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 این جزوه از نوشتنِهدف  

سیاسی  زیادی را دیده ام که عالقه مند هستند تا از مسایلِ دوستانِ

مارکسیستی یِ  رسیدن به این آگاهی مطالعه برایِاه شوند و گو اجتماعی آ

سیاسی، یِ  عمومی در زمینه اطالعاتِ کمبودِ را آغاز کرده اند. اما به دلیلِ

اند. این رفقا مطالعه شان ناتمام فلسفی و اقتصادی با مشکل مواجه شده 

، رزا لِنین، اِنگِلسمارکیستی)مارکس،  عِرجَمَ بِتُکُ مطالبِ مانده و از درکِ

گشته و به همان نی و...( عاجز شده اند. سپس نا امید زَلوگزامبورگ، بیژن جَ

خود در مورد  قدیمیِیِ  پا افتاده دست و پا شکسته و پیشِ اطالعاتِ

 اکتفا نموده اند. "کمونیسم"و  "سوسیالیسمِ علمی"

شان نبوده و  پیرامونِ االتِؤاین رفقا پس از مدتی قادر به پاسخ گویی به س

لذا دست از بپردازند.  "روز مسایلِ" و علمیِسیاسی  نمی توانند به تحلیلِ

تصور  خود مطالعاتیِ کشیده و مارکسیسم را آرمانی باالتر از حدِمبارزه 

با سواد هم  که البته این روز ها استادِ)ها دانشگاه نموده و آن را به استادانِ
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کران فِ ، پروفسور ها و روشنْ(ایران به ندرت یافت می شود هایِ در دانشگاه

آیا مارکسیسم یا همان مارکسیسم است؟ آیا عیب از  حواله می دهند.

 اسخِفهم است؟ پ جامعه قابلِ خاصی از افرادِ تعدادِ برایِ سوسیالیسمِ علمی

 است؟ "منفی"ما به این سوال

 رفقا:

واژه گان و  دارایِ سیاست، فلسفه، اقتصاد، صنعت و ...(هر رشته از علم)

مخصوص به خودش است که اگر آن ها را نشناسیم و از آن ها آگاه  تعاریفِ

آن رشته دست بزنیم مطمئناً  تخصصیِ بِتُکُیِ  نباشیم و در آغاز به مطالعه

  مشکل خواهیم شد. دچارِ

که در  (هم گفته می شود سوسیالیسمِ علمیمارکسیسم)که کمونیسم یا 

 مستثنا نیست.مدرن است نیز از این قاعده  جهانِیِ  حقیقت علمِ مبارزه

( "مذهب ها"عقب مانده تر،  عدِدیگر مکتب ها)یا در بُ مارکسیسم بر خالفِ

 جهان دارد و به جای استفاده از جذبِ برداشتی علمی و منطقی از تحوالتِ

احساسی و عاطفی، از آگاه ساختن، بحث، تحقیق و  تبلیغِیِ  افراد به وسیله

 علمی استفاده می کنند.یِ  مطالعه
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سه  ن اجتماعی که مربوط بهواژه گان این آرما پس بایستی ابتدا تعاریفِ

 مطالعهشناخت سپس به سیاست و فلسفه است را ، اقتصادِ سیاسییِ  رشته

 دست زد. )مارکسیسم(کمونیسم نظریه پردازانِ آثار و کُتُبِیِ 

سه منبع و سه جزء(  لِنیناصلی)یا به قول و. ا. یِ  سه پایه دارایِمارکسیسم 

 است:

جهان ( Dialectic Materialis)"دیالکتیک ماتریالیسمِ"یِ  فلسفه -3

به وجود آمد  دالیلِتاریخی که در بررسی یِ  مادی گرایانه یِبینِ

 می پردازد. "حرکت"علمیِ  بشری از دیدگاهِیِ  و جامعهطبیعت 
تاریخ  طبقاتی از آغازِ هایِ نظام پیدایشِ علمیِ بررسیِ)اقتصادِ سیاسی -2

بعد سوسیالیستی و  سرمایه داری و هدف آن رسیدن به نظامِ تا نظامِ

 (کمونیستی.یِ  بی طبقه [جامعه یِ]آن نظامِ از
 علیهِ  مبارزه  طبقاتی)که روش و دلیلِیِ  سوسیالیسم و مبارزه -1

سوسیالیسمِ کارگری،  هایِ دیدگاه مایه داری، تحلیلِسر استثمارِ

یِ  کارگر در دنیا و ارائهیِ  انقالبیِ طبقه جنبشِ هایِ دیدگاه تفسیرِ

سرمایه داری  و بشریت از ستمِ کِشانزحمتْ رهایی  برایِراهِ حل 

 (است
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کنم که در  مهم جلب می شما را به این موضوعِ و توجهِ

 دو پایه)جزءِ( دیگر مارکسیسم)کمونیسم( هیچ کدام از این سه پایه بدونِ

 ما سازمان معنی نداشته و ناقص است. جالب این است که بدانید در کشورِ

و از  ،ها پایهیکی از این  ا حذفِواسته اند بخود خ ی بوده اند که به خیالِهایِ

( استفاده اقتصادِ سیاسیطبقاتی و یِ  دیگر)مبارزهیِ  آن دو اصل و پایه

 خدا پرستانِ هایِ سوسیالیست ست رسیدند)مانند حزبِن بَکنند یا به بُ

این اصول، یِ  هر سهمسیری به این نتیجه رسیدند که  یا پس از طیِ (ایران

آن یِ  هستند)نمونهامروز در جامعه یِ  مبارزه علمِیِ  تشکیل دهنده

سوسیالیسم و  آن با قبولِ نیان گذارِکه بُ است سازمانِ مجاهدینِ خلقِ ایران

دست زدند و در عوض به نوعی  "ماتریالیسم" به حذفِ اقتصادِ سیاسی

دومِ سازمان  نسلِ نهایت فعاالنِ مذهبی قرآن آویزان شدند، اما دریِ  فلسفه

مذهب قادر  ماتریالیستی و ردِ تفسیرِ علمی بدونِبه این نتیجه رسیدند که 

سازمانِ مجاهدینِ  "راه نیستند و از این سازمان انشعاب نمودهیِ  به ادامه

 3131را ایجاد کردند و در سال  "یستلِنینمارکسیست  خلقِ ایران

کارگر را یِ  طبقه آزادیِ برایِپیکار  مارکسیستی با نام سازمانِسازمانی 

 (بنیان نهادند.
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 The Manifesto ofکمونیست) )بیانیه(" مانیفستِ" کتابِ

Communist)  معروف ترین کتابِ "سرمایه" کتابِرا می توان بعد از 

 هایِ در این کتاب اصول و دیدگاه کمونیستی)مارکسیستی( نامید. مرجعِ

 را( جنبشِگر/ ریشه گَرادیکال ها)ریشه نِ کمونیست ها و فعاالنِ جهانیِ

 کارگری به طور واضح شرح داده شده است.

کلمه ها و واژه ها  معنیِ کتاب و آوردنِ متنِیِ  تفسیر شده من با شرحِ

 برایِاین کتاب را  ( در جلوی همان واژه سعی نموده ام تا فهمِ ) در

یِ تکیه  برایِعزیز هر چه آسان تر کنم.  و نو آموزانِ زحمتْ کِشانکارگران، 

در آن زمان در بعضی از قسمت ها نویسنده گان  منظورِ تر و رساندنِ بیش

ام تا  قرار داده» « قول ها را در  قول نموده ام. نقلِ کتاب نقلِ اصلیِ از متنِ

»  درونِ هایِ واژه از طرفی معنیِخودم مشخص شود.  آن ها با تفسیرِ تفاوتِ

من نوشته شده است.  مشخص کرده ام که بدانید معنی از طرفِها را با] [ «

 توسطِ مانیفستِ کمونیستیِ  ترجمه شده این جزوه از متنِ نوشتنِ برایِ

( 3191-آگاه بادیان)انتشاراتِد عِمرتضوی و دکتر محموِ آقایان حسنِ

 استفاده شده است.

 3198چهرازی/ اردیبهشت  مزدکِ
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مانیفستِ "یِ  نگارش و ترجمه توضیحاتی مختصر در موردِ

 "کمونیست

 3989 در سالِ (manifest«))بیانیه( کمونیستمانیفستِ» کتابِ

 کارگریِ جنبشِ دو رهبرِ توسطِخورشیدی  3321میالدی مطابق 

دریش رِفِ»و  Karl Marx«کارل مارکس» جهان یعنی کمونیستیِ

این کتاب در واقع روشن  شده است.نوشته  Feredrich Engels«اِنگِلس

یِ  حادیهات»سازمانی به نام  مبارزاتیِ-علمی-فکری نظراتِیِ  کننده
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 آلمان قرار داشت اما به کشورِ آن در کشورِ بود که مرکزِ «کمونیست ها

 مختلفِ هایِ کشور هایِ کمونیستکارگران و  بینِتعلق نداشت و در  خاصی

 کرد. یفعالیت م هلند، نروژ، ایتالیا و...(تان، اِنگِلساروپا)از قبیل 

دنیا چون یِ  زنده هایِ زبان این سال ها به اکثرِ این کتاب در طولِ

ی، سفرانسوی، انگلیسی، روسی، ترکی، استانبولی، پرتغالی، ایتالیایی، فار

 کردی و... ترجمه شده است.

 فارسیِ مانیفستیِ  ترجمهیِ  تاریخْ چه

یی دارد که بد نیست به آن  چه تاریخْاین کتاب فارسیِ یِ  ترجمه

 اشاره ای داشته باشیم:

 .S«سرگو اورژونیکیدزه» توسطِمانیفست ی از هایِ اولین بار بخش برایِ

Orginidzeِکارگریِ روس و عضو حزب سوسیال دموکراتِ )انقالبی 

موثر داشت انجام  ایران نقشِ مشروطیتِ انقالبِدر روسیه)بولشویک(( که 

 شد. 

به  (خورشیدی 3299-تهران فتحِ)انقالب اورژونیکیدزه پس از پیروزیِ

 هایِ ایران سکونت و فعالیت داشت. وی به سلسله فعالیت رمدت دو سال د

مانیفستِ بخشی از یِ  ترجمهتبلیغی و ترویجی دست زد که یکی از آن ها 
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یِ  از این کتاب در روزنامهی هایِ دومین بار بخش به فارسی بود. کمونیست

 3833-3831 هایِ سالدر « ایران دمکراتِ حزبِ» ارگانِ "ایرانِ نو"

 به فارسی برگردانده شد. (خورشیدی 3281تا  3298 میالدی)مطابق

اولین بار به  برایِخورشیدی این کتاب  3113-3111 هایِ سالدر 

ایران و  کارگرانِ مرکزیِیِ  اتحادیه رهبرِ«)دهگان محمدِ» توسطِکامل  طورِ

به صورت برگردانده شد و  («حقیقت»کارگریِیِ  روزنامه مسئولِ مدیر

 شهید فرخیِ شاعرِ ی)به مدیریت «طوفان»یِ  در روزنامه پاورقی و دنباله دار

آواتیس »نیز  3139تا  3131 هایِ سالرسید. در یزدی( به چاپ 

از این  کمونیستِ ایرانحزبِ  کلِ یدبیر« یلیان معروف به سلطان زادهیمیکا

 رژیمِ توسطِمارکس ترجمه یی نمود که متأسفانه  دیگرِ و سه کتابِکتاب 

ایران یِ  توده خارج گردیده. حزبِعموم  رفته و از دسترسِ بینِاستالینی از 

 که اولین چاپِ از این کتاب دارد «پور هرمزان محمدِ» به قلمِی نیز ترجمه ی

 آن در خارج از ایران منتشر گردیده است.

 3133 در سالِ« رضایی برهانِ» توسطِدیگری هم یِ  ترجمه

و « فانوس» انتشاراتِ توسطِخورشیدی از این کتاب موجود است که 

یِ  ترجمهایرانیِ خارج از کشور به چاپ رسید. آخرین  هایِ سکیستتروتِ
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 حسنِ» توسطِ -و روان است ی شیواکه به حق ترجمه ی -مل از این کتابکا

)فصل( انجام گرفته که در واقع بخشِ «عبادیان دکتر محمودِ» و «مرتضوی

 دیگرِ هایِ است که فصل «سال 331مانیفست پس از » کتابی با عنوانِ آخرِ

 نگارشِگَردِ  صد و پنجاه اُمین سالْ مختلفی است به مناسبتِ آن مقاالتِ

 خورشیدی، ترجمه و به چاپ رسیده است. 3191 مانیفست که در سالِ

 

 چگونه کتابی است؟« مانیفستِ کمونیست»   

 که از پنج بخش تشکیل شده:کم حجمی است  مانیفست کتابِ

 مقدمه -3
 اول: بورژوا ها و پرولترها فصلِ -2
 کمونیست هاو  دوم: پرولترها فصلِ -1
 کمونیستیسوسیالیستی و  سوم: ادبیاتِ فصلِ -8
 گوناگونِ به احزابِکمونیست ها نسبت  چهارم: موضعِ فصلِ -3

 اپوزیسیون کنونیِ
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که سرمایه داری وضعیتی هستیم  در حقیقت ما شاهدِدر این بخش 

چپ و  هایِ نیرو علیهِ  قوا  با تمامِارتجاعی  در اروپا شکل گرفته و نیروهایِ

 مبارزه می کنند.کمونیست ها آن ها  پیشاپیشِ

تدریجی و آرامِ  اروپا با موفقیت پیروز شد و با حذفِ صنعتی در انقالبِ

 و کم اهمیت نمودن مناسباتِخرده پا  رانِران و پیشه وَگَ صنعتْ

را در شهر ها به صنعتی  بزرگِ ، کارخانه ها و مراکزِ(زمین داری)فئودالی

ی صنعتی طبقه ی هایِ کارخانه وجود آورد. همْ زمان با به وجود آمدنِ

یعنی ماشین آالت و  «ابزارِ تولید» که صاحب و مالکِاجتماعی به وجود آمد 

 کارخانه ها بود.

 دارایِ ابزارِ تولیداز افراد جامعه که نسبت به طبقه یعنی عده ای 

اقتصادی و فرهنگی و  این طبقه از نظرِ مالکیت است و افرادِ مالکیت، یا عدمِ

اجتماعی است. این طبقه یعنی  ردِعملْ کَه و یک دیدگا دارایِسیاسی تقریباً 

بود،  سرمایه)پول و ماشین آالت( دارایِثروتْ مندِ نو پایِ شهری که  بخشِ

 یِِ به طبقهیعنی سرمایه دار و متعلق  «Bourgeoisبورژوا »

به همین اسم و هنوز هم  سرمایه داری( نامیده می شدندیِ  بورژوازی)طبقه

 برایِ د. بورژوا ها)سرمایه دار ها(ومی شو سیاسی نامیده اقتصادی  در ادبیاتِ

شان به نیرو نیاز داشتند و به یِ  ماشین ها و کارخانه ها به کار انداختنِ

کشاورزی و همْ  هایِ رانده شده از زمینهمین دلیل صد ها نفر کشاورز 
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کوچک شان  هایِ کارخانه ها، کارگاه صنعت گرانی که با تأسیسِچنین 

 هایِ بافیه پارچ فل سازان، صاحبانِان، قُمثلِ کفاشتعطیل شده بود)

استخدام ا ها وبورژ هایِ کارخانهدر  «روز مُزد» کارگرِ به عنوانِ (کوچک

 شدند.

جدیدی را به یِ  طبقه، (بورژوازیسرمایه دار)یِ  در حقیقت طبقه

می رسانید. کار خود را با ارزان ترین قیمت به فروش  نیرویِوجود آورد که 

پرولتاریا »طبقه این  ؛زنده ماندن کار می کرد برایِی که طبقه ی

Proltariat » نامیده می شود. در حقیقت چرخِ «کارگریِ  طبقه»یا 

ر ( و کارگر یا پرولتِ)و هنوز می چرخددیی چرخکارگران م توسطِ کارخانه ها

رت ومی گذاشت تا تولید صسرمایه دار یا بورژوا را در اختیارِ اَش  کار نیرویِ

 برایِپرولتاریا  راحاصل از تولید به جیب سرمایه دار می رفت زی بگیرد و سودِ

به سرمایه اَش  کار نیرویِ ی جز فروشِچاره یاَش  خود و خانواده زنده ماندنِ

ابزارِ  (تصرف کننده یِبه زور ، غاصبِ)بورژوا ها. پس کار ندارد دار و صاحبِ

)پرولتاریا یا ابزارِ تولید واقعیِ صاحبانِ بینِدر نتیجه نبردی  بودند. تولید

یِ  )بورژوا ها یا همان طبقهابزارِ تولید غاصبانِکارگر( و یِ  همان طبقه

طبقاتی در  نبردِ»تاریخی دارد یِ  گردید. این نبرد که ریشهسرمایه دار( آغاز 

دفاع از  برایِمحروم و استثمار شده یِ  است. طبقه «داریسرمایه یِ  جامعه

استثمار گر یِ  ر برابر طبقهخود که به شدت پایمال شده دیِ  اولیه حقوقِ
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خود خارج می گردد و  یابتدایی و جنین کم کم مبارزه از شکلِمی ایستد، 

عملی  خود را به شکلِ هایِ گسترده تری به خود می گیرد و خواسته شکلِ

 تری مطرح می کند.

این  با نوشتنِ اِنگِلسدر چنین موقعیتی است که مارکس و 

 سرمایه داری و طرزِ نظامِ کلیِ شکلِ با ترسیمِ (مانیفستِ کمونیستکتاب)

کمونیست  دیدگاه ها و نظریاتِکارگر، یِ  چنین طبقه و همْاَش  پدید آمدن

 طبقه ها)متحدین و مدافعینِکه کمونیست را شرح داده و نشان می دهند 

 علیهِ  ی را در مبارزه هایِ کارگر( چه می خواهند و چه برنامهیِ 

  استثمار)بهره کشی( و ستم سرمایه داری دارند.
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 مقدمه

 تسخیرِ حی صحبت می شود که در حالِکوتاه از شبیِ  مقدمهدر این 

ارتجاعی)وا  نیرویِخرمنی شده و هر  سرِ اروپا است. شبحی که چون لولویِ

 ر یا رقیبانِمترقی تَ گری که می خواهد نیروهایِپس گرا( یا استثمار 

 را بکوبد، از نامِ -و یا مذهبی باشدهر چند این رقیب ارتجاعی  -سیاسی خود

 این شبح استفاده می کند.

مواضع کمونیست ها در یِ  کلیهکمونیسم! و چون قرار است  شبحِ

 به نگارش در می آید. )بیانیه( این مانیفستروشن شود، « جهانتمام » قبال

 مانیفستِ کمونیستدر مقدمه اعالم می دارند که  اِنگِلسس و مارک

گوناگون است و  هایِ کشور هایِ کمونیست در واقع، خواست ها و نظریاتِ

انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی،  هایِ زبانخود به  این کتاب در زمانِ

غربی  آلمانِ ی از زبانِبلژیک که شاخه ی مرسوم در شمالِ الندری)زبانِفِ

 است( منتشر شد.
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 فصل اول

 بورژوا ها و پرولتر ها

 این فصل مشخص است قرار است که به وجود آمدنِ نامِهمان طوری که از 

و کارگر)پرولتاریا  ( Bourgeoisieبورژوازیسرمایه دار)یِ  دو طبقه

Proltariat)  علمیِ به  مختصر اما کامل، دالیلِ توصیفِشرح داده شود و با

گفته می توضیح داده می شود و تاریخِ اجتماعیِ بشر  در طبقات وجود آمدنِ

 فئودالی)زمین داری( زاییده شد. نظامِ شود که سرمایه داری چگونه از دلِ

 موجود، تاریخِ مبارزهتا کنون  جوامعِ تمامِ تاریخِ»گوید: یفست می مان

 ()مادی گراییِماتریالیسمِ نگرشِ این جمله نمایان گرِ« طبقاتی بوده استیِ 

 بشری است. یعنی با به وجود آمدنِیِ  چهار هزار ساله تاریخی به تحوالتِ

اجتماعی نیز به وجود آمدند و در واقع دو  یِطبقات «خصوصی مالکیتِ»

در ذات  «استثمار  شده »)بهره کِش( و «مار گراستث»اصلی یعنی یِ  طبقه

ابزارِ  تکاملِ خصوصی به وجود می آید. منتها به دلیلِ مالکیتِ و ماهیتِ

: ماشین مثلِال و محصول تولید می شود )یعنی وسایلی که با آن کاتولید
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شکل  (داس و .. کشاورزی، پُتک،یِ  صنعتی، خیش و شخم زننده آالتِ

پیشین، پیچیده تر و پیشرفته تر می گردد. اما ماهیت یِ  استثمار از دوره

 خود باقی مانده است. همْ چنان به قوتِبهره کِشی و استثمار 

 )طبقاتPatersinِپاترسین یِ  باستان)که در آن دو طبقه دورانِ -3

 (باستان( رومِ )برده گانPlebeienِ بینِباستان( و پل حاکم در رومِ
 «برده»و « برده دار»یِ  برده داری)که در آن دو طبقه دورانِ -2

 (وجود داشت.
 نشرقی که در آ در روسیه و اروپایِ)Serovaj سِرُواژ دورانِ -1

 1(( حضور داشتندServخانه زاد) ارباب و رعیتِ
فئودال)ارباب یا زمین دار( یِ  که در آن دو طبقهفئودالی  دورانِ -8

 و دهقان وجود داشت.
شی بودند و به بهره کِ مختلفِ هایِ شکل این دوره ها نمایان گرِ همگیِ

 تاریخی و زمانی به وجود آمده بودند. ترتیبِ

 دوران ما، یعنی دورانِ تمایزِ اما وجهِ»سپس مانیفست می گوید: 

جامعه بیش از  طبقاتی را ساده کرده. کلِ هایِ این است که تضاد بورژوازی،

                                                           
 خاصی داشت. هایِ نظام فئودالی)ارباب و رعیتی( بود که ویژه گی سِرُواژ یکی از انواعِ نظامِ 1

نامیده « سِرو»زمین بود و با زمین، خرید و فروش می شد. این دهقان در زبان روسی  ارباب و مالکِ برده در اختیارِ دِتولیدی، دهقان مانن در این نظامِ

سکونت آن ها در خانه  بسیار کوچکی از محصول را می گرفت و محلِ از همین رو بر آن نظام نهاده شده است. سِرو فقط سهمِ« سِرُواژ»می شد و نامِ 

 میالدی در روسیه حاکم بود.  91ی و چوبی در همان مزرعه بود. این نظام تا اواسط قرن ها)یا بهتر بگوییم دخمه ها(یِ گِل
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بزرگ که مستقیماً یِ  پیکار، به دو طبقه در حالِ بزرگِ پیش به دو اردوگاهِ

قرار گرفتند، یعنی بورژوازی و پرولتاریا تقسیم شده رو در رویِ یکْ دیگر 

 «است.

پیشا » این چند جمله به ساده گی نشان می دهد که اگر در جوامعِ

 امریکایِ زیِمرک هایِ کشورستان، مصر، هند، بایران، عر مثلِ«)سرمایه داری

 فئودالی-2برده داری و -3تاریخیِ  ی که دورانِهایِ کشورالتین و در مجموع 

غیر از  (سر نگذاشته بودند اروپایی پشتِ هایِ کشور را به آن شکل و صورتِ

دیگری هم  هایِ «قشر»یا ات استثمار گر و استثمار شده، طبقیِ  دو طبقه

 سرمایه داری نابود می شوند و فقط دو طبقه کاملِ رشدِکه با  2وجود داشته

 .ر شده باقی خواهند مانداستثما استثمار گر و یِ 

                                                           
( وجود داشته است. کاست به طبقه یی گفته می شد که هیچ Cast«)کاست»اسالم به آن، قبل از ورودِ ما ایران است که در دورانِ نمونه یِ آن کشورِ 2

 می گفتند. کاست ها بعد از اسالم و به دلیلِ« جامعه یِ کاستی»آن را نداشته. چنین جامعه یی را ورود به  طبقه یی چه ثروت مند و چه فقیر حقِ

 شدند یعنی حالتی بین طبقات. « قشر»زمان تبدیل به  بعد از ورود عرب ها به مرورِ سیاسی و اقتصادیِ تحوالتِ

 قشر و طبقه چیست؟ عزیز خواننده پیش بیاید که فرقِ ال برای رفقایِؤاکنون ممکن است این س

 خاصی دارند؛ یا مالکِ ، وضعیتِابزارِ تولیدجامعه گفته می شود که در رابطه با  ما به این پرسش چنین است: طبقه به الیه ها و بخشی از افرادِ پاسخِ

طبقه  خاصِ خود و عکس العملِ خاصِ هِدیدگا دارایِاجتماعی در می آیند که  هایِ بخش هستند یا بر روی آن کار می کنند در نتیجه طبقات به صورتِ

مند  طبقه یِ حاکم و قدرتْ مالکان زمین دار دوران)مناسبات( فئودالیسماجتماعی هستند. مثالً طبقه یِ فئودال یا  شرایط و اتفاقاتِ یِ خود در مقابلِ

 بزرگ محسوب می شدند. یا در ناحیه یِ استهباناتِ هایِ و فئودالاز مالکان « مهتدی»و « ایلخانی زاده»،«بابان زاده»هایِ بود. مثالً در کردستان خانواده

و... . و وقتی نحوه یِ برخورد این فئودال ها را با دهقانان، با شورش ها و « قوام»یا در شیراز خانواده یِ « وکیلی»و « صادقی» هایِ فارس خانواده

حاکم بر این  رد و تفکرِکَ آن ها و عملْ زبانی بینِ -فرهنگی هایِ افیایی و تفاوتفاصله یِ جغر اجتماعی مقایسه کنیم، می بینیم علی رغمِ تحوالتِ

 «.طبقاتی خصلتِ»بسیاری دارند. این یعنی  هایِ خانواده ها)که همه از یک طبقه هستند( شباهت

طبقاتی  هایِ ها و تضاد گندارد. پس نسبت به جن «ابزارِ تولید»طبقه رابطه یِ معنی داری با  فکری و عملی ندارد. قشر بر خالفِ بستگیِ اما قشر، همْ

دوره گرد که از شهر ها به روستا ها می  مذهبی، پیله وران)فروشنده گانِ مشخصی ندارد. از جمله یِ قشر ها می توان از کسبه یِ بازار، روحانیونِ موضعِ

نیستند. در حالی که طبقه یِ سرمایه دار یا طبقه یِ کارگر یا طبقه یِ « یرتولید گَ» خصلتِ دارایِرفتند( نام برد. می بینیم که این قشر ها هیچ کدام 

 مستقیم دارند. دهقان با تولید ارتباطِ

حل  طبقات حل خواهند شد و طبیعتاً این قشر ها در مقابلِ زمان از بین خواهند رفت و درونِ هر چه جامعه صنعتی تر شود، برخی قشر ها به مرورِ

 شیعه در ایران که در تحوالتِ مذهبیِ روحانیتِ پس گرایانه و ارتجاعی دارد. مثلِ نشان می دهند و عمدتاً این مقاومت حالتی واشدن و نابود مقاومت 
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نابودیِ فئودالیسم را توضیح  ، تاریخ و دالیلِاِنگِلسدر این قسمت مارکس و 

 می دهند:

 یشِدر افریقا و پیدا« امید نیک»یِ  امریکا و دماغهیِ  قاره کشفِ -3

شرقی، چین و امریکا  هندِ مثلِبازرگانی  برایِجدیدی  هایِ بازار

یِ  فئودالی به عرصه تنگِیِ  باعث شد تا مناسبات از محدوده

 زمین و مناسباتِ هایِ تجارت و دریاها کشیده شود)روابط از تنگنا

 کشاورزی خارج گردید.(.
مانیوفاکتور  «Manufactor»مانیوفاکتوری:  نظامِ به وجود آمدنِ -2

گفته می شود که فقط یک ی هایِ به کارگاه اقتصادِ سیاسی در علمِ

و « تک» مانیو در واقع به معنایِواحد تولید می کنند.  محصولِ

 اختراعاتِ این نظام بر اساسِ است. «کارخانه»به معنای « فاکتور»

 مکانیکی شکل گرفته بود. هایِ ماشین بخار و دستگاه مثلِجدید 
 بخار حتا نظامِ نیرویِِ انقالب صنعتی و به وجود آمدنِ -1

 صاحبانِصنعت،  رشد و گسترشِرا هم کنار زد و با  مانیوفاکتوری

الحالِ مانیوفاکتور ها را  توسطِم صاحبانِ صنایع و میلیونر ها جایِ

 بورژوا ها)سرمایه دار ها( بودند.گرفتند. این ها همان 
                                                                                                                                                                                     

اجتماعی و فردی  صنفی و آزادیِ هایِ حزبی و اتحادیه هایِ تکنولوژی، صنعت، نهاد بازگشت به گذشته و مخالفِ سالِ اخیر عمدتاً خواستارِ 911 معاصرِ

 بوده است.
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تاریخ یِ  ستم کشیده همین بورژوازی زمانی خودش یکی از طبقاتِاما 

 محسوب می شد:

ستم دیده یِ  فئودالی]بورژوا ها[ طبقه ،اشرافیت فرمانرواییِ زمانِ»

ردانی داشتند و گَ خودْ وسطایی}یعنی شهرهایی که حقِ در کُمونِ قرونِبود، 

جمعیتی  {دست یافته بودند دخو اجتماعیِ فرو دست، تازه به حقوقِ طبقاتِ

موازنه در  مانیوفاکتور با ایجادِ شد... سپس در دورانِخودْ گَردان مسلح و 

نیمه فئودالی یا مطلقه خدمت می کرد و در  سلطنتِاشرافیت، به  مقابلِ

بزرگ شده بود، سر انجام  هایِ حکومت کلی، سنگ بنایِ حقیقت به طورِ

معاصر،  جهانی، در دولتِ نماینده گیِ امروزی و بازارِ صنعتِپس از استقرارِ 

 «خود کسب کرده است.. برایِمنحصر به فردی را  سیاسیِیِ  سلطه

چه به ساده گی به ما نشان می دهد که یم که مانیفست بینمی 

دارد، آن تاریخ به این صورت نبوده، چنین قدرتی که امروزه  بورژوازی از آغازِ

تولیدی،  محاسباتِ و تکاملِزمان و با رشد  بلکه به مرورِ روز ها نداشته است،

 حیلهیِ  امروز شده است. این خود گویا و فاش کنندهقدرتْ مند  بورژوازیِ

 وانمود می کنند نظامِ سرمایه داری است که نظامِ متفکرانِ بزرگِیِ 

طبقه  بورژوازی ابدی و ازلی بوده و خواهد بود. اما چنین نیست؛ بورژوازی
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اَش  تاریخ پدید آمده و به ضرورت تاریخی نیز نقش ی ست که به ضرورتِی

 به پایان می رسد.

ارتجاعی رو به نابودی بود،  کهنِ نیرویِدر مقطعی که فئودالیسم، این 

نوین و  نیرویِنقشی انقالبی را بازی کرده، یعنی  (سرمایه داریبورژوازی)

کهن را سرنگون ساخته بود. در عوض به  مناسباتِو جدیدی بوده که طبقه 

 نولوژی بنیان گذاشت.عملی تری را مبتنی بر صنعت و تک جای آن نظامِ

 هایِ جدید، غرور و تعصب ها، پهلوانی ها و غیرت اما در این نظامِ

و معنا ندارد. از پدر ساالریِ ابتدایی و لوطی گری و شوالیه پیشین وجود 

زمین داری خبری نیست. این جا ارزش و  نِدورا هایِ گری و پهلوان بازی

پزشک، وکیل،کشیش، »به قول مانیفست:  است.« شخصی نفعِ»معیار فقط 

 و مرامِدر قاموس « خود ساخته است. زد بگیرِمُ شاعر و دانشمند را کارگرِ

سرمایه داری همه چیز در پول خالصه می شود. همه چیز از مذهب، 

 اجتماعی فقط در پول خالصه می گردد. خانواده، اخالقیات، روابطِ

می زند، « خانواده کیانِ»داری از  م از پاسْبورژوازی که دَهمان 

کند تا توده  را اجیر می« مذهب»کمونست ها  در مقابلِهمان بورژوازی که 

به بازار  مبارزه با انقالبیون و مبارزان نیاز دارد( برایِب دهد)مذهها را فریب 
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و به همین اَش  محصوالت فروشِ برایِخام و  موادِیِ  تهیه برایِنیاز دارد: 

 جهانی و فرا ملیتی دارد. یدلیل سرمایه داری، خصلت

م ف تماجهانی به تولید و مصرِ بورژوازی با سوءِ استفاده از بازارِ»

 «جهانی داده است. کشور ها خصلتِ

و سرمایه داری، این مارکس  موجودیتِ اولین بار در تاریخِ برایِ

ی می کنند. بینِسرمایه داری را پیش  هستند که جهانی شدنِ اِنگِلس

ر بَو اَ ( می نامیم.Glibalizationامروزه آن را )روندی)پروسه یی( که ما 

، «جنرال موتورز»، «توشیبا»امروزین چون  سرمایه داریِ هایِ غول

آن به کار می گیرند،  قِقُحَشان را در تَ تالشِو.. تمام « بنز»، «سامسونگ»

سالِ پیش جهانی شدن  338میالدی یعنی  3989 در حقیقت در سالِ

 ی شده است.بینِکارگر پیش یِ  طبقه جهانیِ جنبشِ این دو رهبرِ توسطِ

ملی از یک  بازارِ محدود بودنِ در این نظام)سرمایه داری( به علت

 از طرف دیگر، محدودهمختلف دنیا  خام از نقاطِ موادِیِ  طرف و نیاز به تهیه

 سرمایه داری نیست. سیری ناپذیرِ اشتهایِ کشور ها پاسخ گویِ هایِ مرزیِ 

 سلطه روستا را تابعِبورژوازی » دنیا را بورژوا کند: بورژوازی می خواهد تمام 

شهری نسبت به روستایی  عظیم آفریده، بر جمعیتِ هایِ شهر کرده. شهریِ 

قابل توجهی از جمعیت را از  بدین سان بخشِو چشم گیری افزوده  به نحوِ
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به جایی « جهانی سازی»و باز  «روستایی رهانیده است... زنده گیِ بالهتِ

ان می رود. درست گذشته از می گمرکیِ می رسد که حتا مرز ها و قوانینِ

« یورو»واحد یعنی  پولِ اروپا و به میان آمدنِ یِ ر اتحادیههمان روندی که د

 نجامید.در زمان ما ا

پیش رفته یِ  ، با همهقدرت اَشیِ  دیگر بورژوازی با همه اما از سویِ

بحران می گردد. این بحران  در امر تولید، پس از مدتی دچارِاَش  بودن

بیکاری، قحطی و بی نظمی است. این ها به خطر افتادن سرمایه ها،  شاملِ

ی هایِ هستند. بحرانادواری)دوره یی یا مقطعی( سرمایه داری  هایِ بحران

کاال به  فروشِ برایِبازار  سرمایه و نبودنِیِ  بیش از اندازه که بر اثر انباشتِ

 تودهسرمایه انباشته می شوند در حالی که یِ  ها به مثابه وجود می آید. کاال

کاالها و مایحتاج خود  از خریدِ زحمتْ کِشانمردم و کارگران و  عادیِ هایِ

، پس (میالدی 3989سال )38 قرنِی که از اواسط هایِ نناتوان هستند. بحرا

 قرنِ 81یِ  م(، دههاُ بیست قرنِ 11یِ  از پایان جنگ جهانی اول)دهه

 م دیده شده است.اُ بیست و یک قرنِآغاز  و ماُ بیست

فئودالیسم استفاده  سرنگونیِ برایِبورژوازی روزی آری سالحی که 

 بزرگ تری نیز گریبانِ جان خودش شده است. اما بحرانِ یِکرد امروز بال
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را خلق کرده:  نطبقه یی است که خودش آ بحرانِ نبورژوازی را گرفته؛ و آ

 کارگر!یِ  پرولتاریا یا طبقه بحرانِ

کارگر، استثمار یِ  طبقه به وجود آمدنِ نیفست دالیلِجا مادر این 

کارگران در واقع  دهد. و راهی که پیش رو دارد را توضیح میاَش  شدن

خود را اجبار به : »مانیفستکارشان هستند یا به قول  نیرویِ فروشنده گانِ

ماشین قرار گرفته،  . در این جا کارگر در کنارِ«ذره ذره می فروشند.

یی از ماشین تبدیل شده ماشین کار می کند و به جز ر کنارِاتوماتیک وار د

در کارخانه ها مجتمع می شوند و وهی انبیِ  توده است. کارگران به صورتِ

کار یِ  واقعیِ واژه کار می کنند. البته معنیِاَش  برایسرمایه یِ  برده مثلِ

است. در این جا دیگر زن و مرد تفاوتی « زدوریمُ»سرمایه داری  در نظامِ

ثمار می شوند. اما استثمار در همین کارخانه پایان نمی استندارند. همه 

کارفرما  توسطِ اَش نجِاز دستْ رَبیش تری  عالوه بر این که نیمِذیرد. کارگر پ

نمیر در بیرون از  وبخور  پس از دریافت همین حقوقِغارت می شود، 

او هستند:  در کمینِ «خرده بورژوا ها»کارخانه نیز غارت می شود. این جا 

 فشارِ. «می افتنداَش  با خوار و غیره به جاندار، رِ ه...صاحب خانه، مغاز»

 به جایی می رسد که طبقاتِسرمایه داری  از رشدِاقتصادی در مقطعی 

کوچک و خرد پس از مدتی تبدیل به  گذشته و اقشارِ متعلق به مناسباتِ

 کارگر می شوند.یِ  طبقه



 به زبان سادهمانیفست 

27 

 در موردِال پیش بیاید که مانیفست فقط ؤدر این جا این سشاید 

 تکلیفِبزرگ صحبت کرده است، پس  صنعتیِ هایِ کارخانه کارگرانِ

 بخشِ کشاورزی، کارگرانِ بخشِ کارگرانِ مثلِدیگر شاخه ها  کارگرانِ

لی بافان، اق، کوچک( هایِ کارگاه) صنایع کوچک بخشِ ساختمانی، کارگرانِ

 صیادان و... چه می شود؟

یِ  طبقه شکل گیریِ دالیلِاَش  در ابتدا هدفمانیفست 

و ؛ که اصالً پرولتاریا از کجا و چگونه به وجود می آمده لتاریا( استوکارگر)پر

یِ  بورژوازی دارد؟ یعنی پیش از پرداختن به مقوله چه وضعیتی در مقابلِ

دوم به استثمار یِ  آن می پردازد و در درجه پیدایشِ هایِ پرولتاریا به ریشه

ره می مختلف اشا هایِ بخش کارگرانِیِ  همه شاملِشی از کارگران و بهره کِ

عظیمی از  یعنی بخشِ)ایران کشورِ زحمتْ کِشانِمثال کارگران و  برایِکند. 

مبارکه، ایران خودرو،  فوالدِ ، مجتمعِاصفهان آهنِ ذوبِ کارگرانِ ،جامعه(

 هشهر و...، نوردِپارچه بافی در اصفهان، تهران، بِ هایِ نفت، کارخانه شرکتِ

 کارگرانِ قالی بافی، هایِ کارگاه تبریز، کارگرانِ اهواز، تراکتور سازیِیِ  لوله

جوش کار، بنّا، ساختمانی) مختلفِ هایِ بخش کوره پز خانه ها، کارگرانِ

شهرداری،  کارگرانِخباز)نانوا(،  کارگرانِ(ند، نقاش، گچ کار و..آرماتور بَ

دیدید همان طور که راننده گان و... همه و همه  مغازه ها، شاگردانِ شاگردانِ

 و حاصلِ نجِرَ دستْ صنعتی حاصلِ غیرِ صنعت و چه از بخشِ چه از بخشِ
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می شود. بعضی از این  کارفرمایان غارت توسطِکارشان به ارزان ترین قیمتی 

ایمنی در  قانونی، وسایل و امکاناتِ کارِ ساعاتِ حتا از بیمه، رعایتِکارگران 

باعث استثمار و  اقتصادِ سیاسی علمِ کار محروم هستند. آن چه از نظرِ حینِ

نام دارد و این قانون  «اضافی ارزشِ»کارگر می شود یِ  تر شدن طبقهفقیر 

به جهانیان معرفی شد. ما « سرمایه» مارکس در کتابِ  توسطِاولین بار  برایِ

 برایِکارگر خالصه می گوییم که: نیمی از کاری که  در این جا به صورتِ

 حقوقِ می کند که در پرداختِ« اضافی ارزشِ» انجام می دهد ایجادِ کارفرما

زد انجام می دهد. در این جر و مُاَ را بدونِ دیگرِ او به حساب می آید اما نیمِ

ایجاد می « اضافی ارزشِ»سرمایه دار  برایِکارگر دوم در حقیقت یِ  نیمه

 آید و این رازِمی به دست « اضافی ارزشِ»حاصل، از همین  نماید. سودِ

 سرمایه داری است.یِ  استثمار در جامعه

 دو ویژه گی بود: یِدارادر ابتدا کارگران  یِطبقاتیِ  مبارزه

 طبقاتی میان کارگران وجود نداشت. فردی داشت و اتحادِیِ  مبارزه جنبه -3
سرمایه داری. این  کارگران بیش تر با ماشین آالت بود تا با خودِ دشمنیِ -2

نوزده  قرنِ و اوایلِهجده اُم  قرنِ واخرِاَ تانِاِنگِلسابتدایی در یِ  نوع مبارزه

 اُم خوب به چشم می خورد.
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 )روابط( سرمایه داری هنوز باقی ماندهمناسباتِاین  آغازِ دورانِ در

 افکار و خصلت به دلیلِفئودالی وجود دارند. آن ها  اشرافیت و سلطنتِ هایِ

کارگران و سرمایه داران هستند.  مشترکِ طبقه شان دشمنِ ارتجاعیِ هایِ

مشترک این دو یِ  مبارزه میالدی فرانسه نمایان گرِ 3989 انقالبِ

 فئودالی است. در این جا طبقه اشرافیتِ علیهِ (کارگران و سرمایه دارانطبقه)

مبارزه را تشکیل می دهد اما پس از پیروزی، یِ  عمده نیرویِکارگر یِ 

همیشه انقالبی را یِ  ، این طبقهستهکارگر سود جُیِ  طبقهبورژوازی که از 

 قدرت می نشیند. کنار می زند و خود بر مسندِ

 کارگر با دو مشکل مواجه است:یِ  حاال طبقه

سوء استفاده قرار گرفته  از سوی بورژوازی موردِاَش  حاال مبارزات -3

و سرکوب گردیده است)انقالب از سوی سرمایه داران دزدیده شده 

 است.(
ماشین آالت و  پیش رفته تر شدنِسرمایه داری،  روز افزونِ رشدِ -2

 زد ها موقعیتِدستْ مُیِ  هر روزه و کاهشِ ابزارِ تولید تکاملِ

بیکاری که با  کارگر را سست کرده و بحرانِیِ  اقتصادی طبقه

کارگران را می  کار همراه است، گلویِ نیرویِ روز افزونِ رشدِ

 فشارد.
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کارگران  سیاسیِ حزبِ آمدنِ ددیاتحاد و پ ضرورتِدر این جاست که 

سعت می گیرد و نمونه یی از این مبارزه احساس می گردد. کم کم مبارزه وُ

این مبارزه تان بود.)اِنگِلسساعت کار در روز در  31 به رسمیت شناخته شدنِ

بهتری رسید. به رسمیت  هایِ کار ،بعد ها به موفقیت ساعاتِ کاهشِ برایِ

ساعت کار در  13ساعت کار در روز و بعداً مطرح شدن  9 شناخته شدنِ

 (کارگران است. بر حقِ این خواستِ مبارزه حولِیِ  نتیجهیِ  هفته، نمونه

 

 رسد؟ اما پرولتاریا چگونه به آگاهی می

روشن تر به آن می « لِنینو. ا. »موضوعی بود که سال ها بعد این 

 هایِ پردازد، ولی مانیفست نیز اشاره ای به آن می کند. از یک طرف تضاد

فئودالیسم، تضاد سرمایه داران با  هایِ باقی ماندهبا بورژوازی)تضاد  درونیِ

این  (و.. دیگر کشور ها تضاد با سرمایه دارانِاطراف شان،  سرمایه دارانِ

کارگر را)که شدیداً به آن نیاز مند است( یِ  طبقه را مجبور می کند تا طبقه

فردی و اجتماعی،  هایِ بورژوازی مانند آزادی جدیدِ سیاسیِ با مفاهیمِ

آشنا کند. بورژوازی در  اجتماعی و سیاسی، روزنامه و.. هایِ حزب، کلوب
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خیابانی به رسمیت  هایِ در سنگررا اَش  این نبرد ها مجبور می شود حضور

کارگر را به رسمیت یِ  بشناسد و در یک جمله مجبور است هم طبقه

 کند.اَش  آگاهو هم بشناسد 

بورژوازی به  هایِ دیگر عناصر و بعضی از بخش اما از یک طرفِ

یِ  کارگران متنفر است و از طبقه کارگران متمایل است. از استثمارِ

یِ  نفرت دارد. اینان کارگران را به مبارزهاَش  هایِ و خصلتخود)بورژوازی( 

را به او یاد آوری می کنند و اَش  طبقاتی تشویق می کنند و رسالت تاریخی

 کران و نمونهمبارزاتی قرار می گیرند)از جمله روشن فِ با او در یک سنگرِ

 (اِنگِلسرابرت اوئن و فردریش درخشانی چون  هایِ

کارگر نفوذ می کند یِ  که آگاهی مبارزاتی در طبقهاست و این گونه 

طبقاتی، از بیرون به این  آگاهیِر یاری می کند. در واقع او او را در پیک

 طبقه وارد می شود.

 هایِ را با خصلت( طبقات در ادامه مانیفست طبقات و خرده)شبه

 شان معرفی می کند:

یِ  این طبقه آفریده .«واقعاً انقالبی»طبقه یی ست پرولتاریا  -3

همْ و اَش  علمی هایِ خصلت این طبقه به علتِ صنعت است.

سرمایه داری  که نظامِتا زمانی اَش  بی پایان استثمار شدنِ چنین
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رو است و  کامل سرنگون نسازد همیشه انقالبی و پیشْ را به طورِ

 جهان را در بر می گیرد. صنعتیِ صنعتی و غیرِ کارگرانِ تمامِ
 واقعیِ است و به معنایِ توسطِمیِ  طبقهخرده برژوازی در واقع  -2

 هایِ کتابکلمه، محسوب نمی گردد. در مورد خرده بورژوازی 

وز در بسیاری از کشور ها تأثیر گذار بسیار باید نوشت، چون هن

و صاحب زمین،  . کاسب کاران)بازاریان(، پیشه وران، دهقانانِاست

تعلق دارند. کوچک یِ  «الیه»کوچک به این  هایِ کارگاه صاحبانِ

خرده بورژوازی خصلتاً مرتجع است زیرا اگر هم مبارزه می کند به 

است. او بورژوا اَش  لرزان مالی و اقتصادیِ موقعیتِ حفظِ خاطرِ

پرولتاریا نیز  به سویِرانده شدن،  حال در مقابلِ نیست و در عینِ

مشخص و  غیرِ)ژالتینی داردواقع او موقعیتی  رمقاومت می کند. د

 برایِاطمینان و مناسبی  موردِ و متحدِ (تغییر دائماً در حالِ

 نیست.کارگران 
اجتماع در حقیقت به  هایِ خورده وا( Lompanseن ها: )لومپَ -1

جامعه تعلق دارند  کشِ و زحمتْفقیر  استثمار شده گان و طبقاتِ

ست و پَ هایِ کارو طبقاتی نیستند. به مشاغل  آگاهیِ دارایِاما 

 عمومی مشغول هستند. ممکن است تعدادِ قانون و اخالقِ خالفِ

 پرولتاریا قرار گیرند و در مبارزه از آن ها در کنارِانگشت شماری 
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یِ  چه وسیعی از آن ها بازیْ طبقاتی شرکت کنند. اما طیفِیِ 

کارگری و  مبارزانِ و در سرکوبِاستثمار گران هستند  دستِ

 ناپلئون سوم در سالِ کمونیست شرکت می کنند.)در کودتایِ

 کارگریِ شِجنب سرکوبِ -3112 مردادِ 29 کودتایِ -3933

به چشم  هیتلر و..  حضور آن ها آلمان قبل از به قدرت رسیدنِ

ل گیر ها، فاحشه افقاچاق چیان، شان، دزدان، چاقو کِ (می خورد

 ارتشِ گانِان از جمله تشکیل دهنده مار بازمحبت، قُ ها، دالالنِ

 ن ها هستند.لومپَ رنگارنگِ

این طبقه بر شمرده  برایِمانیفست چند ویژه گی مهم کارگر: یِ  اما طبقه

 است:

 ِکارگر وطن ندارد، یِ  جهانی، طبقه وسیع و هماهنگِ استثمارِ به علت

دنیا استثمار می شوند. در واقع  با هر ملیتی در هر کجایِ کارگران

 واحد هستند. جهان یک ملتِ کارگرانِ
 ِنظامِ فقط با سرنگونیِاز این طبقه سلب شده و  ابزارِ تولید مالکیت 

را اَش  از دست رفته کنونی، یعنی سرمایه داری قادر است مالکیتِ

 بازیابد.
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 ِکشور  خود را با بورژوازیِ پرولتاریای هر کشور بایستی ابتدا حساب

دیگر کشور ها به  هایِ پرولتریِ  بقیه خود تصفیه کند سپس به یاریِ

 جهان بپردازد. سرمایه داریِ سرنگونیِ
 ِپیشین)برده داری در مناسباتِاستثمار شده  طبقاتِ بر خالف- 

تولیدی  مناسباتِ رفتِ استثمار شده گان با رشد و پیشْفئودالی( که 

سرمایه داری،  در نظامِ معیشتی بهتری کشیدند. خود را به وضعیتِ

 تر و فقیر تر می شود.کارگر روز به روز تهی دست یِ  طبقه
 ِبه یک اندازه به هم ارتباط و  پرولتاریا بورژوازی و پیروزیِ سقوط

 پیوستگی دارد.
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 دوم فصلِ
 

 پرولتاریا و کمونیست ها

 

 کمونیست ها و ارتباطِ صریح اهدافِدر این فصل به طور خالصه و 

کمونیست »... کارگر شرح داده می شود: یِ  طبقه این اهداف با منافعِ بینِِ

هند، کارگری تشکیل نمی د حزابِاَ سایرِ مقابلِجداگانه یی را در  ها حزبِ

 «کارگران ندارند. مجموعِ آن ها منافعی جدا و مجزا از منافعِ

کمونیست اشاره می کند که:  هایِ برنامه کلیِ مانیفست به رئوسِ

 سرنگونیِ کارگر هستند، ضرورتِیِ  طبقه کمونیست ها مدافعین و متعهدینِ

آن  ته و از همه مهم تر منافعِپرولتاریا را دریاف بورژوازی و به قدرت رسیدنِ

 کارگران نیست.  جدا از منافعِها 

 تولیدیِ مناسباتِ بی قید و شرطِ سرنگونیِ کمونیست ها خواستارِ

کارگران و به  انقالبِ هستند. خواهانِخصوصی  سرمایه داری و مالکیتِ

اجتماعی هستند. سپس مانیفست به اتهاماتی یِ  این طبقه قدرت رسیدنِ
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کمونیست وارد می  به مبارزانِ ما( زمان)و البته هنوز هم در زمانِدر آن که 

 پاسخ می دهد:کنند، 

 ِمالکان و کارخانه دارانی  نجِدستْ رَ بِغصاول:  اتهام

مالکیت و ثروت را به دست خود این  نجِدستْ رَکه با 

 آورده اند.
 ِخانواده نِدوم: برچید اتهام 
 ِو استفاده کردن همگانیسوم: اشتراکی کردن) اتهام 

 زنان (از جنسی همگانییِ 
 ِمیهن و ملت م: بر اندازیِاُ چهار اتهام 

بیان می به این اتهامات را  مانیفستِ کمونیست پاسخِخالصه ما به طور حال 

 کنیم.

 سرمایه داران: نجِِدستْ رَ بِصاول یعنی غ راجع به اتهامِ

هر معتقد اَند که ( سرمایه داری هایِ )تئوریسیننظریه پردازانِ

و کار و کوشش  ک سرمایه دار در می آید در اثرِی که به صورتِ سرمایه داری

 سرمایه دار از کارخانه مالکیتِ ن حذفِبرایِبراز داشته، بناکه اِلیاقتی بوده 

 .تاساَش  نجدست رَ انسانی از حاصلِ در واقع محروم کردنِاَش 
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 که سرمایه دار را مالکِیکی از این نظریه پردازان است  «جان الک»

 می داند. مانیفست پاسخ می دهد که:اَش  و تالشدستْ رَنج  قانونیِ

صنعت و  را بر می اندازیم، رشدِ نیستیم که مالکیتاوالً این ما 

یِ  ندهزندامی کند خود جبراً بر اَفت رَ که هر روزه پیشْتولیدی  مناسباتِ

ماشین  و رشد و تکاملِصنعتی  مالکیت است. همان طوری که انقالبِ

 کشتی سازی و اسلحه سازی و...( نایعِچاپ، ص بخار، ماشینِ آالت)ماشینِ

سرمایه داری و  مناسبات در دلِ فئودالی را سرنگون ساخت. رشدِ مالکیتِ

بزرگ تر و محدود  هایِ سرمایه توسطِکوچک تر  هایِ سرمایه عیده شدنِبل

کند. از  ینابود سازی میِ  مناسبات را آمادهاین  تر شدن مالکیت، خودِ

به  فئودالی مالکیتِ بِصسرمایه داری با غَ داران و نظامِسرمایه  طرفی خودِ

دیگران بوده  مالکیتِ بِصپس این آقایان غااین ثروت و سرمایه رسیدند، 

 یک کارِ ه محصولِیشخص پدید نمی آورد. سرمااند. دوماً سرمایه را یک 

ل به قوِ یا کارمزدیسرمایه در  انسان هاست. خصلتِیِ  جمعی از مجموعه

بیش  سودِ این کار ایجادِ خودِاست. که نهفته  «زدیمُ دستْ کارِ»مانیفست 

ایجاد  (چرخه یا سیکلمجدد)یک  یعنی تولید و باز تولیدِ تر می نماید.

می آورد و چه کسانی است که سرمایه را پدید  «ارزشِ اضافی»یِ  کننده

 این ارزش اضافی را به وجود می آورند؟
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 کارگران!

« جمعی»سرمایه دار این مالکیت  از دستِمالکیت  پس با گرفتنِ

 بینِاز « خصوصی مالکیتِ»نمی رود، بلکه  بینِاز خواهد شد. یعنی مالکیت 

آن قرار  واقعیِ تولید کننده گانِ جمعی تبدیل و در اختیارِ رفته و به مالکیتِ

 می گیرد.

 تر توضیحبیش « زدیدستْ مُ کارِ» معنیِ یِروشن تر شدن برایِمانیفست 

 می دهد:

کارگر را تأمین  یِ عادی و روز مره فقط می تواند زنده گیِزدی دستْ مُ کارِ

 زنده نگه دارد.کند و او را 

گر بتواند رسرمایه دار پرداخت می گردد تا کا در واقع از سویِدستْ مُزد این 

در ادامه تأکید می کنند  اِنگِلسادامه بدهد. مارکس و در کارخانه اَش  به کار

 و سرنگونیِ براندازیخصوصی و در واقع  مالکیتِ براندازیِما  که هدفِ

آن مالکیتی است که موجب می شود کارگر به این یِ  تباه کننده خصلتِ»

بماند که بر سرمایه بیفزاید و فقط تا جایی زنده می ماند که دلیل زنده 

 «حاکم ایجاب می کند.یِ  طبقه منافعِ
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که همان کارگران هستند در  «زنده کارِ»سرمایه داری یِ  در جامعه

یِ  سرمایه داران هستند، اما در جامعه برایِسرمایه یِ  انباشت کنندهواقع 

 اصلیِ کارگر است و کارگر مالکِ کمونیستی چون کار دیگر متعلق به خودِ

کارگر به  استعدادِ شکوفا کردنِو اعتال)باال بردن(  در جهتِاست  ابزارِ تولید

کمونیستی کار می کنند یِ  کسانی که در جامعهیِ  پس کلیه کار می رود.

روحی  کنند چون نیازِ یو بقا کار نمی کنند، بلکه کار م زنده ماندن برایِ

فنی، فرهنگی، هنری و  شان)از نظرِ هایِ می کنند تا استعداددارند و کار 

 امعه تأمین شود نه ایجادِج علمی( شکوفا شود و کار می کنند تا رفاهِ

استعداد یِ  هر کس به اندازه، نیاز اَشیِ  اندازهبه هر کس  ماید.بن« سود»

 در پایان مانیفست تأکید می کند: .اَش(

 بر اندازیِ چنین نظامی را داریم. آری؛ ما قصدِ

مالکیت می  نظر بورژوا ها در رابطه با بر اندازیِ در ادامه در موردِ

خصوصی سرنگون گردد،  چنان چه مالکیتِ پردازد که بورژواها معتقد اَند

این فرهنگ در واقع  تولید و.. و در یک کلمه جامعه نابود می شود؟ -فرهنگ

خویش است،  انسان ها از خویشتنِ ماشینی ساختن و بیگانه شدنِ فرهنگِ

از کارگر، پزشک، مهندس، وکیل و از انسان ها)این همان فرهنگی است که 
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اسارت  فرهنگِ»خصوصی  مالکیتِ با سرنگونیِبرده می سازد. آری؛  (هنرمند

 خواهد رفت. بینِاز  «و برده گی

 کودکان کارِ خانواده و پایانِ دوم: برچیدنِ اتهامِ 

 بورژوازی و عواملِیِ  مانیفست در این قسمت به طور خالصه خانواده

سرمایه داری بررسی می  هایِ را در خانواده روسپی گری)فحشا(رشد 

عوامل زیاد تری  کند)گرچه بسیار خالصه است و امروز ما با در نظر گرفتنِ

 باید آن را تحلیل کنیم( 23 قرنِدر 

 خانواده چیست؟ بنیانِ

نهاد ها و شخصی باشد،  نفع و سودِیِ  بدون شک نظامی که بر پایه

چنین  . سرنوشتِنیز بر همین اصل استوار استاَش  رو بنایی هایِ ساختار

پاک یِ  عشق و عالقه نه بر اساسِچه خواهد بود؟ ازدواج ها  خانواده یی

شخصی شکل می گیرد و چنان در  سود پرستی و نفعِ ، بلکه بر اساسِانسانی

احشام و  خرید و فروشِ این پیوند ها چانه زده می شود که انگار در حالِ

 وانات هستند.حی

پاشد، زوال می یابد و طبیعی است که با خانواده ای از هم می چنین 

 هایِ چون این خانواده با معیار ؛فروپاشی سرمایه داری، از هم فرو می پاشد
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ایران این خانواده عالوه بر  مثلِشرقی  در جوامعِ .سرمایه داری شکل گرفته

دیگری را هم به دوش می کشد و آن  بارِ ،شخصی نفعِ بارِ سنگینیِ

 سنت است. وسطاییِ قرونِ محدودیت ها و قیودِ

ی را به وجود یکننده  تنگ و خفه سنت چنان چارچوبِ هایِ زنجیر

رشد و یِ  پدر ساالری ایجاد می کند که اجازهیِ  می آورد و چنان خانواده

ری خانواده از سرمایه دا را نمی دهد. در نظامِ« فرزندان»و « زن» شکوفاییِ

 ید از صبح تا شب جان بکند تا نانِهم گسسته است: پدر)و احیاناً مادر( با

نگی می خِیِ  را به زور به دست بیاورد. مادر تبدیل به بردهخانواده یِ  روزانه

بسته می شود از صبح تا ش اَ نامریی یی که بر پاهای هایِ با زنجیرشود که 

خانه یِ  دو گانه کار است. و کودکانی که با تعالیمِ شب در آشپزخانه مشغولِ

فکری رنج می برند. بدون  ند و از دو گانه گی و تناقضِمواجه اَو مدرسه 

مهمی  ی تغییراتِیچنان خانواده  وضعیتِاستثمار،  زنجیرِ با گسستنِشک 

سرمایه دار و  وقت خود را برده وار در اختیارِ امِمی کند: پدر که تا دیروز تم

یِ  جامعهدر کارخانه قرار می داده، حاال فرصت بیش تری دارد! او 

خودش  کارِ که حاصلِاضافی) است. ارزشِ ابزارِ تولید صاحبِسوسیالیستی 

یِ  اجتماعی می شود. زن دیگر برده خودش و رفاهِ زنده گیِ صرفِ (بوده

اَش  «انسانی»و « اجتماعی» به حقِکودک نیست. او بنا یِ  آشپزخانه و دایه
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 شغل، حقِ انتخابِ رای، حقِ مردان در جامعه حضور دارد، حقِ پا به پایِ

 بر با مردان دارد.رابراز عقیده، و به طور کلی حقوقی باِ طالق، حقِ

 صالحِاِ را صرفِاَش  وقت زن مجبور نیست تمامی، یدر چنین جامعه 

کودکان در خانه بنماید. این جاست که جامعه وظیفه دارد تعلیم و  تربیتِ

سرمایه داری  تولید در خدمتِ اضافیِ کودکان را بر عهده گیرد. ارزشِ تربیتِ

خوار گاه ها و شیر عمومی به مصرف می رسد، تأسیسِ رفاهِ برایِنیست و 

 تربیتِیِ  رفاهی و تربیتی، وظیفه ترین امکاناتِرفته  تربیتی با پیشْ مراکزِ

کمونیست ها را متهم می فرزندان را به عهده دارند. بورژوا ها در پاسخ، 

مادری محروم کنید،  مهرِ وکنند که شما می خواهید فرزندان را از موهبت 

 .بیگانه گان قرار دهید تعلیمِ گاه ها تحتِ می خواهید آن ها را در پرورشْ

اخالق سؤال  سینه چاکِ بورژوازی و این مربیانِ هایِ از این تکنسینبایستی 

 شبانه روزی یا نیمه وقت در نظامِ مدارسِ نِکرد: مگر آموزگاران و مسئولی

تعلیم قرار  از تحتِکودکان هستند که یِ  خانواده سرمایه داری، از اعضایِ

خانه  عمومی به جایِ تربیتِ ها و مراکزِکودکان در شیرخوار گاه  گرفتنِ

 وحشت دارید که آن را امری غیر عاطفی می دانید؟

کودک را به عهده می  زشِواجتماعی سرپرستی و آم هایِ پس وقتی نهاد

وقت  و نوجوان بیش ترِمهم پی برد که کودک یِ  گیرند بایستی به این نکته



 به زبان سادهمانیفست 

43 

اجتماعی سپری خواهد کرد. کودکی که تا دیروز  هایِ خود را در آموزشگاه

در کارگاه ها، کار  نیرویِ سرمایه به عنوانِیِ  تحت سلطهیِ  در جامعه

برخوردار از تحصیل و تعلیم و تربیتِ کافی معادن، مزارع و... کار می کرده و 

به انسانی تبدیل می گردد که با سوسیالیستی یِ  نبوده، امروز در جامعه

از کار اوالً ، سود گرایی مخالفِیِ  عمومی در یک جامعه رفاهِاستفاده از 

 تحتِکه  دوم این و اف می گردد،سال مع 39پایین تر از  سنینِکردن در 

که کمونیست ها کافی قرار می گیرد. از این جاست  اجتماعیِ تعلیم و تربیتِ

است  قرنِکودکان هستند. مبارزه یی که دو  به کارِپایان دادن  خواستارِ

 کودکان ادامه دارد و تا حدودی هم موفق بودند. کارِ لغوِ برایِآن ها  توسطِ

 زنان)همه گانی کردن جنسی از زنان( سوم: اشتراکِ هامِتا

ابزارِ  (همه گانییِ  استفادهاشتراکی کردن)ها خواستار کمونیست 

 ، معادن، جنگل ها، چاهبانک ها مثلِاجتماعی هستند) هایِ و ثروت تولید

فریب  بورژوا ها و پیروانِ و به همین دلیل از سویِ (انرژی نفت، منابعِ هایِ

اشتراکی کردن زنان، به آن ها وارد می یِ  احمقانهآن ها تهمت یِ  خورده

آشکارا می گوید که سرمایه داران حق دارند تصور کنند که شود. مانیفست 

 (سرمایه دارانکمونیست ها قصد اشتراکی کردن زنان را دارند چون آن ها)
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یک انسان با  عنوانِمی شناسند و نه به  «ابزارِ تولید» زنان را نیز به عنوانِ

 حقوق انسانی.

ز است که با او غرایِ یموجودبورژوایی، زن  از نظر بورژوا ها و فرهنگِ

زن در قاموس و بچه تولید می کند. و از او رضا می کند را اِاَش  جنسی

 است. از دیدگاهِ« ابزارِ تولید»مذهبی  داران و مرتجعانِسرمایه  هایِ تئوری

خواب و  رختِتصور است:  آن، زن فقط در دو مکان قابلِ بورژوایی و فرهنگِ

همْ سرمایه داری،  هایِ زنان در حکومت حضورِ شاهدِاگر امروز آشپزخانه! 

امروز  تکنولوژیکِرفته و  پیشْ جهانِ مختلفِ هایِ رگاندر ادارات و اُ چنین

 سوسیالِ جنبشِیِ  مبارزهسال  311نزدیک به  هستیم همه و همه حاصلِ

و بی وقفه  رِو کا (زنان حقوقِ جنبش سوسیالیستی مدافعِفمنیستی)

، (کارل مارکس دخترِنی الفارگ)کمونیستی چون: جِ زنانِ خستگی ناپذیرِ

، مادر جونز)از روسی( با بروفسکایا)مبارزِتکین، روزا لوگزامبورگ، الرا زِکِ

 امریکا( و.. بوده است. کارگریِ جنبشِ رهبرانِ

همسران  اختیار داشتنِ درکه به ما،  هایِ بورژوا» گوید:مانیفست می 

 نیستند؛ روسپی ها)فاحشه ها(یِخود قانع  (کارگرانِ)هایِ پرولتر و دخترانِ

 زنانِ (ر کردنِفریب دادن و از راه به دَ)یِغوااز اِ ؛خود را داردمعمولی جای 

بورژوایی در واقع همان  عجیبی می برند. زناشوییِ هم لذتِدیگر  یکْ
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یک ریشه و سرمایه داری  فحشا در نظامِ. «دار استشوهر  زنانِ اشتراکِ

 جامعه شناسان و محققانِ هایِ بررسیاقتصادی.  دارد: فقرِعمده  دلیلِ

بیش از یِ  عمده اقتصادی دلیلِ اجتماعی نشان داده است فقرِ شناسِآسیب 

 فروشی)تن فروشی( دست می زنند و از سرِ به خودْکه  است زنانی% از 91

به چنین ورطه یی می افتند. خود  زنده گیِ عاشِمَ تأمینِ برایِو ناچاری 

قدرت  طبقاتی دارد. تمرکزِ استثماریِ نظامِفحشا معضلی است که ریشه در 

نمایان گر اجتماعی یِ  محدود که در یک طبقه یک اقلیتِ و ثروت در دستِ

مالکیت  به هر چیزی احساسِنسبت  اقلیت د تا اینومی شباعث می شود 

 یانِجنگجو)هایِ برده داری و زمین داران و شوالیه دورانِ کند: برده دارانِ

می این حق را به خود  3فئودالیسم دورانِ (به فئودال هاو وابسته نام  صاحبِ

کش، هر کس  فرو دست و زحمتْیِ  زنان و دختران طبقه دادند تا از میانِ

 و غرایزِرا که اراده می کردند و یا تمایل داشتند به زور تصاحب کرده 

واضح و  فحشایِ»فحشا بود  این نوعی رواجِو  ندکنارضا حیوانی شان را با او 

 «طبقاتی! روشنِ

                                                           
 هایِ بسیار بلند، سپر هایِ سنگینی چون نیزه هایِ نامیده می شدند که عمدتاً سالح« شوالیه» فئودال ها در اروپا افسران و فرمانده هان و پهلوانانِ 3

 فوالدی، گرز و... حمل می کردند. 

 شناخته می شدند که آزاد بودند به راحتی به زنان و دخترانِ« ر تفنگ چیسَ»و « کار یشْپ» دوران فئودالی)از دوران قاجاریه به بعد( در قالبِ ایرانِ

 درازی کنند. کش دستْ دهقانان زحمتْ
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نرفت بلکه شکلی  بینِسرمایه داری نه تنها این خصلت از  در نظامِ

معیشتی،  بدِ و وضعیتِزندگی  شارِده تر به خود گرفت. در این نظام فپیچی

 را می فشارد که دختران و زنانِزحمتْ کش  هایِ خانواده آن قدر گلویِِ

 برایِفروشی) چاری تن به خودْاستیصال و نا جامعه از سرِ فرو دستِ طبقاتِ

دیگر سرمایه  می دهند. از سویِشان(  شکم خود و فرزندانِ سیر کردنِ

پیشین نسبت به هر چیزی در جامعه  دورانِ داران که چون استثمار گرانِ

پرداختند و تا آن  یو دختران مزنان  به شکارِ ،مالکیت می کردند احساسِ

 خود هم رویْیِ  طبقه زنانِ که حتا از شکارِجا پیش می رفتند)و می روند( 

 ردان نیستند.گَ

اصلی آن در چنین  طبقاتی، فحشا که دلیلِ نظامِ با از میان رفتنِاما 

 بینِطبقاتی از  هایِ مرور از میان خواهد رفت. تضاد مناسباتی است، نیز به

فحشا هم محو و یِ  عمده آن( فقر یعنی دلیلِ زمان)به موازاتِ و همْ می رود

 صرفاً پولی در جامعه، روابطِ روابطِ از طرفی با کم رنگ شدنِ .نابود می شود

 عشقِ»خانواده ها رنگ می بازد و  بینِدر  کم کمکاسب کارانه در ازدواج 

 ها دلیل و موجبِ انسان میانِیِ  یعنی بهترین و انسانی ترین رابطه« آزاد

انسان ها تعیین می کنند. پیدا  را خودِاَش  که قواعدمی شود  ازدواج ها

هر  جنسیِ انسانی و غرایزِ عواطفِ کهجفت به صورتی آزادانه، آن طور  کردنِ

فرد در بهترین شرایط ارضا شود، به امری عادی تبدیل می گردد. در واقع 
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جدا از کوچکی) یعنی بخشِ «هوس بازانه فحشایِ» آن چه که ما به عنوانِ

عاطفی و  هایِ نیاز رفعِ به دلیلِاز فحشا می شناسیم نیز اقتصادی(  فحشایِ

می  بینِانسان ها به مرور از  روحی و روانیِ هایِ درمان پریشی ها و رفلکس

 رود.

یِ  سلطه همْ چنیناقتصادی و  از نظرِعقب افتاده تر) اما در جوامعِ

 ما که بسیاری از سنت ورِهمْ چون کش (عشیره یی و قرون وسطایی فرهنگِ

شهری و روستایی حاکم  عشیره یی هنوز بر جوامعِیِ  عقب مانده هایِ

 به خود می گیرد.پیچیده تری  شکلِازدواج و خانواده یِ  مسئلهاست، 

دو جوان  آزادِ انسانی و عشقِ و.. ازدواجِ «شیر بها»و« مهریه»چون مسایلی 

ه و خانواده یی را تجاری تبدیل کردیِ  هسخت و پیچیدیِ  را به یک معامله

یِ  با هم بیگانه اند. این نمونهو شوهر در آن به وجود می آورد که زن 

در خانواده یی که است.  «بورژوایی فرهنگِ مدلِیِ  خانواده»کاملی از یک 

باالیی این و نهایتاً در فاز  (سوسیالیسمکمونیستی)یِ  جامعه اولِ فازِ

 کمونیستی( به عمر آن پایان داده خواهد شد.یِ  بی طبقهیِ  جامعه)جامعه

 میهن و ملت بر اندازیِ م:چهار اُ اتهامِ

ند از آن ها باز آن چه را ندار هیمکارگران میهن ندارند. ما نمی خوا»

 «ستانیم.
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را به این اتهام با آن آغاز خود  پاسخِاین جمله یی است که مانیفست 

آن یِ  دربارهباید بیش تر  که میهن مقوله یی استیِ  می کند و مقوله

فرهنگ ها و زبان ها که بیش تر ناشی از  در حقیقت تفاوتِ توضیح داد.

جهان از  در سراسرِاست، باعث می شود تا مردم جغرافیایی  موقعیتِ تفاوتِ

هم نیست چون با این اما قضیه به این ساده گی دیگر تفکیک شوند.  یکْ

مخصوص به خودش  خود یعنی سرزمینِ خاصِ اب هر قومی باید میهنِحس

 بسیاری تحتِ هایِ یعنی ملت داشته باشد؛ در صورتی که چنین نیست،

 ناسیونالسیت در ایران که بنا به ادعایِ مثالًدیگری قرار دارند  ملتِیِ  سلطه

دو آتشه(  پارس)پان ایرانیست ها و سلطنت طلبانِ افراطیِ (ملی گرایانِ)هایِ

یِ جبهه محافظه کار) هایِ ناسیونالسیت یا به قولِآریایی،  باید میهنِفقط 

از  (از فارس ها غیرباشد. ایران)به میهن ایرانیان  (ملی و حزب ملت ایران

آذری کرد ها، عرب ها، که عبارت اَند از: تشکیل شده غیر فارس  پنج ملتِ

در گذشته از این هم  (خلق هاترکمن ها و بلوچ که البته تعداد این ملت)ها، 

را آن ها پیشین  هایِ دولت هایِ جنگ ها و شکست اما بروزِبیش تر بوده، 

. اما همین (ازبک ها، تاجیک هاجدا کرده است)افغان ها، ارمنی ها، از ایران 

 هایِ ریشه دارایِ)خلق( غیر فارس( باقی مانده در ایران)پنج ملتِ هایِ خلق

مخصوصاً عرب ها، تر کن ها و د هستند. وخ خاصِ قومی، زبانی و فرهنگیِ
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 حال تحتِ نژادی با فارس ها ندارند و در عینِ مشترکِیِ  آذری ها که ریشه

 فارس ها زنده گی می کنند. سیاسی( اجباریِ قیومت)سرپرستیِ

بسیاری از ایرانی  برایِمیهن می تواند یِ  واژهیم در واقع بینپس می 

 یِهایِ در حقیقت کشور گشایی ها که فارس نیستند معنی نداشته باشد.

آورده است)آن هم  ردواحد  یک پرچمِ گذشته، این اقوام را به زیرِ پادشاهانِ

علمی و  این اقوام از نظرِ برایِمیهن یِ  واژهیِ  . پس استفادهشمشیر( به زورِ

 جامعه شناسی صحیح نیست.

اقتصادی  مناسباتِیِ  میهن با توجه به مقولهیِ  از سویی دیگر، کلمه

 سرمایه داری، همه نظامِ و تولیدی نیز بی معنی است زیرا با رشد و تکاملِ

 ه دو ملت تقسیم می گردد:جهان بیِ 

ران)استثمار شده گان: که در این نج بَو رَ  زحمتْ کِشانکارگران و  -3

، ادارییِ  پایین رتبه بی زمین، کارمندانِ انِخیل عظیم دهقان

آن ها در  مندان هم قرار دارند و رقمِمعلمان، دانش جویان و هنر

جهان  میلیون نفر از جمعیتِ 811م اُ بیست و یک قرنِجهان 

 (است
 سرمایه داران و زمین داران)استثمار گران( -2
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کارگر متعلق به هر کشوری که باشد، به هر زبانی که سخن بگوید، هر 

 کار و استثمار شده گان تعلق دارد. دین و مذهبی که داشته باشد به اردویِ

پس به کار بردنِ واژه یِ میهن برایِ کارگرانِ جهان مسخره و بی 

کارگرانِ  که کارگرِ ایرانی استثمار می شود،معنی است. زیرا همان طور 

 مالزیایی، کره یی، آلمانی، امریکایی و عراقی هم استثمار می شوند.

خود را با سرمایه یِ  کار بایستی مبارزه جهان در ابتدایِ اما کارگرانِ

 کنند. همْ بسته گیِره کشوری که در آن زنده گی می کنند یکْ سَ داریِ

هر  برایِ« پدری سرزمینِ»یِ  کارگر در واقع نفی کنندهیِ  طبقه جهانیِ

 یعنی بی ریشه گی نیست.« جهان وطنی بودن»یِ  انسانی و یا تأیید کننده

با این نیست که کمونیست ها میهن را نفی می کنند زیرا صحبت بر سر 

 این مقدمات اصالً میهنی وجود ندارد که آن را نفی کنند. شرحِ

ناسیونالیسم)ملت  و ترغیبِحتا همین سرمایه داری که با تشویق 

 زحمتْ کِشانکارگران و  گرایی یا ملی گرایی( سعی در تفرقه انداختن میانِ

این  ذاتیِ که ناشی از طمعِاَش  جبری)اجباری( سرمایه جهان دارد با رشدِ

جهانی سازی را  مرز ها با هدفِ بردنِ بین، سعی در شکستن و از نظام است

 دارد.

تبدیل ساخته « دهکده یی کوچک»جهان را به امروز،  سرمایه داریِ

جمعی چون تلویزیون، رادیو، ماهواره، تلکس، اینترنت و..  ارتباطِ که با وسایلِ
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گردند و مرز ها را می رفته تر می  که هر کدام شان لحظه به لحظه، پیشْ

 اروپایی برداشته شده و پولِ هایِ کشورگمرکی در  هایِ  مرزمثالًشکنند. 

 این کشور ها رایج است. بینِواحدی در 

یِ  سخن گفتن میان همه برایِعنوان زبانی جهانی سپرانتو به زبان اِ

 سرمایه داری نیست؟« میهن و ملت تئوریِ» این ها نشان از باطل بودنِ

طبقاتی و  هایِ تضاد پایان مانیفست عنوان می نماید که با حلِدر 

طبقاتی  در مذهب و اخالقِابدی که ریشه  استثمار، حقایقِ پایان پذیرفتنِ

 خواهد رفت. بینِدارد از 

خواسته را مطرح می کند که معتقد است  31در این جا مانیفست 

 کارگری باید تحقق پیدا کند، اما تأکید می کند که: انقالبِ پس از پیروزیِ

 . یعنی به خاطرِ«نداَ گوناگون متفاوت هایِ کشوراین اقدامات در »

 تفاوتیِ  و در نتیجهمختلف  هایِ کشوراجتماعی در  مناسباتِ رشدِ تفاوتِ

این ده خواسته از  تحققِدر آن ها میزان  4سیاست و..(مذهب، رو بنایی) هایِ

                                                           
 ( اصلی تشکیل شده اند:)قسمتِگذشته و چه امروزی اَش از دو بخشِ هایِ در قرن چه جوامعهمه یِ  4

آسیایی)که احتماالً در ایران بر قرار بوده و البته  تولیدی و اقتصادی است}مثل برده داری، فئودالی، تولیدِ زیر بنا)شالوده( که همان مناسباتِ-الف

 بسیاری در این زمینه وجود دارد(، سرمایه داری{ نظرِ اختالفِ

 .تظامی گری، ایدئولوژی و سیاسیی، نجامعه را تشکیل می دهد مثل: مذهب، هنر، ادبیات، دستگاه قضا فکری و تئوریکِ رو بنا: که مسایلِ-ب

اجتماعی تأثیر می  تولیدی و اقتصادی قرار دارند یعنی این زیر بنا است که بر نگرش و تفکرِ زیر بنا ها یعنی مناسباتِ تأثیرِ در اکثر جوامع رو بنا تحتِ

 مثالً مشکلِ دی تأثیر می گذارد، این قضیه بر عکس است.تولی اما در برخی جوامع که موقعیتِ جغرافیایی و آب و هواییِ خاص شان بر مناسباتِگذارد. 

خصوصی به آن معنی و  تولیدی تأثیر می گذارد و باعث می گردد مالکیتِ مناسباتِ مهمی است که بر نوعِ گی یکی از مسایلِه آب و بارند کمبودِ

تولیدی تأثیر  . در نتیجه رابطه یِ مذهب یا ایدئولوژی بر مناسباتِوجود داشته، در جامعه یِ کم آب وجود نداشته باشد دیگر در کشور هایِمحتوایی که 

 سرمایه در جامعه دارد. ایران بهترین مثال برای چنین حالتی است. ثباتِ مالکیت یا عدمِ تعیین کننده یی در تغییراتِ گذار است. نقشِ
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اجرا متفاوت هستند. چرا که هر جامعه یی با  زمانی و نوعِ اجرایِ لحاظِ

را نمی  «واحدی فرمولِ» مختلفی دارد و هیچ هایِ دیگر تفاوتیِ  جامعه

 جوامع صادر کرد.یِ  همه برایِتوان 

 این خواسته ها به این شرح هستند:

 زمین داری( و بهره گیری از اجاره بها ارضی)نظامِ الغای مالکیتِ» -3

 «عمومی هِرفا برایِزمین  یِ

 سلبِ جارِتُ همْ چنینکشاورزی و  هایِ زمین بزرگِ از مالکینِیعنی 

اجتماع قرار  زمین در خدمتِ یِ مالکیت)مصادره( شده و اجاره بها

کردستان و بلوچستان که گیرد. در ایران مناطقی چون گیالن، 

آن  ارضی هستند این خواسته و اجرایِِ مناسباتِیِ  سیطره تحتِ

 خود باقی است. به قوت و صحتِ

 در آغازِ چون«. سنگین بر درآمد تصاعدی یا تدریجیِ مالیاتِ» -2

 سوسیالیستی و کارگری هنوز بخش بر خواسته از انقالبِ حکومتِ

در جامعه به حیات خود ادامه می دهند که می قات بی از طهایِ

 گانی شدنهمه  فرهنگیِ درکِ زمان و به دنبالِ به مرورِبایستی 

این پس در طول  بروند. بینِاجتماعی ار  هایِ و ثروت ابزارِ تولید

تعیین مشاغل  درآمدِ میزانِ لیات ها بر اساسِمدت بایستی ما
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بر مالیات بیش تری ، یعنی هر چه درآمد بیش تر باشدگردد 

 درآمد بسته می شود و بالعکس. دارایِ شخصِ
 «لغای هر گونه وراثتاِ» -1
و تمام کسانی که کشور را شورشیان  هایِ یدارایِیِ  مصادره» -8

 هایِ عوامل و نیروهر انقالب  بعد از پیروزیِ .«ترک کرده اند

شورشی و در واقع  نیرویِیک  مثلِسرنگون شده  نظامِ جتماعیِا

 مثلِ مردمی و انقالب می ایستد: حکومتِ انقالبی در برابرِ ضدِ

 اکتبرِ بزرگِ انقالبِ پس از پیروزیِ« سفید انقالبِ ضدِ»

 پس از انقالبِ «کومینگ تانگ» انقالبیِ ضدِ حزبِ(، 3831روسیه)

 مردمیِ انقالبِپس از  (Contrasنتراها)(، ک3888ُچین)

؛ ایران 3131 بهمنِ و سلطنت طلب ها پس از قیامِنیکاراگوئه 

تعلق دارند یا این که به خارج  کهن)قدیم ( که به نظامِ یهایِ نیرو

انقالبی  جوانِ توده ها و حکومتِ از کشور می گریزند یا در برابرِ

کودتا می ریزند. در چنین  به دست می گیرند و طرحِاسلحه 

از راهِ  یی کهاندوزی  استثماری و ثروتْ به روندِشرایطی با توجه 

 ضد انقالبیِ قبلی انجام داده اند و موضع گیریِ نظامِدر بهره کشی 

جامعه و  آن ها به نفعِ هایِ امالک و کارخانهی، دارایامروزی شان، 
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اجتماعی)کودکستان،  و رفاهِامور  مردم مصادره شده و صرفِ

همه  کشاورزیِ هایِ ، کتاب خانه، زمیندبستان، شیرخوار گاه

 می شود. (همه گانی و.. تولیدی با مالکیتِ هایِ گانی، کارخانه
ملی با  بانکِ دولت از طریقِ در دستِ {}مالیِاعتباراتِ تمرکزِ» -3

چون پس از  «.مطلق دولتی و برخوردار از انحصارِیِ  سرمایه

 هایِ ثروت کارگری، اشتراکی)همه گانی( کردنِ انقالبِ پیروزیِ

ناگهانی ممکن نیست بایستی  و به صورتِ اول جامعه در همان گامِ

لی زده شود پُسوسیالیستی یِ  جامعهسرمایه داری به یِ  از جامعه

 هایِ سرمایهاست. یعنی « دولتی سرمایه داریِ»همان  که در واقع

همه گانی به درجه یی  تولیدِ معینی که سطحِ اجتماعی تا مدتِ

جامعه یعنی  زحمتْ کِشانیِ  کارگر)همهیِ  برسد که طبقه

 به دست گیریِ قدرتِکارگر(  فکرانِ فکر و روشنْ روشنْ کارگرانِ

دولت قرار می گیرد  در دستِ ،ثروت را داشته باشد منابعِیِ  همه

پولی یِ  یک پشتوانه اقتصادی نیز به عنوانِ اعتباراتِ و این تمرکزِ

یک  افراد خارج شده و در دستِ خصوصیِ و اقتصادی از مالکیتِ

 یرد.گدولتی قرار می  بانکِ
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ذار از سرمایه داری به گُ هایِ دوران بحثِ به )عالقه مندان

 لِنینو. ا. یِ  شتهنو« دولت و انقالب» کتابِ می توانندسوسیالیسم 

 .(ندرا مطالعه نمای

این جا توضیح دهم که هر قدر در جامعه، الزم است در 

فرهنگ   راتیک)مردمی( قوی تر و فعال تر باشد و کدمو  هایِ نهاد

یِ  ذار به مرحلهگُ بیش تر باشد، دورانِاجتماعی  تعهدِو کار و 

 جامعه (عالی تر نوعِاقتصادی اجتماعی سوسیالیستی و بعد از آن)

 سریع تر و راحت تر خواهد بود. نهاد کمونیستییِ  بی طبقهیِ 

کوچک و بزرگ، احزاب و  صنفیِ هایِ ی چون سندیکا، اتحادیههایِ

 قوی و تأثیر گذارِ سیاسی و فرهنگی، حضورِ هایِ سازمان

گرش و اندیشه کتاب با هر نوع نِیِ  آزادانه و انتشارِ مطبوعات، چاپ

 یی می تواند این روند را سریع تر نماید.

از کارخانه ها و مزارع، یکی  هایِ شورایعنی  «تولید هایِ شورا»

 گانی( اجتماعی و بعد از آن اشتراکی)همه قدرتْ مندِ هایِ ابزار

 قبضه کردنِ برایِممکن  اجتماعی بهترین ابزارِ هایِ ثروت کردنِ

 کارگر است.یِ  طبقه در دستِقدرت از لحاظ سیاسی و اقتصادی 
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یِ  در هر کارخانه، کارگاه و مزرعه یی عامل اداره شورا ها

آن خواهند بود. به همین صورت  سیاست گذاریِ آن جا و عاملِ

کارگر، کشاورز و حتا در  هایِ توده از پایین و از دلِدموکراسی 

جو و دانش آموز  دانش هایِ تودهدانشگاه ها و مدرسه ها از دل 

 شکل خواهد گرفت.

 ارتباطی و حمل و نقل در دستِ وسایلِ تمرکزِ» -8

 «دولت}کارگری{
 زمین شت، آبادانیِدولتی، کِ ابزارِ تولیدکارخانه ها و  گسترشِ» -1

 «عمومییِ  برنامه بایر و بهسازی اراضی بر اساسِ هایِ
به  صنعتییکسان همه گانی به کار کردن، تشکیل سپاه  اجبارِ» -9

 «کشاورزی برایِویژه 
 کمونیستی، فرهنگِ حکومتِ هایِ یکی از مهم ترین اهرم

 دارایِافرادی که  جامعه)به استثنایِ افرادِیِ  همه کار است:

اجتماع  پوششِ و فکری هستند و بایستی تحتِجسمانی  معلولیتِ

فکری و بدنی کنند. در چنین جامعه یی  بایستی کارِ (قرار گیرند

افراد تولید کننده هستند: یِ  مدیر و رییس بودن معنا ندارد. همه
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یِ  هنری، تولید کنندهیِ  تولید کنندهصنعتی، یِ  تولید کننده

 ادبی و... .

در صنعتی که مانیفست از آن سخن می گوید  سپاهِ تشکیلِ

 تیِنَسُ کشاورزی و بیرون آمدن از شکلِ همان صنعتی کردنِواقع 

کشاورزی است به این صورت که  کاملِ زراعت و ماشینی شدنِ

 با فرهنگ و تحصیالتِ صنعتیِ یک کارگرِ به صورتِدهقان هم 

 و بهتر شدنِعلمی و فنی در بیاید، چیزی که امروزه در باال رفتن 

 ارد.کشاورزی تأثیرات مهمی د کیفیِ سطحِ

تمایز]جدایی[  تدریجیِ تولیدی، محوِ کشاورزی با صنایعِ تلفیقِ» -8

 «شهر و روستا با توزیع یک نواخت تر جمعیت در سراسر کشور
زندگی در  فرهنگیِ معیشتی و امکاناتِ یکی نمودن سطحِ

مهم کمونیستی است. با صنعتی  شهر ها و روستا یکی از اهدافِ

باال در روستا ها،  مختلفِ مدارس در نقاطِ کشاورزی، احداثِ شدنِ

 اینترنتی، مراکزِ کتاب خانه ها، مراکزِ فرهنگ با احداثِ سطحِ بردنِ

 روستا ها از طریقِ اقتصادیِ و رسیده گی به وضعیتِ فرهنگی

حاصل  سودِ زراعی و مصرفِ هایِ زمین اشتراکی)همه گانی( کردنِ

 روستا، به مرورِ اقتصادِ زمین به نفعِ رویِکار بر اضافیِ از ارزشِ

شهر قرار خواهد  روستا ها در حدِ اقتصادی و فرهنگِ زمان سطحِ
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 بینِشهر ها از  نسبت به اهالیِ روستاییان شدیدِ گرفت و فقرِ

 خواهد رفت.

 اِلغایِعمومی.  تمامی کودکان در مدارسِ برایِرایگان  آموزشِ» -31

آموزش و  کنونی آن، تلفیقِ کار کودکان در کارخانه ها به شکلِ

 .«و غیرهصنعتی  پرورش با تولیدِ

رشد یابنده یی  که هنوز به طورِکودکان معضلی است  کارِ

جهانی به چشم دیده می شود. کار  در  سرمایه داریِیِ  در جامعه

قالی های  ری ها، ذغال پزی ها، کارگاهکوره پز خانه ها، چوب بُ

 اسباب بازی سازی و هزاران مرکزِ هایِ بافی، کارخانه ها یا کارگاه

« جنایت»شاهدی بر این قانونی و غیر قانونی  تولید به صورتِ

امروز،  ! سرمایه داریِمدرنِ صد ها هزار نفر کودک در جهانِ است.

 سرِمدارس به میادین کار کشیده می شوند) از  میزِ از پشتِ

بخور و نمیری  تا نانِ (شان هایِ خانواده شدیدِ فقرِ ه دلیلِچاری بنا

سرمایه داران،  تا جیبِ ؛خود تأمین کنندیِ  خانواده برایِرا 

از پول پر  را استثمار گر کارگاه ها و بازاریانِ صاحبانِ

کارگری زنده گی کرده اند  هایِ رفقایی که در خانواده)د.نبنمای

« از ندار تا دارا» هایِ مطلب می توانند به کتاب بیش ترِ درکِ برایِ
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اِپتون سینکلر یِ  نوشته« جنگل»یشیان و واشرف درعلی یِ  نوشته

 (مراجعه کنند.

این   علیهِزه مبار سال پیش فریادِ 331 اِنگِلسو مارکس 

کودکان را سر می دهند. در ادامه  وحشیانه بر ضدِ استثمارِ

 سرنگونیِ برایِکارگران  طبقاتیِ ل و اتحادِکُشَمانیفست از تَ

سرمایه داری سخن می گوید که وقتی این طبقه قدرت  مناسباتِ

زمان از یک طبقه خارج می شود، چرا را به دست گرفت به مرور 

 می رود. بینِطبقاتی از  طبقاتی و در نتیجه تضادِیِ  که جامعه
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 فصل سوم

 ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی

 میالدی( ارزشِ 3989 )سالِخود این فصل از مانیفست در زمانِ

به  تاریخی دارد و عالقه مندان سیاسی داشته اما امروزه بیش تر ارزشِ

می توانند از آن  (سوسیالیسم تکاملیِ سوسیالیسم)سیرِ تاریخِ دانستنِ

 انواعِ به تشریح و معرفیِ اِنگِلساستفاده کنند. در این فصل مارکس و 

علمی پیش از تدوین  هموار طلب و غیرِ و کمونیسمِ سوسیالیسمِ تخیلی

هستند و ی که آرمان گرا هایِ خود می پردازند. سوسیالیسم هایِ اندیشه

جهان و  تحلیل درستی از تاریخِ جهان است اما چون قصد شان تغییرِ

 سرمایه داری ندارند، در امر مبارزه و رهاییِ نظامِ اقتصادیِ ساختمانِ

می شوند. مانیفست آن ها را به مسیر منحرف کارگران ناموفق هستند یا از 

 اصلی تقسیم می کند:یِ  سه دسته

 ارتجاعی سوسیالیسمِ -3
 محافظه کار یا بورژوازی سوسیالیسمِ -2
 آرمان شهری)تخیلی( -قادنَ سوسیالیسم و کمونیسمِ -1
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این سه نوع سوسیالیسم بد نیست اشاره یی کوتاه به  قبل از توضیحِ

 باشیم:داشته  اِنگِلسو  قبل از مارکس هایِ سوسیالیسم

سوسیالیسمِ » سوسیالیستی  این مکاتبِیِ  به کلیهدر مجموع 

 گزارانِ؟ زیرا پیروان و بنیان سوسیالیسمِ تخیلیگفته می شود. چرا « تخیلی

که  می پرداختند (جامعه یی آرمانی و خیالی)اتوپیایی این مکاتب به ترسیمِ

و وقتی قصد  ؛واقعی داشت صورتی تخیلی و غیرِبری در آن عدالت و برا

سوسیالیستی و عدالت یِ  علمی و واقع گرایانه به آن جامعه داشتید با دیدِ

 چنین جامعه یی امکان پذیر نیست. مند نگاه کنید، می دیدید که برپاییِ

« اوئن»نظام سرمایه داری پیچیده تر از آنی بود که بتوان به قول زیرا 

Owen سوسیالیستی)جدا از کلِ هایِ آن در دهکده ها و تعاونی، جدا از 

اقتصادی را  ارتباطیِ هایِ راهیِ  سرمایه داری همه .زنده گی کرد جامعه(

مبادالت)داد و ستد ها و عرضه و تقاضا ها( و راه یِ  تصرف کرده بود و همه

جامعه  و سرمایه داری ختم می شد و ساختنِتجاری و صنعتی  ها به مراکزِ

سرمایه داری کاری اشتباه بود و نهایتاً به یِ  جامعه یی جدا و کوچک در دلِ

 شکست منجر می شد)که چنین هم شد(.

سوسیالیستی قبل از  با توضیحات باال متوجه می شویم که مکاتبِ

 نظامِیِ  توسعه و رشد مبادالت و ساختمان و رازِ از درکِ اِنگِلسو مارکس 
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علمی راجع به آن یِ  سرمایه داری ناتوان بودند و هیچ تحقیق و مطالعه

 انجام نداده بودند.

بنیان گزاران و  به علت تالشِ) را« ارتجاعی سوسیالیسمِ»مانیفست 

پیش از سرمایه داری و صنعتی،  بازگشتن به دورانِ برایِاَش  فعاالن

 د:به سه دسته تقسیم بندی می کن (ارتجاعی می نامیدند

مسیحی. این  -مذهبی فئودالی: یا سوسیالیسمِ سوسیالیسمِ -الف

وابسته  فئودال ها و سلطنت طلبانِ سوسیالیسم در حقیقت، آلتی در دستِ

صنعت و سرمایه داری نابود شده و  زمین داری است که با ظهورِ به مالکیتِ

نجات شان از پرولتاریا کمک می  برایِنابود شدن هستند و  یا  در حالِ

که فقط می خواهد گذشته را است « مذهب»سوسیالیسم نوعی طلبند. این 

 زحمتْ کِشاناتحاد شان با کارگران و  سوسیالیسم و فریادِ زنده کند و زبانِ

است. مانیفست اَش  گذشته فئودالیسم و اشرافیت و ثروتِ زنده کردنِ برایِ

 خاندانِ دارِ طرفْ فرانسویِ ها)سلطنت طلبانِژیتیمیست لِ از این دسته

 یاد می کند.«( بوربون»یِ  سرنگون شده

اول مانیفست راجع به  ایی: در فصلِوخرده بورژ سوسیالیسمِ  -ب

 کوتاهی کردیم. این شبهِکوچک( صحبت  سرمایه داریِ«)خرده بورژوایی»

 خرده مالک)صاحبِ کاسب کاران)بازاریان( و کشاورزانِطبقه را بیش تر، 
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 ما بخشی از کارمندانِ تشکیل می دادند.)البته در عصرِ کوچک هایِ زمین

یِ  طبقه بینِاجتماعی ملحق شده اند( که در یِ  مرفه نیز به این الیه

و سرمایه دار در نوسان هستند و البته از رشد یِ  کارگر)پرولتاریا( و طبقه

ضربه خورده و هر روز فقیر تر می سرمایه داری  روابط و مناسباتِیِ  توسعه

خود  برایِطبقه هم  شوند و به سوی پرولتاریا رانده می شوند. این شبهِ

 ( اقتصاد دان سوییسیSismondi)«سیسموندی»شته که سوسیالیسمی دا

 ویژه گی دارایِ«  سوسیالیسم  خرده بورژوایی» بنیان گذار آن بوده است.

 مثبتی هم به شرح زیر بوده: هایِ

سرمایه دار  اقتصاد دانانِ هایِ افشای دروغ ها و توجیه به -3

سرمایه داری و  ابدی و ازلی بودنِ آنان در موردِ هایِ پرداخت و توجیه

 کارگران را افشا ساخت. همیشه بدبخت ماندنِ
فکری و بدنی را یاد آور  کارِ و جداییِتقسیم  ویران گرِ اثراتِ -2

 شد.
 سرمایه)پول و کارخانه( و زمین را در دستِ تمرکزِ اثراتِ -1

 معدود)سرمایه داران و زمین داران( معلوم و فاش ساخت.یِ  یک عده
 جامعه که به انباشتِ اضافه بر احتیاجِ در مورد تولیدِ -8

سرمایه داران منتهی می شد و کارگران و  سرمایه و ثروت در دستِ
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آورد و از لحاظ به میان را فقیر تر می کرد صحبت  زحمتْ کِشان

 اقتصادی آن را ثابت کرد.
یِ  مردم یک جامعه بینِ)تقسیم( ثروت توزیعِ نا برابریِ -3

 کارگران مشخص کرد. برایِطبقاتی سرمایه داری را 
آن را عیب و ایراد مهمی داشت که « خرده بورژوایی»سوسیالیسم  اما

داشت  صنعتی و مدرن باز مییِ  کارگری در جامعه از رهبری کردن جنبشِ

از سرمایه قبل یِ  به جامعهبازگشتن  برایِاَش  و محروم می کرد و آن تالش

علمی و  تکاملِ یعنی ایستادن در برابرِداری و مالکیت فئودالی بود. این امر 

هم با این تکامل رو به جلو می رود و هرگز به عقب باز نمی  صنعتی و تاریخ

بسیاری از ماشین ها شده و  گردد. همان طور که امروزه کامپیوتر جانشین

خورشیدی به جای گازوییل و برق استفاده می گردد و تأکید بر  انرژیِ

 قبلی بسیار مرتجعانه و مسخره است. هایِ استفاده از وسایل و انرژی

پدر ساالرانه را در  خرده بورژوایی می خواست روابطِ سوسیالیسمِ

قدیم محدود کند و  یِها صنف کشاورزی زنده کند و صنعت را در چارچوبِ

 جوامع در تضاد بود. این سوسیالیسم با وجود تالش این مسئله با پیشرفتِ

 سرمایه داری با شکست مواجه گردید.یِ  چهره در افشاء و روشن کردنِاَش 
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 آلمان نسبت به کشورِ : کشورِآلمانی یا حقیقی سوسیالیسمِ - ج

عقب تر بود. زمانی که بورژوازی)سرمایه داری( در فرانسه  38 قرنِیِ  فرانسه

فرانسوی را فتح یِ  معهاو تمام جکامالً بر فئودالیسم)زمین داری( پیروز شده 

 کرده بود تازه در آلمان بورژوازی در حال شکل گیری بود و اولین کارخانه

 و نشانه تأسیس می شد «تِریِر»و « بارمن» مثلِی هایِ صنعتی در شهر هایِ

 احزاب و مطبوعات و خواستِ آزادیِ مثلِبورژوایی  مدنیِیِ  جامعه هایِ

مردم نشان می  هایِ تازه خود را از میان خواستهمجلس مردمی،  تأسیسِ

 دادند.
بورژوازی  نبردِ آلمانی بدون آن که به موقعیتِ چپ گرایِ فیلسوفانِ

فرانسوی ها تقلید  شان توجه کنند کورکورانه از با فئودالیسم در کشور

بورژوازی استفاده کردند در علیهِ  سوسیالیستی بر  هایِ و از شعار کردند

ی را بازی رویِمترقی و پیش  حالی که در آن زمان بورژوازی در آلمان نقشِ

 سال قبل بورژوازی فرانسه انجام می داد. 11می کرد یعنی کاری که حدود 

پایان یافته  بورژوازی برایِاین نقش مترقی و انقالبی در فرانسه  حاال 

یِ  پرولتاریا قرار گرفته بود. ولی در آلمان، تازه به عهدهیِ  بود و به عهده

 که سوسیالیسمِآلمانی  فیلسوفانِاما  نو خواسته نهاده شده بود. بورژوازیِ

چنین یِ  متوجهآلمانی یا حقیقی نام گذاشته بودند  خود را سوسیالیزمِ
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آلمان  بورژوازیِ علیهِ  در عمل با مبارزه یی که اشتباه بزرگی نشده بودند و 

 فئودالیسمِو « هوهَن لوتزن» خاندانِ می دادند به سلطنت طلبانِانجام 

 آن ها می ریختند. آلمان کمک می کردند و آب به آسیابِ ارتجاعیِ

د بلکه ترقی خواهانه نبوآن ها نه تنها  سوسیالیستیِ هایِ شعار

کارگر( یِ  پرولتاریا)طبقه تاریخی و پدید آمدنِ تکاملِ ارتجاعی بود و جلویِ

( Carl Grun«)کارل گرون»این جریان را  در آلمان را می گرفت. رهبریِ

 به عهده داشت.

بخشی از بورژوازی که »بورژوازی: محافظه کار یا  سوسیالیسمِ  -2

یِ  جامعه موجودیتِ اجتماعی است تا دوامِ هایِ نا رضایتی رفعِ خواهانِ

 .«تأمین گرددبورژوازی 

مانیفست،  کتابِ نوشتنِ سوسیالیست نه تنها در زمانِ این بورژوازیِ

 عضوِ هایِ د. احزاب و سازمانما حضور دار بلکه امروز نیز در دنیایِ

بورژوا  هایِ سوسیالیستاین یِ  از جمله« الملل سوسیالیست بینِ»

و عدالت جویانه می دهند اما در سوسیالیستی  هایِ که شعارهستند 

 بشر، بیمه حقوقِ سطحی در قالبِ یک رفاهِ واقع سعی دارند تا با ایجادِ

کارگری)البته  هایِ ها و اتحادیه سندیکا اجتماعی، یا حتا در قالبِ هایِ

سوسیالیستی را به یِ  ی مبارزهانقالبِ مسیرِ سازش کار اَش( از نوعِ
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 ،«سوسیالیست فرانسه حزبِ»اَحزابی چون:  ست بکشانند.ن بَسازش و بُ

، «پرتغال سوسیالیستِ حزبِ»، «آلمان سوسیال دموکراتِ حزبِ»

 دموکراتِ حزبِ» ،«اسراییل کارگرِ حزبِ»، «تاناِنگِلس کارگرِ حزبِ»

 بورژوایی است. این سوسیالیسمِمثال روشن « کردستان ایران

ژوزف »سوسیالیسم، این نوع  پرچم دارِ اِنگِلسدر زمان مارکس و 

بورژوازی » او خواهانِرا نوشت. « فقریِ  فلسفه» که کتابِبود « پرودون

 اضافی و اقتصادِ ارزشِ صحیحی از تئوریِ تحلیلِو بود « پرولتاریا بودنِ

 ( سرمایه داری نداشت.کالسیک)طبقه بندی و قانون مندِ

نمی  طبقاتی را درک نکرده بود ویِ  جامعه سیاهِ حقیقتِ« پرودون»

خواست بفهمد که هیچ صلحی میان کارگر و سرمایه دار بر قرار نیست 

انقالب  این دو طبقه فقط با پیروزیِ بینِطبقاتی  نا پذیرِآشتی  و تضادِ

 کارگری به پایان می رسد.

به اصطالح  المللِ بینِ»امروزین آن که در  و پیروانِ« پرودون»

بورژوازی بپردازند، در  الحگرد آمده اند می خواهند به اص «سوسیالیست

 ندهرَهار و دَ مانیفست ثابت کرده نظامِ نگارشِ حالی که تاریخ از زمانِ

 سرمایه داری به هیچ صورتی اصالح پذیر نیست.یِ 
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: -)خیالی(آرمان شهری -قاد)منتقد(نَ سوسیالیسم و کمونیسمِ -1

پرولتری)کارگری( را  جنبشِ شکستِ مانیفست در توضیحی کوتاه دلیلِ

 تمامِ این طبقه و ظهور نکردنِ فئودالی، کم قدرت بودنِ دورانِ در پایانِ

آن زمان را  سوسیالیستیِ سرمایه داری می داند و جنبشِ نظامِ مظاهرِ

 ویژه گیِ داشتنِدرک علمی، تئوریک)فکری( و فقط  کمبودِ به علتِ

 همه گانی و تساوی گراییِ شیِت کِریاضَ»برابری طلبانه می داند: 

 «.اجتماعی را خام ترین شکل آن تلقی می کرد

فرانسه را نام برد که نوعی  انقالبیِ( Babov«)بابوف»از جمله می توان 

را  «هموار طلب یا سرباز خانه یی کمونیسمِ»از کمونیسم معروف به 

کارگران بی بهره بود  علمی و تشکیالتیِ رهبری و ارائه کرد، که از بسیجِ

 انقالبِ در آغازِاَش  صنعتی کارگر به معنیِیِ  چرا که طبقه

تازه در حال تولد ( وجود نداشت و سرمایه داری هم طبعاً 3198فرانسه)

تفاوت  تمام و کمال و در نظر گرفتنِ برابریِ دارِ بود. از طرفی او طرفْ

 افراد جامعه بود. هایِ در توانایی ها و استعداد

 (Fourie, Owen, SanSimon)«سن سیمون، اوئن، فوریه»ث مثلِ

 آرمان شهری از آن ها گرفته شده مظهرِ -سوسیالیسمِ تخیلیکه 

سرمایه یِ  جامعه شکل گیریِ هر کدام شان در آغازِتفکری بود که 
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 هایِ ظلم رفعِ برایِی هایِ سوسیالیستی و راه حل داری در اروپا با عقایدِ

 سرمایه داری به میدان آمدند.

کارگر یِ  اما این سوسیالیسم هم ویژه گی یی داشت که آن را از طبقه

 شرایطِ»می گوید: کارگری دور و جدا می ساخت. مانیفست  و جنبشِ

آن ها موجب می  اطرافِ طبقاتی و نیز محیطِیِ  مبارزهیِ  عقب مانده

 هایِ تضادیِ  همهشد که این نوع سوسیالیست ها خود را برتر از 

 «طبقاتی به حساب آورند.

آن ها یعنی دست کشیدن از یِ  عمده شکالِدر ادامه، مانیفست بر یک اِ

کارگری اشاره  انقالبِ برایِکارگران  کردنِو متحد انقالبی و بسیج  عملِ

انقالبی را مردود  سیاسی و به ویژه عملِ آنان هر گونه عملِ»می کند: 

مسالمت آمیز،  هایِ می دانستند و آرزو داشتند از طریق وسایل و تالش

لزاماً محکوم به شکست بود، به زور عبرت کوچک که اِ هایِ با آزمون

مسیحیان(  مقدسِ )کتابِانجیلِ پیاده کردنِ برایِگیری از تجربه را 

 «د.به اهداف خود هموار سازن یابی نوین و دستْ اجتماعیِ

 مثبت و رو شنْ هایِ اما در ادامه مانیفست از برجسته گی ها و ویژه گی

 نیز سخن به میان می آورد: سوسیالیسم این یِ  گرانه
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شهر و  بینِ تفاوتِ بردنِ بینِاز  برایِشده  پیشنهاد عملیِ اقداماتِ -3

 روستا
 سرمایه داری مدلِیِ  خانواده لغایِاِ -2
 شهروندانیِ  همه برایِهمه گانی و هماهنگ  کارِ اعالمِ -1
 رفاهِ برایِصنعتی  ظامِن صنعتیِ مزد بگیر و ایجادِ نظامِ توقفِ -8

 جامعه عمومیِ
بنیان یِ  برابری طلبانه مانیفست در عین حال که به افکار و عقایدِ

یِ  به این نکتهاما آرمان شهری احترام می گذارد،  -قادنَ سوسیالیسمِ گزارانِ

 هایِ متأسفانه پیروان اوئن، سن سیمون و فوریه راهمهم اشاره می کند که 

 جنبشِ مثلِکارگری  هایِ جنبش ارتجاعی را برگزیدند و حتا در برابرِ

منشور  چارت به معنایِیِ  از کلمه«)چارتیسم»تان یعنی اِنگِلس کارگرانِ

منتشر کرد که  چند ماده یی گرفته شده است. این جنبش یک منشورِ

 (تان در بر داشتاِنگِلسآن روز یِ  دموکراتیکی را در جامعه هایِ خواست

 کردند.مخالفت ایستاده گی و 

 سوسالیستی که در مانیفست نام برده می شوند تا دورانِ کاتبِمَ انواعِ

مارکس و  توسطِ (کارگران جهانیِ حزبِ)اولین  «الملل اول بینِ» تشکیلِ

مندی داشتند. اما  کم رنگ یا بعضاً قدرتْ فعالیتِ 3981یِ  در دهه اِنگِلس
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با شکلی جدید تر و البته  «بورژوایی سوسیالیسمِ»آن ها فقط  از میانِ

 ظهور کرد و لطمه «ادوارد برنشتاین» توسطِ طلبانه تر خائنانه تر و فرصتْ

زد که در تاریخ به جهان  کارگری و کمونیستیِ فراوانی را به جنبشِ هایِ

معروف شد)برنشتاین در حالی که ادعا  (نظر طلبی تجدیدِ) «رویزیونیسم»

مارکسیسم  هایِ است در اساس و اصلی ترین بنیانمی کرد مارکسیست 

 (نظر نموده بود. تجدیدِ

در « ژوزف استالین» توسطِبعد ها  بورژوایی موجی از این سوسیالیسمِ

یک  احیا شد که سوسیالیسم را در قالبِشوروی  جماهیرِ اتحادِ

مذهبی  خشکِ تفکری که حقایق را وارونه جلوه می دهد( )طرزِایدئولوژیِ

بزرگی را یِ  که ضربهسوسیالیسمِ بورژوایی جدید از  ارائه می کرد. این موجِ

اتحادِ میالدی در  3881 جهان وارد کرد تا سالِ کمونیستیِ به جنبشِ

خود را به عنوان  (شرقی اروپایِ هایِ کشورشرق) و بلوکِجماهیرِ شوروی 

موجود از سوسیالیسم معرفی کرد. البته بحث  دلِو تنها م سوسیالیسمِ علمی

این چند خط  بسیار وسیع تر از (سوسیالیسمِ بورژواییراجع به این مقوله)

یِ  مانیفست لبه در کتابِ اِنگِلسگنجد. مارکس و  یماست و در این جزوه ن

 سوسیالیست ها متوجه ساخته اند:خود را به دو گروه از یِ  حمله تیغِ

 فئودالی هایِ سوسیالیست -3
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 حقیقی یا آلمانی هایِ سوسیالیست -2
و دقیقاً فئودالی به درستی  هایِ سوسیالیستمارکس به یِ  اشاره

و « امپریالیستی ضدِ»، «سرمایه داری ضدِ» هایِ ر فریاد و فغان و شعاریاد آوِ

« بنیاد گرا»مذهبی  هایِ نیروین ترارتجاعی « داری از مستضعفین طرفْ»

و  از سرمایه داری ی به مراتب ارتجاعی تری ی که از موضعهایِ است، شعار

 موقعیتِ تحکیمِ برایِامپریالیسم مطرح می شوند، بهانه یا برگ برنده 

 پیشین است. جامعه به قرون و اعصارِ برگردانیدنِ  خودشان و

 زار به رهبریِبا بورژوازیِخرده شیعه و  ضدِ مذهبیِ روحانیتِ خیزشِ

دقیقاً با همین هدف و شعار ها به میدان آمد و  3182 در خردادِ« خمینی»

 هایِ انجمن»بند  و اجرایِ «اراضی تقسیمِ»، «زنان رأیِ حقِ»به مخالفت با 

سرمایه  استبدادِ علیهِنه پرداخت. در حقیقت این طیف « ایالتی و والیتی

علیهِ فئودالی و یِ  عقب مانده مناسباتِ بلکه به نفعِپهلوی، یِ  وابسته داریِ

 31یِ  بورژوازی مبارزه می کردند. این شعار ها در دهه مثبتِ مظاهرِ

ضد امپریالیستی،  تندِ هایِ با شعار 3131 انقالبِیِ  خورشیدی در آستانه

 هایِ وی در جامعه ایجاد کرد که حتا برخی از نیروترکیب شد و چنان جَ

 ن را هم به دنبال خود کشاند.ایرا چپِ
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 فصل چهار اُم

 موجود مخالفِ کمونیست ها نسبت به احزابِ موضعِ

مبارزه در شرایطی اشاره دارد که  مانیفست به وضعیتِ آخرین فصلِ

فعالیت هستند. شاید  کمونیستی نیز در جامعه مشغولِ غیرِ سیاسیِ احزابِ

 از تارخ مهم ترین فصلِفصل را در هر زمانی سیاسی، این  بتوان از نظرِ

 کتاب هم هست. مانیفست به حساب آورد گرچه کوتاه ترین فصلِ

کمونیست ها وظیفه دارند در هر معتقد اَند که  اِنگِلسمارکس و 

مبارزه با استبداد و ارتجاع و  برایِمترقی آن جامعه  هایِ جامعه یی با نیرو

ستم  تحتِ مللِ برایِسرنوشت  تعیینِ حقِ نِهای مدنی، گرفتآزادی  استقرارِ

 دموکراتیک و مردمی همراهی کنند. هایِ نهاد پاییِ رو بَ

 :هایِ کشورکمونیست ها در  آن ها در مانیفست همراهیِ

 هایِ مترقی بودن جناح سوییس با رادیکال ها)با در نظر گرفتنِ -3

 رادیکال ها( مخالفِ
 روسیه امپراتوریِ این کشور از یوغِ استقاللِ راهِ با مبارزانِ لهستان -2
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صنعتی، آن ها فقط تا زمانی که این طبقه  آلمان با بورژوازیِ -1

 هایِ سلطنت مطلقه و فئودالنقشی مترقی و انقالبی دارد و با 

 هایِ ایجاد نهاد برایِآلمان در حال مبارزه  مختلفِ هایِ قسمت

 صنعتی( است. سَندیکایِمدنی)روزنامه، قانون، احزاب و 
  کارگریِ  طبقه دارِ طرفْ هایِ فرانسه با سوسیال دموکرات -8

 برایِمهم پای می فشارند که یِ  بر این نکتهرا یادآوری می کنند، اما 

 و تصاحبِ «مالکیت»یِ  مهم، مسئلهیِ  جهان مسئله سراسرِ هایِ کمونیست

 کارگر است.یِ  و پیشاپیش آن ها طبقه زحمتْ کِشان توسطِآن 
 هایِ در بعضی موقعیتمترقی  هایِ احزاب و نیرو همکاریِ نبرایِبنا

زمانه محسوب  کمونیسم نیست، بلکه نیازِ ولِتاریخی نه تنها دور شدن از اص

رسیدن به سوسیالیسم و  برایِمبارزه یِ  لی به شرط آن که مسئلهوود می ش

 سرمایه داری به طورِ طبقاتی به طور کلی و نظامِ نظامِ قهر آمیزِ سرنگونیِ

 سپرده نشود. به فراموشی « انقالب» خاص؛ آن هم از طریقِ

 مختلفِ هایِ مانیفست شاهد صحنه جهان پس از نگارشِ تاریخِ

سرنگونی نظام ها و  برایِآزادی خواه  هایِ کمونیست ها با نیرو همکاریِِ

 استبدادی بوده است: هایِ رژیم
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 ِآزادی خواه در انقالبِ هایِ کمونیست ها با نیرو همکاری 

 روسیه 3813
  مشروطیتِ 3819 در انقالبِهمکاری با مشروطه خواهان 

 ایران
 ژاپن و  علیهِ  ضد امپریالیستی  هایِ شرکت در نبرد

 در چین« کومن تانگ»با « مقطعی» همکاریِ
 ِفرانسوی  هایِ امپریالیستعلیهِ ملی  هایِ نیرو همکاری

 در ویتنام
چپ، مترقی و انسان  هایِ دیگر نیرو در کنارِ کمونیست هاو امروز 

آن ها  شرکتِ همْ چنینبه مبارزه مشغول اَند و « جهانی سازی»علیهِ دوست 

علیهِ  «تاناِنگِلس»و  «ایتالیا»، «سیاتل امریکا»معروف در  هایِ در تظاهرات

عراق و  مردمِعلیهِ جنگ امریکا  علیهِپیکار مشترک  پایی رجهانی سازی و بَ

 حقوقِ مدافعِ و محیط زیست، مبارزان کمونیست ها با مدافعانِ همکاریِ

   زنان)فمنیست ها(، آنارشیست ها، سندیکالیست ها و... از این جمله هستند.

صحنه ها یِ  این نشان می دهد که کمونیست ها همه جا و در همه

و بنده گیِ انسان مبارزه کرده و می کنند.  برده گیاستثمار، استعمار،  علیهِ

آرمانی و خیالی نیست، بلکه جامعه یِ  آن ها یک جامعه مورد نظرِیِ  جامعه
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علم و صنعت است. اما در این جامعه  رفتِ ی و مبتنی بر پیشْیی حقیق

شت نمی گردد تا در سویی دیگر هرگز ثروت ها و سرمایه ها در یک سو انبا

 داری به وجود آید.دریایی از فقر و نَ

 انوتیِ  هر کس به اندازه»چنین جامعه یی نقش بسته:  ()و در عملِبر پرچمِ

 «استعداد اَشیِ  و هر کس به اندازهاَش 

لب را مانیفست را نقل می کنیم و مط کتابِ هایِ خطما در این جا آخرین 

 به پایان می رسانیم:

خود نفرت دارند. آن ها  نظرات و اهدافِ کمونیست ها از پنهان کردنِ»

 کلِ قهر آمیزِ از طریق سرنگونیِآن ها فقط  آشکارا اعالم می دارند که اهدافِ

 حصول]دستیابی[ است. موجود قابلِ شرایطِ

در  کارگرانخود بلرزند.  کمونیستیِ انقالبِ در پیشگاهِحاکم  بگذار طبقاتِ

داد و در عوض خود را از دست نخواهند  هایِ این پیکار چیزی جز زنجیر

 «جهان متحد شوید! کارگرانِ جهانی را به دست خواهند آورد.
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