهای عم?وم اف?راد        بردن قطعی ک  

اجتم??اع ب??ا از ب??ين ب??ردن ط??رز کن??ونی تقس??يم ک??ار، بوس??يله تربي??ت ص??نعتی بوس??يله ی     

ی تعويض مشاغل، بوسيله برخورداری عموم از خوشی هائی ک?ه بدس?ت هم?ه تهي?ه م?                

ن ب?ردن مالکي?ت شخص?ی    شود و بوسيله يکی کردن شهر و ده، اينها هم?ه نت?ايج از ب?ي     

  .باشندی م

   نظم اجتماعی کمونيستی در خانواده چه تأثيری خواهد داشت؟-سوال بيست ويکم

ي??ک ارتب??اط  ه  اي??ن نظ??م ارتب??اط ب??ين دو ج??نس، يعن??ی م??رد و زن را بکل??ی ب??    -ج??واب

باش?د و اجتم?اع ح?ق هيچگون?ه     ی شخصی و خصوص?ی ک?ه فق?ط مرب?وط ب?دو ش?حص م?              

توس?ط نظ?م کمونيس?تی    ه اي?ن ام?ر ب?   . س?ازد ی ، مب?دل م?    مداخله ای در آن نخواهد داش?ت      

ب?رد و اطف?ال را   ی انجام پذير است، زيرا اين نظم است که مالکيت شخصی را از بين م        
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» زن از مرد«کند و باين وسيله دو اصل زناشوئی کنونی، يعنی تبعيت ی با هم تربيت م

ه اس??ت، از ب??ين را ک?ه در اث??ر مالکي??ت شخص??ی بوج?ود آم??د  » اطف?ال از پ??در و م??ادر «و 

ضمن توضيح باال جواب کليه ی فريادهای اين آقايان پولدار خيل?ی اخالق?ی       . خواهد برد 

  .در خصوص اشتراکی بودن زنان در جامعه ی کمونيستی، داده شده است

تم?ام معن?ی اش?تراکی    ه در حقيقت، اين در جامعه ی بورژوازی است که تمام زن?ان ب?           

شاء بطور کاملی وجود دارد، ول?ی فحش?اء خ?ود    صورت فحه هستند و اين امر امروز ب     

پ?س س?ازمان   . يت شخصی م?ی باش?د و ب?ا آن از ب?ين خواه?د رف?ت      کمتکی به اصول مال 

  .دهد؛ بلکه آنرا بکلی از بين خواهد بردی هيچوجه ادامه نمه کمونيستی، فحشاء را ب

 سازمان کمونيستی با ملي?ت ه?ای موج?ود چ?ه رفت?اری خواه?د             -سوال بيست و دوم   

  ت؟داش

ها هم اکنون در اث?ر تکام?ل ب?ورژوازی، آزادی        جدائی و اختالفات ملی ملت     -∗جواب

تجارت، بازارهای جهانی، تشابه محصوالت صنعتی و شرايط زندگی متناسب با آن هر  

. حکومت پرولتاريا نيز در اين امر بيشتر کمک خواهد کرد. چه بيشتر از بين می روند

توس?ط ف?رد ديگ?ر از ب?ين ب?رود،      ه اس?تثمار ف?ردی ب?   دست کم اقدام متحد ممالک متم?دن        

  .استثمار ملت ها به توسط ملت ديگر نيز از بين خواهد رفت

يکديگر، در اثر از بين رفتن طبقات در داخل هر  ه  ها نسبت ب   وضع دشمنانه ی ملت   

  .∗ملت، محو خواهد شد

 س??ازمان کمونيس??تی ب??ا م??ذاهب موج??ود چ??ه رفت??اری خواه??د  -س??وال بيس??ت و س??وم

  ؟∗∗شتدا

                                                 
∗  ب?رای تکمي?ل موض?وع قطع?اتی از بياني?ه ی ح?زب       -نگاش?ته ش?ده اس?ت   » بمان?د  «٢٣ و ٢٢ه?ای   جای ج?واب س?وال  ه های انگلس ب در يادداشت 

  .گرديده استکمونيست استخراج 

∗   ٥١ - بيانيه حزب کمونيست 

ه انگلس نتيجه مذاکره خ?ود را ب?ا ل?وئی ب?الن فرانس?وی چن?ين ب?       ) ١٨٤٧نوامبر (ها نگاشته شده  در نامه ای که در تاريخ تنظيم اين يادداشت    ∗∗ 

زي?را ک?ه اينه?ا موض?وعاتی اس?ت ک?ه هيچگ?اه ح?ق ايج?اد          دانس?تيم،  ی کل?ی در درج?ه دوم م?   ه مذهب را ب?  ه  موضاعات مربوط ب  : ه است  نوشت مارکس

  .ره بين افراد حزب نخواهد داشتاختالف و مشاج
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 آيا فهميدن اينکه با تغيير روابط زندگی اقتصادی انسان، کليه عقايد و افکار -جواب

زم?انی  ... و يا بطور خالصه وجدان او نيز تغيير می کند، محت?اج بغ?ور بيش?تری اس?ت؟     

. رف?ت، م?ذاهب ق?ديم ني?ز از م?ذاهب مس?يح شکس?ت خوردن?د        ی که دنيای ق?ديم از ب?ين م?       

روش??ن ت??ری ق??رار گرف??ت؛  هج??دهم تح??ت ت??أثير افک?ار زم?انی ک??ه م??ذهب مس??يح در ق?رن   

. جامعه فئودال عليه بورژوازی انقالب?ی آن زم?ان، گرفت?ار مب?ارزه زن?دگی و م?رگ ب?ود          

در ص??فحه » فرم??انروايی رقاب??ت آزاد«مقص??ود اص??لی از آزادی وج??دان و م??ذهب فق??ط  

يمی  ت?رين قط?ع رابط?ه ب?ا مالکي?ت ق?د         -منزل?ه اساس?ی   ه  انقالب کمونيستی ب  . وجدان بود 

 جای تعجب نيست که اين انقالب در جري?ان س?ير تک?املی خ?ود ب?ا کلي?ه ی عقاي?د             -است

  .قديمی نيز بطور اساسی قطع رابطه نمايد

   تفاوت کمونيست ها و سوسياليست ها چيست؟-سوال بيست و چهارم

  :شوندی شوند به سه طبقه تقسيم می  کسانی که سوسياليست ناميده م-جواب

 ک?ه در  ∗∗∗ است از وابستگان جامعه های فئ?ودال و پدرش?اهی   طبقه اول تشکيل شده   

اثر صنايع بزرگ و تجارت جهانی و نتيجه ی اي?ن دو، يعن?ی ب?ورژوازی، بکل?ی رو ب?ه          

ي??ب اجتم??اع ااي?ن طبق??ه از مع . ش??وندی رون??د و ه?ر روز ه??م بيش??تر ن?ابود م??  ی نيس?تی م?? 

درشاهی سابق ع?اری  گيرند و عقيده دارند که چون جامعه فئودال و پ      ی  کنونی نتيجه م  

  .از اين معايب بوده است، بايد دو مرتبه آن دستگاه را برقرار نمود

س??وی اي??ن ه??دف  ه تم??ام پيش??نهادهای اي??ن دس??ته مس??تقيمًا ي??ا بط??ور غيرمس??تقيم، ب??    

    اي??ن سوسياليس??ت ه??ای مرتج??ع ب??ا وج??ود تظ??اهرات هم??دردی و       . باش??دی معط??وف م?? 

  ل زي??ر هميش??ه م??ورد ئريزن??د، ب??دال یه??ای گرم??ی ک??ه ب??رای ب??دبختی پرولتاري??ا م??  اش??ک

  :ها واقع خواهند شد حمله ی کمونيست

  .کنندی  آنها برای انجام يک امر محال کوشش م-١

                                                                                                      
 

Patriarcal∗∗∗   
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 اس??تادان ص??نفی و ص??احبان  -کنن??د ک??ه دو مرتب??ه حکوم??ت اش??راف  ی  کوش??ش م?? -٢

 -ص??نايع دس??تی و نت??ايج حاص??له از اينه??ا، يعن??ی حکوم??ت پادش??اهان مس??تبد ي??ا فئ??ودال   

عبارت ديگ?ر، اجتم?اعی را ک?ه حقيقت?ًا        ه  ها و يا ب    لتی، نظامی ها و کشيش    مأمورين دو 

يب اجتماع کنونی اس?ت ول?ی دس?ت ک?م ب?ه هم?ان مي?زان دارای عي?ب ه?ای          اعاری از مع  

ديگر است و در آن حتی اميد اينکه کارگران تح?ت فش?ار، بوس?يله س?ازمان کمونيس?تی        

  . بر قرار نمايند-آزاد گردند، نيست

وسياليس?ت ه?ا ه?ر ب?ار ک?ه پرولتاري?ا انقالب?ی و کمونيس?تی ش?ود، ب?ا               اين طبق?ه س    -٣

     ب??ورژوازی علي??ه پرولتاري??ا متح??د ش??ده و ب??دين ترتي??ب مقاص??د اص??لی خ??ود را آش??کار    

  .می سازند

طبقه ی دوم از اعضاء اجتماع کنونی، که در اثر معايب ضروری اين اجتم?اع دچ?ار           

اينه?ا  . ش?ود ی م?   گش?ته ان?د، تش?کيل   وحشت شده و درباره ی بقای اي?ن اجتم?اع نگ?ران        

کوشش می کنند که جامعه ی امروزی را باقی نگهدارند و معاي?ب وابس?ته ب?ه آن را از     

بين ببرند و برای اين منظور بعضی از آنها ام?ور خيري?ه و برخ?ی ديگ?ر اص?الحات پ?ر                 

بهان?ه ی اص?الح س?ازمان کل?ی اجتم?اع،       ه  کنن?د و ب?    ی  آب و تاب اجتماعی را پيشنهاد م?       

  .دارندی م ان اساس کهنه ی جامعه کنونی را نگاههم

ها قرار گيرند،  اين سوسياليست های بورژوا نيز بايد همواره طرف حمله کمونيست

    کنن???د و از هم???ان جامع???ه ک???ه  ی دش???منان کمونيس???ت ه???ا خ???دمت م??? ه زي???را ک???ه آنه???ا ب??? 

  .نمايندی سرنگون کردنش هستند دفاع مه ها مصمم ب کمونيست

اين دسته . شودی  تشکيل م∗های مشروطه خواه وم از سوسياليستباالخره طبقه س  

تی از م?واد م?ذکور در س?وال هج?دهم را خواس?تارند         مه?ا قس?    از همان طريق کمونيس?ت    

گذشتن از اجتماع  عنوان واسطه برایه ولی عقيده ندارند که اجرای مواد مذکور فقط ب

 که اج?رای هم?ان قس?مت    کنندی امروزی به اجتماع کمونيستی می باشد، بلکه تصور م      

  .مواد برای از بين بردن بدبختی و نابود کردن معايب اجتماع کنونی کافی خواهد بود

                                                 
  Social - democrate∗   
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اين سوسياليست های دمکرات بطور کلی يا پرولترهائی هستند ک?ه هن?وز از ش?رايط        

س?رمايه داران   رهائی طبق?ه خ?ود بان?دازه ی ک?افی اط?الع ندارن?د و ي?ا نماين?دگان طبق?ه              

که تا وقتی ک?ه دموکراس?ی و مق?رارت سوسياليس?تی من?تج از آن بدس?ت            کوچک هستند   

از . باش?ند ی  ه?ا را دارا م?      مده است، در اغلب موض?وعات هم?ان تم?ايالت کمونيس?ت           آني

   زنن???د ب???ا اي???ن  ی ه???ا باي???د در ه???ر موق???ع ک???ه دس???ت ب???ه اق???دام م???      اي???ن رو، کمونيس???ت 

تا زمانی که اينها در سوسياليست های دمکرات همکاری کنند و اصوًال در اين لحظات 

د، حت??ی المق??دور نک??رده ان??  خ??دمت ب??ورژوازی داخ??ل نش??ده و ب??ه کمونيس??ت ه??ا حمل??ه   

  .قيب نمايندسياست مشترکی را تع

واضح است که اين مشارکت و همکاری، مباحثات در اطراف اختالفات م?ا ب?ين آنه?ا          

  .را از بين نخواهد برد

زاب سياس??ی ديگ??ر عص??ر م??ا  مناس??بات کمونيس??ت ه??ا ب??ا اح??-س??وال بيس??ت و پ??نجم

  چگونه است؟

در انگلس??تان، فرانس??ه،  .  اي??ن مناس??بات در ممال??ک مختل??ف متف??اوت اس??ت    -ج??واب

ه?ا فق?ط ب?ا اح?زاب مختل?ف دمک?رات            بلژيک که بورژوازی حکومت می کند، کمونيست      

ها در مقرارت  دمکرات منافع مشترکی دارند و در حقيقت اين اشتراک منافع هر اندازه

 يعن?ی  -ها نزديکت?ر ش?وند   که خود معرف آنها هستند، به هدف کمونيست       سوسياليستی  

هر اندازه روشنتر و قطعی تر از منافع پرولتاريا دفاع کنند و هر اندازه اتکای آنها ب?ر       

 ک?ه  ∗ارتيست ه?ا چد شد؛ مثًال در انگلستان جمعيت هن بيشتر خوا-پرولتاريا بيشتر باشد  

   ر از س???رمايه داران کوچ???ک و ي???ا اي???ن از ک???ارگران تش???کيل ش???ده اس???ت، خيل???ی بيش???ت 

  .می باشند ها نزديک راديکال ها به کمونيست

ها با حزب?ی ک?ه    در آمريکا که قانون اساسی دمکراسی برقرار شده است، کمونيست       

اي??ن ق??انون اساس??ی را علي??ه ب??ورژوازی ب??ه ک??ار بب??رد و از آن بنف??ع پرولتاري??ا اس??تفاده  

  .همکاری خواهند کرد» ی کشاورزیحزب اصالح طلبان مل«نمايد، يعنی با 
                                                 

 Chartistes∗   
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در سويس حزب راديکال با وجود اينکه هنوز خيلی محتاط اس?ت، تنه?ا حزب?ی اس?ت         

ب??ين اي??ن راديک??ال ه??ا دس??تجات  . ه??ا مق??دور اس??ت  ک??ه همک??اری ب??ا او ب??رای کمونيس??ت 

  .باشندی  و ژنوی از همه مترقی تر م∗∗واتلندی

از . طنت مطلق?ه در ي?ش اس?ت   در آلمان ت?ازه مب?ارزه ی قطع?ی ب?ين ب?ورژوازی و س?ل            

توانند عليه اين طبقه ی ها قبل از تسلط بورژوازی بر حکومت، نم      آنجائيکه کمونيست 

مبارزه کنند، منافعشان در اين خواهد بود که کمک کنند تا بورژوازی زودتر روی کار         

کمونيس??ت ه??ا باي??د در . بياي??د ت??ا بتوانن??د آن را ه??ر چ??ه زودت??ر دوب??اره س??رنگون نماين??د 

بله حکومت ها همواره با حزب بورژوازی آزاديخواه همکاری کنند و کامًال مراق?ب   مقا

         بورژواه???ا گرفت???ار نش???وند و ب???ه مواعي???د     » ه???ای  زدن-خ???ود گ???ول «باش???ند ک???ه ب???ه   

اغف??ال کنن??ده ی اي??ن دس??ته در خص??وص اينک??ه ف??تح ب??ورژوازی عواق??ب خوش??ی ب??رای    

ها به ق?رار زي?ر    بورژوازی برای کمونيست تنها فايده فتح    . پرولتاريا دارد، باور نکنند   

  :است

نتيج?ه  در  امتيازات مختلف?ی ک?ه دف?اع بح?ث و انتش?ار اص?ول عقاي?د کمونيس?تی و                  -١

ص??ورت ي??ک طبق??ه ی محک??م و حاض??ر ب??ه مب??ارزه را ب??رای   ه متح??د ک??ردن پرولتاري??ا ب?? 

  .ها آسان می سازد کمونيست

ن بورژواه?ا و پرولتره?ا    اطمينان به اينکه روز سقوط حکومت مطلقه مبارزه ب?ي      -٢

ه?ا هم?ان سياس??تی    از اي??ن روز ب?ه بع?د، سياس?ت حزب??ی کمونيس?ت    . ش?روع خواه?د ش?د   

  .خواهد بود که اکنون در ممالک بورژوازی حکمفرماست

  

                                                 
Waatland∗∗   


