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۱ 

  گفتار پيش
 ۱به نوشته مارکس در نقد برنامه گوتا

 
  ۲گفتار فريدريش انگلس پيش

و  ۳به براک) مارکس(توضيحي  نامه -شود  جا منتشر مي اي که اين رساله      
قبل از کنگره  ، يعني کمي١٨٧۵در سال  -) گوتا(نويس برنامه  نقد پيش چنين هم

 ۶و ليبکنشت ۵، ببل۴، آوئر۳گيب براي براک فرستاده شد تا به اطالع ۴وحدت گوتا

                                                 
نقد برنامه گوتا را نوشت تا با گرايشات نظري نادرستي که در جنبش  ،١٨٧۵مارکس در سال  -  ۱

گونه سازش غير اصولي با پيروان مبارزه کند و از هر ج گرفتن بود،حال نض کارگري آلمان در
 هاي کارگري گوناگون قرار برنامه گوتا قرار بود پايه وحدت گروه. جلوگيري بعمل آورد السال
 هاي نظري و امان سازش مارکس و انگلس، در عين تأييد نفس اين وحدت، مخالف بي گيرد،

سوسياليسم،  ي درباره برخي از مسائل اساسيدر اين اثر، مارکس نظرات مهم. غير اصولي بودند
باالخره حزب طبقه  هاي کمونيسم، انترناسيوناليسم کارگري و ديکتاتوري طبقه کارگر، ويژگي

  .کارگر اظهار داشته است
چاپ اين سند . ، هنگام انتشار نقد برنامه گوتا نوشت١٨٩١ گفتار را در سال انگلس اين پيش - ۲

خاصي برخوردار بود، چرا که دقيقا در همان زمان، کنگره ارفورت  يتاساسي در آن زمان از اهم
آلمان در شُرف تشکيل بود و برنامه جديدي بجاي برنامه گوتا در دست  حزب سوسيال دمکرات

هنگام تهيه مقدمات انتشار اين سند مهم، با مخالفت برخي از رهبران سوسيال  انگلس. تهيه بود
هايي از سند را  روبرو شد و به تقاضا و پافشاري آنان، قسمتآلمان چون کائوتسکي  دمکرات
ه نيز ب ،۱۸۷۵همراه با نقد برنامه گوتا، نامه مارکس به براکه، بتاريخ پنجم ماه مه ... کرد حذف

 .در زمان حيات انگلس، تنها يک چاپ از نقد برنامه گوتا منتشر شد. چاپ رسيد
سوسيال دمکرات آلمان و  یذاران حزب کارگربنيانگ يکي از ١٨٤٠-١٨٨٠ Bracke براک - ۳

 .از همکاران نزديک مارکس و انگلس بود
در اين کنگره دو گرايش موجود . تشکيل شد ١٨٧۵ ماه مه ٢٧تا  ٢٢کنگره وحدت گوتا در  – ۴

 Eisenach سوسيال دمکرات، يعني آيزناکرها در جنبش کارگري آلمان، يعني حزب کارگر



۲ 

بحث  "۷هال"جا که کنگره حزبي  از آن. شود هم برسد و بعد به مارکس برگردانده
کنم اگر بيش از اين در  در دستور کار حزب گذاشته، فکر مي ه گوتا رادرباره برنام

تأمل  -ترين سند مربوط به اين مباحثات  مهم حتا و شايد -انتشار اين سند مهم 
  .شوم مرتکب مي کنم، جرم اختفاي مدارک و اطالعات را

جا،  در اين. دگير تري را نيز در بر مي تب گستردهااما اهميت اين سند ابعاد به مر      
در تبليغاتش  بتدارا به خطي که السال از همان ا بار نقدش يننخست  مارکس براي
کند، هم در برخورد به اصول  روشن و محکم مطرح مي شکليه پيش گرفت، ب

  .هايش اقتصادي السال و هم تاکتيک

                                                                                                                 
اتحاديه عمومي کارگران آلمان، که پيرو السال بود،  از يک سو و تحت رهبري ببل و ليبکنشت

سوسياليست کارگران را تشکيل دادند و به نفاق و تفرقه در  از سوي ديگر، متحد شدند و حزب
به رغم انتقادهاي مارکس و انگلس از اين برنامه، مضمون . بخشيدند جنبش کارگري آلمان پايان

 .ب رسيدتغييراتي به تصوي آن با مختصر
يکي از بنيانگذاران حزب کارگر سوسيال دمکرات  کتابفروش و١٨۴٢-١٨٧٩ Geib گيب - ۳

 .انتخاب شد) پارلمان(گي رايشتاک  هبار هم به نمايند آلمان و مدتي خزانه دار حزب بود و يک
 از رهبران حزب سوسيال دمکرات آلمان و چندين بار نماينده ١٨۴۶-١٩٠٧ Auer آوئر -۴

 .در اواخر دوره فعاليتش نظرات اصالح طلبان را پذيرفت. ودرايشتاک ب
 هاي سرشناس جنبش کارگري آلمان بود که با يکي از چهره ١٨۴٠-١٩١٣ Bebel ببل - ۵

  .کاري نزديک داشت و عضو انترناسيونال اول و دوم بود مارکس و انگلس هم
 بش کارگري آلمان وهاي سرشناس جن يکي از چهره ١٨٢۶-١٩٠٠ Liebknecht ليبکنشت - ۶

 گذاران حزب سوسيال دمکرات آلمان بود و از ياران نزديک مارکس و انگلس به شمار از بنيان

  .رفت مي
" هال"هاي آلمان در شهر  پس از لغو قوانين ضد سوسياليستي، اولين کنگره سوسيال دمکرات – ۷

شنهاد ليبکنشت، کنگره به پي. در آلمان تشکيل شد ١٨٩٠در تاريخ دوازدهم تا هجدهم اکتبر 
برنامه جديدي براي حزب تهيه شود اين برنامه جديد در کنگره سال بعد  مقرر داشت که طرح

 .ي ارفورت شهرت يافت حزب به تصويب رسيد و به برنامه



۳ 

ه نويس اين برنامه ب جديت بدون مالحظه و دردآوري که در کالبد شکافي پيش      
ص يآمده و عريان کردن نقا به دستکه در توضيح نتايج  اي رحمي بي کار رفته، و

همه امروز، پس از گذشت پانزده سال، ديگر  -شده  نويس بخرج داده پيش
هاي مشخص امروزه ديگر فقط در  السالي .تواند کسي را بيازارد و برنجاند نمي

" هال"و در کنگره  هاي منزوي وجود دارند، صورت ورشکستهه خارج کشور ب
  .گذاشته شد ناکافي بودن، کنار" از سوي طراحانش به دليل کال برنامه گوتا حتا

خود  هاي شخصي تندي را که اهميت حال، معدود اظهار نظرها و قضاوت با اين      
خود . ام ها گذاشته جاي آن هام و چند نقطه ب اند، حذف کرده را از دست داده

لحن . کرد قصد نشر اين نوشته را داشت همين کار را مياگر امروز  مارکس هم
اين که، مارکس و من  نخست: ما، ناشي از دو علت بود هايي از نوشته خشن قسمت

ديگري ارتباط نزديک داشتيم؛ بنابراين به  از هر جنبش تر بيشبا جنبش آلمان 
ر اخص اين برنامه بود ما را بطو نويس اي که در پيش روي مصممانه ناگزير پس

که هنوز دو سال هم از  دوم اين که ما در آن زمان. کرد نگران و ناراحت مي
گذشت، درگير يک مبارزه  مي (Hague) که در هاگ ۱کنفرانس انترناسيونال

همه  هاي هم مسلکش بوديم، که ما را مسئول خشن عليه باکونين و آنارشيست
                                                 

در اين . تشکيل شد ١٨٧٢اول در الهه، در تاريخ دوم تا هفتم سپتامبر   کنگره انترناسيونال- ۱
رهبري فعاليت اين کنگره در دست مارکس و . سازمان شرکت داشتند ۱۵از نماينده  ۶۵کنگره 
در اين کنگره مبارزات مارکس و انگلس عليه گرايشات خرده بورژوايي و عليه . بود انگلس

کارگري به اوج نويني رسيد و بطور مشخص،  باکونين در جنبش" ها مخصوصا آنارشيست
ي  ارشيسم خواستار کمونيسم بدون گذار از جامعهآن( ها انداز آنارشيست هاي تفرقه فعاليت

ند و در  اقتدار دولتي، مخالف" ي اجتماعي، مخصوصا سوسياليستي است با هرگونه اقتدار و سلطه
و  محکوم شد.) دانند که دولت بورژوازي را قدر شر و ناالزم مي نتيجه دولت پرولتري را همان

تشکيل  توان سرآغاز تصميمات کنگره الهه را مي. درهبران اين فرقه از انترناسيونال اخراج شدن
 .احزاب کارگري مستقل در کشورهاي گوناگون به شمار آورد



۴ 

داد؛ از اين رو  رخ ميکردند که در جنبش کارگري آلمان  مي داد قلمچيزهايي 
  .رفت که پتک اتهام پدر مخفي اين برنامه بودن را هم به سر ما بکوبند مي انتظار

هاي مقاله  امروز ديگر اين مالحظات موجود نيستند و بنابراين آن بخش      
  .ضرورتي ندارند

ها  چند سطري هم به خاطر قانون مطبوعات حذف شده و چند نقطه به جاي آن      
ها ميان کروشه قرار  ام، آن تري انتخاب کرده هر جا که عبارات ماليم .شسته استن

   .منطبق با متن اصلي است" اين تغييرات، متن فعلي دقيقا بجز. ام داده
 

   ١٨٩١لندن ششم ژانويه 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵ 

  نامه مارکس به براک
  ۱۸۷۵لندن، پنجم ماه مه،       
هاي انتقادي که در حاشيه برنامه وحدت  يادداشت پس از خواندن: براک عزير      

ها نيز  آن را براي گيب، آور، ببل و ليبکنشت بفرستيد تا آن" نوشته شده است، لطفا
اين روزها بسيار گرفتارم و حتا . را مورد بررسي قرار دهند) ها مضمون يادداشت(

اين خاطر، گرچه به . کار کنم تر بيشاند،  ناچارم از حدي که پزشکان مجاز دانسته
در بر نداشت، ولي به هر حال کار الزمي بود تا شايد " لذتي"نوشتن اين نقد مفصل 

ها هستند از اقدامات  به اين وسيله در آينده رفقاي حزبي که مخاطب اين يادداشت
  .من تعبير سويي نکنند

اي به اين مضمون صادر  پس از برگزاري کنگره وحدت، من و انگلس بيانيه     
متباين است و منکر " واهيم کرد که موضع ما با اصول و مواضع اين برنامه کامالخ

  .هرگونه ارتباطي با آن خواهيم شد
نادرست شايع " ي کامال اي ضروري است، زيرا در خارج اين عقيده چنين بيانيه      

ي  و از سوي دشمنان حزب تقويت شده است که ما به طور پنهاني رهبري همه
. را در دست داريم) Eisenach Party( ۱ي حزب به اصطالح ايزناکها فعاليت

گي  هها و جمل ، نه تنها مرا مسئول تمام برنامه۲يکي از کتب روسي" براي مثال اخيرا

                                                 
هاي  اي با شرکت سوسيال دمکرات حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان در کنگره – ۱

در شهر  ۱۸۶۹اين کنگره بين هفتم تا نهم اوت . آلمان، اتريش و سوييس اعالم وجود کرد
ک تشکيل شد و به اين خاطر، حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان آيزناکرها نيز آيزنا

با اصول مورد تاييد انترناسيونال " اي که در کنگره به تصويب رسيد، اساسا برنامه. شدند خوانده مي
 .اول انطباق داشت

بار در  ننخستيو آنارشي مورد اشاره است که  جا، کتاب باکونين تحت عنوان دولت در اين – ۲
در اين نوشته باکونين در عين تمجيد فراوان از مقام و . در سوييس به چاپ رسيد ۱۸۷۳سال 



۶ 

مسئوليت تمام اقدامات ليبکنشت را از  که بلکرده است،  داد قلماقدامات حزب 
  .نسبت داده استبه من ) People,s Party( ۱زمان پيوستنش به حزب مردم

کرد که حتا با يک سکوت ديپلماتيک هم  به عالوه، وظيفه من ايجاب مي      
قابل اعتراض است و منجر به تضعيف روحيه حزب " اي را که به نظرم کامال برنامه

  .خواهد شد، به نوعي تاييد نکرده باشم
بنابراين اگر  .ها برنامه است اهميت يک قدم واقعي براي يک جنبش، بيش از ده      
ي چنين  از برنامه آيزناک ارائه کرد و شرايط زمان اجازه تر بهاي  شد برنامه نمي

اي براي فعاليت عليه دشمن مشترک تدوين  نامه داد، کافي بود موافقت کاري را نمي
به جاي تعويق آن به (اي که حاوي اصول حزب است  برنامهي  ولي با تهيه. شود

حزب ) ني از فعاليت مشترک، شرايط را آماده کرده باشداي طوال زماني که دوره
در واقع اسنادي به جهان ارائه کرد که براساس آن جهانيان سطح جنبش حزبي را 

  .خواهند سنجيد
ها به حکم ضرورت زمان به کنگره آمدند و اگر از قبل اطالع  رهبران السالي      
ي  خواهد شد، ناچار به يک برنامه هايي يافتند که بر سر اصول برنامه، بده بستان مي

. دادند عملي و يا به يک طرح تشکيالتي براي مقابله با دشمن مشترک، رضايت مي
دهند که با انباني  ها اجازه مي به آن) طرفداران ما( ها، ولي به جاي مطلع ساختن آن

                                                                                                                 
آوردهاي علمي مارکس، مفهوم سوسياليسم او را به عنوان نوعي ديکتاتوري خطرناک  دست

 .دهد مورد انتقاد قرار مي
ورژوازي و ب تشکيل شد و عناصر دمکراتيک طبقات خرده ۱۸۶۵حزب مردم در سال  – ۱

اين حزب . در جنوب آلمان پايگاهي گسترده داشت" گرفت و مخصوصا بورژوازي را در بر مي
ها مخالفت  با وحدت آلمان در شکل يک جمهوري دمکراتيک متمرکز و تحت استيالي پروسي

حزب . کرد و خواستار تشکيل يک دولت فدرال آلمان بزرگ، شامل پروس و اتريش بود مي
. در تشکيل حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان شرکت جست ۱۸۶۹ر سال مردم باالخره د

 .هايي داشتند ببل و ليبکنشت نيز زماني در اين حزب فعاليت



۷ 

اين شمارند و به  ي خود صائب مي از احکام به کنگره بيايند، اين احکام را به نوبه
اند، و دست آخر به  کنند که خود محتاج ياري ترتيب خود را تسليم کساني مي

ي  ي وحدت، کنگره دهند که قبل از کنگره ها اجازه مي ختام به آن عنوان حسن
توانند دست  خود را تشکيل دهند، در حالي که ديگران پس از کنگره وحدت، مي

ي  قعيتي، با وقوف به عالقهالبته، در چنين مو. ي خود زنند به تشکيل کنگره
کارگران به وحدت، هرکس مشتاق است که انتقادها را تعديل کرده و براي حزب 

اگر ندانيم که براي چنين . خود فرصت تامل و تعمق را قائل نباشد، ولي اشتباه است
  .ايم اي چه بهاي گزافي پرداخته موفقيت لحظه

. تان خواهم فرستاد کاپيتال را براياي بسيار نزديک، چاپ فرانسوي  در آينده      
طوالني به تعويق " سانسور دولت فرانسه، چاپ اين کتاب را براي مدتي نسبتا

دانم  نمي. انداخت، ولي شايد باالخره اين هفته يا اوايل هفته از زير چاپ در بيايد
 Bernhard ۱آدرس برنارد بکر" ايد يا نه؟ لطفا شش بخش قبلي را دريافت کرده

Becker هاي آخر کتاب را بايد براي او نيز بفرستم را برايم بنويسيد چون بخش.  
براي . هم سبک کار عجيبي دارد Volksstaat ۲فروشي ولکستات اين کتاب      

را براي من  ۳هاي کلن مثال، تا کنون حتا يک نسخه از کتاب محاکمات کمونيست
  کارل مارکس - با تقديم احترام      .نفرستاده است

                                                 
و  ،ان بود که در آغاز پيرو السالنويس و شخصيت سرشناس آلم تاريخ ۱۸۲۶-۱۸۹۱بکر  – ۱

 .م.سپس به حزب سوسيال دمکرات کارگران پيوست
ي  انتشاراتي حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان و ناشر روزنامهولکستات بنگاه  – ۲

در ولکستات، ارگان . ولکستات و ديگر نشريات حزب بود و مديريت آن را ببل به عهده داشت
به  ۱۸۷۶تا سپتامبر  ۱۸۶۹مرکزي حزب سوسيال دمکرات کارگران آلمان بود که بين اکتبر 

 .ي آن سهمي به عهده داشتند انگلس نيز در اداره سردبيري ليبکنشت انتشار يافت و مارکس و
 ۱۸۶۵به قلم خود اوست که در سال )های کلن محاکمه کمونيست(اشاره مارکس به کتابي  – ۳

 .توسط بنگاه انتشاراتي ولکستات منتشر شد
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I 
  ي حزب کارگران آلمان هايي بر برنامه يادداشت

  )ي گوتا نقد برنامه(
جا که کار مفيد فقط  ها کار است، و از آن ها و فرهنگ ي ثروت منشاء کليه"-۱      

در جامعه و از طريق جامعه ميسر است، پس حاصل کار بدون کم و کاست، و با 
  ."حقوق مساوي، به تمام افراد جامعه تعلق دارد

ها کار  ها و فرهنگ منشاء کليه ثروت: "پاراگراف يکمبخش ]ي نکاتي درباره[       
ي کار منشاء  ها فقط کار نيست و طبيعت نيز به اندازه ي ثروت منشاء کليه." است

ترديدي نيست که ثروت مادي متشکل از چيزي " و قاعدتا. (۱ارزش مصرف است
خود تبلور نيروي طبيعت از سوي ديگر، کار !) نيست]ارزش مصرف[جز همين 
جمله  منظوراگر . ۲به شکل نيروي کار انساني جلوه يافته است) بار  اين(است که 

گاه  پذيرد، آن فوق تنها اين باشد که کار با عوامل و اسباب خاص خود صورت مي

                                                 
ارزش مصرف و : گويد در ابتداي کتاب سرمايه، کارل مارکس از دو نوع ارزش سخن مي – ۱

ي ارزش مصرفي آن است و اين  تعيين کننده" سودمندي شئي"به زبان خود او . ارزش مبادله
هاي مصرف کنه يا محتواي  ارزش... يابد  ارزش مصرف فقط در استعمال يا مصرف تحقق مي"

 ۱۳۵۲الف تهران، .ي الف سرمايه ترجمه ۷۸ص ." دهند مادي ثروت را تشکيل مي
هر چيز فرايندي بين انسان و طبيعت است، كار پيش از : "براي روشن شدن مفهوم کار – ۲

ي اعمال خويش سوخت و ساز خود با طبيعت را تنظيم و  فرايندي كه انسان در آن به واسطه
او قواي طبيعي پيكر خود، . شود وي با مواد طبيعي چون نيرويي طبيعي روبرو مي. كند كنترل مي

تا مواد طبيعي را در شكلي سازگار با آورد  بازوها و پاها، سر و دستان خود را به حركت در مي
گذارد  در حالي كه انسان از طريق اين حركت بر طبيعت خارجي اثر مي. نيازهايش تصاحب كند

هايي را كه در  مندي وي توان. دهد زمان طبيعت خويش را نيز تغيير مي دهد، هم و آن را تغيير مي
 .كند ا را تابع قدرت مطلق خويش ميبخشد و بازي اين نيروه اين طبيعت نهفته است تكامل مي

 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم سال  ۲۰۹کارل ؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس
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توان  را مي ]نظرات[توان آن را تا همين حد نظر درستي دانست؛ ولي اين گونه  مي
يک برنامه  که آندماتي کودکان نيز سراغ گرفت، حال در تمام کتب مق
که، فقط در بستر آن، چنين جمالت  شرايطيتواند اجازه دهد تا  سوسياليستي نمي

جا که انسان از آغاز نسبت به  از آن. يابد، به فراموشي سپرده شود بورژوايي معني مي
مالک رفتار  طبيعت، يعني منشاء اصلي تمام عوامل و اسباب کار، در مقام يک

به منشاء ارزش مصرف، ) انسان(کرده و طبيعت را در تملک خود دانسته است، کار
موجه " از نظر منافع بورژوازي، کامال. و در نتيجه به منشاء ثروت، مبدل گشته است

است که يک قدرت خالق فوق طبيعي، به نادرستي، به کار نسبت داده شود، چرا 
گيري  چنين نتيجه" کار وابسته به طبيعت است، فورااز همين واقعيت که " که دقيقا

شود که انساني که مايملکي جز قدرت کار خود ندارد بايد، در هرگونه جامعه  مي
هاي ديگري باشد که خود را مالک شرايط مادي کار  ي انسان و فرهنگي، برده

  . ۱ندتواند کار کند و روزگار بگذرا ي آنان مي اند، پس او تنها با اجازه ساخته
بگوييم به همين حال ناقص، رها  تر بهبه همين حال، يا " اين جمله را فعال      
اي،  ي چنين جمله در ادامه. گذريم پيرامون آن در مي تر بيشم و از بحث يکن مي

گيري طبيعي  ، يک چنين نتيجه"توان داشت؟ قاعدتا گيري را مي انتظار چه نتيجه
  :نمود که مي

                                                 
ي حاکم و محروم ماندن و  نحوه تحقق اين مالکيت از سوي طبقه" در نظر مارکس، دقيقا – ۱

هاي تاريخي  ي دوره ندهکن ي محکوم است که جوهر تعيين انفصال از ابزار توليد در طبقه
 :دارد بخش زير از جلد دوم سرمايه، مسئله را به وضوح بيان مي. گوناگون را در بر دارد

ي پويش  در هر شکل توليد اجتماعي، کارگران و ابزار توليد همواره عوامل تشکيل دهنده"
ي مشخص تحقق  نحوه .ديگر پيوند يابند براي تحقق امر توليد، اين دو عامل بايد با يک... توليدند 

کارل مارکس، کاپيتال، جلد ." سازد هاي اقتصادي گوناگون را از هم متمايز مي اين پيوند، دوره
 ۳۶ص  ۱۹۷۸دو، مسکو، 
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کس در جامعه  ها است، پس هيچ ي ثروت کار منشاء کليه جا که از آن"      
تواند ثروتي به دست آورد مگر به عنوان محصول کار، در نتيجه، اگر شخصي  نمي

کند و فرهنگ خود را نيز به  گي زندهخود کار نکند، بايد از حاصل کار ديگران 
  ."خرج کار ديگران کسب نمايد

به کار رفته تا " جا که از آن"بارت رابط ، ع)گيري نتيجه(ولي به جاي اين       
گيري  ، اساس نتيجهنخستي  د و همين جمله، به جاي جملهي زير اضافه شو جمله

  .قرار گرفته است
." ريق جامعه ميسر استکار مفيد تنها در جامعه و از ط: "بخش دوم پاراگراف      

شده بود و لذا  داد قلم) ها(و فرهنگ) ها( ي ثروت ، کار منشاء کليهنخستدر جمله 
آموزيم که  ي دوم، مي حال، در جمله. نمود پذير نمي جامعه بدون کار امکان

  .بدون جامعه مقدور نيست" مفيد"برعکس، کار 
توان ادعا کرد که کار بدون فايده و يا حتا  مي گي سادهدر عين حال، به همين       

مشاغل سودآور باشد، و يا اي از  تواند شاخه کار مضر اجتماعي فقط در جامعه مي
سخن کوتاه، به راحتي  -گي زنده ماند هکار توان از طريق بي فقط در جامعه مي

   ۱.روسو را رونويسي کنيم ]نظرات[توانستيم تمام مي
ست که نتايج مفيد مورد نظر را  کدام است؟ بدون شک، کاري" مفيد"و اما کار       

ي توحش رسيد که  ي به مرحلهانسان زمان(يک انسان وحشي . به دست دهد
هنگامي که حيواني را به ضرب ) .ي ميمون بودن خود را پشت سر گذاشت مرحله

                                                 
او . زيست مي ۱۷۷۸تا  ۱۷۱۲ژان ژاک روسو فيلسوف فرانسوي عصر روشنگري بود که از  – ۱

تحقق آن، به زعم او، در  که" حاکميت مردم"دشمن سرسخت استبداد فئودالي بود و از 
ي برابري طبيعي روسو بالمال طبقه  چون بنياد فلسفه. کرد دمکراسي بورژوايي بود، حمايت مي

ي گوتا به آراي روسو، قصد آن داشت  گريز بود، مارکس در واقع با تشبيه نظرات طراحان برنامه
 .اين نظرات را برمال کند غير طبقاتي و تجريديکه ماهيت 
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کرد، و يا به کارهاي ديگري از اين قبيل  کشت، يا ميوه گردآوري مي سنگ مي
  .انجام داده بود" کار مفيد"پرداخت،  مي

جامعه و از طريق جامعه جا که کار مفيد تنها در  و از آن: "گيري سوم، نتيجه      
پس حاصل کار بدون کم و کاست، با حقوق مساوي، به تمام افراد . ميسر است

  ."جامعه تعلق دارد
اگر کار مفيد فقط در جامعه و از طريق جامعه ! گيري درخشاني عجب نتيجه      

و تنها آن قسمت از  -ق داردل، پس حاصل توليد نيز به جامعه تعپذير است امکان
يعني جامعه، ضرورت " شرايط کار"رسد که براي حفظ  توليد به فرد کارگر ميحاصل 

  .نداشته است
حاميان از سوي  هر مقطع زمانيو در  واره هماي است که  در واقع، اين فرضيه      

، ]با استفاده از اين فرضيه[زيرا. گيرد مورد استفاده قرار مي وضع حاکم در جامعه
آيد، چرا که  چه که بدان ارتباط دارد پيش مي نخست دعاوي حکومت و هر آن

لذا بخشي از حاصل [حفظ نظام اجتماعي است، ]مسئول[حکومت ارگان اجتماعي
؛ سپس دعاوي صاحبان انواع مايملک خصوصي رخ  ]توليد بايد به آن تعلق گيرد

اند و خالصه دعاوي ديگري از اين  نمايد، زيرا انواع مالکيت خصوصي بنياد جامعه مي
توان به تناسب  مي گونه چهمغزي را  توان ديد که چنين جمالت بي مي. بيلق

  .هاي خود زير و رو کرد و تغيير داد خواست
و دوم اين پاراگراف تنها در کلمات زير ارتباطي کم و بيش معقول  يکمبخش       
   :يابد مي

ن ديگر، خبه س ."گردد شاء ثروت و فرهنگ ميکار تنها به عنوان کار اجتماعي من"      
  ].شود منشاء ثروت و فرهنگ مي["از طريق جامعه و در جامعه"کار فقط 

به فرض (چنين برداشتي بدون ترديد صحيح است، زيرا اگر چه کار مجزا       
تواند ارزش مصرف ايجاد کند، ولي قادر به ايجاد  مي) وجود شرايط مادي آن
   .ثروت و فرهنگ نيست
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  :رديد ديگر، به شرح زير استبرداشت غيرقابل ت      
ي رشد اجتماعي کار، و تبديل آن به منشاء ثروت و فرهنگ،  به تناسب درجه"      

فقر و فاقه در ميان کارگران و ثروت و فرهنگ در ميان غير کارگران گسترش 
  ."يابد مي

جا ضروري بود که به  در اين. در طول تمامي تاريخ، قانون چنين بوده است      
شد که  ، از طريق عيني ثابت مي"جامعه"و " کار"ي  ذکر عباراتي کلي دربارهجاي 

داري کنوني، شرايط مادي و ديگر شرايط الزم باالخره گرد  ي سرمايه در جامعه
آمده و کارگران را قادر و حتا مجبور ساخته تا بساط اين نفرين اجتماعي را 

  .برچينند
شکل و مضموني چنين پيچيده، تنها به اين در واقع، تمام اين پاراگراف، با       

را به عنوان " حاصل کار، بدون کم و کاست"منظور آمده که تکيه کالم السالي 
حقوق "و " حاصل کار"به مفاهيم " بعدا. شعاري در صدر پرچم حزب ثبت کند

هاي  و غيره باز خواهيم گشت، زيرا اين مسايل با اندک تغييري، در قسمت" مساوي
  .مه نيز منعکس استبعدي برنا

گي  هدار است، و وابست ي فعلي، ابزار کار در انحصار طبقه سرمايه در جامعه"-۲      
هاي آن  گي در تمام جلوه هي اين شرايط، علت فقر و بند طبقه کارگر در نتيجه

  ."است
اقتباس شده، در اين  ]اول کارگران[المللي  ي بين اين جمله، که از اساسنامه      

  .، نادرست است"اصالح شده"شکل 
و ( است داران ي امروزي، ابزار کار در انحصار مالکان زمين و سرمايه در جامعه      

داري را نيز تشکيل  ي انحصاري سرمايه در حقيقت انحصار مالکيت زمين، پايه
الملل کارگري، ذکري از اين يا آن  ي بين در بخش مربوط، در اساسنامه). دهد مي

ر توليد، ااز انحصارگران ابز"اساسنامه  که بلارگر در ميان نيست، ي انحص طبقه
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منابع " ]اصطالح[افزودن . گويد ، سخن مي"گي زندهيعني، انحصارگران منابع 
ي ابزار توليد به حساب آمده  دهد که زمين نيز در زمره به وضوح نشان مي" گي زنده
  .است
سال، به عللي که امروزه رو صورت گرفت که ال از آن ]جمله[" اصالح"      

. کرد دار، و نه مالکان زمين، حمله مي ي سرمايه به طبقهتنها  ۱شناخته شده،" عموما
ي خود را نيز در تملک  دار حتا زمين زيربناي کارخانه سرمايه" در انگلستان معموال

  .ندارد
الي يابد، بايست ابزار کار به مالکيت اشتراکي جامعه تع براي رهايي کار، مي"-۳      

کل کار به صورت تعاوني سازماندهي شود و محصول کار به نحوي عادالنه توزيع 
  ."گردد

ابزار کار به مالکيت اشتراکي جامعه "ذکر اين نکته ضروري است که به جاي       
." ابزار کار به مالکيت اشتراکي جامعه تبديل گردد"شد که  بايد گفته مي" تعالي يابد
  .گذريم نکته مي از اين" ولي فعال

ي کار يا ارزش کار؟ در صورتي که محصول  چيست؟ فرآورده" محصول کار"      
کار همان ارزش کار باشد، آيا کل ارزش بايد به حساب آيد يا فقط قسمتي از آن 

  ي کار بر ارزش ابزار توليدي به کار گرفته شده، افزوده شده است؟ که، در نتيجه
                                                 

. هاي سرشناس ولي مشکوک جنبش کارگري آلمان بود از چهره) ۱۸۶۴- ۱۸۲۵( السال – ۱
جا به تلويح مورد اشاره قرار داده اين واقعيت است که السال در جريان  چه که مارکس در اين آن

و " تفاهم"به نوعي ) يونکرها(دارن بزرگ آلمان  مبارزات کارگري با بيسمارک، سردمدار زمين
استدالل السال، چون صف پورولتاريا در آن زمان ضعيف بود و بنابر . سازش دست زد

توانست نقش قاطع و مستقلي در حيات سياسي آلمان به عهده گيرد، بايد زير پرچم  نمي
 .بيسمارک رفت و اهداف خود را اين طريق دنبال کرد

ال، هاي گردآوري شده در اين کتاب، براي شناخت بيشتر اين جنبه از نظرات الس سواي نامه
   V.I.Lenin. “August Bebel , Collecled Works,Vol.XIX,pp.245-301:به.ک.ر
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سستی است که السال به جای مفاهيم اقتصادی  ی عقيده" محصول کار"      
  .مشخص به کار برده است

  کدام است؟" توزيع عادالنه"      
است؟ و " عادالنه"امروزي  ]ي در جامعه[آيا بورژوازي معتقد نيست که توزيع      

اي است که بر  تنها توزيع عادالنه ]ي توزيع موجود نحوه[مگر نه اين که، در واقع،
؟ و آيا روابط اقتصادي را مفاهيم قانوني ]ميسر است[ي توليد موجود اساس شيوه
اقتصادي بر  ]روابط[کنند، يا اين که، برعکس، روابط قانوني از  تنظيم مي

ترين مفاهيم  هر يک پيرو متنوع ۱هاي سوسياليست خيزند؟ آيا سکتاريست مي
  عادالنه نيستند؟" توزيع"

 يکم، بايد پاراگراف "وزيع عادالنهت"اصطالح در اين رابطه، براي درک منظور       
اي است  پيش فرض پاراگراف دوم، جامعه. و اين پاراگراف را با هم بررسي کرد

به صورت " کل کار"در آمده و " مالکيت اشتراکي"به " ابزار توليد"که در آن 

                                                 
ي سکتاريسم در جنبش  اي ديگر نظرات خود را به تفصيل درباره مارکس در مقاله – ۱

 :هايي از اين مقاله الزم و مناسب است ذکر بخش. سوسياليستي بيان کرده
چنين . راه است زي با يک جنبش سکتاريستي همي پرولتاريا عليه بورژوا مبارزه يکممرحله "

جنبشي تنها زماني قابل توجيه است که پرولتاريا هنوز به عنوان يک طبقه، تکامل کافي نيافته 
هاي  کشند و راه حل اي متفکرين منزوي، تضادهاي اجتماعي را به نقد مي در چنين مرحله. است

ي اجرا در  را پذيرفته و مو به مو به مرحله بايد آن" کنند که کارگران صرفا درخشاني عرضه مي
هايي که بر اساس ابتکار فردي بنيان گرفته اين واقعيت نهفته  گونه دسته در ماهيت اين. آورند

هاي کارگري و به يک  است که آنان از هرگونه عمل واقعي، از سياست، از اعتصابات، از اتحاديه
هاي پرولتري نيز نسبت به  در مقابل، توده. نندگزي جمعي دوري مي کالم از هرگونه جنبش دسته

گونه که نجوم و  کوتاه سخن، همان... دهند اعتنايي و يا حتا عناد نشان مي تبليغات آنان بي
دهد، اينان نيز کودکي جنبش کارگري را تشکيل  کيمياگري دوران طفوليت علم را تشکيل مي

  karl Marx. “The Alleged Splits in the international”1872:به.ک.ر. دهد مي



۱۵ 

حاصل "آموزيم که  مي يکماز پاراگراف  که آنه است؛ حال تعاوني سازمان يافت
  ."بدون کم و کاست، با حقوق مساوي، به تمام افراد جامعه تعلق دارد کار،
حتا به کساني که کار  ]آيا حاصل کار[يعني چه؟" به تمام افراد جامعه"      
" کم و کاست کار حاصل بي"؟ پس در اين صورت ]گيرد تعلق مي[کنند نيز نمي

کنند؟ پس  ه کار ميگيرد ک به کساني تعلق مي ]حاصل کار[شود؟ يا اين که چه مي
  شود؟ تمام افراد جامعه چه مي" حقوق مساوي"در اين صورت 

عباراتي تهي بيش نيستند و " حقوق مساوي"و " به تمام افراد جامعه"در حقيقت       
حاصل بي کم و "ي کمونيستي، هر کارگري بايد  منظور اساسي اين است که در جامعه

  .السالي را دريافت کند" کاست
  :ي کار در مفهوم فرآورده" محصول کار"اما بررسي عبارت  و      
است که در  مجموع توليد اجتماعيهمان " حاصل کار"ي کار،  در مفهوم فرآورده      
  .ي کار تعاوني به دست آمده است نتيجه
  :از اين مجموع، اقالم زير را بايد کاست      
  ار گرفته شده در فرايند کار؛تامين مجدد ابزار توليدي به ک ]مخارج[: يکم      
  سهمي براي گسترش توليد؛: دوم      
هاي حاصله از  اندوخته يا صندوق تامين براي مقابله با اتفاقات و نابساماني: سوم      

  .بالياي طبيعي
يک ضروت اقتصادي است " حاصل کار، بدون کم و کاست"کاستن اين اقالم از       

توجه به نسبت نيرو و ابزار موجود و از طرف ديگر تا و ميزان بايد از يک طرف با 
تعيين گردد و در هر صورت ميزان ]بالياي گوناگون[حدي با توجه به ضريب احتمال

  .ي عدالت قابل تعيين نيست مزبور به هيچ وجه بر اساس ضابطه
  .ماند، آن بخش از کل توليد است که بايد به مصرف برسد چه که باقي مي آن      
که اين مقدار باقي مانده را بتوان بين مردم تقسيم کرد، کاهش اقالم  قبل از اين      

  :ديگري نيز ضروري خواهد بود
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  .به توليد مربوط نيست" مخارج عمومي مديريت در اموري که مستقيما: يکم      
ي، به صورت ي امروز يزان آن در جامعهدر آغاز، سهم اين مخارج نسبت به م      

ي جديد، به تدريج کاهش  حدود خواهد بود و به موازات تکامل جامعهمحسوسي م
  .خواهد يافت

  .بيل خدمات درماني و آموزشيوط به تامين احتياجات عمومي از قمخارج مرب: دوم      
ي امروزي، به صورت  در آغاز، سهم اين مخارج نسبت به ميزان آن در جامعه      

ي جديد، به تدريج  زات تکامل جامعهمحسوسي گسترده خواهد بود و به موا
  .افزايش خواهد يافت

. داري افرادي که قادر به کار نيستند و مخارجي از اين قبيل ي نگه بودجه: سوم      
در حقيقت، اين بودجه براي تامين مخارجي است که امروزه به عنوان کمک به 

  .شود فقرا پرداخت مي
بوده و تحت نفوذ السال،  ]برنامه[د نظر اينکه م" توزيعي"حال بايد در مفهوم       

به عبارت . ي خاص او، در برنامه جاي گرفته، تامل کرد و به روش کوته فکرانه
ل مصرفي را مورد بحث قرار داد که در يک يآن قسمت از وسا]توزيع[ديگر، بايد

  .گردد ي تعاوني ميان توليد کنندگان تقسيم مي جامعه
بدون سر و " حاصل کار، بدون کم و کاست"قالم فوق ديديم که با کاستن ا      

چه که  نآمبدل گشت، ولي به هر حال " کاست با کم و"صدا به حاصل 
دهند، از طرف ديگر در نقش  گان در مقام افراد جامعه از دست مي هتوليدکنند

  .يابند عضو جامعه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم باز مي
يک باره رنگ باخت و " ل کار، بدون کم و کاستحاص"طور که عبارت  همان      

  .محو خواهد شد" نيز کامال" حاصل کار"رخت بربست، حال خواهيم ديد که 
ي تعاوني و متکي بر اساس مالکيت اشتراکي ابزار توليد،  در يک جامعه      

کنند و کار صرف شده در توليدات هم  توليدات خود را مبادله نمي گان توليدکننده
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نمايد، چرا که  اين توليدات، و به عنوان کيفيت مادي آن جلوه نمي ارزشل به شک
داري، ديگر کار فردي به صورت  اي، برخالف جامعه سرمايه در چنين جامعه

به عنوان جزيي از کليت کار ظاهر " مستقيما که بلغيرمستقيم وجود ندارد، 
مبهم در ]مفهومي[نوان نه تنها به ع" حاصل کار"به اين ترتيب، اصطالح .  گردد مي

  .بي معني است" در واقع کامال که بلخور اعتراض است، 
 اي جامعه کمونيستي است، جامعه بايد مورد بررسي قرار گيرد، يک که آن چه      

داري بيرون  ي سرمايه برعکس از درون جامعه که بلي خود نروييده،  که بر پايه
ي  اخالقي، و معنوي، هنوز عالئم ويژه هاي اقتصادي، آمده و ناچار در تمام زمينه

به اين ترتيب، فرد توليد . از بطن آن زاده شده، دارا است که ي کهنه را جامعه
البته پس از کاستن اقالم  -دارد همان چيزي را از جامعه دريافت مي" کننده دقيقا

که به شکل ديگر، يعني به شکل کار انفرادي خود، به جامعه تحويل داده  -الزم
 ]جامعه[افراد آن  براي مثال، کار اجتماعي روزانه، شامل جمع ساعات کار. ستا

است، و ساعات کار فردي، تبلور سهم هريک از اين افراد از کل کار اجتماعي 
دارد که تعداد ساعات کارش در  فرد سندي از جامعه دريافت مي. باشد  روزانه مي

مشخص گشته و در ) شده پس از کاستن ساعاتي که صرف صندوق اشتراکي(آن 
تواند به ميزان ارزش کارش از انبار اجتماعي وسايل مصرفي  ازاي اين سند، او مي

به  ]در فعاليت توليدي  [به عبارت ديگر، همان مقدار کاري که فرد  . برداشت کند
  .ستاند  جامعه ارزاني داشته در شکل ديگر باز مي

کم مبادله کاالهاي هم ارزش است، لذا در جا که اين داد و ستد نيز در ح از آن      
شکل و محتواي اين مبادله البته . خواهد بود" آن همان قوانين مبادله کاال نيز طبعا

تغيير خواهد يافت، چرا که در شرايط تازه، هيچ کس نخواهد توانست چيزي جز 
کار خود عرضه کند، و از طرف ديگر چيزي جز وسايل مصرفي براي تملک او 

در مورد توزيع وسايل مصرفي در ميان افراد توليد کننده، . نخواهد بودموجود 
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به عبارت ديگر، : يابد ي کاالهاي هم ارزش مصداق مي همان اصول حاکم بر مبادله
ميزان معيني از کار در يک شکل، با همان ميزان کار در شکل ديگر مبادله 

  .گردد مي
خواهد  حقوق بورژواييهمان  کماکان در اصل حقوق مساويجا  اين پس در     

اصل و عمل در تضاد قرار ندارند، زيرا ) در شرايط تازه(بود، البته با اين تفاوت که 
و نه  به طور متوسطي کااليي، اصل هم ارزشي کاالهاي مبادله شده،  در مبادله

  .يابد  ر هر مورد مشخص، مصداق ميد" الزاما
هاي  راي مدتي، داغ محدوديتب حقوق مساويبه رغم اين تکامل، اصل      

با کاري  متناسب گان توليدکنندهبورژوايي را بر پيشاني خواهد داشت، زيرا حقوق 
به عنوان تنها  تجلي برابري، استفاده از کاراند و لذا تنها  خواهد بود که انجام داده

  .معيار سنجش سهم هر توليد کننده خواهد بود
هاي جسمي و ذهني برخوردارند و  ان از برتريولي برخي از افراد نسبت به ديگر    
ي انجام دهند، و يا براي مدتي تر بيشتوانند در مدت زماني واحد کار  مي

تر کار کنند، از سوي ديگر، اگر قرار باشد کار به عنوان معيار مورد استفاده  طوالني
عنوان  و اال به. توان مالک تعريف قرار داد قرار گيرد، تنها شدت و مدت آن را مي

در واقع به حقوق نامساوي  حقوق مساويپس اين . معيار قابل استفاده نخواهد بود
شود، و گرچه اختالفات طبقاتي را به رسميت  براي کار نامساوي مبدل مي

" داند، ولي تلويحا سان مي گان را در حکم کارگراني هم هشناسد و هم نمي
ايي توليدي را به عنوان يک امتياز نهد و توان استعدادهاي نابرابر فردي را ارج مي

حقي براي  در نتيجه در محتوا مانند هر حق ديگري بهو . کند مي داد قلمطبيعي 
حق، به اقتضاي سرشت خود تنها متضمن کاربرد معيارهاي . گردد نابرابري بدل مي

و اگر نابرابري وجود نداشت، تفاوتي نيز بين (است، ولي افراد نابرابر را  سان يک
ها را از  سنجيد که آن سان يکتوان با معيارهاي  فقط زماني مي) شد اد ديده نميافر
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براي . اي مشخص و واحد مورد ارزيابي قرار داد و فقط از جنبه سان يکديدگاهي 
مد نظر قرار داد و تمام  تنها به عنوان کارگرنمونه، در مثال مورد بحث، بايد افراد را 

در اين " قاعدتا. ناديده گرفت و به حساب نياوردها را  آن گي زندهجوانب ديگر 
است و  تر بيشش داند و بعضي مجرد، يکي فرزن ميان برخي کارگران متاهل

  .ها وجود خواهد داشت هايي از اين قبيل بين آن تر، و خالصه تفاوت ديگري کم
به اين ترتيب، با کار مساوي و در نتيجه سهم مساوي از صندوق مصرف      

خواهد بود و گروهي،  تر بيشگاه دريافتي يک کارگر از کارگر ديگر  اجتماعي،
براي رفع اين کمبودها حقوق برابر بايد . ي خواهند يافتتر بيشاز ديگران مکنت 

  .به حقوق نابرابر مبدل گردد
ي کمونيستي، يعني در آن موقعي که اين جامعه،  ي جامعهبتدايي ا البته در مرحله     

آيد، اين  داري بيرون مي ي سرمايه الني زايمان، از بطن جامعهپس از دردهاي طو
اي باالتر از  تواند در مرحله گاه نمي حق هيچ. کمبودها اجتناب ناپذير خواهد بود

  .ساخت اقتصادي جامعه و تحوالت فرهنگي تابع آن قرار گيرد
يت اسارت ي کمونيستي، يعني پس از اين که تبع ي باالتر جامعه تنها در مرحله      

ي  آن هنگامي که کار از يک وسيله راه همبار انسان از تقسيم کار پايان گيرد، و به 
مبدل گردد، هنگامي که تضاد بين کار بدني و  گي زندهبه يک نياز اساسي ) معاش(

 راه همکار فکري از جامعه رخت بربندد، و باالخره هنگامي که نيروهاي توليدي 
هاي ثروت تعاوني جامعه  اد جامعه افزايش يابد و چشمهي افر با تکامل همه جانبه

توان از افق محدود حقوق بورژوايي فراتر رفت و  فوران نمايد، تنها در آن زمان مي
ي  هرکس به اندازه: "جامعه خواهد توانست اين شعار را بر پرچم خود بنويسد که 

  .ي نيازاش اش، هرکس به اندازه توانايي
و " حاصل کار، بدون کم و کاست"ررسي مفصل مفاهيمي چون خواستم با ب مي      
تي را بر نشان دهم که اگر از يک سو نظريا" و توزيع عادالنه" حقوق مساوي"نيز 
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اي خاص معناي معيني داشته ولي امروزه منسوخ و  هروحزب تحميل کنيم که در د
اي را که به  نهبينا واقع  به اراجيف لفظي مبدل شده است و از طرف ديگر جهان بيني

گذاري شده و قوام گرفته است، با توسل به هجويات  قيمتي گزاف در حزب پايه
ها و  ها که در ميان دمکرات مثل حق و امثال اين –ايدئولوژيک ديگري 

منحرف سازيم، اين کوشش سرشتي  –هاي فرانسوي رايج است  سوسياليست
  .کارانه خواهد داشت جنايت

هايي که تاکنون در اين نوشته ارائه شد، بايد افزود که  تحليل بعالوه، گذشته از      
ي به اصطالح توزيع و قرار دادن تاکيد اصلي بر  مورد درباره سر و صداي بي" اصوال

  .آن يک اشتباه است
ي توزيع در شرايط توليدي  ي توزيع وسايل مصرفي، خود حاصل نحوه هر شيوه      

براي . ي توليدي جامعه است مشخص شيوه ي توزيع خود وجه است و اين شيوه
داري بر اين پايه استوار است که شرايط مادي توليد به شکل  مثال، بنياد نظام سرمايه

ها تنها  زمين و سرمايه در تملک غير کارگران قرار داشته باشد، در حالي که توده
ي  ن شيوهاز اي. مالک شرايط انساني توليدي، يا به عبارتي ديگر نيروي کار باشند

ي توزيع فعلي وسايل مصرفي  بخود شيوهدتوزيع عناصر گوناگون توليد، خو
در مقابل، اگر شرايط مادي توليد در مالکيت اشتراکي خود  .آيد حاصل مي

هاي متفاوت  گاه براي توزيع وسايل مصرفي نيز شيوه کارگران قرار داشت، آن
به ) از پيروان دمکراسيطور بخشي  و همين(شد، سوسياليسم مبتذل  پديدار مي

ي توليد مورد تامل  ي توزيع را مستقل از شيوه سياق اقتصاددانان بورژوازي، شيوه
ي توزيع را محور اصلي سوسياليسم  دهند، و در نتيجه، شيوه و بررسي قرار مي

ي  ها از روشن شدن رابطه ولي چرا بايد بعد از اين که مدت. کنند مي داد قلم
  .گذرد، گامي به عقب برداريم مي]توزيع و توليدي  بين شيوه[واقعي 
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رهايي کار بايد تنها به دست طبقه کارگر صورت گيرد، چرا که در مقايسه " -۴      
  ."اي ارتجاعي بيش نيستند ي کارگر ساير طبقات، توده با طبقه

الملل  ي اساسنامه بين از مقدمه" اصالح شده"اين گفته به شکلي  يکمبخش       
رهايي طبقه کارگر : "در آن اساسنامه آمده است که. اقتباس گشته است کارگري

، "شکل اصالح شده"ولي در اين ." بايد تنها با اقدام خود کارگران صورت گيرد
بخت آن که بتواند  ؟ خوش"کار: "ي کارگر بايد چه چيزي را رهايي بخشد طبقه

  .مفهوم اين مطالب را دريابد
در مقايسه : "گفته فوق، يک نقل قول السالي ناب است ۱مي دو در مقابل، پرده      

  ."اي ارتجاعي بيش نيستند ي کارگر ساير طبقات، توده با طبقه
ي طبقاتي که اکنون در مقابل  بين همه: "آمده است که مانيفست کمونيستدر       

ات تمام طبق. است انقالبي" ي واقعا طبقهبورژوازي قرار دارند، تنها پرولتاريا يک 
 که آنپيمايند، حال  ديگر، بر اثر تکامل صنايع بزرگ راه انحطاط و زوال مي

  ."پرولتاريا خود ثمره و محصول صنايع بزرگ است
ها، يک  جا بورژوازي به عنوان حامي صنايع بزرگ، در مقابل فئودال در اين      
فظ مواضع ها سوداي ح ي متوسط و فئودال شده، زيرا طبقه داد قلمي انقالبي  طبقه

بينيم که  پس مي. ي توليدي منسوخ را در سر داشتند اجتماعي مولود يک شيوه
ي ارتجاعي  ي متوسط، يک توده را در رديف لردها و طبقه بورژوازيتوان  نمي

  .خواند
از سوي ديگر، پرولتاريا در برابر بورژوازي انقالبي است، چون با اين که مانند       

داري  ع بزرگ رشد کرده، خواهان نابودي سرشت سرمايهبورژوازي در دامان صناي
                                                 

اين مفهوم خود از . استفاده کرده Anastronhجا از مفهوم  در اصل، مارکس در اين – ۱
هاي مربوط به تراژدي يوناني است و ناظر بر حرکت از چپ به راست گروه هم نوايان  واژه
 .واژه پرده رسا نيست" طبعا. باشد مي
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بعالوه مانيفست . بورژوازي قصد تثبيت اين سرشت را دارد که آنتوليد است، حال 
به صفوف "به لحاظ پيوستن " ي متوسط قشر پايين طبقه"افزايد که  کمونيست مي

ديدگاهي، اين  بينيم که از چنين پس مي ۱.کند سرشتي انقالبي پيدا مي" ... پرولتاريا
يک "کارگر  ی ها و در قياس با طبقه ادعا که اين قشر در کنار بورژواها و فئودال

  .پوچي است" بيش نيست، ادعاي کامال" ي ارتجاعي توده
کوچک و  گان توليدکنندهگران،  کسي به صنعت ۲آيا در انتخابات گذشته      

ها و بورژواها  در کنار فئودالي شما در مقايسه با ما،  همه"دهقانان اعالم کرد که 
  ."ي ارتجاعي هستيد يک توده

دانند، السال  طور که پيروان السال نص صريح تقريرات او را از حفظ مي همان      
دانست، پس اگر مفاهيم مانيفست را تا  نيز تمام مانيفست کمونيست را از حفظ مي

ها و پيروان  با فئودال به اين حد تحريف کرده، شايد بر آن بوده تا وحدت خود را
  .استبداد عليه بورژواها رنگ و جاليي نو و مقبول ببخشد

ي  ي توده درباره(هاي پيامبرمآبانه او  بعالوه، در پاراگراف مورد بحث، گفته      
اي از اساسنامه  بدون هيچ ارتباطي در کنار نقل قول تحريف شده) ارتجاعي

حکم افاضات خارج از دستور تلقي الملل کارگري قرار داده شده و در  بين
                                                 

صنوف متوسط، يعني صاحبان صنايع کوچک، : "بخش مورد اشاره در مانيفست چنين است – ۱
که هستي خود را، به عنوان صنف  وران و دهقانان همگي براي آن سوداگران خرده پا، پيشه

که محافظه  ها انقالبي نيستند، بل پس آن. کنند متوسط، از زوال به رهانند، با بورژوازي نبرد مي
کوشند تا چرخ تاريخ را به عقب  يرا مياند، ز ها مرتجع حتا از اين هم باالتر، آن. کارند

ها انقالبي هم باشند تنها از اين جهت است که در معرض اين خطرند که به  اگر آن. بازگردانند
که از مصالح آتي خويش  کنند بل صفوف پرولتاريا رانده شوند، لذا از منافع آني خود دفاع نمي

 ۵۱ص." تا نظر پرولتاريا را به پذيرندگويند  نمايند، پس نظريات خويش را ترک مي مدافع مي
  .مانيفست کمونيست

 .صورت پذيرفت ۱۸۷۴جا، انتخابات رايشتاک مورد اشاره است که در دهم ژانويه  در اين – ۲
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ولي اين گونه افاضات به هيچ وجه به طبع بيسمارک ناسازگار نيست و به . گردد مي
  .زند سر مي ۱از سوي برلن" هايي است که معموال سياق گستاخي

در  نخستي  ي خود را براي رهايي، در وحله ي کارگر مبارزه طبقه"-۵      
سازد، زيرا به اين امر آگاه است که نتايج  ميچارچوب دولت ملي موجود محدود 

هاي کارگران تمام کشورهاي  هايش، که در ضمن با کوشش ناپذير کوشش اجتناب
  ."ها است المللي خلق متمدن وحدت دارد، برادري بين

و تمام سنت سوسياليستي پيشين، موضع  ۲مانيفست کمونيستالسال، برخالف       
کرد، و به رغم  گرايانه تصور مي ي ملي نگ نظرانهجنبش کارگري را از ديدگاه ت

پيروان او کماکان در اين موضع باقي  ،۳الملل کارگري هاي مستمر بين کوشش
  !اند مانده

                                                 
 ۱۷۹۳تا  ۱۷۴۳هاي  هاي مشهور انقالب بورژوازي فرانسه بود و بين سال يکي از چهره Maratمارا  – ۱

که سردبير  Hasselmanايه آميزي است به شخصي به نام هاسلمن ي کن ماراي برلن اشاره. زيست مي
خط مشي اين . شد در برلن منتشر مي ۱۸۷۶تا  ۱۸۷۱ها بود و اين نشريه بين  ارگان تئوريک حزب السالي

ها مبني بر سازش با بيسمارک بود و همواره با مارکس و هوادارنش در  روزنامه انعکاسي از موضع السالي
 .ورزيد ول عناد و مخالفت ميانترناسيونال ا

يوناليسم اشاره نموده، ي انترناس جا و چند سطر بعد، مارکس به موضع مانيفست درباره در اين – ۲
مبارزه پرولتاريا بر ضد بورژوازي در آغاز، اگر از لحاظ معني و مضمون : "وط چنين استبرهاي م بخش

در ابتداي امر بايد کار را با " هر کشور طبيعتاپرولتارياي . ملي نباشد از لحاظ شکل و صورت ملي است
ها چيزي که ندارند  تواند از آن کسي نمي. کارگران ميهن ندارند." ..."بورژوازي کشور خود يکسره نمايد

ي ملي ارتقاء  زيرا پرولتاريا بايد قبل از هر چيز سيادت سياسي را به کف آورد و به مقام يک طبقه. بگيرد
به آن معنايي " ي ملي دارد، گرچه اين اصال ورت ملي در آورد؛ وي خودش هنوز جنبهيابد و خود را به ص

 .مانيفست کمونيست ۶۴- ۵۳صص." فهمد نيست که بورژوازي از اين کلمه مي

المللي احزاب کارگري و سوسياليستي است که در آن زمان و  ين تشکيل بيننخستاشاره به  – ۳
از انترناسيونال اول، انگلس انترناسيونال دوم و لنين  پس. زير نظر مارکس و انگلس تشکيل شد

 .اين تحوالت هر يک تحت شرايط تاريخي معيني صورت گرفت. انترناسيونال سوم را بنا نهادند



۲۴ 

ي کارگر، به منظور مبارزه، بايد قبل از هرچيز در کشور  بديهي است که طبقه      
بنا به . زمان يابدي اوست، به عنوان يک طبقه سا اصلي مبارزه گاه جايخود، که 

و نه در (جايي که مبارزه اين طبقه در شکل خود  ي مانيفست کمونيست، از آن گفته
ي کارگر نيز بايد در سطحي ملي صورت  يابي طبقه ملي است، سازمان) مضمون آن

موجود، مثل امپراتوري آلمان، از لحاظ " چارچوب دولت ملي"ولي . پذيرد
نظام " در چارچوب"ني و از لحاظ سياسي بازار جها" در چارچوب"اقتصادي 

داند که تجارت آلمان در عين حال تجارت خارجي  هر تاجري مي. ها است دولت
 تهمين واقعيت نهفته که او يک سياسدر " است و عظمت آقاي بيسمارک دقيقا

  .کند را دنبال مي المللي بين
خود را تا کجا  وناليسمبرنامه انترناسي در اينحال ببينيم حزب کارگران آلمان       

به اين آگاهي تنزل يافته که حاصل  ]پرولتاريا[تنزل داده است؟ انترناسيوناليسم
اتحاد براي اين عبارت در واقع از . خواهد بود" ها المللي خلق برادري بين"مبارزاتش 

بورژواها به عاريت گرفته شده و به عنوان جانشيني براي برادري  ۲صلح و آزادي
ي کارگر در مبارزه عليه طبقات حاکم و حکومت آن به کار رفته  ي طبقهالملل بين

ي کارگر آلمان در ميان  طبقه المللي بين کارکردهايدر اين ميان، ذکري از . است
ي کارگر هم بايد با بورژوازي کشور خود  و با چنين وضعي است که طبقه! نيست

، حال ۱اي بيسمارک ستيز کندالمللي آق هاي بين به مبارزه برخيزد و هم با توطئه
                                                 

خواهان   ها و جمهوري بود که ليبرال) پاسيفيست(اتحاد براي صلح و آزادي سازماني صلح طلب  –۲
و " ها المللي خلق اخوت بين"شعارهاي اصلي اين اتحاديه . دايجاد کردن ۱۸۷۶سوييس آن را در سال 

بود و بر اين داعيه استوار بود که در لواي اين شعارها، صلح و آرامش " ي اروپا اياالت متحده"
انترناسيونال اول، تحت رهبري و با پافشاري مارکس، عليه مواضع و . المللي دست يافتني است بين

 .ات فراواني انجام دادتبليغات اين اتحاديه مبارز
، ۱۸۷۲تا  ۱۸۷۱هاي  هايي است که بيسمارک بين سال هاي شخصي مورد اشاره کوشش توطئه – ۱

او شکست . جهت تشکيل يک ائتالف ميان آلمان و اتريش و روسيه عليه انقالبيون صورت داد
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المللي، متشکل از طبقات بورژوازي کشورهاي  بورژوازي در سازماني بين که آن
  .مختلف، پيوند اتحاد بسته است

ي  تر از برنامه در سطحي به مراتب پاييندر حقيقت، انترناسيوناليسم اين برنامه       
ان ساخته که حاصل ي اين حزب خاطر نش برنامه. قرار دارد حزب تجارت آزاد

خواهد بود، ولي در عين حال اين " ها المللي خلق برادري بين"هاي آن  کوشش
دارد و به هيچ وجه به  المللي کردن تجارت اقداماتي نيز معمول مي حزب براي بين

  .کند اند بسنده نمي ها، هر يک در کشور خود مشغول تجارت اين آگاهي که خلق
انترناسيوناليسم  موجوديت وجه تابع کارگر به هيچ اتللي طبقالم البته فعاليت بين      

فقط در حکم نخستين کوشش در  ]پيدايش اين انترناسيوناليسم[.کارگران نيست
اين . بود) کارگر اتطبق(هاي  فعاليت) تنظيم(براي  راه ايجاد يک ارگان مرکزي

هاي  يروزيهاي محرکي که آن را پديد آورد، از پ کوشش، به لحاظ سرشت انگيزه
اين مستمر برخوردار گشت، ولي به هر حال پس از سقوط کمون پاريس، تحقق 

  .نمود آن ناميسر مي اتحاديه در شکل تاريخي نخستين
ي جديد،  به حق اعالم کرد که در اين برنامه نوردويچهي بيسمارکي  مجله      

خبر، مجله  ، و با اين۱حزب کارگران آلمان انترناسيوناليسم را طرد کرده است
  .موجبات مسرت بيسمارک را نيز فراهم آورد

                                                                                                                 
اول را به طور  دانست تا انقالبيون به طور اعم و انترناسيونال کمون پاريس را فرصتي مغتنم مي

 .اخص سرکوب و نابود سازد
ي وحدت  طرح برنامه ۱۸۷۵اي در بيستم مارس  نوردويچه، سخنگوي بيسمارک، در سرمقاله – ۱

ي پنجم، که در  بر ماده" حزب سوسيال دمکرات را مورد بررسي و نقد قرار داد و مخصوصا
خشنودي کرد که حزب سوسيال ي مارکس است، تاکيد فراوان نمود و اظهار  جا مورد اشاره اين

و تبليغات حزب " کوشد که خود را از نفوذ انترناسيونال رهايي بخشد تا حدي مي"دمکرات 
  .در بر دارد" زم و درايتج"از اي  نشانه
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ll  
هاي  ي اين اصول اساسي، حزب کارگران آلمان با توسل به تمام شيوه برپايه"      

يعني براي اضمحالل نظام مزدي : قانوني، براي دولت آزاد و جامعه سوسياليستي
هرگونه نابرابري  با قانون آهنين مزدها و محو هر نوع استثمار و نابودي راه هم

 ."کند اجتماعي و سياسي مبارزه مي
  .باز خواهيم گشت" آزاد"به مبحث دولت " بعدا      
را " ۱قانون آهنين مزدها"پس در آينده حزب کارگران آلمان بايد نظريه السالي       

اضمحالل "براي اين که اين نظريه به فراموشي سپرده نشود اباطيلي چون ! نيز بپذيرد
نظام کار "شد  بايستي گفته مي نيز به کار رفته، حال آن که در واقع مي" مزدي نظام

، شکي نيست که اگر کار مزدوري را از ميان "با قوانين آهنين مزدها راه هممزدوري 
 که آنحال . قوانين آهنين يا سفالين آن را نيز از ميان خواهيم برد" برداريم، طبعا

متوجه اين به اصطالح قانون " تماما" تقريباحمالت السال عليه کار مزدوري، 
نظام "ي السالي، ضروري است که  پس براي اثبات پيروزي فرقه. است) آهنين(

  .مضمحل گردد و نه به تنهايي" با قوانين آهنين مزدها راه هم"تنها " مزدي

                                                 
در شرايط فعلي، قانون اقتصادي آهنيني : "السال، خود در تبيين قانون آهنين مزدها، چنين گفته است – ۱

در هر کشوري، حد متوسط : کند به اين قرار است ، مزد را تعيين ميضه و تقاضاي کارتبع قانون عرکه به 
ي حيات و توليد مثل، به  مزدها برابر با حداقل الزم براي تامين معاش است و اين حداقل الزم براي ادامه

اين حد متوسط چون مرکز ثقلي است که . گردد تناسب شرايط مملکت محل سکونت کارگر تعيين مي
گاه براي مدتي طوالني از آن باالتر يا  چرخد ولي هيچ واره چون پاندول حول آن مي مزد روزانه هم

دهد که اگر مزد روزانه از اين حداقل، يعني حداقل سطح معيشت،  السال ادامه مي." گيرد تر قرار نمي پايين
ان خواهد بود و چنين کارگران و افزايش جمعيت آن گي زندهفراتر رود، حاصل نهايي آن بهبود وضع 

در مقابل، اگر . افزايشي جمعيتي، خود به خود، مزدها را کاهش داده و به حد متوسط مزبور خواهد رساند
تر رود باعث مهاجرت و قحطي و خالصه کندي جريان توليد مثل خواهد شد و آن  مزد از اين حد پايين

 .خواهد گرديدافزايش مزد " هم بالمال باعث کاهش جمعيت کارگر و نتيجتا
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 آن آهنيني  تنها واژه" قانون آهنين مزدها"روشن است که از مفهوم  گان همهبر       
گوته " قوانين ابدي، آهنين و عظيم"دست آورد خود السال است و حتا آن نيز از 

ديگر را باز  ، مومنان راستين السالي هم"آهنين"ي  به مدد همين واژه. اقتباس شده
ولي اگر بخواهيم اين قانون را با داغ و مفهوم السالي آن بپذيريم، . شناسند مي

ها  ولي اين استدالل. ز در اين باب قبول کنيمهاي او را ني بايد استدالل" قاعدتا
ها  اندکي پس از مرگ السال نشان داد، اين استدالل ۱طور که النگه اند؟ همان کدام

البته النگه نيز خود از مبلغين اين (چيزي جز همان تئوري مالتوسي جمعيت نيست 
کرد که گاه بايد اذعان  ولي اگر صحت اين تئوري را بپذيريم، آن.) تئوري است

حتا اگر صد بار هم کار مزدي را ريشه کن سازيم، اين قانون به قوت خود باقي 
هاي  نظامتمام  که بلخواهد ماند، زيرا اين قانون تنها ناظر بر نظام مزدي نيست 

گاه اقتصادداناني است که به  تکيههمين تئوري، . گيرد را هم در بر مي اجتماعي
کن ساختن فقر به اثبات  ي سوسياليسم را در ريشهسترون اند مدت پنجاه سال کوشيده

و لذا سوسياليسم تنها  فقر ريشه در طبيعت دارد ]به زعم اين گروه[رسانند، چرا که 

                                                 
متفکري آلماني بود که براي تبيين مسائل اجتماعي مفاهيم و نظرات  ۱۸۲۵-۱۸۷۵النگه  – ۱

جناب النگه کشف بزرگي کرده : "گويد ي او مي مارکس درباره. گرفت مالتوس را به کار مي
ان اين عنو. توان به اعتبار يک قانون طبيعي عظيم تبيين کرد است و آن اين که تمام تاريخ را مي

مارکس در همين نامه ." است و مضمون آن قانون جمعيت مالتوس است" تنازع بقا"قانون طبيعي 
مارکس . کند نامد و از النگه سخت انتقاد مي گونه تعميم تئوريک را شيادي و عوام فريبي مي اين

چنان  هم: "کند در جايي ديگر نظر خود را پيرامون تئوري جمعيت مالتوس به اين شکل بيان مي
هاي توليد تاريخي داراي قوانين جمعيت مخصوص خودند و از لحاظ  ي شيوه که در واقع همه

آن قانون جمعيتي . داري است ي توليد سرمايه تاريخي معتبرند، اين نيز قانون جمعيت خاص شيوه
" اآن هم هنگامي که انسان تاريخ. که مجرد و مطلق باشد فقط براي نباتات و حيوانات وجود دارد

 ۵۷۲، ص ۱۳۵۸ا تهران، .سرمايه، ترجمه، ا. کارل مارکس." به آن دست نيافته است



۲۸ 

به تمامي سطوح  سان يکاي  بخشد و ابعاد آن را به گونه عموميتتواند فقر را  مي
  !جامعه تعميم و گسترش دهد

گذشته از بيان نادرست السالي از اين . يستي اصلي ن ولي اين هم تازه نکته      
  :ي زير نهفته است شرمانه در نکته بي" ، عقب نشيني واقعاتئوري

سرشت [، اين شناخت علمي در حزب ما قوام گرفت که ۱پس از مرگ السال      
در واقع  که بل، ارزش يا قيمت کار نيستآن يعني  ظاهر صوريمزد همان  ]واقعي

به برکت اين شناخت، تمام مفاهيم . يا قيمت کار است مزد شکل مستور ارزش
باره مطرود گشت، و  شد، يک متوجه آن مي" بورژوايي مزد و انتقادهايي که قبال

يابد براي قوت  اين واقعيت عيان شد که کارگر مزدبگير تنها زماني اجازه مي
دار  سرمايهي حيات خود کار کند که مدتي نيز به طور رايگان براي  اليموت و ادامه

ي  رفت شيوه پيش. کار کند) گان ارزش اضافي توليد شده هکنند و ديگر مصرف(
در گروي افزايش ميزان اين ساعات کار رايگان است که " داري دقيقا توليد سرمايه

تر کردن ساعات کار روزانه يا از طريق افزايش کارايي  يا به صورت طوالني
وار  بينيم که نظام کار مزدوري، نظامي برده در نتيجه مي. پذيرد توليدي صورت مي

است که به تناسب افزايش نيروي کار اجتماعي و به رغم بهبود يا تنزل ميزان 
پس از قوام و گسترش اين . يابد تشديد مي ]استثمار در آن[پرداختي به کارگران، 

ي شناخت علمي در حزب، تازه بايد دوباره به عقايد حزبي السال باز گشت، در حال
و به سياق اقتصاددانان  دانست نميمعني مزد را " دانيم السال دقيقا که به خوبي مي

  .کرد بورژوايي، ظاهر آن را با گوهر آن اشتباه مي
ي  داري به وسيله چنين بازگشتي مانند آن است که پس از کشف رمز و راز برده      
ير مفاهيم منسوخ اي که کماکان اس گان و آغاز شورش از سوي آنان، برده هبرد

                                                 
 .در جريان يک دوئل کشته شد ۱۸۶۴السال در سپتامبر  – ۱
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داري بايد نابود شود چون  برده: "شورشي چنين بنويسد گان بردهي  است، در برنامه
  ."تواند بيش از حد معيني بهبود يابد در اين نظام نمي گان بردهتغذيه 

باري  گان حزب دست به چنين تهاجم نفرت هاين واقعيت که نمايند" آيا صرفا      
ويد نيات جنايت آميز و مي حزبي زدند، خود  ي توده هيافت عليه شناخت علمي قوام

  ي اين برنامه مشترک نيست؟ ها در تهيه وجداني آن بي
نابودي هرگونه "ي نامشخص اين پاراگراف مبني بر  به جاي آخرين جمله      

هاي  شد که با نابودي تفاوت بايست گفته مي مي" نابرابري اجتماعي وسياسي
ها نيز به خودي خود از  هاي اجتماعي و سياسي ناشي از آن يطبقاتي، تمامي نابرابر

  .جامعه رخت بر خواهد بست
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lll  
وار ساختن راه براي حل مسئله اجتماعي، حزب کارگران آلمان  جهت هم"      

با مساعدت دولت و تحت کنترل  گان توليدکنندههاي  خواهان آن است که تعاوني
صنعتي  گان توليدکنندههاي  اين تعاوني. به وجود آيد شک زحمتدمکراتيک مردم 

ي تمامي کار از و کشاورزي بايد در سطحي ايجاد گردد که سازمان سوسياليست
  ."ميان آن پديد آيد

اين پيامبر رسيده و  ي السال، حال نوبت معرفي اکسير"قوانين آهنين مزدها"پس از       
به جاي ! گردد مي" وار هم"اي شايسته  به گونه يابي به اين اکسير نيز دست که راه" حقا

آن، " حل"نشسته که براي " مسئله اجتماعي"ي طبقاتي، عباراتي ژورناليستي چون  مبارزه
از بطن مبارزه " سازمان سوسياليستي کار"به جاي اين که ." وار گردد هم"راه بايد 

به " اعدت دولتمس"بار از طريق  انقالبي براي تغيير جامعه به وجود آيد، اين
 دولت و نه کارگرانهايي که،  آيد، انجمن گان پديد مي ههاي تعاوني توليدکنند انجمن

ي جديد را نيز،  گنجد که جامعه ي السال مي که تنها به مخيله" واقعا. اند ايجاد کرده
  .مانند راه آهن تازه، با مساعدت و وام دولت ايجاد کند

" مساعدت دولت"ايي که باقي مانده بود، اين شايد به برکت اندک شرم و حي      
  .قرار داده شد" کش زحمتمردم "تحت کنترل دمکراتيک 

آلمان را " کش زحمتمردم "قبل از هر چيز، بايد به خاطر داشت که اکثريت       
  .دهند دهقانان و نه پرولتاريا تشکيل مي

از طريق "به مفهوم " Volkssherrhaft"ي دمکراتيک يعني  ، در آلماني واژه"ثانيا      
کنترل از طريق حکومت مردم "پس بايد پرسيد که . است" حکومت مردم

  به چه معنا است؟" کش زحمت
ها از دولت،  با طرح اين خواست کش زحمتبار، مردم   که اين" مخصوصا      

آگاهي کامل خود را از اين واقعيت نشان دادند که نه حکومت را در دست دارند و 
  .اند اي گرفتن حکومت آمادهنه بر
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، در عصر ۱اي که بوشه رسد که به انتقاد نسخه جا زائد به نظر مي در اين      
کرد و از طرف کارگران  هاي فرانسوي تجويز مي سوسياليست عليه، ۲فيليپ لويي

دن اين اکسير نوظهور در ناجگناه اصلي، گن. رفته شد، بپردازمپذي ۳هيلآتارتجاعي 
گاه  به پس و رجعت از خواستدر برداشتن يک گام عمومي  که بلبرنامه نيست 

  .سکتاريست است جنبشطبقاتي به خاستگاه يک  جنبشيک 
ي در سطح اين که کارگران خواهان ايجاد شرايط الزم براي توليد تعاون      

ي ملي و در چارچوب کشور خود  در محدوده نخستي  اجتماعي و در وحله
ا است که کارگران براي انقالبي کردن شرايط فعلي توليد هستند، تنها بدان معن

ي تعاوني با  هيچ وجه اشتراکي با ايجاد جامعه) و اين فعاليت(کنند  فعاليت مي
هايي  انجمن تنهاهاي تعاوني موجود،  ي انجمن و اما درباره. مساعدت دولت ندارد

ستقل کارگران ي فعاليت م مايه توان حائز اهميت و ارزش دانست که دست را مي
  .بورژوازي يا ي دولت الحمايه باشند نه تحت

  
  
  
  
  

                                                 
۱ –philip Joseph Buchez  ۱۸۶۲-۱۷۹۵ ي چهل، مبلغ سوسياليسم کاتوليکي در  او در دهه

 .کرد ا مساعدت دولت تجويز ميگان را ب ههاي توليدکنند فرانسه بود و ايجاد تعاوني
۲ – Louis Philip ۱۸۵۰-۱۷۷۴  به تخت نشست و با انقالب  ۱۸۳۰پادشاه فرانسه که در سال

  .ي قدرت رانده شد از ارکيه ۱۸۴۸فوريه 
وران و  شد و ارگان پيشه در پاريس منتشر مي ۱۸۵۰تا  ۱۸۴۰اي بود که بين  ه ماهنامهيلآت – ۳

 .رفت شمار مي کارگران سوياليست مسيحي به
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lV  
  .رسيم حال به بخش دمکراتيک برنامه مي      
  "بنياد آزاد دولت: "الف      
مبارزه " دولت آزاد"بنابر بند دوم برنامه، حزب کارگران آلمان براي يک       
  ولي دولت آزاد کدام است؟. کند مي

ي زيردستاني حقير  فکرانه ي کوته ي روحيه ارگراني که از سلطهشک براي ک بي      
دولت امپراتوري آلمان کم و بيش . اند، آزاد ساختن دولت هدف نيست رهايي يافته

بدان معنا است که دولت را از ]واقعي[ولي آزادي. است" آزاد"مانند دولت روسيه 
رو،  از اين. مبدل کنيم ارگاني تحميلي بر جامعه به ارگاني تحت تسلط مطلق جامعه

  .را محدود کنند" آزادي دولت"ها تا آن حد آزادند که توانسته باشند  امروزه دولت
حزب کارگران آلمان، حداقل با پذيرفتن اين برنامه، سطحي بودن عقايد       

به عنوان  ي موجود جامعهسوسياليستي خود را نشان داده، چرا که به جاي بررسي 
، دولت را )هاي آينده ي بنياد دولت آتي به مثابه و جوامع( دبنياد دولت موجو

به  بنيادهاي فکري، اخالقي و آزادمنشانه خاص خوداي مستقل و متکي بر  پديده
  . شمار آورده است

و " دولت کنوني"پس در مورد کاربرد نادرست و مضحک عباراتي چون       
ولتي که مخاطب تر د و حتا مضحک نادرستو مفهوم " ي کنوني جامعه"

  توان گفت؟ هاي اين برنامه قرار گرفته، چه مي خواست
داري است که در تمام کشورهاي  ي سرمايه يک جامعه" ي کنوني جامعه"      

اين جامعه کم و بيش از رسوبات قرون وسطايي مبرا است و به . متمدن وجود دارد
از طرف . فته استتناسب شرايط تاريخي هر کشور، کم و بيش تغيير و تکامل يا

ي هر کشوري شکل خاص دارد و ميان دولت  در محدوده" دولت کنوني"ديگر، 
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. هايي است امپراتوري آلمان پروس و دولت سوييس و آمريکا و انگلستان تفاوت
  .گي و تخيلي است هساخت ]مفهومي["دولت کنوني"]مفهوم[بينيم که پس مي

هاي جوامع مختلف، وجه  ولتهاي موجود در شکل د ولي به رغم تفاوت      
گي بر بنياد  هاشتراکي نيز ميان آنان وجود دارد و آن وجه مشترک اين است که هم

و در  تر بيشداري  جوامع بورژوايي جديدي استوارند که البته در يکي سرمايه
ها در عين حال در برخي از  به اين خاطر، اين دولت. تر رشد يافته است ديگري کم

دولت "توان از  فقط در اين مفهوم مي. اند ي خود مشترک مدههاي ع گي ويژه
هاي  سخن گفت و آن را با دولتي در آينده مقايسه کرد که در آن ريشه" کنوني

  .ي بورژوازي، خشکيده باشد فعلي دولت، يعني جامعه
ي کمونيستي، دولت شاهد چه  در جامعه: آيد ا اين پرسش پيش ميج در اين      

ي  د بود؟ به سخن ديگر، کدام يک از کارکردهاي اجتماعي به عهدهتغييراتي خواه
لي قابل مقايسه خواهد ساخت؟ هاي دولت فع د و آن را با فعاليتدولت خواهد بو

و " مردم"هاي  توان از طريق علمي پاسخ داد و اگر واژه اين سوال را فقط مي
  .واهد بخشيدرا در هزار ترکيب گوناگون نيز به کار بريم، سودي نخ" دولت"

به  يکمیکمونيستي دوران گذار انقالبي ي  داري و جامعه ي سرمايه بين جامعه      
دومي قرار دارد، منطبق با اين دوران، يک دوران گذار سياسي نيز وجود دارد که 

  .تواند باشد نمي ديکتاتوري انقالبي پرولتاريادولت آن، چيزي جز 
اي  ي کمونيستي اشاره آتي جامعه نه به نظام به اين دوران و اين برنامه نه      
حاوي چيزي سواي اوراد دمکرتيک  ۱هاي سياسي اين برنامه خواست. کند نمي

                                                 
 :ي زير عنوان شده بود گانه هاي سياسي پنج در اصل برنامه گوتا، خواسته – ۱

گاني، مخفي، مستقيم و مساوي براي تمام شهروندان ذکور باالي بيست و يک  هحق راي هم -۱"
  ."سال در تمام انتخابات محلي و ملي

  ."وتو براي آنانقانون گزاري مستقيم توسط مردم با حق پيشنهاد اليحه و  -۲"
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گزاري مستقيم مردم، حقوق  ي، قانونگان همهاي چون حق راي  ي کهنه شناخته شده
 حزبهاي  عمومي و ارتش مردمي نيست که در واقع همان طنين مجدد خواست

ها،  اگر در تشريح اين خواست. بورژواها است ي صلح و آزاديابر مردم و اتحاد
ها امروزه تحقق  ي آن گاه بايد اذعان کرد که همه هاي ناروا نگردد، آن اغراق
در محدوده " توان، فعال ولي دولت مطلوب برنامه را در حال حاضر نمي. اند يافته

اين نوع . و آمريکا رفت امپراتوري آلمان يافت و براي يافتن آن بايد به سوييس
سوي  است که در حال حاضر آن" ي کنوني همان جامعه"، در واقع "ي آينده جامعه"
  .امپراتوري آلمان صورت تحقق پذيرفته است" چارچوب"

جا که حزب کارگر آلمان  ولي در اين ميان يک نکته از قلم افتاده است، از آن      
، يعني در چارچوب دولت "لي موجوددر چارچوب دولت م"اعالم کرده که تنها 

هاي  البته در غير اين صورت، خواست -کند امپراتوري آلمان پروس، عمل مي
توان چيزي را خواست که در دست  شد، چرا که تنها مي معني مي حزب پوچ و بي

شد که تمام اين  بايد فراموش مي اين نکته اصلي نمي) برنامه حزب(در  -نيست

                                                                                                                 
تصميمات . ميليشا مردمي بايد جانشين ارتش منظم موجود گردد. گاني هنظام وظيفه هم -۳"

  ."گان مردم اتخاذ شود همربوط به جنگ و صلح بايد از طريق نمايند
  ."قوانين مربوط به مطبوعات، اجتماعات و احزاب" لغو تمامي قوانين اضطراري مخصوصا -۴"
  ."اجراي رايگان عدالت. ط مردماعمال عدالت توس-۵"

حزب کارگران آلمان، به عنوان بنياد فکري و اخالقي : "در جاي ديگر همين برنامه آمده است
  :"دولت خواهان

گاني و تعليمات  هگاني و برابر توسط دولت، آموزش اجباري هم هتامين آموزش ابتدايي هم-۱
  .رايگان

  ." ].است[آزادي وجدان . آزادي تفکر علمي-۲
  .                        ها هستند هاي مورد بحث مارکس همين قسمت بخش
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يابد که حاکميت مردم در آن به  ط در جوامعي مصداق ميفاظ پوچ و زيبا فقلا
ها تنها با شرايط يک  به ديگر سخن، اين خواست. رسميت شناخته شده است

  . سازگار است جمهوري دمکراتيک
توان جرات کرد که  جا که به اقتضاي شرايط موجود و به حکم عقل، نمي از آن      

ارگري در دوران لويي فيليپ و لويي هاي احزاب ک در حال حاضر، مانند برنامه
پس نبايد به . ، خواست يک جمهوري دمکراتيک را مطرح ساخت۱ناپلئون
توسل جست و از يک دولت پليسي مستبد " ۲يا شرافتمدانه"و " صادقانه"هاي  طفره

بندي بوروکراتيک پيدا کرده و لعابي از اشکال حکومت  نظامي که استخوان
دارد، و در عين حال تا حدي هم تحت  راه هماي فئوداليسم پارلماني را در کنار بقاي

تواند در يک  هايي را طلب کرد که تنها مي نفوذ بورژوازي است، خواست
گاه فرض کرد که چنين دولتي را  جمهوري دمکراتيک بار دهد و معني بيابد، و آن

بر آن  هاي مطلوب را خواست" ابزار قانوني"توان به مذاکره خواند و از طريق  مي
  .تحميل کرد

ي موعود  حتا دمکراسي مبتذلي که حيات جمهوري دمکراتيک را همان هزاره      
ي بورژوازي است  در همين آخرين شکل جامعه" پندارد و باور ندارد که دقيقا مي

نيز  ]اين دمکراسي مبتذل[اي قطعي خواهد رسيد، حتا  ي طبقاتي به نتيجه که مبارزه
چه که پليس مجاز دانسته  به حکم منطق که به اقتضاي آن بر دمکراتيسمي که نه

  .کند، ارجحيت دارد عمل مي
حزب کارگران آلمان به عنوان بنياد دولت خواستار يک " که تنها از اين جمله      

همان " دولت"توان دريافت که منظور از  مي" نظام ماليات بر درآمد تصاعدي است
                                                 

قدرت را در  ۱۸۷۰تا  ۱۸۵۱است که از سال ) لويي بناپارت(اشاره به حکومت ناپلئون سوم  – ۱
 .فرانسه در دست داشت

 .شد ي گروه آيزناکرها به کار برده مي لقبي است که در آن زمان درباره" مند شرافت" – ۲
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ارگانيسم خاصي است که به لحاظ تقسيم کار از يا دولت به مثابه " ماشين حکومت"
. دهد ماشين حکومت را تشکيل مي بنياد اقتصاديماليات تنها . جامعه منفصل گشته

توان يافت، اين خواست  تبلور آن در سوييس نيز مي" ي آينده، که ظاهرا در جامعه
آمد براي پيش فرض ماليات بر درآمد، منابع گوناگون در. تحقق يافته" برنامه عمدتا

رو جاي  داري است و از اين طبقات اجتماعي مختلف و وجود يک جامعه سرمايه
تعجب نيست که مصلحين مالي شهر ليورپول نيز به رهبري برادر بورژوا صفت 

  .هاي اين برنامه را مطرح کرده باشند همان خواست" ، دقيقا۱گالستون
  :"اخالقي دولت خواهانحزب کارگران آلمان به عنوان بنياد فکري و :"ب      
ي و برابر توسط دولت، آموزش اجباري گان همهتامين آموزش ابتدايي "-۱      
  "].است[ي و تعليمات رايگان گان همه
" آموزش ابتدايي برابر؟ در پس اين کلمات، کدام نظريه نهفته است؟ آيا واقعا      

ان در همين باره سخن تو فقط مي" و فعال(ي امروزي  بر اين باوراند که در جامعه
که خواست اين  تواند برابر باشد؟ يا اين آموزش براي طبقات مختلف مي) گفت

به سطحي نازل " برنامه آن است که سطح آموزش طبقات فرادست جامعه نيز جبرا
از آموزش ابتدايي تقليل يابد، سطحي که در واقع تنها با شرايط اقتصادي کارگران 

  .ر استمزدبگير و دهقانان سازگا
در  نخستحتا امروزه خواست ": ت رايگاني، تعليماگان همهآموزش اجباري "      

آلمان و خواست دومي در سوييس به طور کلي و در اياالت متحده نيز تا حد 
هاي آمريکا، آموزش  ي اجرا در آمده، اگر در بعضي از ايالت دبستان به مرحله

                                                 
اشاره به رابرت گالدستون است که تاجري ثروتمند و ليبرال در ليورپول انگلستان بود و  – ۱

برادر . داران سازد هوادار يک نظام مالياتي تصاعدي بود که البته بار و فشار اصلي را متوجه زمين
زيست و در نيمه  مي ۱۸۵۹-۱۸۹۸هاي  رابرت همان ويليام گالدستون معروف است که در سال

 .منش انگلستان بود مندترين نخست وزيران ليبرال قرن نوزدهم، از قدرت دوم
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نا است که مخارج آموزش طبقات است، اين تنها بدان مع" رايگان"عالي نيز 
، همين "ضمنا. شود فرادست نيز به حساب درآمدهاي مالياتي عمومي گذارده مي

نيز " اجراي رايگان عدالت"نکته در مورد خواست الف بند پنجم برنامه مبني بر 
هاي حقوقي نيز  رايگان بوده، پرونده واره همعدالت در امور جنايي . يابد مصداق مي

زنند و فقط در ميان طبقات فرادست  بر محورِ اختالفات ملکي دور مي" اماتم" تقريبا
هاي حقوقي خود را به خرج  پس آيا صاحبان مال نيز بايد فعاليت. آيد به وجود مي

  المال عمومي انجام دهند؟ بيت
توانست خواستار آن باشد که مدارس  پاراگراف مربوط به مدارس حداقل مي      
  .يل گرددکشدر کنار مدارس مقدماتي ت) عملي هاي نظري و با دوره(اي  حرفه
اين که به تعريف . جاي اعتراض دارد" کال": آموزش ابتدايي توسط دولت"      

هاي  ي مدارس ابتدايي، انتخاب کادر صالح معلمين و رشته يک قانون عام، هزينه
شود،  کا عمل ميطور که در آمري ي دولت بدانيم و يا همان علمي و غيره را بر عهده

پياده کردن اين ضوابط قانوني را از بازرسين دولتي خواستار باشيم، فرق دارد با اين 
اي  کليسا و دولت را بايد به گونه.که دولت را به کار تربيت مردم منصوب نماييم

" اين مسئله مخصوصا. از هرگونه نفوذي در امور آموزشي محروم ساخت سان يک
يابد، چرا که دولت بخصوص در اين  مان پروس مصداق ميدر مورد امپراتوري آل

توان  در عين حال در اين رابطه نمي. (جا محتاج به تعليم ديدن جدي نزد مردم است
" است، قبال" دولت آينده" ]برنامه[ي مبتذل متوسل شد که مخاطب  به اين طفره

  .).شاهد کم و کيف خود اين مفهوم بوديم
تمام ظواهر دمکراتيک، اين برنامه يا سرشار از ايمان به هر حال، به رغم       
ها به دولت است، يا ماالمال از يک اعتقاد  چون و چراي گروه السالي بي

دمکراتيک به معجزه و شايد هم به ترکيبي از اين دو؛ ولي به هر حال هر يک از 
  .اند گانه ، با سوسياليسم بيسان يکاي  اين شقوق سه گانه، به گونه
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ذکري آمده؛ " آزادي علوم"هاي قانون اساسي پروس از  در يکي از پاراگراف      
  همين خواست در اين برنامه نيز دوباره عنوان شده است؟ گونه چهچرا و 

بر آن بوديم که شعارهاي  kulturkamp۱اگر در اين عصر "!: آزادي وجدان"      
: آمد اين مضمون به وجود مي چيزي به" ليبراليسم را بار ديگر به ياد آوريم، قاعدتا

. هرکس بايد بتواند بدون دخالت پليس نيازهاي ديني و بدني خود را برآورده سازد
يک حزب کارگر بايد حداقل، آگاهي به اين نکته را ) برنامه(ولي در اين رابطه، 

چيزي جز " دانآزادي وج"واقعي مفهوم بورژوايي  شد که فرجام متذکر مي
اي بايد  چنين برنامه. نيست آزادي وجدان مذهبينواع و اقسام رواداري در مقابل ا

کوشيد تا وجدان را از ي خود خواهد  به نوبه) حزب(ساخت که  خاطر نشان مي
اين برنامه چنين گزيده که قدمي فراسوي " ولي ظاهرا. هايي بخشدر  جادوي مذهب

  . ننهند" بورژوازي"هاي  محدوده
ي برنامه با سياق  خود نزديک شديم، چرا که ضميمهباالخره به پايان بررسي       

  .مختصر خواهد بود" کلي برنامه منطبق نيست و لذا مطالب ما نيز طبعا
  "روز کار عادي"-۲      
در هيچ کشوري، هيچ حزب کارگري به چنين خواست نامشخص و مبهمي       

عادي، در شرايط تلقي خود را از مدت روزکار  واره هماحزاب  که بلبسنده نکرده، 
  .اند مشخص، معين ساخته

                                                 
۱ – kulturkamp  ي  شود که در دهه اي اطالق مي به اقدامات قانوني" مبارزه براي فرهنگ"يا

اين اقدامات، تحت لواي ايجاد فرهنگي غير مذهبي، در . توسط دولت بيسمارک اتخاذ شد ۱۸۷۰
طلب و ضد پروسي  هاي جدايي رويي بود که از خواست و ميانهواقع عليه احزاب کاتوليک 

به عبارت ديگر، اين . کردند داران اياالت جنوب غربي آلمان حمايت مي داران و سرمايه زمين
بيسمارک  ۱۸۸۰ي  در دهه. ي به ظاهر فرهنگي، محتوايي به غايت سياسي و طبقاتي داشت مبارزه

 .ي واحدي از تمام نيروهاي ارتجاعي به وجود آورد بههتمام اين اقدامات را ملغا ساخت تا ج
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  "محدوديت کار زنان و منع کار کودکان"-۳      
متضمن ضوابطي براي کار زنان از  واره همتعيين معيار واحد براي روز کار بايد       

ها باشد، زيرا در غير اين صورت حاصل  قبيل تعيين ساعات کار و استراحت آن
هايي از  ن نخواهد بود که از فعاليت زنان در شاخهچنين معيار واحدي چيزي جز اي

گردد، جلوگيري  توليد که از لحاظ جسمي يا اخالقي براي آنان مناسب تلقي نمي
  .شد گفته مي" اگر منظور برنامه هم چيزي جز اين نبوده، بايد صراحتا. نمايد
  .ضروري است" در اين مورد ذکر محدوديت سني عميقا": منع کار کودکان"      
منع عمومي کار کودکان با وجود صنايع بزرگ ناسازگار است و طرح چنين       

چنين خواستي حتا در صورت . آرزويي پوچ و زاهدانه بيش نيست" خواستي عمال
ي محدوديت ساعات  دربارهتحقق، خواستي ارتجاعي است، زيرا اگر قوانين دقيقي 

با اقدامات ايمني ديگر وجود داشته باشد، ترکيب  راه همهاي مختلف سني  کار گروه
ي کنوني بدل  تواند به يکي از کارآمدترين ابزار تغيير جامعه کار توليدي با آموزش مي

  .گردد
  "ها و صنايع خانگي ها، کارگاه نظارت دولت بر کارخانه"-۴      
شد که  بايد خواسته مي" پروس، قطعا –نظر گرفتن سرشت دولت آلمان با در       

زل باشند و هر يک از کارگران بتوانند، در عها قابل  بازرسان تنها از سوي دادگاه
صورت قصور بازرسان در انجام وظيفه، خواستار تعقيب آنان گردند؛ و باالخره اين که 

  .انتخاب گردند نپزشکاشد که بازرسان از ميان  ه ميبايد خواست
  "تنظيم کار در زندان"-۵      
ي عمومي يک حزب کارگري، اين يک خواست ثانوي و فرعي  براي برنامه      
شد که هدف نه آن است که از ترس رقابت،  به هر حال، بايد مشخص مي. است

نها آنان از کار توليدي، به عنوان ت که آنرفتاري چون ددان با مجرمين مجاز گردد و نه 
توان از  اين حداقل چيزي است که مي. راه بهبود وضع خود، محروم شوند

  .ها انتظار داشت سوسياليست
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  "قوانين تاميني موثر"-۶      
  کدام است؟" قوانين تاميني موثر"شد که منظور از  بايد روشن مي      
قوانين  ،"روز کار عادي"در ضمن بايد خاطر نشان کرد که هنگام بحث پيرامون       

قوانين تاميني تنها زماني ضرورت . ها از قلم افتاده بود بهداشتي و ايمني کارخانه
ضمائم  گي ويژه، که آنخالصه . يابد که اين قوانين ايمني زير پا گذاشته شوند مي

  .برنامه نيز يک ويراستاري بي دقت است
Dixi Et Salvavi Animam Meam )خود رها  ححرف خودم زدم و رو

  .)کردم
  .               نوشت ۱۸۷۵مارکس اين اثر را در آوريل و يا اوايل ماه مه       
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  ۱نامه انگلس به ببل
        ۱۸۷۵مارس  ۲۸تا  ۱۸لندن، 

 يشما ب يو از خبر سالمت  بيست و سوم فوريه شما رسيد ي مورخه ي نامه: ببل عزيز
 .نهايت خوشحال شدم

 يجريانات وحدت خواسته بوديد، متأسفانه ما نيز به گرفتار ي بارهنظرم را در       
ما  يبرا يگر اطالعاتيايم، چرا که نه ليبکنشت و نه هيچ کس د شما دچار شده

حدود . ها است محدود به همان مطالب روزنامه" ما فعال يها نفرستاده است و دانسته
انات در مطبوعات ظاهر يجرن يا ي درباره يبار، مطلب نينخست يش، برايک هفته پي

  .ار شگفت زده کرديما را بس" مورد بحث، طبعا ي مضمون برنامه! شد
مشترک  يکار ا حداقل هميو  يشنهاد آشتيها پ يبارها به السال" حزب ما قبال      

ها و ۳ ها، هاسلمن۲هاسن کلور ي و متکبرانه يداده است و بارها هم با پاسخ منف
باشد که اگر  يهيست بديبا يم" ، قاعدتايا ن سابقهيبا چن. ها روبرو شده است ۴تلکه

دچار  يمهلک يبه گرفتار" اند، قاعدتا قدم شده شيپ يبار خود در آشت نيان اين آقايا

                                                 
و هشتم مارس نوشته شد و مبين نظر مشترک   ي انگلس به ببل بين هجدهم تا بيست نامه – ۱

جا محتواي نادرست و  انگلس نيز در اين. مارکس و انگلس در مورد طرح پيشنهادي بود
به باد انتقادي کوبنده گرفت . السالي داشت طلبانه برنامه را، که ريشه در مفاهيم و نظريات فرصت
 .نظرهاي راستين را در مقابل آن قرار داد و نقطه

ي کارگران آلمان  ها و از رهبران اتحاديه يکي از سوسيال دمکرات ۱۸۱۲-۱۹۰۶هاسن کلور  – ۲
 م .و از پيروان سرسخت السال بود

و سردبيري يکي از نشريات  يکي از سردمداران گروه السالي بود ۱۸۴۴هاسلمن متولد  – ۳
مدتي نيز عضو حزب سوسيال دمکرات آلمان بود و در . پيروان اين مسلک را به عهده داشت

 م .به عنوان يک آنارشيست از حزب اخراج شد ۱۸۸۰سال 
 .م. در آلمان بود يکي از رهبران جنبش السالي ۱۸۱۷-۱۸۹۳تلکه  – ۴
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فه به ما يان، وظين آقايا ي ت شناخته شدهيالبته، با در نظر گرفتن شخص .اند گشته
م يکرد ياستفاده م ين گرفتارياز ا يکاف ييها د و شرطين قييکرد که با تع يحکم م
ان يت متزلزل خود را به خرج و زيگر موقعيها بتوانند بار د م که آنيشد يو مانع م

و  يت سرديها در نها با آن ستيبا يم. ت کننديان کارگران تثبيحزب ما در م
ل آنان به طرد يزان تمايم يم و وحدت را در گرويکرد يبرخورد م ياعتماد يب

، و باالخره قبول اصول "يت دولتعدمسا"، ترک مفهوم يستيسکتار يشعارها
. ميداد يآن قرار م يفعل ي دنظر شدهيا حداقل طرح تجديزناک و يآ۱۸۶۹ يا برنامه
تواند  ينم" مطلقاک برنامه، حزب ما ياصول  ي و در حوزه ينظر ي نهيدر زم
د يباها هستند که  ين الساليبرعکس ا که بل ،آموزد يها ب ياز السال يزيچ

ها  يبود که السال ين ميد ايوحدت با شرط يکم .آموزند ياز ما ب يارينکات بس
تر از همه  نباشند، و مهم يگر الساليو خالصه د سم خود را کنار بگذارنديسکتار

، يدنظريکه با تجد نيا ايطرد کنند و " را کامال" مساعدت دولت"ر يا اکسين که يا
گر به يو گذرا در کنار اقدامات متعدد د يقتک اقدام مويآن را حداقل به عنوان 

 يداران ما از لحاظ نظر ت است که طرفين واقعيد ايطرح برنامه مو. شمار آرند
 تر ، به همان نسبت عقبياسيس يگر لهيح ي طهيها، و در ح يصد بار جلوتر از السال

  !مندان را خوردند گول ناشرافت" ۱مندان شرافت"گر ياند، بار د از آنان
اس ينادرست السال که در ق يخيپر طمطراق و از لحاظ تار ي هين نظري، اکمي      

رفته شده يپذ )در برنامه(اند يارتجاع ي ک تودهيگر يکارگر تمام طبقات د ي با طبقه
ل يابد، موارد از قبي يصحت م ييموارد استثنا يتنها در برخ ين حکميچن. است

 يکه در آن بورژواز يکشور" ا مثاليو هم چون انقالب کمون  ييايانقالب پرولتار
 که بلکرده باشد  يزيخواه خود قالب ر نه تنها دولت و جامعه را به شکل دل

                                                 
 .شد ه مياين لقبي بود که براي آيزناکرها استفاد – ۱
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ل کرده يتکم يين قالب را تا حد غايخود ا ي ز به نوبهيک نيدمکرات يبورژواز خرده
 ي ل تودهيز به خيک نيدمکرات يبورژواز در آلمان، خرده" اگر مثال يول .باشد

ها با  ال دمکرات کارگران توانست ساليحزب سوس گونه چهتعلق داشت،  مرتجع
است که  گونه چه. کند يکار و هم يدل ق حزب مردم همياز طر –ن طبقه يا

خرده  ي خود را از روزنامه ياسيس يش تمام محتوايتواند کم و ب يولکستات م
 گونه چهاالخره اقتباس کند؟و ب ۱تونگياز فرانکفورتر زا يعنيدمکرات،  يبورژواها

حزب  يها با خواست" قايو دق" ماين برنامه مستقياست که حداقل هفت خواست ا
 يها کند؟ منظور من البته خواست يق ميتطب يبورژواز خرده يمردم و دمکراس

توان  يز نميها را ن از آن يکيتا دوم است که حتا  يکم تا پنجم و يکم ياسيس
  .ندانست ۲کيبورژوادمکرات

                                                 
دمکرات بود که از  يخرده بورژواها ي تونگ اوندهاندلس بالت روزنامهيفرانکفورتر زا – ۱

 .شد يمنتشر م ۱۹۴۳تا  ۱۸۶۵
حزب کارگران آلمان : "انگلس است ي گوتا مورد اشاره ي ن بند از طرح برنامهيجا ا نيدر ا – ۲

  :اد آزاد دولت استير به عنوان بنيخواستار مواد ز
ست يکه به سن ب يتمام افراد ذکور ي، براي، با اوراق مخفگاني همهم، برابر و يمستق ياحق ر -۱
  .رديانجام گ يو محل يد در تمام انتخابات مليبا يريگ ين رايا. اند دهيرس يگ هک ساليو 
  .حيم توسط مردم با حق طرح و رد لوايمستق يقانون گذار -۲
مات يتمام تصم. ارتش موجود يخلق، به جا يها سيليم ينيگزيو جا گاني همه يآموزش نظام-۳

ن يتمام قوان. گان منتخب مردم اتخاذ گردد هندياز نما يد در نشستيمربوط به جنگ و صلح با
  .د لغو گردديمطبوعات، اجتماع و احزاب با ين مربوط به آزاديقوان" ، مخصوصاياضطرار

  .اجرا شود) مردم يبرا(گان يد در دست مردم باشد و عدالت به طور رايه باييقوه قضا -۴
  :اد آزاد دولت استير به عنوان بنيحزب کارگران آلمان خواستار موارد ز

  .گانيو را يو برابر، توسط دولت؛ آموزش اجبار گاني همهگان يآموزش را -۱
 ."وجدان يآزاد. يتفکر علم يآزاد -۲
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مطرود گشته " ، عمدتايبودن سرشت جنبش کارگر يالملل ني، اصل بدوم      
ط، از ين شرايمندانه، پنج سال در دشوارتر که شکوه يکسان ياست، آن هم از سو

، ريآلمان در جنگ اخ يجنبش کارگر. کرده بودند يبانيت و پشتين اصل حمايا
صف مقدم در  ۱ن خود توانستيراست يستيوناليبه برکت موضع انترناس" عمدتا
ن يچن ينتوانست رفتار يگريد ي چ طبقهيرد، چرا که هيقرار گ يياروپا يها جنبش

تمام  يايپرولتار يسم از سويوناليکه اصل انترناس حال يول سته نشان دهد،يشا
ز به همان نسبت به سرکوب يها ن ت قرار گرفته و دولتيد و حمايکشورها مورد تاک

کارگر آلمان  ي اند، طبقه کمر بسته يدر هر سازمان سميوناليانترناس نيهرگونه تبلور ا
چه  يسم کارگريوناليب، از انترناسين ترتيبه ا. ن اصل را ترک و طرد کنديد ايبا يم
 يد بستن به عمل مشترک کارگران برايام يبه جا" گر ظاهرايد خواهد ماند؟ يباق

 يونال برادريسانتظار انترنا ۲ه صلح بورژواهايد به مثال اتحاديخود، با ييرها
  .اروپا را داشت ي االت متحدهيا يها خلق
طراحان ( .ضرورت نداشت" اصوال ت که سخن گفتن از انترناسيونالشکي نيس      

 يزي، چ۱۸۶۹سال  ي از مفاد برنامه ينينش عقب يتوانستند به جا يحداقل م). برنامه
در  تنخس ي گرچه حزب کارگران آلمان در وحله: ندين مضمون بگويبه ا

و در صحبت کردن از طرف (  کند يکشور خود عمل م يمحدوده مرزها
ن حال به ي، با ا)ستياظهار مطالب نادرست محق ن" اروپا و مخصوصا يايپرولتار

گر کشورها واقف است و آماده است تا مثل يوند خود با کارگران ديت پيواقع

                                                 
 .صورت پذيرفت ۱۸۷۰-۱۸۷۱اشاره به جنگ ميان دولت پروس و فرانسه است که در سال  – ۱
 يها و جمهور براليبود که ل) ستيفيپاس(صلح طلب  يسازمان يصلح و آزاد ي هياتحاد –۲
االت يا"ل يه معتقد بود که با تشکياتحاد. جاد کردنديا ۱۸۶۷ن را در سال آس ييخواهان سو 

ست، گونه نظرات نادر نيا ي کرد و با اشاعه يريتوان از بروز جنگ جلوگ يم" اروپا ي متحده
 .ساخت ين خود منحرف ميراست يطبقات ي ها را از مبارزه توده
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، حتا اگر خود ييها تيلن مسئويچن. رديوند را به پذين پياز ا يت ناشيگذشته مسئول
از  ييها تيمسئول ماست، ي بر عهده" عتايم، طبيونال هم ندانيک انترناسياز  ييرا جز

ن که ي، مراقبت در اياز اعتصاب شکن يريل کمک در مواقع اعتصاب و جلوگيقب
غ يگر مطلع سازند، تبليد يخارج يها  کارگران آلمان را از جنبش يحزب يها ارگان

، و باالخره در يحکومت يها ن خاندانيامکان بروز مجدد جنگ به يو مبارزه عل
  .۱۸۷۱و  ۱۸۷۰ يها چون سال هم يا ستهيصورت بروز جنگ، اتخاذ، رفتار شا

بر آنان " ن مزدهايقانون آهن" ي، طرفداران ما اجازه دادند تا مفهوم السالسوم      
. منسوخ است يصاداقت ي هيک نظرين قانون يگاه ا هيتک که آنل گردد، حال يتحم

را يکنند، ز يافت ميرا در حداقل مزده، کارگران به طور متوسط ين نظريطبق ا
 ش از حد الزم است،يب واره هم، تعداد کارگران ۱ت مالتوسيبرحسب قانون جمع

ه، با ذکر يمارکس در کتاب سرما يول). ن استدالل خود السال استيالبته ا(
اند و به تناسب  دهيچيار پيکم بر مزد بسن حايات ثابت کرده است که قوانيجزئ
ن ين نه تنها آهنين قوانيشود و ا يگر غالب ميقانون د ين قانون و زمانيط، گاه ايشرا

را  ن مبحثيکه ا  نيراند، و خالصه ايانعطاف پذ" برعکس کامال که بلستند، ين
 ياز تئورالسال در دفاع  يها استدالل .توان، مثل السال، با چند جمله ختم کرد ينم
و در واقع (  ت گرفته شده استيکاردو به عاري، از مالتوس و ر"ن مزدهايقانون آهن"

ن استدالل را يمضمون ا ).اند ف شدهينه تحرين زميکاردو هم در ايات رينظر
گر ياز جزوات د يکيبه نقل از  Abbeiterlesebuckپنج  ي توان در صفحه يم

 ين تئوريا" ، مفصال" هيانباشت سرما"مارکس، در بخش  يول. السال، سراغ گرفت

                                                 
کار انگليسي، معتقد بود که آهنگ رشد جمعيت به مراتب  مالتوس، کشيش و متفکر محافظه – ۱

ي افزايش تصاعدي جمعيت، باالخره جنگ  تر از آهنگ رشد منابع غذايي است و در نتيجه سريع
ت زايد را نابود خواهد ساخت و تعادلي برقرار خواهد و قحطي و ديگر بالياي طبيعي، جمعي

 .م.کرد
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السال، ما در واقع " نين آهنيقوان"ه يرفتن نظريب، با پذين ترتيبه ا .السال را رد کرد
   .ميا رفتهينادرست را پذ ييها با استدالل راه همنادرست  يک تئوري

ن شکل يتر انيدر عر –را " مساعدت دولت" ين برنامه، مفهوم السالي، اچهارم      
 ۱گونه که السال آن را از بوشه خود، و همان يبه عنوان تنها خواست اجتماع – آن

مطلق  يگ ههود يب يکند، حال آن که براک به خوب يسرقت کرده است، عنوان م
ز هنگام مبارزه با ين حزب نيو تمام فعال ۲افشاء کرده است" ها را قبال ن خواستيا

حزب ما  ين برايش از ايب يحقارت !ده آن موضع گرفته بودنيعل" ها، قبال يالسال
سم ياليو سوس. ۳سم را تا سطح نازل آماند گوگيوناليست، چرا که انترناسيمتصور ن
 يکه برا يا ن آورده است، بوشهييخواه پا يجمهور يبورژوا ي ض بوشهيرا تا حض

  .ها را مطرح کرده است ن خواستيها، و در مخالفت با آنان ا ستياليب سوسيفر
ان يدر م يتواند قدم يم" مساعدت دولت" يت، مفهوم الساليبته در غاال      

نارسا و به عنوان  يباشد که در برنامه به شکل يدن به هدفيرس ياقدامات الزم برا
که هنوز  ييگو -ف شده استيتوص" ياجتماع ي وار ساختن راه حل مسئله هم"

پس اگر گفته ! وجود دارند ينحليال يل اجتماعيمسا ،يما در سطح نظر يبرا
و تمام  يان برداشتن کار مزدياز م يحزب کارگران آلمان برا: شد که يم

د يتول يها يس تعاونين راه خواهان تاسيکند و در ا يمبارزه م يطبقات يها تفاوت
ت ين جهت حمايدر ا يدر سطح کشور است، و از هر اقدام يو صنعت يکشاورز

  .داشتند ياعتراض نم يبرا يمحل گونه  چيها ه يکند، السال يم

                                                 
هاي  پردازان سوسياليست سياستمدار و تاريخ نويس فرانسوي که از نظريه ۱۷۹۶-۱۸۶۵بوشه  – ۱

 .م .رفت مسيحي به شمار مي
 w.bracke, der lassalelsche vorschlag braul nschweig,1973:به.ک.ر – ۲
 .م .زنامه نگار دمکرات مسلک آلماني بوديک رو ۱۸۲۰-۱۸۹۷گوگ  – ۳
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ق يک طبقه، از طريکارگر به عنوان  ي طبقه يدر برنامه از سازمانده پنجم،      
 ياساس ي ک نکتهين يکه ا امده است، حال آنين ي، ذکريکارگر يها هياتحاد

ق آن يا است که از طريپرولتار يواقع يک سازمان طبقاتيه يرا اتحادياست، ز
رد و در آن کارگران خود را يگ يه شکل ميسرما کارگران با ي مرهمبارزات روز

هم، ) يس کنونيمثل پار( طين شرايتر يان ارتجاعيو حتا در م دهند يآموزش م
گونه  نيت روزافزون ايبا در نظر گرفتن اهم. ستيسر نيدرهم شکستن آن م

رفت و  ياز آن در برنامه م يبود که ذکر يبه نظر ما ضرور ها در آلمان، سازمان
  .شد يمنظور م يآن در سازمان حزب يبرا ييتا جاد حيشا

ها  يت الساليطرفداران ما صورت گرفت تا رضا ين اقدامات از سويا يتمام      
ها تنها  آن تن دادند؟ ينينش ها به کدام عقب يدر مقابل، السال يجلب شود، ول

ه ک در برنامه گنجانديدمکرات" ناروشن و صرفا يها خواست يحاضر شدند که مشت
س وجود دارد ييکه در سو" م مردميمستق يانتخابات با را"چون  ييها شود، خواست

محتمل آن  يها دهيش از فايآن ب يها انيک مد روز است و زي تر بيشامروزه  و
 يگريا حالت ديد قضايشد، شا يت مردم مطرح ميريخواست مد يالبته اگر م. است

به  .ستيمشهود ن يآزاد رط نخستاز ش يبه عالوه، در برنامه ذکر. کرد يدا ميپ
تمام  يد برايک صاحب منصبان بايک يئله ذکر نشده که سن ميگر، ايعبارت د

. ، مسئول باشندمتعارف ين قانونيها و برحسب مواز اعمال خود در مقابل دادگاه
ل ياز قب -براليبورژوال يها مرسوم برنامه يها ن که گنجاندن خواستيم از ايبگذر
آور  رتيتا چه حد ح يکارگر ي ک برنامهيدر  -وجدان يزادعلوم و آ يآزاد
  .است
در مفهوم . ل شده استين برنامه، دولت آزاد مردم به دولت آزاد تبديدر ا      

عمل  ياست که در مقابل شهروندان خود از آزاد يآن، دولت آزاد دولت يدستور
همان دولت ن مفهوم، دولت آزاد يگر سخن، در ايکامل برخوردار باشد، به د
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نه وگ نيا گنجد، يس که در مفهوم متعارف نميپس از کمون پار. است ياستبداد
مفهوم " ها دائما ستيآنارش. شد يحذف م" د از برنامه کاليدولت با ي مطالب درباره

ه يمارکس در کتاب خود عل که آندند، حال يکش يرا به رخ ما م" دولت مردم"
اعالم کرد که با آغاز نظام " شخصاست ميفست کمونيز در مانيپرودون و ن

د خواهد شد يخود مضمحل و باالخره ناپد يدر جامعه، دولت به خود يستياليسوس
ان يگذرا است که در جر ينهاد جا که در دوران انقالب، دولت در حکم از آن

رود، لذا سخن گفتن از  يدشمن به کار م يسرکوب و کنترل قهر يمبارزه برا
ا کماکان يکه پرولتار يتا زمان. ستيجز تکرار مهمالت ن يزيچ" دولت آزاد مردم"

در جهت سرکوب  که بل يکند، هدف آن نه در خدمت آزاد ياز دولت استفاده م
دولت در دستور روز قرار  يکه سخن گفتن از آزاد يزمان" قاي، و دقدشمنان است

ا ن خاطر ميبه ا. نخواهد داشت يگر وجود خارجيرد، دولت در آن زمان ديگ
استفاده شود،  Gemeinwesenي مفهوم دولت، واژه يم که به جايکن يشنهاد ميپ

  .را مستفاد کرد" کمون" يتوان همان مفهوم فرانسو يم ين واژه به خوبيچرا که از ا
است که به  ياصطالح مشکوک" ياسيو س ياجتماع يحذف هرگونه نابرابر"      
ن دو کشور، دو منطقه و حتا دو يب. نشسته است "يمحو هرگونه تفاوت طبقات" يجا

توان در جهت  يچه موجود خواهد داشت، و گر ينابرابر ينوع واره هممحله، 
. ستيسر نيان برداشتن کامل آن ميگام نهاد، از م ين نابرابريل ايف و تعديتخف

ها  از ساکنان جلگه يمتفاوت گي زنده طيشرا واره هم ۱نيآلپا ي ساکنان منطقه
به  يستياليسوس ي از جامعه يفرانسو ي ک جانبهي ين تلقيا ي شهير .خواهند داشت

گرچه . است" ،ي، برادري، برابريآزاد"ها، همان شعار کهن  ين برابريعنوان سرزم
 يخود موجه بود، ول يو مکان يط زمانياز تکامل و در شرا يا ن شعار در مرحلهيا

، پشت يستياليسوس ي هياولمکاتب  ي ک جانبهيد آن را مانند تمام نظرات يامروزه با
                                                 

 .م .منظور مناطق کوهستاني سلسله جبال آلپ در اروپا است – ۱
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 يجاد سردرگميارها، اگونه شع نيرواج ا ي جهيک سو، تنها نتيرا از يز سر گذاشت،
ان مطلب يب يبرا يتر قيدق يها وهيگر، امروزه شيد يدر اذهان مردم است، و از سو

  .به دست آمده است
را  آن ي لمهن برنامه، کلمه به کينگارش ا ي چهره يگرچه به لحاظ سبک مغلق و ب      

البته . ن نکات بسنده خواهم کرديبه ذکر هم" فعال يتوان مورد انتقاد قرار داد، ول يم
مارکس  رد، نه من و نهيب قرار گين برنامه چنان است که اگر مورد تصويسرشت ا

د قرار ييرا که بر اساس آن استوار گشته باشد، مورد تا يم توانست حزبيگاه نخواه چيه
م، مورد تامل و تعمق ين اتخاذ کندر قبال آ" علناد يرا که با يموضع" دابع که بلم، يده

 ي در نظر داشت که در خارج از آلمان ما مسئول هر قدم و گفته ديبا. م داديقرار خواه
مثال، از کتاب  يبرا. ميشو يال دمکرات کارگران آلمان شناخته ميسحزب سو

گو و مسئول هر  که ما پاسخ ديآ يمن بر يسم، چنين تحت عنوان دولت و آنارشيباکون
 Denokaatsches ۱بکنشت از زمان آغازيم که ليهست يا سرانه سبک ي گفته

wochenblatt جا تمام  نيکنند که ما از ا ين تصور ميمردم چن. بر زبان آورده است
م که يدان يم يبه خوب شما و من هر دو، که آنحال  م،يکن يت ميرا هدا) اعمال حزب(

م، يکرد يم يهم دخالت" م و اگر قباليحزب ندار يدر امور داخل يچ دخالتيه "ما عمال
نظر ما حزب مرتکب  بود که از نقطه يا يح اشتباهات نظريدر جهت تصح" عمدتا

ک نقطه عطف است و به ين برنامه در حکم يد که ايد خود بدانيشما با يول. شد يم
سر باز  رديکه آن را بپذ يمورد حزبت در ياز قبول هرگونه مسئول" ن لحاظ ما جبرايهم

  .م زديخواه
                                                 

ات کارگران آلمان بود که به ياز نشر يکي) کيدمکرات ي هفته نامه(ش وخن بالت يدمکرات – ۱
نقش  ن هفته نامهيا. شد يمنتشر م ۱۸۶۹تا  ۱۷۶۷ن سال يک بيبزيبکنشت در شهر اليل يريسردب
، در ۱۸۶۹در سال . ال دمکرات کارگران آلمان به عهده داشتيش حزب سوسيدايدر پ يمهم

. ن شد و ولکستات نام گرفتييحزب تع ين هفته نامه به عنوان ارگان مرکزيزناک ايآ ي کنگره
 .نوشتند ين روزنامه مقاله ميا يمارکس و انگلس گاه برا
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 يول. آن است يتر از اعمال واقع ک حزب کمي يرسم ي ت برنامهياهم" معموال      
افرازد تا  ياست که حزب م ينيد در حکم پرچم نويجد ي ک برنامهيبه هر حال، 

د يباگاه ن چيک حزب هي ي ن، برنامهيبنابرا. جهان خارج بر آن اساس قضاوتش کند
در . به پس باشد يگام -زناک بوديآ ي اس با برنامهين برنامه در قيطور که ا آن –
ن برنامه و يز نسبت به ايگر را نيد يالعمل کارگران کشورها د عکسين حال، بايع
  .سم مدنظر داشتيست آلمان در مقابل السالياليسوس يايم شدن پرولتاريز تسلين

ک سال يش از ي، بديد آيپد )ن برنامهيا(اس که براس يبه اعتقاد من وحدت      
 يد تن به تکرار احکام الساليحزب ما با ين مغزهايتر ا زبدهيآ. دار نخواهد مانديپا

ن يبه ا طور چهخود شما  بدهند؟" مساعدت دولت"و " ن مزدهايقانون آهن"از قماش 
ها  دم آنبدهند، مر ين کاريد؟ حتا اگر متفکران حزب هم تن به چنيا کار تن داده

قدر در مورد  ها همان ينان دارم که السالين حال، اطميدر ع. را مسخره خواهند کرد
ک پوند گوشت ي يبرا يهودي ۱لوکيکه شا خواهند کرد يپافشار ها ن نکتهيهم

گذر ما تنها  ن رهيگر انشعاب خواهد شد و در ايب بار دين ترتيبه ا! کرد يم يپافشار
. ميا ساخته" مند شرافت"گر يها و شرکاء را بار د تلکهها و هاسن کلورها و  هاسلمن

 ياسيخواهد شد، حزب ما بکارت س يت الساليف ما و تقوين انشعاب باعث تضعيا
گاه نخواهد توانست با تمام قوا به مبارزه  چيگر هيخود را از دست خواهد داد و د

پرچم خود قرار ها را در صدر  آن يبپردازد، چرا که خود زمان يم الساليه مفاهيعل
ها تنها حزب  گر ادعا کنند که حزب آنيها بار د يداده است، و باالخره اگر السال

 يت ادعايدر حما يسند ن برنامهيداران ما بورژوا هستند، ا است و طرف يکارگر
ها در آن  يالسال ياز سو يگ هبرنامه جمل يستياليسوس اقدامات. آنان خواهد بود

را  يخرده بورژواز يدمکراس يها حزب ما تنها خواست که آنگنجانده شده، حال 
                                                 

ي  اثر شکسپير است که در پرده shylockنيزي ي تاجر و هاي نمايشنامه يکي از شخصيت – ۱
  .م .شود در صحنه ظاهر مي يکم
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از  ين برنامه به عنوان بخشيکه در هم يا يخرده بورژواز بر آن افزوده است،
  .شده است داد قلم" يارتجاع ي توده"

ن نامه را يا ي انهيتصور شود که قصد ارسال مخف يخواستم به نادرست يچون نم      
ل، به عنوان يآور که شما را در يکم نيتا ا اشتمآن را نزد خود نگه د ام، داشته

از  يا ش نامهيپ يچند. سمارک، از زندان آزاد کننديروز تولد ب بزرگداشت سال
خود را در مورد برنامه اظهار داشته  ياديبن يدهايز ترديد که در آن او نيبراک رس
او  يبرا ن نامه را نخستين خاطر، ايبه ا. ات ما را بدانديل بود نظريبود و ما

 يا ب، نوشتن نامهين ترتيشما ارسال دارد تا به ا يآن را برا "فرستم که او بعدا يم
 ي نامه. هم نوشتم ۱رام يپروا برا يپرده و ب يق را بيحقا. او الزم نباشد يجداگانه برا

ک کلمه هم ياو تا کار از کار نگذشته بود حتا . بکنشت فرستادميل يهم برا يمختصر
حال ( ن خاطر هرگز او را نخواهم بخشوديما ننوشت و به ا يانات برايجرن يدر مورد ا

ات اطالعات را در يکردند که او جزئ ين مدت فکر ميگران در ايد آن که رام و
ن بوده و مکاتبات يشه هميبکنشت هميالبته سبک کار ل). دسترس ما قرار داده است

بار  نيا يشده است، ول يجا ناش نيز از هميز من و مارکس با او نيآم متعدد و مجادله
  .م کردينخواه يراه هموجه با او  چيکرده و ما به ه يستيناشا" کار واقعا

م کرد يخواه گي زندهد، البته با هم يجا بگذران نيا" د تا تابستان را حتمايبده يبيترت      
پس " عدتام، که قايا برويم به کنار دريتوان يدو روز هم م يکي و اگر هوا مساعد باشد،

  .د خواهد بوديار مفيتان بس يشما در زندان برا ياز اقامت طوالن
  .ا.دوستانه ف يها با سالم

کرده که آدرس آن به شرح  نقل مکان يديبه آپارتمام جد" رايمارکس اخ يراست      
  :ر استيز

MAITLENO PARK. CRESCENT, NORTH- WEST, 41, LONDON 
                                                 

به عضويت هيئت تحريريه  ۱۸۷۵هاي آلمان بود که در سال  رام يکي از سوسيال دمکرات – ۱
 .م .ارگان حزب سوسيال دمکرات در آمد
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  يکائوتسک.انگلس به ک ي هنام                          
  ۱۸۹۱ه يست و سوم فوريلندن، ب      
. ديا افت کردهيروز مرا دريپر ي کات عجوالنهيتبر "قاعدتا: ريعز يکائوتسک      
همان  يعنيمان،  مشترک ي مورد عالقه ي رامون مسئلهياست به بحث پ تر به
  .مي، بپرداز۱مارکس يها ادداشتي

ار دشمنان ما قرار خواهد داد، يدر اخت يها سالح تادداشين يکه ا م آنيب      
 يها عهيرها و شايها به تعب نهيزم ي ن روزها در همهيگرچه ا. اساس از آب درآمد يب
ن يها در مخالفان ما ا ادداشتين ير اين حال تنها تاثيشود، با ا يدامن زده م يديپل

با خود " ها قاعدتا آن. وندزده ش يامان حزب ما شگفت يب ن انتقاد از خوديبود که از ا
د از چه قدرت ياورد، بايرا ب ين انتقاديکه بتواند تاب چن يحزب: نديگو ين ميچن

م يکه برا ييها سطور روزنامه يتوان از البال ين نکته را ميا! برخوردار باشد يدرون
که در  ييها گر روزنامهيو د) رمشان سپاسگزا و در ضمن به خاطر ارسال( يفرستاد

ن يجز ا يزين سند چيقت هدف من از انتشار ايدر حق. بود، استنباط کرد دسترس
 از اشخاص يدر برخ" ن سند احتمااليدانستم که چاپ ا يم يمن به خوب. نبود
اجتناب  ير منفين تاثيبه اعتقاد من، ا يول خواهد گذاشت، يبه جا يمنف يريتاث

رات يتاث(از  تر بيشراتب ن سند را به ميا يمحتوا) ارزش( و به عالوه ر بوديناپذ
ن سند را يا) انتشار(دانستم که حزب تاب تحمل  يم چنين هم. دانستم يآن م) يمنف

را  ييپروا يتواند زبان ب يم يزنم که امروزه هم به خوب يخواهد داشت و حدس م
ن نامه به کار رفته بود درک و تحمل کند، و يش در نگاشتن ايکه پانزده سال پ

م يش قدرت خواهين آزمايبه ا يدانستم با غرور و سرافراز يمن که يباالخره ا
 ين کاريداشت؟ چن ين کاريگر چنيکدام حزب د: گفت ميست و خواهينگر

                                                 
 .م .منظور همان نقد برنامه گوتا است - ۱
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و   ARBEIATER-ZEITUNG يتيو و يساکسون يها روزنامه ي به عهده" ظاهرا
ZURICHER POST۱ واگذار شده است.  

ت چاپ رساله را به عهده يولمسئ NEUE ZEIT۲ ي ن که در شمارهيالبته ا      
ه از يک اوليد که تحريفراموش نکن يد کمال لطف شماست، وليد، مويا گرفته

ن خاطر، تمام ين کار وادار کردم و به ايمن شما را به ا يمن بود و تا حد يسو
ات، اختالف يممکن است که در مورد جزئ واره همالبته . رميپذ يها را م تيمسئول
  .باشد وجود داشته يينظرها

تز نکات يام و حتا اگر د ر دادهييبود تغ ۳تزيچه مورد اعتراض شما و د من هر آن      
نه ين زميکنم در ا يفکر م. ر آن بودمييکرد، حاضر به تغ يد ميز قيرا ن يگريد

که برنامه، مورد بحث قرار گرفت،  يالبته زمان. ام انعطاف خود را به شما نشان داده
                                                 

هايي در  ، نامه۱۸۹۱سوسيال دمکراتيکي است که در فوريه هاي  ي انگلس به روزنامه اشاره – ۱
  :ها عبارت بودند از اين روزنامه. ي گوتا به چاپ رساندند تاييد نقد برنامه

اين روزنامه، ارگان حزب سوسيال دمکراتيک :  ARBITER ZEITUNGآربيتر زايتونگ 
 نخست هاي در سال. شد و آدلر سردبير آن بود در وين چاپ مي ۱۸۸۹اتريش بود و از سال 

 .هايي از انگلس را منتشر ساخت ي نود قرن نوزدهم، اين روزنامه مقاله دهه
ي سوسيال  روزنامه : SACHISS CHE ARBITER ZEITUNGساکيس آربيتر زايتونگ 

ي نود،  شد و در اوايل دهه ، در شهر درسدن چاپ مي۱۹۰۸تا  ۱۸۹۰دمکراتيک آلماني بود که از 
 .بود" جوانان"نارشيستي ارگان گروه شبه آ

 ۱۹۶۳تا  ۱۸۷۹ي سوسيال دمکراتيک که از سال  روزنامه:  ZURICHER POST زوريکر پست
  .شد در شهر زوريخ منتشر مي

ارگان تئوريک حزب سوسيال دمکرات آلمان  DIE NEUE ZEITداي نووي تسايت  – ۲
، مقاالتي از ۱۸۹۴تا  ۱۸۸۵ي ها شد و بين سال در شهر اشتوتگارت منتشر مي ۱۹۲۳تا  ۱۸۸۳که از 

  .انگلس را به چاپ رساند
گذار بنگاه  هاي سرشناس آلمان و بنيان يکي از سوسيال دمکرات DIETZ ۱۹۲۲-۱۸۴۳ديتز – ۳

 .م .ها بود انتشاراتي سوسيال دمکرات
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 ي بارهمارکس را در يها ادداشتي( يکرد که نکات اصل يجاب ميمن ا ي فهيوظ
افت که ي يتر بيشضرورت  يزمان" فه مخصوصاين وظيا. به چاپ برسانم) آن
ن ياز ا ييها بخش ، بدون سر و صدا"۱هال"بکنشت، در گزارش خود به کنگره يل

کرد  لق خود رفتارنوشته را مورد استفاده و استناد قرار داد و با آن هم چون ملک ط
چون مارکس . از نکات آن به مجادله پرداخت يبدون ذکر نام، با برخ و حتا
کرد،  يشده را افشاء م يکار ات دستين نظري، ايبا استناد به مطالب اصل" قاعدتا

متاسفانه در آن زمان . بزنم ين کارياو دست به چن يمن بود که به جا ي فهيوظ
  .افتميفراوان آن را  يجوو ز جستنداشتم و تنها پس ا اسناد الزم را در دست

 يتنگ د که ببل به شما گفته که برخورد مارکس با السال موجب دليا نوشته      
 ين افراد، داستان واقعيد که ايد بدانيشما با يول .ن باشديد چنيها شده است، شا يالسال
. است ها صورت نگرفته مطلع ساختن آن يبرا يهم برا ياقدام" دانند و ظاهرا يرا نم

ت بود ين واقعيدانند که اسم و رسم السال تنها حاصل ا يها نم ست اگر آنيگناه من چ
قات مارکس يبه السال اجازه داد که حاصل تحق" ن دراز، عمالايسال يمارکس برا که

 چندانی يان، چون دانش اقتصادين ميآثار خود جا بزند و السال هم در ا يرا به جا
ف يد به وظايآثار مارکس با يمن به عنوان وص .ف کرديرقات را تحين تحقيا نداشت،

  .خود عمل کنم
ن يگرچه در دوران قوان. وستيخ پيش السال به تاريست و شش سال پيب      

باالخره زمان آن فرا  يشد، ول ييها تياز او دچار محدود يخي، انتقاد تار۲ياضطرار
                                                 

 .ک هال ارائه کرديال دمکراتيسوس ي به کنگره يبکنشت گزارشيل – ۱
. اجرا در آمد ي در آلمان به مرحله ۱۸۷۸اکتبر  ۲۱ها در  ستياليه سوسيعل يقانون اضطرار – ۲
را منع  يات کارگريو نشر يا توده يها ک، سازمانيال دمکراتيالت سوسين قانون تمام تشکيا
ه يعل ياديز يضبط و سانسور شد و فشارها يستياليات سوسين قانون، نشريبرحسب ا. کرد يم

وارد  يکارگر يا توده جنبش يکه از سو ييشارهابه لحاظ ف. ها وارد آورد ال دمکراتيسوس
 .ن قانون لغو شديا ۱۸۹۰اکتبر  يکمآمد، در 
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ال در مقابل مارکس روشن ت السيخ قضاوت خود را اعالم کند و موقعيده که تاريرس
  .گردد
ل ياو را تجل يالسال را کتمان و مقام واقع يواقع ي که چهره يا اسطوره      

رغم هرگونه  به. دياز اعتقادات ثابت حزب در آ يکيتواند به صورت  يکند، نم يم
او  يخيما در مورد خدمات السال به جنبش، به هر حال نقش تار ياستنباط احتمال

ب را به دنبال دارد، يفر ست در هر قدم السال عوامياليالسال سوس .م استمبه" کامال
از پشت نقاب السال  واره هم ۱Hatzfeltهاتزفلت ي از پرونده که يالسال
ل در يله، همان تمايد، همان خباثت در انتخاب وسينما يو فعال رخ م يچ التيتشک

توانند به عنوان  يکه م يافراد مشکوک و فاسد ي محصور کردن خود در حلقه
او تا سال . رند و بعد رها شوند، در رفتار او مشهود استيله مورد استفاده قرار گيوس

ن يهم( بود يد بناپارتيالت شديبا تما يک دمکرات مبتذل پروسي، در عمل ۱۸۶۲
، يمشخص" و ناگاه به علل کامال) مکرد يم يبه مارکس بررس او را يها اواخر نامه

تر از دو  تنها پس از گذشت کم. ک نموديت و تحريروع به فعالر جهت داد و شييتغ
ت کنند و يحما يه بورژوازياو خواستار آن شد که کارگران از سلطنت عل سال،

ت شباهت يز از لحاظ شخصيسمارک نيرا بيسمارک زد، زيبا ب يباز سهيدست به دس
آورد  يشانس نم ها چنان بود که اگر السال سهين دسيابعاد ا. به السال داشت ياديز

در . انت به جنبش در انتظار او نبوديجز خ يبدون شک فرجام ،۲شد يو مضروب نم
که از مارکس اقتباس کرده، آن  يدرست ينظرها السال، نقطه يغاتيتبل يها نوشته

                                                 
 ۱۸۵۶تا  ۱۸۴۶ يها ن ساليلد است که السال بيهاتسف يطالق کنتس سوف ي اشاره به پرونده – ۱

، راه يدار اشراف سابقه يها خانواده ياز اعضا يکيالسال در دفاع از . ل او در دادگاه بوديوک
 .ه کرديده تشبيت آنان را به مبارزات مردم ستمديد و موقعيغراق گزا
ي آن جان خود را از  ي انگلس به يک دوئل عشقي است که السال در نتيجه اشاره" ظاهرا – ۲

 .م .دست داد
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ن دو را از يتوان ا يم يخته که به سختير اغلب غلط خود او در آميچنان با تفس
از کارگران که از قضاوت مارکس در مورد آن بخش . ص داديگر تشخيد کي

ن يشناسند و ا ياش م تياند، تنها السال را در دو سال آخر فعال ر شدهيگ السال دل
به لحاظ وجود  "صرفا يول. نگرند ين مياعجاب و تحس ي دهيدو سال را هم تنها از د

ن بود که م ي فهيوظ. ار کنديتواند سکوت اخت ينم يخيها، انتقاد تار گونه تعصب نيا
ن کار صورت يبختانه ا نظر مارکس را در مورد السال روشن کنم و خوش باالخره

 يگريد يبه عالوه، خودم کارها. حالم خوش" کامال" الن لحاظ، فعيگرفت و از ا
مارکس در مورد  يپروا ين قضاوت بيکنم که انتشار ا يدارم و فکر مدر دست 

ن يز جرات خواهد داد که در ايگران نيد خود موثر خواهد بود و به يالسال به خود
جبور خواهم نخواهد بود و م يزيجاب کند، راه گريط ايالبته اگر شرا. راه گام نهند

  .ان بخشميالسال پا ي شه، به اسطورهيهم يک باره و برايشد که 
بلند شده و  ييشتاک، سروصداهايها، در را يگ هجالب است که تاز" واقعا      

ن روح يا ايآ .اند را طلب کرده) ديعصر جد( Neue zeitت يتسا يسانسور نو
گر حلول ياست که بار د يستيالين ضد سوسين گروه در دوران قوانيا يکتاتوريد

ن يا اي، )عمل در آمد ي به مرحله يا ستهيبود و به نحو شا يو آن زمان ضرور(کرده 
چه " ال، واقعابه هر ح است؟ ۱ترزيفون شوا يميسازمان منضبط قد از يادگاريکه 
از شر قانون  ييپس از رها آلمان را، يستيالياست که علم سوس يدرخشان ي دهيعق

م که طراحان و يدر آور يا تازه يستيالياد قانون سوسيسمارک، به انقيب يستياليسوس

                                                 
 يآلمان بود و مدت جنبشها در  ياز سردمداران السال يکي ۱۸۳۳- ۱۸۷۵ترز يشوا – ۱
او با . ن فرقه را به عهده داشتيالت اين تشکيتر هماز م يکياست ير) ۱۸۷۱-۱۸۶۷(
 ي، هنگام۱۸۶۲ونال اول مخالف بود و باالخره در سال يالت به انترناسين تشکيا وستنيپ

 .م .ديالت اخراج گردين تشکيافشاء شد، از ا يکه ارتباطش با مقامات حاکم پروس
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ه، درختان يدر مورد بق. ال دمکرات هستنديهمان مسئوالن حزب سوس ان آن،يمجر
  .۱نديتوانند در آسمان برو ينم

منتظر  .ر قرار نداديمرا چندان تحت تاث vorwarts ۲وروارتس روزنامه ي مقاله      
 ين لحن ممکن، پاسخيتر گاه به دوستانه ع خواهم ماند و آنيبکنشت از وقايشرح ل

نادرست  ي وروارتس تنها چند نکته ي البته در مقاله. هر دو ارسال خواهم کرد يبرا
ع، يم و وقاين که ما خواهان وحدت نبوديجمله ا از(د اصالح شود يهست که با

د قرار ييد مورد تايز باين يدر مقابل، نکات) رهياشتباه مارکس را به اثبات رسانده و غ
خواهم کرد، مگر آن که البته  يافته تلقين پاسخ، بحث را خاتمه يالبته با ا. رديگ

  .بحث کند ي د و مرا وادار به ادامهيوارد آ يا حمالت و اتهامات تازه
و  يت خصوصيد که دست اندرکار نوشتن منشاء خانواده، مالکييز بگويبه دت      

  !گر خواسته استيد ي سه مقدمه ۴شريامروز هم ف. ۳دولت هستم
                                                 

  :المثل آمده است در متن آلماني، اين ضرب – ۱
Es ist dafur gesorgt, dass die baume nicht in dem himmel 

ي سوسيال  يک روزنامه uorwarts Berliner volksblattوروارتس برلينر ولکسبالت  – ۲
تحت همين عنوان انتشار  ۱۸۹۱تاسيس شد و تا سال  ۱۸۸۴دمکراتيک آلماني بود که در سال 

اي  اشاره به سرمقاله. شد ، ارگان مرکزي حزب سوسيال دمکرات آلمان۱۸۹۱يافت و از سال 
در اين روزنامه به چاپ رسيد و در آن نارضايتي گروه  ۱۸۹۱ي  است که در سيزدهم فوريه
ي گوتا و ارزيابي او از  هاي انتقادي مارکس از برنامه ها از يادداشت پارلماني سوسيال دمکرات
 .نقش السال بيان شده بود

 .م .ت چاپ چهارم اين اثر بودي مقدما در آن زمان، انگلس مشغول تهيه – ۳
دبير هئيت اجراييه حزب سوسيال دمکرات آلمان  ۱۸۹۳تا  ۱۸۹۰بين سال  ۱۸۵۵-۱۹۲۶فيشر  – ۴

  .م .رفت ي اصلي بنگاه انتشاراتي حزب به شمار مي گرداننده ۱۹۰۳تا  ۱۸۹۳بود و از 
مبني بر منتشر ، فيشر انگلس را از تصميم دبيران حزب ۱۸۹۱ي  ي مورخ بيستم فوريه در نامه

گفتارهايي براي اين  ساختن سه اثر مارکس و انگلس مطلع ساخت و از او تقاضا کرد که پيش
 ۲۰۲۰                                                 .تهيه کند آثار


