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  توضيح 

اين بحث در چارچوب سلسله بحث ھای آموزشی حزب 
 در لندن ارائه شد و ھمان ٢٠٠٩حکمتيست در سال 

فايل ھای . زمان از طريق تلويزيون پرتو پخش گرديد
 از طريق اينترنت قابل دسترس صوتی و تصويری آن

فايل ھای صوتی توسط ژيار ھمت مکتوب ).  ١(ھستند
  . گرديده و توسط سخنران اديت شده است

  فھرست

                                                                                                            صفحه                                 موضوع 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٣                                                                                                                                                  مقدمه

  ۴                                                                                                         معرفی، زمينه ھای تاريخی: جلسه اول

  ٩                                                                                    ماترياليسم تاريخی -پرولتر ھا و بورژوا ھا : جلسه دوم

  ١٢                      قی و ارتجاعی بورژوازی تا تبيين پرولتری و پيشرو از تبيين اخال–پرولتر ھا و بورژوا ھا :  جلسه سوم

   از تبيين اخالقی و ارتجاعی بورژوازی تا تبيين پرولتری و پيشرو -الف 

   جھانی شدن سرمايه و شکستن حصار ھای ملی –ب 

   بحران ھای ادواری –پ 

َ خـرده بورژوازی و لـمپـن پرولتاريا-پرولتاريا و مبارزه آن : جلسه چھارم ُ ُ                                                           ١٩  

  پرولتاريا–الف 

   تعريف اقتصادی کارگر – ١

   تعريف اجتماعی کارگر و بورژوا – ٢ 

   مبارزه پرولتاريا –ب 

   خصلت کشوری مبارزه پرولتاريا –پ 

  رقابت ميان کارگران :  شرط سيادت بورژوازی- ت 

   خصلت سوسياليستی مبارزه پرولتاريا –ث 

َ تحصيلکردگان ناراضی، خـرده بورژوازی و لـمپ–ج  ُ   ـن پرولتاريا ُ

 ٣٠                                     پرولتر ھا و کمونيست ھا، خانواده، رابطه پرولتاريا با ميھن، انقالب پرولتری : جلسه پنجم

  پرولتر ھا و کمونيست ھا - ١

   پرولتاريا و ميھن – ٣

   زوال دولت– ۴ 

  ٣٨                             مناسبات کمونيست ھا با احزاب مختلف اپوزيسيون-ادبيات سوسياليستی و کمونيستی : جلسه ششم

  ليسم ارتجاعی سوسيا

   سوسياليسم فئودالی –الف 

   سوسياليسم خرده بورژوائی –ب 

   سوسياليسم حقيقی يا آلمانی –پ 

  سوسياليسم محافظه کار يا بورژوائی 

  سوسياليسم و کمونيسم انتقادی و تخيلی

  مناسبات کمونيست ھا با احزاب مختلف اپوزيسيون

  ۴۵                                                                                                                                        توضيحات
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  مقدمه

 مورد بحث قرار ميدھد و پوشاندن کل اين  رااز آنجا که مانيفست مسائل بسيار متنوعی.  دقيقه ای ارائه خواھد شد ٢۵اين بحث  طی شش جلسه 
در نتيجه اين .  موضوعات در چنين وقت کوتاھی ممکن نيست، در فرصت کوتاھی که داريم فقط ميتوانم به بعضی از محور ھای مانيفست بپردازم

خواندن مانيفست، و مقدمه ھای .  را نمی گيرند و بايد به عنوان يک ابزار کمک آموزشی به آن نگاه کرد) ٢(فستبحث ھا جای خواندن کامل ماني
  .  متنوعی که مارکس و انگلس بر چاپ ھای مختلف آن داشته اند را بايد مورد تاکيد قرار دھم

  : طرح عمومی اين شش جلسه چنين است

  .  در اين معرفی بيشتر زمينه ھای تاريخی مانيفست را مورد اشاره قرار ميدھيم.  جلسه اول به معرفی مانيفست اختصاص دارد

ھر سند تاريخی، چه علمی و چه سياسی و اجتماعی، را بايد در متن اوضاعی که نوشته شده است قرار داد تا تصوير دقيق و درستی از آن سند 
است که به چه مسائلی جواب بدھد و چرا درست در آن زمان خاص به اين شکل بايد ديد که سند در زمان نگارش آن تالش کرده .  بدست آورد

در غير اين صورت و با برخورد غير تاريخی به اسناد و نوشته ھائی که ھمه .  خاص، با اين زبان ويژه و با تاکيد بر مسائل خاص نوشته شده است
  . ماورای تاريخی خواھيم زددر متن تاريخ خاصی بوجود آمده اند، به اين اسناد رنگ مذھبی و 

اين فصل ھا مسائلی با برد ھای مختلف را می .  مانيفست در چھار فصل نوشته شده است.  بررسی خود مانيفست را از جلسه دوم شروع ميکنيم
رست به اندازه روز نگارش فصل ھای اول و دوم پايه نقد کمونيسم طبقه کارگر به جامعه بورژوائی را مورد بحث قرار ميدھد که امروز د.  پوشاند

  .  آن، اگر نه بيشتر، صحت دارد

بحث در مورد ادبيات کمونيستی و رابطه پرولتاريا با احزاب مختلف .  فصل ھای سوم و چھارم  بيشتر معطوف به مسائل آن مقطع تاريخی است
ارتجاعی و خرده  بورژوائی و بورژوائی صحبت ميکند که ًمثال راجع به انواع سوسياليسم ھای .  اپوزيسيون است که خيلی مشروط به زمان ھستند

نشان .  معھذا بحث راجع به اين فصل ھا متد را به ما معرفی ميکند.  امروز يا ديگر موجود نيستند يا موارد پيچيده تری از آنھا بوجود آمده اند
به احزاب، مناسبات کمونيستھا با احزاب اپوزيسيون و " ه کردننگا"ميدھد که مارکس و انگلس به اين پديده ھا چگونه  نگاه ميکردند و اين روش 

در نتيجه اين فصل ھا بيشتر برای ما اھميت روش برخورد و يا متدلوژيک دارد تا .  غيره چه پايه ھای علمی را ميتواند در اختيار ما قرار دھد
  .  احکام قاطع تاريخی

در .  نوشته شده که مارکس ھنوز تئوری ارزش اضافی را، به شکل کامل آن، پخته نکرده استبعالوه اينجا بايد ياد آوری کنم که مانيفست زمانی 
مارکس در اواخر دھه پنجاه قرن نوزدھم، يعنی حدود ده سال .  نتيجه گرچه سر خط ھای بحث ارزش اضافی در مانيفست ھست، اما دقيق نيست

  .  و  کاپيتال حدود سی سال بعد از مانيفست نوشته ميشودبعد از مانيفست، است که تئوری ارزش اضافی را کامل ميکند

  . اديتور اين بحث است–نکته آخر اينکه تاکيدات در نقل قول ھائی که از مانيفست آمده است متعلق به سخنران 
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  جلسه اول

   يک تقويم-  اھميت مانيفست -معرفی، زمينه ھای تاريخی 

  

اين . جنبش کمونيستی اين پرولتاريا ھم  محصول جامعه مدرن است.  محصول جامعه مدرن بورژوائی استپرولتاريا، يعنی طبقه کارگر مدرن، 
جنبش از جنبش ھا انقالبی زمانه خود تاثير گرفته است، خود را در مقابل آنھا فرموله کرده و به اعتباری حاصل نقد کاستی ھا و يا عدم تکافوی اين 

در نتيجه بايد .   دم تعيـن ھای آرمان ھای برابری طلبانه توده زحمتکش در انقالبات قرن ھجدھم و نوزدھم استانقالبات و به قول مارکس منتقد ع
اين مقدمه به نظر من الزم بود زيرا اگر بخواھيم مانيفست را بفھميم .  فھرست وار ھم که شده است به اوضاع جھان مدرن در آن مقطع به پردازيم

اگر کسی بخواھد بداند مانيفست دقيقا چه .    مارکس و انگلس پيامبر نبوده اند که بنشينند و سر خود کتاب مقدس بنويسند.بايد آن دوران را بفھميم
بايد بداند که چه مسائلی مطرح بود و چرا مارکس و انگلس با اين زبان خاص و در مورد اين مسائل خاص .  ميگويد بايد آن دوران را بشناسد

چرا مارکس با ھمه اتفاقات بعدی ھنوز ھست .  فدار پيدا کردند و چرا بعدھا به بستر اصلی سوسياليسم مدرن تبديل ميشوندچرا طر.  حرف ميزنند
  .  چرا ھنوز مانيفست تيراژ چاپ بيشتری از انجيل دارد.  اما از پرودن يا باکونين خبری نيست

 : باشيماجازه بدھيد اينجا تقويمی از رويداد ھای مھم آن دوره را داشته

 انقالب آمريکا ):  سال٨ (١٧٨١ – ١٧٧۴

 انقالب فرانسه ):  سال١٠ (١٧٩٩ – ١٧٨٩

 دوران ناپلئون ):  سال١٩ (١٨١۵ -  ١٧٩۶

  شکست ناپلئون و بازگشت سلطنت – ١٨١۵

  انتشار مانيفست – ١٨۴٧

  سرنگونی قطعی سلطنت در فرانسه– به ميدان آمدن طبقه کارگر – ١٨۴٨

  )دو ماه(س  کمون پاري– ١٨٧١

، که منجر به )١٧٨١(انقالب آمريکا .  متاثر اند١٨عميقا از دو انقالب مھم در اواخر قرن ) از جمله کمونيسم(تئوری ھای انقالبی قرن نوزدھم 
ن امروز ما داشته انقالب فرانسه، از نظر ذھنی، بيشترين تاثير را بر جھا). ١٧٨٩(استقالل اين کشور ميشود و به فاصله چند سال انقالب فرانسه 

  .  است
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.  ، يعنی حدود شصت سال بعد از انقالب فرانسه، منتشر ميشود١٨۴٨مانيفست کمونيست در سال .  ھر دو اين انقالب ھا، انقالبات بورژوائی ھستند
 موضوع بحث و محدوديت گرچه دانستن تاريخ فکری و عملی اين انقالبات برای ھر فعال کمونيست طبقه کارگر از واجبات است، بعلت محدوديت

  .    در نتيجه بايد به خطوط بسيار کلی قناعت کنيم.  زمانی نميتوانم وارد جزئيات اين انقالب ھا بشويم

ًانقالب آمريکا گرچه عميقا در انقالب فرانسه و ايده ھای آن تاثير دارد، اما  به دليل اينکه در آن زمان آمريکا کشور کوچکی است و حدود پنج 
 جمعيت دارد، چيزی شبيه دانمارک امروز، و بعالوه از نظر جغرافيائی از بقيه دنيا جدا است، بازتاب مستقيم چندانی، به جز در انقالب ميليون

  .  اما انقالب فرانسه انقالبی است که نه تنھا فرانسه بلکه کل اروپا را به آتش ميکشد.  فرانسه، پيدا نميکند

.  ، طول می کشد و پروسه بسيار پيچيده ای را طی ميکند و  حاوی تجارب بسيار غنی است١٧٨١ تا ١٧٧۴ز انقالب آمريکا حدود ھشت سال، ا
اما .   کليسائی تغذيه ميکنند-متفکرين انقالب آمريکا خود از متفکرين دوران روشنگری مانند گوته، منتسکيو و ساير منقدين استبداد فئودالی 

ُجفرسن، نويسنده بيانيه استقالل آمريکا، در واقع پايه سياسی دمکراسی . ثباتی به مراتب از آنھا فراتر ميروندمتفکرين آمريکائی از نظر سياسی و ا
ًاين بيانيه تفاوت زيادی با بيانيه حقوق بشر، که بعدا انقالب فرانسه صادر ميکند و مبنای بعدی بيانيه حقوق بشر . بورژوازی را تبيين کرده است

  .  امروز است، ندارد

 در شکل يک ١٧٨٩انقالب از .  ، يعنی مدت ده سال، طول ميکشد و طبعا دوره ھای متفاوتی را طی ميکند١٧٩٩ تا ١٧٨٩انقالب فرانسه از 
اما گسترش سرمايه داری، که منجر به گسترش وسيع توده خرده .  جنبش مشروطه سلطنتی شروع ميشود که خواستار سرنگونی سلطنت نيست

تا اينکه .  ن شھری ميشود و مقاومت سلطنت و کليسا  منجر به راديکاليزه شدن جامعه و در راس آن خرده بورژوازی ميشودبورژوای و زحمتکشا
تشکيل ميدھند و با صدور بيانيه ھايی دستور انحالل حکومت را " کمون پاريس"سرانجام اين توده راديکاليزه شده شورای شھر پاريس را تحت نام 

  .  ام لويی شانزدھم و ھمسرش و بخش وسيعی از کشيش ھا و اشراف را اعدام ميکندصادر ميکند و سرانج

با سرنگونی سلطنت و خلع يد از کليسا و اشراف، زمين ميان دھقانان تقسيم ميشود، تمام اموال کليسا ھا به نفع جامعه مصادره ميشوند و جامعه، 
اين . دوره ای بی ثبات پر تالطم که به دوره ترور معروف ميشود.  حکومت آتی ميشودمانند ھر انقالب ديگری، وارد دوره انقالبی برای تثبيت 

  . دوره منجر به عروج ناپلئون، به عنوان برقرار کننده نظم و تثبيت کننده دست آوردھای انقالب فرانسه، ميشود

باد .  ھای کليسائی و کل سيستم حاکم را دچار بی ثباتی ميکندانقالب فرانسه تمام قاره اروپا را به لرزه در می آورد و حکومت ھای سلطنتی و نھاد 
و البته اين ارتجاع از ھمان ابتدا با انقالب فرانسه .   کليسائی حاکم در اروپا را خم ميکند–انقالب فرانسه ھمه شاخه ھای ارتجاع و استبداد فئودالی 

ن فرانسه به حمايت نظامی و عملی از دستگاه پوسيده سلطنتی فرانسه بر ميخيزد بلکه از در دشمنی در می آيد و نه تنھا از ھمان ابتدا عليه انقالبيو
  .  در ادامه  به مقابله با ناپلئون به عنوان نماينده آرمان ھای اين انقالب ميپردازد

 بخش بزرگی ١٨١۵ تا ١٧٩۶ ميرود و از ناپلئون به نوبه خود به عنوان صادر کننده آرمان ھای انقالب فرانسه، به مقابله با ارتجاع حاکم در اروپا
ناپلئون با تصرف ھر کشور کليه قوانين فئودالی و مذھبی را لغو ميکند، از فئودال ھا سلب مالکيت ميکند، اموال کليسا . از اروپا را تصرف ميکند

نمايد و بيانيه حقوق شھروندان، که در فرانسه را مصادره، دست مذھب را از دولت کوتاه ميکند، آزادی ھای سياسی، با معيار آن روز را تضمين مي
ًدر نتيجه، بعدا وقتی که ناپلئون شکست ميخورد اشراف و فئودال ھا، از ترس عصيان توده ای، قادر . حاکم است، را به عنوان قانون اعالم ميکند

 که بعضا اين اقدام صورت ميگيرد اوضاع به حمايت در بعضی از کشور ھا، مانند فرانسه،.  نيستند که اصالحات بورژوائی ناپلئون را لغو کنند
در ھر حال، در دوره ناپلئون اروپا جھش ميکند، آزادی ھای .  توده ای از بازگشت ناپلئون و سرنگونی مجدد سلطنت بوربون ھا منجر ميشود

  بورژوازی در تمام اروپا عروج ميکند، طبقه .سياسی در ابعاد نسبتا وسيعی رسميت می يابد و قدرت فئودال ھا و اشراف به شدت کاھش می يابد
به ھر صورت، به دنبال تغييرات زيادی .  کارگر صنعتی در ابعاد عظيم و توده ای متولد ميشود و ارتجاع نميتواند چرخ تاريخ را به عقب برگرداند

  .   ناپلئون شکست ميخورد و  تبعيد ميشود١٨١۵که در اينجا قابل پوشش نيست، در سال 

پرچم و آرمان برابری انسان ھا باعث به ميدان کشيده شدن توده ی وسيعی از . متولد ميشود" آزادی، برابری و برادری"ب فرانسه با پرچم انقال
نيرويی که سلطنت را سرنگون ميکند و انقالب را به پيروزی ميرساند نيروی توده ی وسيع .  مردم و بويژه زحمتکشان شھرھای فرانسه ميشود

و ) شھرداری ھای توده ای(بخصوص زحمتکشان و کارگران پاريس نيروی مسلح خود را تشکيل ميدھند و کمون ھا .   استشھریزحمتکش 
انقالب ھای آمريکا و فرانسه برای اولين بار در تاريخ از نظر فکری، سياسی، . انواع انجمنھای محلی و تشکل ھای توده ای را ايجاد ميکنند

  .  دادن تحرک توده ای، اشکال راديکال و ميليتانت در دنيای مدرن تجربيات بسيار غنی ای را بدست ميدھندرھبری توده ای، سازمان 

.  اين دو انقالب چھره ی دنيا را عوض کردند.  خالصه اين که پی آمد انقالب آمريکا و انقالب فرانسه شرايطی است که مانيفست درآن متولد ميشود
 انقالب فرانسه به ھمۀ مردان، مستقل از درآمد و طبقه و موقعيت اجتماعی شان حق رأی ميدھد و مجمعی از برای اولين بار در تاريخ بشر

اما به ھر .  زنان ھنوز در اين انقالب حق رای نمی گيرند.  نمايندگان مردان جامعه، مجمع ملی فرانسه، را  به عنوان مبنای حکومت تعيين ميکند
تا قبل از آن ما در ھيچ .  در تاريخ حکومت ھای بشری با رای مستقيم نيمی از جامعه، يعنی مردان، تشکيل ميشودحال اين مجمع برای اولين بار 

ھيچ جا حق رای برابر به طبقات و اقشار .  در رم و يونان حق رای اساسا متعلق به برده دارن است.  جای تاريخ بشر چنين پديده ای را نداريم
اين انقالب ھا ارباب، شاه و اشراف توسط توده مردم به زير کشيده ميشوند، دستگاه کليسا شديدا زير فشار قرار در .  مختلف داده نشده است

  .  ميگيرد، جدائی مذھب از دولت رسميت می يابد و ارتجاع اشرافی گری مرعوب ميگردد

راديکاليزه ميکند و به عنوان نيرويی که قادر است و انقالب به ھمراه خود توده ی وسيع دھقان، خرده بورژوای شھری و زحمتکشان جامعه را 
اين انقالبات آرمان ھا، تئوری ھا و افق ھائی را متولد ميکند که کل جامعه را زير و رو .  حق دارد حکومت را به زير بکشد، به ميدان می آورد

ضی از مناطق آلمان انگيزاسيون در جريان است و به جرم بايد بياد داشته باشيم که وقتی که ناپلئون آلمان را ميگيرد ھنوز در بع.  ميکنند
در اسپانيا ھم وسيعا انگيزاسيون حکومت ميکند و دستگاه ھای شکنجه ای که ناپلئون از کليسا .  افسونگری، ارتداد، کفر و غيره آدم می سوزاندند
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وحشتناک بود که سربازان ناپلئون ھر کشيشی را که در اسپانيا اين دستگاه ھا آنقدر .  ھای اسپانيا مصادره کرده امروز در موزه ھا موجود است
  .  دستگير ميکردند با ھمان دستگاھھا شکنجه اش ميکردند و می کشتند

ز منظورم اين است که انقالب فرانسه، و پيام آور انقالب فرانسه يعنی ناپلئون، الاقل در ابتدا با آغوش باز مورد استقبال قرار ميگيرد و سيستم را ا
ميراث فرھنگی و فکری انقالب فرانسه .  مارکس در اين فضا متولد ميشود و رشد ميکند.  ريشه عوض ميکند و اين بر افکار عموم تأثير گذار بوده

  .مارکس در خانواده ای متولد ميشود که پدرش مدافع انقالب فرانسه است.  بخش داده فضای روشنفکری آن زمان است

رات وسيع را در اروپا گذاشت و بورژوائی بودن و عدم تکافوی آن از اھميت اين انقالب در تاريخ بشر و در تاريخ تکامل انقالب فرانسه اين تاثي
  .ايده ھا و آرمان سوسياليستی کم نميکند

دولت و غيره متحقق شد، بعد از اينکه آرمان ھای انقالبات بورژوائی مانند آزادی ھای اجتماعی، برابری افراد در مقابل قانون، جدائی مذھب از 
تازه معلوم شد که ھمه اين دستاورد ھا اساسا در خدمت تسھيل بھره کشی از کارگر، امنيت سرمايه و سرمايه دار، نه تنھا در مقابل دولت، اشراف 

  .  و کليسا، بلکه بعالوه و مھمتر در مقابل طبقه کارگر و زحمتکشان و تھيدستان شھری است

صف مردم عليه نظام فئوداليستی و دولت ھای ارتجاعی يک دست نيست و اين صف بندی انعکاس واقعيات جامعه مدرن به سرعت معلوم شد که 
معلوم شد که ھمه چيز طبقاتی است و ھر کس متناسب با موقعيت طبقاتی اش حق دارد يا ميتواند از حقی که قانون به رسميت شناخته است .  نيست

  .   ھر کس متناسب با قطر کيف پول و حساب بانکی و سرمايه اش استمعلوم شد که حق.  استفاده کند

معلوم شد که آزادی و برابری، ھمان طور که بعدا مانيفست کمونيست اعالم ميکند، در اساس آزادی در استثمار، داد و ستد بخصوص نيروی کار 
مين يا به طايفه و قوم و غيره نيروی کارتان را به فروش بگذاريد و يعنی شما حق داريد، بدون محدوديت ھای نظام فئودالی و وابستگی به ز.  است

  .  ديگری حق دارد بدون محدوديت ھای طبقاتی، سياسی و غيره اين نيروی کار را خريداری کند

نقالبات فھم بشر نسبت معلوم شد که ھرچند انقالبات بورژوائی و نظام بورژوائی به درجه زيادی آزادی ھای فردی را گسترش ميدھد، ھر چند اين ا
به دنيای پيرامون خود را انقالبی ميکند و مبنا را عزت نفس انسان ھا و احترام به فرديت انسان اعالم ميکند اما وجود انقياد اقتصادی دامنه برد اين 

  .  در می آورددستاورد ھا را به شدت محدود می نمايد و بخش بزرگی از جامعه را به انقياد سياسی و اجتماعی بخش ديگری 

انسان . در جامعه فئودالی خدا بود و حکومت، يعنی شاه، کليسا و فئودال و نمايندگان خدا بودند. قبل از جامعه بورژوائی اين مفاھيم وجود ندارند
ری و چه عملی اين سيستم را انقالب ھای آمريکا و فرانسه، چه از نظر فک.  برده و بنده خدا و نمايندگان آن بود و در اساس از حقی برخوردار نبود

حکومت نه نماينده خدا و نمايندگان آن که نماينده مردم .  اعالم کردند که حکومت از آن کسانی است که بر آنھا حکومت ميشود.  زير و رو کردند
 اين واقعيات  انقالبی ترين . اعالم شد که حکومت حق الھی نيست بلکه يک حق زمينی و متعلق به کسانی است که بر آنھا حکومت ميشود.  است

  .  تکان و زلزله ای در تاريخ اجتماعی بشر بود

واقعيت اين بود .  گفتيم که کماکان مشکل برای توده ی وسيعی در جامعه  نه تنھا به جای خود  باقی ماند بلکه در اشکال جديد بشدت گسترش يافت
کسی کس ديگر را ظاھرا به زور وادار به کاری .  غير قانونی و نا برابر نميکردکه در قالب مناسبات سرمايه داری ظاھرا کسی با کسی رفتار 

ظاھرا آن چنان که در دوران فئودالی بخشی از توليد دھقان به زور تصاحب ميشد، .  فرد آزاد بود که به استخدام کسی در بيايد يا نيايد.  نمی کرد
 ظاھرا يا با نرم ھا و داده ھا و دانسته ھای آن زمان کسی از قبل دزدی محصول کار . ديگر کسی مايملک کس ديگری را به زور تصاحب نميکرد

.  متعلق به سرمايه دار است" طبيعتا"نيروی کارش را به سرمايه دار ميفروشد و محصول کار کارگر " آزادانه"کارگر .  ديگری زندگی نميکرد
سرمايه دار و کارگر ھر دو آزادند و .  دند و ھمه ميتوانستند از اين امکانات استفاده کنندظاھرا ھمه آزاد بو.  ظاھرا ثروت توسط سرمايه توليد ميشد

درست .  ظاھرا کسی مايملک کس ديگری را تصاحب نميکند و ھمه چيز طبق قانون است.  ظاھرا کسی حق کسی ديگری را زير پا نمی گذارد
حتی اگر بخواھيد برای انتخابات .  يا به استخدام در بياوريد.  سياستمداران را بخريداگر سرمايه و ثروت داشته باشيد ميتوانيد .  مانند امروز

اگر وکيل نداشته باشيد .  تبليغات کنيد بايد پول داشته باشيد و اگر پول نداشته باشيد تلويزيون و ماھواره نداريد و صدای تان به جائی نمی رسد
  .  و غيره.   ميگيرد و شما اگر پول نداشته باشيد که پرونده تان را به يک وکيل زبردست بدھيد می بازيدنميتوانيد از حقوق تان دفاع کنيد و وکيل پول

در قرن نوزدھم ھمراه با آشکار .  تاريخ جامعه مدرن از جمله تاريخ توھم زدائی طبقه کارگر نسبت به برابری و آزادی در جامعه بورژوائی است
و نفس توليد سرمايه داری نقد به جامعه ی بورژوائی شروع شد و بخشی از تئوری ھا و ادبيات آن دوره شدن تناقضات جامعه سرمايه داری 

البته اين نقد ھا و اين تئوری ھا به نتايج مختلفی ميرسيدند اما نقطه شروع ھمه، واقعيات جامعه .  انعکاس اين نقد و اين پروسه توھم زدائی است
  .  سرمايه داری بود

 و بخصوص اين واقعيت که جامعه و استثماری که کارگر ھر روزه و ھر ساعت از زندگی اش آن را تجربه ميکند، و اين واقعيت که اين واقعيات
نفس زندگی روزمره طبقه کارگر با اين تصوير رويائی از جامعه در تناقض قرار ميگيرد به ناچار به عکس العمل و مبارزه ی، بقول مانيفست، گاه 

زندگی طبقه جديد با اين مبارزه گره خورده .  پنھان، اما  ھميشه و ھر لحظه در جريان  طبقه کارگر عليه سرمايه داری منجر ميشودآشکار و گاه 
اگر دھقان اساسا در فصل تصاحب برداشت محصول در مقابل ارباب قرار ميگرفت، طبقه جديد، پرولتاريای صنعتی، ھر لحظه و ھر ثانيه .  است

پرولتاريای صنعتی ھر روزه شاھد اين است که محصول پروسه کار يک .  رش با سرمايه دار و استثمار سرمايه روبرو استاز زندگی و کا
اگر دھقان و توليد کننده خرده پا محصول کارش را حاصل .  محصول اجتماعی و دستجمعی اين طبقه است که توسط سرمايه دار تصرف ميشود

در .  اين واقعيت در ھر ثانيه از زندگی طبقه کارگر خود را نشان ميداد.  را محصول کار اشتراکی طبقه می بيندکار فردی ميديد، طبقه کارگر آن 
به عکس تصور سطحی و عاميانه پست مدرنيستی .  نتيجه در مقابل اين واقعيات انواع تمايالت و آرمان ھای اشتراکی يا سوسياليستی شکل گرفتند

ھستند، واقعيات مادی جامعه آرمان ھا را شکل " گفتمان"وائی و سوسياليسم و ساير جنبش ھای اجتماعی ناشی از امروز که گويا دمکراسی بورژ
مستقل از ھر تئوری يا ھر عقب روی و پيشرفت يا ھر پيروزی و شکستی تا وقتی اين واقعيات در جامعه بشری .  ميدھند و زنده نگاه ميدارند
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تا وقتی سرمايه دار ھست سرمايه و کار وجود دارد و تا .   ھائی که اين تناقضات را منعکس ميکنند وجود داردوجود دارند زمينه مادی برای جنبش
ھمان طور که نفس وجود برده دار و برده .  وقتی که سرمايه و کار وجود دارد اعتراض سوسياليستی به آن زمينه مادی دارد و باز توليد ميشود

  .   ميکنداعتراض برده ھا را باز توليد 

کسانی که با تاريخ آن دوره آشنا ھستند . واقعيات جامعه بورژوائی عالوه بر سياست به عرصه ھنر و ادبيات کشيده ميشود" بازنگری"اين جنبش 
ين نتيجه مثال بالزاک را ميشناسند که از زاويه ی خود شروع به انعکاس کاستی ھای جامعه ی بورژوائی در رمان ھای خود ميکند و البته به ا

يا استاندال را داريم که مثال در رمان سرخ و سياه .  ميرسد که کاری نميشود کرد و بايد رفت ھمراه جامعه شد و سعی کرد که کاله ات را باد نبرد
دت ضد دھقان است و البته بعدا اميل زوال را داريم که زندگی طبقه ی کارگر را منعکس ميکند، به ش.  به نتيجه ی معکوس، يعنی قيام فردی ميرسد

  .  دھقان را سمبل حماقت و عقب ماندگی و جھالت در تاريخ بشر معرفی ميکند

ھگل به عنوان سمپات انقالب فرانسه و ناپلئون متولد ميشود و البته بعدا با ديدن تمايالت سلطنت .  از جنبه فلسفی تر ما در آلمان مثال ھگل را داريم
در .  ًاز اين نحله بعدا ھگلی ھای جوان شکل ميگيرند که فوئرباخ شايد مشھور ترين شان است.  محافظه کار ميشودطلبانه ناپلئون عقب می نشيند و 

  .  فرانسه و انگليس سوسياليست ھائی مانند سن سيمون، فوريه، باکونين و اوئن متولد ميشوند که برای جامعه انواع نسخه ھای سوسياليستی می پيچند

ت خانوادگی خود دھکده ھای سوسياليستی را ميسازد که قادر به رقابت با توليد ارزان تر و با کيفيت تر بورژوازی نيستند و اوئن با اتکا به ثرو
باالخره مارکس و انگلس .  پرودن ارزش اضافه و استثمار را می بيند اما مخالف سلب مالکيت خصوصی بر ابزار توليد است.  ورشکست ميشوند

  .  را داريم

 جمع سه نفره  باکونين، پرودن و مارکس تقريبا ھر روز از شب تا صبح در پاريس به جدل و بحث ١٨۴٨ تا ١٨۴۵ست که در سال ھای مشھور ا
در اين دوره است که انگلس، که آن زمان در منچستر زندگی ميکرد، از جوانب .  راجع به اينکه جامعه به کجا ميرود و چه بايد کرد بحث ميکنند

  . اين دو با ھم مالقات ميکنند و آنچه که تئوری مارکسيستی خوانده ميشود را تبيين ميکنند. يج مارکس ميرسدديگری به نتا

انقالب .  اين انقالبات کل اروپا را در می نوردد؛ از فرانسه تا آلمان و از ھلند تا ايتاليا.   انقالبات جديدی اروپا را در بر ميگيرد١٨۴٨ تا ١٨۴٧در 
البته به ھمراه اين طبقه بخش ھای .  درجه بسيار باالئی از حضور عملی و آرمانی طبقه جديد، يعنی پرولتاريای صنعتی، است شاھد ١٨۴٨ھای 

  .  بزرگی از خرده بورژوازی شھری و دھقانان تازه از زمين کنده شده نيز، چه از نظر عملی و چه از نظر فکری و آرمانی به ميدان می آيند

 در اروپا اساسا در قالب تقابل دو صف، اشراف، کليسا و فئودال ھا از يک طرف و توده کارگر، زحمتکشان شھری، خرده  انقالب١٨۴٨قبل از 
 اساسا ١٨۴٨به عبارت ديگر صف بندی در جامعه قبل از .  بورژوازی و بخش بزرگی از بورژوازی مدرن از طرف ديگر، در ميدان است

 ترکيب طبقاتی متفاوت در يک صف کمابيش واحد در مقابل ارتجاع قرار دارند و البته بورژوازی از توده وسيعی از مردم با. دمکراتيک است
 تاريخ تا کنونی را قطع و تاريخ جديدی از مبارزه طبقاتی ١٨۴٨اما انقالبات .  نظر عملی، آرمانی و فکری رھبری اين انقالبات را در دست دارد

 در واقع مقطع تولد طبقه کارگر آگاه و اعالم ١٨۴٨انقالبات .  ی انقالب سوسياليستی، را شکل ميدھدو فصل جديدی در تدارک انقالب آتی، يعن
  .  حضور سمبل اين آگاھی، آرمان انقالب سوسياليستی و کمونيستی، است

معه ميرود که طبقه ی  کارگر  منتشر ميشود، به پيشواز اين انقالبات و شرايط جديدی در جا١٨۴٨و اوائل ١٨۴٧مانيفست کمونيست، که در اواخر
مانيفست کمونيست، به ھمراه بيانيه کميته مرکزی اتحاديه کمونيست ھا،  .  بعنوان يک نيروی عمده ی اجتماعی و سياسی در آن به ميدان آمده است

ا در مقابل بورژوازی بلکه در مقابل اين ھويت نه تنھ.  تالش ميکند تا به طبقه کارگر و آرمان ھای آن، ھويتی متمايز، علمی و سيستماتيک ببخشد
نقد ھای ارتجاعی، که انعکاس آرمان دھقانان از زمين کنده شده برای بازگشت به گذشته است، و بويژه در مقابل نقد ھای خرده بورژوائی و انواع 

راجع به آن صحبت خواھيم کرد، انواع و اقسام ًدر اين دوره، که بعدا بيشتر .  و اقسام سوسياليسم ھائی که در آن زمان قد بر افراشته بودند است
سوسياليست ھا و گرايشات منقد ناپيگير سرمايه داری وجود داشتند که يا انعکاس نقد خرده بورژوائی به سرمايه داری بودند و يا انعکاس آگاھی کم 

  .  عمق و غير علمی طبقه کارگر به جامعه مدرن

پا ما شاھد نه تنھا جنبش ھای سوسياليستی بلکه شاھد عروج کمونيسم، که سوسياليسم خاص  ارو١٨۴٨به ھر صورت در آستانه انقالبات 
  . پرولتاريای صنعتی را منعکس ميکند ھستيم

 است که اتحاديه کمونيست ھا به مارکس و انگلس ماموريت ميدھد که بيانيه يا برنامه کمونيست ھا را، متمايز از ١٨۴٨در متن تحوالت انقالب 
  . متولد ميشود شکل امروزی آن،و مانيفست حزب کمونيست، به .  ياليست ھا، بنويسندساير سوس

  : خود بر مانيفست مينويسد١٨٩٠انگلس در پيشگفتار چاپ آلمانی سال 

  . . .  به بعد، منعکس ميکند١٨۴٨تا حدودی تاريخ جنبش معاصر کارگری را، از سال ′ مانيفست′تاريخ "

يکی :  سوسياليست به دو نوع اشخاص اطالق ميشد١٨٤٧در سال .   بناميمسوسياليستیميتوانستيم آن را مانيفست ھنگام نشر اين کتاب ن. . . 
به طرفداران مکاتب مختلف تخيلی مخصوصا به طرفداران اوئن در انگلستان و فوريه در فرانسه که ھر دو آنھا در ھمان موقع به صورت 

و ديگری به انواع افسونگران اجتماعی که وعده ميکردند بی آنکه کوچکترين .  ل زوال بودندطريقت ھای محدودی درآمده و بتدريج در حا
در ھر .  کاريھای گوناگون چاره کنند ضرری به سرمايه و سود آن وارد کنند مصائب اجتماعی را بوسيله انواع وسايل اکسير مانند و وصله 

دوخته و از آنھا " تحصيل کرده"قرار داشتند و ديدگان خود را بيشتر به طبقات دو حالت آنھا افرادی بودند که در خارج جنبش کارگری 
کمک ميطلبيدند؛ و برعکس، آن قسمت از طبقه کارگر که به غير کافی بودن کودتا ھای صرفا سياسی معتقد شده و خواھان تغيير اساسی 

 و صرفا غريزی و از بسياری لحاظ زمخت ولی به اندازه کافی اين يک کمونيسم خام.  اجتماع بود، در آن ايام خود را کمونيست ميخواند
متعلق به کابه را در فرانسه و کمونيسم وايتلينگ را در آلمان ) ٣"(ايکاری"نيرومند بود برای آنکه دو سيستم کمونيسم تخيلی يعنی کمونيسم 
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سوسياليسم دستکم در قاره کامال برازنده شمرده .  ی سوسياليسم جنبش بورژوازی بود و کمونيسم جنبش کارگر١٨٤٧در سال .  بوجود آورد
نجات طبقه کارگر فقط ميتواند بدست “و از آنجا که ما از ھمان موقع عقيده راسخی داشتيم به اين که .  ميشد ولی کمونيسم درست برعکس

ديم و از آن به بعد نيز ھرگز بفکر ما ای ھم ترديد را جائز ندي در انتخاب يکی از اين دو نام حتی لحظه” خود طبقه کارگر صورت گيرد
  .  خطور نکرد که از اين نام انصراف جوييم

وقتی که ما چھل و دو سال پيش، در آستانه انقالب پاريس، يعنی اولين انقالبی که پرولتاريا در آن با مطالبات ′ !پرولتارھای جھان متحد شويد′
 ١٨٦٤ سپتامبر ٢٨ولی در .   تنھا چند بانگ معدود به ندای ما پاسخ دادخاص خود شرکت نمود، اين صال را در جھان در انداختيم
المللى کارگران، که خاطره پر افتخار آن پيوسته پايدار خواھد ماند، متحد  پرولتارھای اکثر کشورھای اروپای باختری در جمعيت بين

  )۴."(شدند

بلکه شايد به ھمان اندازه مھم، سطر به سطر آن اعالم ھويت نوعی .   نيستمانيفست تنھا سند ھويتی کمونيست ھای آن زمان در مقابل بورژوازی
مانيفست سند تفاوت ھای جنبش کمونيستی پرولتاريای صنعتی و مدرن با سوسياليسم ھای .  از سوسياليسم در مقابل کل سوسياليسم موجود است

.  اين نکته مھمی است که بايد متوجه آن بود.  پرودن و غيره استمختلف از جمله متفکرين ی نظير سن سيمون، فوريه، فوئرباخ، باکونين، 
مانيفست ھم ادعا نامه ای عليه بورژوازی و نظام بورژوائی از منظر طبقه کارگر صنعتی مدرن است و ھم منقد تمام سوسياليسم ھای موجود زمان 

  .  بورژوائی، اتوپيک، تخيلی، و غيره اعالم ميکندمانيفست اين سوسياليسم ھا را سوسياليسم ارتجاعی، سوسياليسم خرده .  خود

  : با اين توضيحات شايد بھتر بتوان متوجه دليل شروع مانيفست با اين مقدمه بود که

پاپ و تزار، : اند ھمه نيروھای اروپای کھن برای تعقيب مقدس اين شبح متحد شده.   شبح کمونيسم- شبحی در اروپا در گشت و گذار است "
  . يزو، راديکال ھای فرانسه و پليس آلمانمترنيخ و گ

اند نام کمونيستی روی آن نگذارند؟ کجاست آن حزب اپوزيسيونی که  کجاست آن حزب اپوزيسيونی که مخالفين اش، که بر مسند قدرت نشسته
  ش نزند؟به نوبه خود داغ اتھام کمونيسم را خواه بر پيشگام ترين عناصر اپوزيسيون و خواه بر مخالفين مرتجع خوي

  :از اين امر دو نتيجه حاصل ميشود

  . ھمه قدرتھای اروپا اکنون ديگر کمونيسم را به مثابه يک قدرت تلقی ميکنند

حال تماما وقت آن در رسيده است که کمونيستھا نظرات و مقاصد و تمايالت خويش را در برابر ھمه جھانيان آشکارا بيان دارند و در مقابل 
  ."مانيفست حزب خود را قرار دھندافسانه شبح کمونيسم، 
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  جلسه دوم

  ماترياليسم تاريخی

  

مارکس و انگلس در اين فصل بورژوازی و پرولتاريا و انقالب بورژوائی و انقالب .  عنوان فصل اول مانيفست پرولتر ھا و بورژوا ھا است
  .  پرولتری را معرفی ميکنند

.  ليسم تاريخی مارکس و انگلس است که جامعه مدرن بورژوائی را در يک متن تاريخی قرار ميدھدفصل اول مانيفست در اساس خالصه ماتريا
  . مطلقا ابدی نيستنشان ميدھد که اين جامعه تنھا مرحله ای  يا مقطعی در تاريخ بشر است که گذشته و آينده ای دارد؛ و 

  :اولين جمله ی فصل اول مانيفست اين است

  ."ی که تاکنون وجود داشته تاريخ مبارزه طبقاتی استتاريخ کليد جامعه ھاي"

مطابق اين حکم موتور محرکه تغييرات تاريخی نه اراده و خواست اين يا آن فرد . اين جمله اولين مبنای ماترياليسم تاريخی مارکس و انگلس است
تراکی اوليه به اشکال جديدی که مبتنی بر تصرف گذار جامعه انسانی از توليد اش. يا مکتب و جنبش فکری" گفتمان"است و نه محصول يک 

جنبش . محصول کار يک طبقه توسط طبقه ديگر، کشمکش طبقاتی ای را شکل ميدھد که در تحليل نھائی تاريخ جامعه تاکنونی را شکل داده است
با . نقش ھای مختلف و گاه تعيين کننده را ايفا نمايندھای فکری و گفتمان ھا در اين متن جدال طبقاتی معنی پيدا ميکنند و افراد در اين متن ميتوانند 

  . طبيعت باز ميگردد" مبارزه عليه"از ميان رفتن طبقات، تاريخ تاکنونی تغيير ميکند و تاريخ بشر به تاريخ تالش و 

اما نکته اينجاست که گرچه کسان و . اين که پايه يا موتور محرکه تاريخ مبارزه طبقاتی است، که بخش قابل توجھی از بوراژوازی نيز قبول دارد
بخش . جنبش ھائی که به خود سوسياليست و بويژه کمونيست ميگويند اين حکم را قبول دارند، اما آن را در ھمان محدوده بورژوائی نگاه ميدارند

گلس، کمونيسم را از محتوای عميقا اعظم اين اردوگاه با عدم توجه و يا رد ادامه بحث، چه در مانيفست و چه در ساير نوشته ھای مارکس و ان
  .  طبقاتی آن خالی ميکنند

مانيفست با اين جمله موقعيت امروز جامعه بشری را در متن يک .   بحث ماترياليسم تاريخی است و نه ھمه آننقطه شروعاين جمله اول مانيفست  
مبنای ماترياليسم .  عه بشری نه از ابتدا وجود داشته و نه ابدی استمانيفست در واقع می گويد موقعيت امروز جام.  تاريخ تحول دائمی قرار ميدھد

  .  تاريخی اين است که جامعه ھم مانند ھمه پروسه ھای ديگر طبيعی و مادی در حال تحول است

برای مثال .  يل شده است، به مبنای ابدی فرض کردن سرمايه داری توسط مداحان آگاه يا نا آگاه نظام بورژوائی تبد"اعوجاج"اما ھمين جمله، با 
بپرسيد کمونيسم چيست؟ خيلی ھا جواب خواھند داد که مارکس ميگويد جامعه طبقاتی است و مبارزات " تيپيک"اگر امروز از يک کمونيست 

ن ايده را جوھر يعنی کمونيسم به اين ايده خالصه شده است که جامعه طبقاتی است و نفس قبول اي.  و ھمينجا توقف ميکنند. طبقاتی وجود دارد
ًاشخاصی مانند السال، که بعدا مبنای .  حتی در زمان مارکس و انگلس ھم اين برداشت از کمونيست بودن رايج بود.  کمونيست بودن ميدانند

نند که جامعه از مانيفست اين ايده را قبول ميک. سوسيال دمکراسی کل آلمان و اسکانديناوی را پی ريزی ميکند خود را شاگرد مانيفست ميدانند
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بعالوه نه تنھا جريانات سنديکاليست و انواع سوسياليست ھا، بلکه بخش زيادی از .  طبقاتی است، در جامعه مبارزه طبقاتی وجود دارد و غيره
  .  متفکرين بورژوا نفس وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را قبول دارند

 ١٨" سال بعد از انتشار مانيفست و در سالی که کتاب ۴، يعنی ١٨۵٢ارکس در سال م.  ھست و به آن اشاره ميکند" اعوجاج"مارکس متوجه اين 
ِرا منتشر ميکند، در نامه ای به دوستش ژوزف ويدمـيـر مينويسد" برومر ِ:  

ژوا تکامل مدت ھا قبل از من، تاريخ دانان بور.  من ادعا نمی کنم که وجود طبقات در جامعه مدرن يا مبارزه ميان آنھا را کشف کرده ام"
: در افزوده من اين بوده که.  تاريخی اين مبارزه ميان طبقات را توضيح داده اند، ھمينطور اقتصاد دانان بورژوازی آناتومی اقتصادی آنھا را

توری ديکتاً مبارزه طبقاتی ضرورتا به - ٢.  گره خورده استمرحله خاص تاريخی در توسعه توليد صرفا با وجود طبقات نشان بدھم که - ١
بی شعور ھای جاھلی .  اين ديکتاتوری خود چيزی جز يک دوره انتقالی به محو طبقات و جامعه طبقاتی نيست-  ٣. منجر ميشودپرولتاريا

  )            ۵. "(شرايط اجتماعی ای که در آن بورژوازی مسلط است را محصول نھائی، علی ترين نقطه تاريخ ميدانند. . .  ِمانند ھـينزن 

ه نکته که مارکس آنھا را در افزوده خود ميداند در واقع کمونيسم پرولتری و ماترياليسم تاريخی مارکس و انگلس را از ھمه مکاتب اين س
  . بورژوائی و بويژه سوسياليسم بورژوائی آن روز و کمونيسم بورژوائی امروز جدا و متمايز مينمايد

قات و مبارزه طبقاتی به توسعه تاريخی توليد و ثانيا در سيری که در پيش است يعنی محو مارکس در افزوده خود را اوال در گره زدن وجود طب
به اين معنی نه وجود طبقات و نه مبارزه طبقاتی و نه نظام بورژوائی ازلی و ابدی .  طبقات و جامعه طبقاتی از کانال ديکتاتوری پرولتاريا ميداند

جامعه انسانی مانند ھر پديده طبيعی ديگری .  يک روش علمی بايد بتواند سير حرکت آن را توضيح دھداينھا پديده ھای تاريخی ھستند که.  نيستند
حرکت و تغيير چه در جامعه و چه در طبيعت عنصر داده .  در جائی خود بخود شکل نميگيرد و ناگھان در جائی تمام نميشود.  خلع الساعه نيست

عور ھای پست مدرن و اعالم خاتمه مبارزه طبقاتی از جانب جاھالن جديد بورژوايی انعکاس ازلی اعالم پايان تاريخ از جانب بی ش.  ھستند
اينھا ھمانگونه که مارکس ميگويد مداحان و انگل ھای فکری جامعه سرمايه داری ھستند که ميخواھند به طبقه کارگر .  انگاشتن سرمايه داری است

د، اما، منطق دنيا اين است که با ھم زندگی ميکنيم و برانداختن جامعه طبقاتی و از آن مھمتر برانداختن حقنه کنند که البته طبقات مختلف وجود دارن
  . نا ممکن است" علمی و عملی"نظام سرمايه داری از نظر

سير را بر اساس اين کشف مارکس که جامعه بشری در مسير از ميان برداشتن طبقات و جامعه طبقاتی است و ملزومات و پايه ھای عينی اين م
ًاين روش علمی ضرورتا .  واقعيات عينی و علمی  شيوه توليد سرمايه داری و نظام سرمايه داری ميتوان نشان داد، پايه ی فکری مارکسيسم است

ھستيد اما فعال در نتيجه شما نميتوانيد بگوئيد کمونيست .  ديکتاتوری پرولتاريا را به عنوان کانال عبور به جامعه غير طبقاتی پيش ميکشد
ًرفرميست شويد و بگوئيد که البته من قائل به طبقه و مبارزه طبقه کارگر ھستم، اما فعال در اين مرحله طرفدار انقالب دمکراتيک، يا رھايی ملی، 

  . و در واقع ادامه سلطه سرمايه داری، ھستم و يا مخالف ديکتاتوری پرولتاريا ھستم

  :مانيفست توسعه يا تکامل تاريخی طبقات را چنين توضيح ميدھد.  رياليسم تاريخی باز ميگرديمبه متن مانيفست و ادامه بحث مات

 خالصه ستمگر و ستم کش با يکديگر در تضاد دائمی بوده و به - مرد آزاد و برده، پاتريسين و پلبين، مالک و سرف، استادکار و شاگرد "
ای که ھر بار يا به تحول انقالبی سازمان سراسر جامعه و يا به فنای مشترک طبقات  زهمبارزه ای بال انقطاع، گاه نھان و گاه آشکار، مبار

  . ...اند متخاصم ختم ميگرديد، دست زده

جامعه نوين بورژوازی، که از درون جامعه زوال يافته فئودال بيرون آمده، تضاد طبقاتی را از ميان نبرده است، بلکه تنھا طبقات نوين، 
  ." ستم و اشکال نوين مبارزه را جانشين اشکال و شرايط کھن ساخته استشرايط نوين جور و

مانيفست توضيح ميدھد که جامعه ی  بورژوازی از دل کشمکش ھای طبقاتی بر سر شيوه توليد، و در واقع شکل و نوع مالکيت بر ابزار توليد 
  . د مبارزه را شکل داده استاشکال جديد توليد و مالکيت بر ابزار توليد، اشکال جدي.  شکل گرفته است

  :مانيفست می گويد

  . بدين ترتيب مشاھده ميکنيم که بورژوازی نوين خود محصول يک جريان تکامل طوالنی و يک رشته تحوالت در شيوه توليد و مبادله است"

م تسلط اربابان فئودال صنفی ستم بورژوازی که ھنگا.   ای را از پی داشت ھر يک از اين مراحل تکامل بورژوازی، کاميابی سياسی مربوط
” صنف سومی “- جمھوری مستقل شھری بود و در آنجا - کش بود در کمون به صورت جمعيتی مسلح و حاکم بر خويش در آمد، در اينجا 

يه که به سلطنت ماليات ميپرداخت و سپس در دوره صناعت يدی در سلطنت ھای صنفی يا مطلقه حريف اشرافيت گرديد و بطور کلی پا
اساسی سلطنت ھای بزرگ قرار گرفت، و سرانجام پس از استقرار صنايع بزرگ و بازار جھانی، در دولت انتخابی نوين برای خويش سلطه 

  ." اى است که امور مشترک ھمه طبقه بورژوازی را اداره مينمايد قدرت دولتی نوين فقط کميته.  سياسی منحصر به فرد بدست آورد

ازی سرانجام بعد از استقرار صنايع بزرگ و بازار جھانی در دولت انتخابی نوين برای خود سلطه ی سياسی منحصر به به عبارت ديگر بورژو
در جامعه بورژوائی آزادی ھای سياسی و آزادی انتخاب ھست و از ھمه رأی ميگيرند، اما، دولتی که تشکيل ميشود .  فرد به دست آورد است

دولت در نظام بورژوائی در واقع کميته ای است که  منفعت .  ب تضمين نظام بورژوائی، تضمين ميکندسلطه ی بورژوازی را، در چھارچو
دولت، گرچه تناسب قوای خاص ھر دوره ميان بخش ھا و جنبش ھای بورژوائی که منعکس .  مشترک کل طبقه بورژوا را تامين و تضمين ميکند

ار طبيعی در جامعه سرمايه داری، عليه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد منفعت کل بورژوای را ھم ميکند اما در مقابل پرولتاريا و در مقابل فش
دولت بورژوائی در مقابل پرولتاريا نه منفعت اين يا آن بخش از بورژوای، بلکه منفعت کل اين طبقه از بزرگ تا کوچک و از .  تضمين ميکند

  .  را تضمين ميکندشاخه ھا و رشته  مختلف تا بخش ھای مختلف سرمايه 
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برای گردش اين چرخ بايد .   ھر دولتی که بر سر کار بيايد ناچار است گردش چرخ زندگی در جامعه را تضمين کنددر چارچوب جامعه بورژوائی
در يک .   شودبورژوائی، يعنی اينکه عده ای در قالب سرمايه داری کار کنند و عده ای از قبل سود سرمايه زندگی کنند، تضمين" نظم جامعه"

در نتيجه در غياب پرولتاريای متشکل و . جامعه سرمايه داری پاسخ ندادن به اين نياز و يا جبر اجتماعی جامعه را دچار قحطی و اضمحالل ميکند
ورژوائی در آگاه که ميتواند آلترناتيوی ديگری برای تضمين چرخش چرخ زندگی و در عين حال گذار از سرمايه داری را پيش بگذارد، دولت ب

تا وقتی که آلترناتيو ديگری نباشد که بتواند زندگی اجتماعی .  دوره ھای بحران يا دوره ھای بعد از انقالب به عنوان ناجی جامعه قدم پيش ميگذارد
يرازه ی جامعه از ھم را در قالب ديگری بجز سرمايه داری تامين کند، عدم پايبندی به نياز ھای انکشاف، انباشت، خود گستری و حرکت سرمايه ش

دولت بورژوائی دولت نظم بورژوائی است، اما، اين نظمی برای توليد و باز توليد در قالب مناسبات سرمايه داری است و از اين نظر . خواھد پاشيد
  .  دولت ھمچنان نماينده ی  کل طبقه ی بورژوا باقی ميماند

جامعه ی طبقاتی جامعه ای مشروط به زمان و متعلق به يک دوران خاص .  و ابدی نيستمانيفست اعالم ميکند که ھيچ سامان اجتماعی ای ازلی 
سوال علمی و عملی بعدی اين است که .  اين جوامع طبقاتی در اين پروسه تغيير متولد ميشوند و از بين ميروند.  تکامل تاريخی شيوه توليد است

پاسخ به .   جواب اين سوال را نميتوان از استدالالت صرفا ذھنی و يا دلبخواه بدست آوردجامعه بورژوائی به کجا ميرود؟ مانيفست پاسخ ميدھد که
اين سوال را بايد مانند ھر روش عملی ديگر در مکانيسم ھای درونی اين پديده، يعنی جامعه، و تشخيص عوامل يا نيروھای پايه ای درگير در آن و 

  . کت و تغيير اين پديده را باعث ميشوند، جستجو کرديا حرکات و تقابل ھا و روند ھائی که اصوال حر



 12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جلسه سوم

  از تبيين اخالقی و ارتجاعی بورژوازی تا تبيين پرولتری و پيشرو

  جھانی شدن سرمايه و شکستن حصار ھای ملی

  بحران ھای ادواری

  

  .ا مورد بحث قرار ميدھيمدر اين جلسه بخش ھای ديگری از فصل اول مانيفست، در نقد جامعه سرمايه داری، ر

     از تبيين اخالقی و ارتجاعی بورژوازی تا تبيين پرولتری و پيشرو-الف 

اول اينکه دقيقا متوجه ميشويم که نقد مانيفست به چه چيز و کجای سرمايه داری است و دوم اينکه . ُاين بخش از مانيفست از دو بعد اھميت دارد
 قالب مناسبات سرمايه داری و انقالب عظيمی که بورژوازی در جامعه بشری شکل داده است را به مانيفست دست آوردھای جامعه بشری در

ھر دو اين جنبه ھا مھم ھستند چون از يک طرف نقد محدود به . رسميت ميشناسد و بنای سوسياليسم را بر اساس اين دست آورد ھا ممکن ميداند
 امروز باب تر است، و از طرف ديگر نقد عقب مانده، اخالقی و ارتجاعی از سرمايه داری عملکرد ھای سرمايه داری در آن زمان باب بود، و

  .وسيع بود و امروز وسيع تر است که مثال جنبه ھائی از آن را در جريان اسالم سياسی و فاشيسم ميبينيم

جنبش ھای بورژوائی در جامعه ايجاد کردند تازه طبقه  در جلسات قبل اشاره کرديم که ھنگامی که معلوم شد تغييرات انقالبی ای که بورژوازی و 
کارگر و طبقه سرمايه دار را مستقيما در مقابل ھم قرار ميدھد، وقتی که دوران توھم زدائی از ذھن کارگر و زحمتکش نسبت به دمکراسی 

يه داری در تناقض است، نقد به نظام ھم از زوايای بورژوائی و نظام بورژوائی آغاز شد، وقتی که معلوم شد آزادی و برابری با وجود انقياد سرما
وضع "اين نقد ھا ھم انعکاس واقعيات و توھمات جديد بود و ھم بيان فکری جنبش ھای سياسی و اجتماعی شدند که عليه . مختلف شروع شد

وه گفتيم که مانيفست نه تنھا سند اعالم وجود بعال. بخش بزرگی از اين نقد ھا و اين جنبش ھا خود را سوسياليست ميخواندند. شکل گرفتند" موجود
جنبش کمونيستی طبقه کارگر در مقابل بورژوازی و نظام بورژوائی بود و ھست، بلکه به ھمان اندازه مھم، سند تمايز کمونيسم طبقه کارگر مدرن 

 اين تفاوت ھا درک نقد مانيفست به سرمايه داری نا بدون درک. و نقد آن به جامعه سرمايه داری در تقابل با نقد ھای و سوسياليسم ھای ديگر است
  . ممکن است

در حالی که مانيفست تغييرات بورژوائی در جامعه را در متن پيشرفت جامعه قرار ميدھد و دست آورد ھای پيشرو و انقالبی آن را مبنای حرکت 
 چشم داشتند و بر از دست رفتن نرم ھا و احساسات گذشتهان خوش و دور" رويائی"به پيش طبقه کارگر ميداند، ساير سوسياليست ھا يا به گذشته 

جامعه روستائی و فئودالی غم ميخوردند، و يا اساسا پای شان را از واقعيات جامعه بريدند و، آن چنانکه مانيفست ميگويد، ھمچون " انسانی"
     .   افسونگران اجتماعی فرمول ھای تماما ذھنی و شبه مذھبی را موعظه ميکردند

ًدر اين دوره سوسياليست ھای مختلف، که بعدا مانيفست به آنھا می پردازد، نقدی کامال اخالقی به بورژوازی داشتند و معتقد بودند چون بورژوازی 
 انسانی انگل است در نتيجه کل داده ھای فکری و ارزش ھای سياسی و اجتماعی به چنگ آمده در جنگ عليه فئوداليسم و کليسا پوچ، انگلی و ضد
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چنين تصوير ميکردند که بورژوازی صفا و آرامش زندگی در روستاھا را به ھم ريخته، زندگی طبيعی روستا را مختل کرده است، مبنای . است
سانی در در اين نقد دست آورد ھای عظيم جامعه ان.  انسانی خانواده را، که ظاھرا قبال در دوره فئودالی وجود داشته است، را  از ھم پاشيده است

آزادی ھای سياسی، برابری انسان ھا در مقابل .  پروسه گذار به سرمايه داری، که مبنای وجود و پيشرفت طبقه کارگر است کنار گذاشته ميشود
وندگان قانون، جدائی مذھب از دولت، آزادی انديشه، اينکه حکومت نه ناشی از خدا يا ھيچ واقعيت ماورای انسانی، بلکه ناشی انتخاب حکومت ش

اينکه بورژوازی خود بعدھا بر بسياری از اين .  است و غيره، که تنھا بخش ھائی از اين دست آورد ھا است، را مورد تمسخر و نقد قرار ميدھند
عه انسانی در دست آورد ھا قيد و بند گذاشت و يا اصوال آنھا را زير پا گذاشت چيزی را در اين واقعيت تغيير نميدھد که اينھا دست آورد ھای جام

از اين رو است .  دست آورد ھائی که مبارزه طبقه کارگر برای رھائی از نظام طبقاتی را تسھيل و ممکن ميکنند.  مسير تعالی و پيشرفت بوده است
  .  که لنين جائی ميگويد تصور سوسياليسم بدون آزادی ھا و بدون دمکراسی توده ای به ارتجاعی ترين نتايج منجر ميشود

اين واقعيت را در صحنه عملی در سوسياليست .  از مشخصات بخشی از سوسياليسم ھای غير کارگری پشت کردن به اين دست آورد ھا استيکی 
اين واقعيت در نتايج عروج ناسيوناليسم روس بر ويرانه ھای شکست انقالب اکتبر .  ھای اردوگاھی روسيه، اروپای شرقی و چين و غيره ميبينيم

  .      ذاشتن پايه ای ترين حقوق سياسی، اجتماعی و فردی بيان و تشکل ميبينيم پا گزيردر 

نقد .  وقتی امروز به نقد سوسياليست ھای بورژوائی و آنچه به خود چپ ميگويد نگاه ميکنيد، سيستيمی را ميبينيد که مانيفست مورد نقد قرار ميدھد
توليد کنندگان خرد، خرده بورژوائی و دھقانان، نقد به از ميان رفتن فرھنگ سنتی، نقد به اخالقی به بورژوازی از جمله بر نقد به ورشکسته شدن 

کسانی که بياد داشته باشند ميدانند که چپ ايران .  به اصطالح رانت خواری بورژوازی، نقد به نفتی بودن اقتصاد، و غيره و غيره متمرکز است
گويا رشد سرمايه .  بودن تقسيم زمين، خانه خرابی دھقانان بود و ھست" عدم دمکراتيک"ه منتقد اصالحات ارضی دوران سلطنت پھلوی از زاوي

چپ ايران از نظر معيار ھای اخالقی و سياسی از دست آوردھای بورژوائی بشدت .  داری و تقسيم زمين ميتوانست نتيجه ای جز اين داشته باشد
  .    مذھبی و اسالمی بود.  عقب مانده تر بود

ت نقد بورژوازی را بر پايه پيشروی ميگذارد، آينده را می بيند و دستاوردھای به دست آمده را نه تنھا نفی نميکند بلکه ميگويد بايد روی آن مانيفس
ا نقد مانيفست به بورژوای مطلق.  ساخت و بازگشت به گذشته و معيار ھا و نرم ھای گذشته، ارتجاعی و متناقض با منافع طبقه کارگر مدرن است

  . غير اخالقی در ضمن بسيار زنده و انسانی است

  :مانيفست تبيين و نقد خود از بورژوازی و جامعه بورژوائی را با اين جمله شروع ميکند

  ." بورژوازی در تاريخ نقش فوق العاده انقالبی ايفا نموده است"

  :يدھدسپس پروسه غلبه بورژوازی و تغييرات انقالبی را، بطور خالصه، چنين توضيح م

پيوندھای رنگارنگ فئودالی را که انسان .  بورژوازی، ھر جا که بقدرت رسيد، کليه مناسبات فئودالی پدرشاھی و احساساتی را بر ھم زد"
بی " نقدينه"خويش وابسته ميساخت، بيرحمانه از ھم گسست و بين آدميان پيوند ديگری، جز پيوند نفع صرف و " مخدومين طبيعی"را به 

 نظرانه را در آبھای يخ زده  مآبانه و شيوه احساساتی تنگ ھيجان مقدس جذبه مذھبی و جوش و خروش شواليه .  قی نگذاشتعاطفه با
ای بدل ساخت و بجای آزاديھای بيشمار عطا  وی قابليت شخصی انسان را به ارزش مبادله.  حسابگری ھای خودپرستانه خويش غرق ساخت

، تنھا آزادی عاری از وجدان تجارت را برقرار ساخت و در يک کلمه، بجای استثماری که در پرده شده يا از روی استحقاق بکف آمده
  ."ای را رايج گردانيد پندارھای مذھبی و سياسی پيچيده و مستور بود، استثمار آشکار، خالی از شرم، مستقيم و سنگدالنه

ميگويد بورژوازی ھر جا به قدرت . چ دوره ای از تاريخ بشر قابل قياس نميداندمانيفست عمق تغييراتی که بورژوازی به وجود آورده است را با ھي
مانيفست، برعکس سوسياليست ھای خرده بورژوا و ملی، دلی بحال مناسبات .  رسيد کليۀ مناسبات فئودالی و پدر شاھی و احساساتی را برھم زد
خواھان عبور از .  خواھان بازگشت به آن مناسبات نيست.  ودالی نمی سوزاندپدر ساالرانه و عقب مانده و رمانتيک روستائی، قبيله ای  و فئ

  .اشکال جديد بی عاطفه گی و اقتصادی که در آن ھمه چيز، بويژه نيروی کار، کاال است، ميشود

بورژوازی .  ی يا برده داری استاين در مقابل دوران فئودال.  مانيفست ميگويد که بورژوازی قابليت شخصی انسان را به ارزش مبادله تبديل ميکند
 انسان متمرکز ميکند، اما بجای به کارگيری اين قابليت در خدمت کل بشريت آن را به کاالئی قابليتتاکيد را از خانواده، طايفه و حتی طبقه، بر 

يچيده شده در پندارھای مذھبی و سياسی می گويد بورژوازی ھمۀ اشکال انقياد و استثمار پ. برای خريد و فروش در خدمت توليد سود تبديل ميکند
ھمچون رابطه مريد و مرادی، برده و برده دار، اخالقيات عقب مانده و سنت ھای کھنه فرھنگی قبيله ای و مذھبی را کنار گذاشت و رابطه 

  .  سنگدالنه اما صاف و پوست کنده بورژوائی را بجای آن نشاند

اروپا دارای يک سيستم فئودالی و اشرافيت جا افتاده بود که علی رغم ھمه انقالب ھا، .   بايد جستجو کردشايد بھترين نمونه اين تحول را در آمريکا
بخش ھائی از آن چه از کانال تبديل اشراف و زمينداران به بورژواھا و چه از طريق جان سختی اين نھاد ھا، بخصوص مذھب، و يا از کانال 

اما انقالب آمريکا در متن يک جامعه فی .   نگاه داشتن جامعه و طبقه کارگر، به زندگی اش ادامه داده استبکارگيری آگاھانه بورژواھا برای مطيع
  .  الحال بورژوائی و به درجه زيادی فارغ از اشرافيت سنتی شکل ميگيرد

د بردن استوار کرد، برده داری و و آزادی سو) نيروی کارش(آمريکا از اول سنگ بنای خود را صرفا بر آزادی فرد برای فروش قابليت خود 
آمريکا سيستم .  فئوداليسم را ملغی کرد، استثمار دھقانی را غير قانونی اعالم کرد و رسما تنھا شکل مجاز استثمار را استثمار سرمايه داری دانست

آمده تنھا آزادی عاری از وجدان خريد و و بقول مانيفست به جای آزاديھای بيشمار به کف .  آزادی ھای بورژوائی را تا نھايت خود برده است
  .  فروش، و در راس آن خريد و فروش نيروی کار، را برقرار و تضمين کرده است
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  :مانيفست سپس ميگويد

.  بورژوازی انواع فعاليت ھايی را که تا اين ھنگام حرمتی داشتند و بدان ھا با خوفی زاھدانه مينگريستند، از ھاله مقدس خويش محروم کرد"
  . پزشک و دادرس و کشيش و شاعر و دانشمند را به مزدوران جيره خوار مبدل ساخت

  ."بورژوازی پوشش عاطفه آميز و احساساتی مناسبات خانوادگی را از ھم دريد و آن را به مناسبات صرفا پولی تبديل نمود

ه مذھب، سنت، قوميت و غيره بسته بندی شده بودند و حرمتی مانيفست ميبيند که بورژوازی ھمه انواع فعاليت ھايی را که تا اين ھنگام در ھال
ماورای انسانی داشتند را از ھاله مقدس شان بيرون ميکشد؛ چھره واقعی پزشک و دادرس و آخوند و کشيش و شاعر و دانشمند را در قالب 

اين خدمت عظيمی به رفع موانع آگاھی طبقه .  يدھدمزدوران جيره خوار، نماينده و نوکر بورژوا در مقابل جامعه و بخصوص طبقه کارگر قرار م
بورژوازی پوشش فريب کارانه سنتی و مذھبی ھمه اين ماورای انسان ھا را از ھم ميدرد، آنھا را لخت و عريان، آنطور که واقعا .  کارگر است

  .    ھستند، در مقابل جامعه قرار ميدھد

اما وقتی در دوران انقالبات .  قامات متوسل به مذھب و جادو جنبل ھای ملی و سنتی ميشودگفتيم بورژوازی بعدا دوباره برای تقدس به اين م
  .  بورژوائی نقاب اين تقدس ھا برداشته ميشود نقاب زدن دوباره بر آن ساده نيست

  :يدبه عکس دلسوزان دوران خوش گذشته فئودالی، مانيفست به تنبلی و تن آسائی نظام فئودالی اشاره ميکند و ميگو

 نمايی  ھای خشونت آميز قرون وسطائی بود، ھمان قدرت  نمايی آسايی، مکمل برازنده قدرت بورژوازی آشکار ساخت که چگونه لختی و تن"
وی برای نخستين بار نشان داد که فعاليت آدمی مستعد ايجاد چيزھاست و عجايبی از ھنر پديد . اش ھستند که مرتجعين تا بدين حد ستاينده

ّھايی انجام داد که بالمره از مھاجرت ھای اقوام  ُھای آب رم و کاتدرال ھای گـتی است؛ لشگرکشی ه به کلی غير از اھرام مصر و لولهآورد، ک َ
  ."و قبايل و محاربات صليبی متمايز است

 چه عجايبی در علم، ھنر و ھمه فعل به عبارت ديگر اين واقعيت را به رسميت ميشناسد که بورژوازی برای نخستين بار نشان داد که فعاليت آدمی
عجايبی که قبل از اين قابل تصور نبود و ھزار سر و گردن از امثال اھرام مصر، سيستم آب رسانی رم، و يا . و انفعاالت بشر بوجود آورده است

اينجا ھمزمان با تاريخ رشد مانيفست در .  مخلوقات بشر ھستند، باالتر استلشگر کشی ھا و جنگ ھای صليبی، که تا آن زمان بزرگترين
  :بورژوازی، تاريخ رشد خالقيت انسان را مينويسد و ميگويد

بورژوازی در عرض مدت کمتر از صد سال سيادت طبقاتی خود، آنچنان نيروھای توليدی پديد آورد که از لحاظ کميت و عظمت باالتر از "
م ساختن قوای طبيعت، توليد ماشينی، بکار بردن شيمی در صنايع و را.  اند آن چيزی است که ھمه نسلھای گذشته جمعا بوجود آورده

ھايی  کشاورزی، کشتيرانی، راه آھن، تلگراف برقی، مزروع ساختن يک سلسله از بخشھای جھان، قابل کشتيرانی کردن رودھا، پيدايش توده
تند حدس بزنند که در بطن کار اجتماعی يک چنين کدام يک از اعصار گذشته ميتوانس. . .  از جمعيت که گويی از اعماق زمين ميجوشند

  !"نيروی توليدی مکنون است

موتور محرکه بورژوازی سود و . دائم در حال تحول است.  مانيفست بعالوه اضافه ميکند که بورژوازی و جامعه بورژوائی در يک جا نمی ايستد
  :مانيفست ميگويد.  اه ميدارداين موتور بورژوازی را دائم در حرکت نگ. تالش برای کسب سود  است

بورژوازی، بدون ايجاد تحوالت دائمی در ابزارھای توليد و بنابراين بدون انقالبی کردن مناسبات توليد و ھمچنين مجموع مناسبات "
 بال تغيير و حال آنکه بر عکس اولين شرط وجود کليه طبقات صنعتی سابق، عبارت از نگاھداری.  اجتماعی، نميتواند وجود داشته باشد

. . .  تحوالت الينقطع در توليد، تزلزل بال انقطاع کليه اوضاع و احوال اجتماعی و عدم اطمينان دائمی و جنبش ھميشگی. طرز کھنه توليد بود
ھن کليه مناسبات خشکيده و زنگ زده، با ھمه آن تصورات و نظريات مقدس و ک.  دوران بورژوازی را از کليه ادوار سابق مشخص ميسازد

آنچه که مقدس است .  سالی که در التزام خويش داشتند، محو ميگردند، و آنچه که تازه ساخته شده، پيش از آنکه جانی بگيرد کھنه شده است
  . از قدس خود عاری ميشود و سرانجام انسانھا ناگزير ميشوند به وضع زندگی و روابط متقابله خويش با ديدگانی ھشيار بنگرند

ھمه جا بايد رسوخ کند، ھمه جا . التوسعه برای فروش کاالھای خود، بوروژازی را به ھمه جای کره زمين ميکشاند ار دائمنياز به يک باز
  ."ساکن شود و با ھمه جا رابطه برقرار سازد

  :سپس ادامه ميدھد

فوس ده بميزان شگرفی افزود و شھرھای کالن بوجود آورد، بر تعداد نفوس شھر نسبت به ن.  بورژوازی ده را تابع سيادت شھر ساخت"
به ھمان شيوه که ده را تابع سيادت شھر ساخت، کشورھای وحشی و نيمه .  بدينسان بخش مھمی از اھالی را از بالھت زندگی ده بيرون کشيد

  . وحشی را نيز وابسته کشورھای متمدن و ملتھای فالحت پيشه را وابسته ملل بورژوا و خاور را وابسته باختر نمود

وی نفوس را مجمتع ساخته است، وسائل توليد را .  ورژوازی بيش از پيش از پراکندگی وسائل توليد و مالکيت و نفوس را مرتفع ميسازدب
شھرستانھای مستقل که تنھا .  نتيجه قھری اين وضع تمرکز سياسی است.  متراکم نموده و مالکيت را در دست عده کمی تمرکز بخشيده است

تحادی داشتند و دارای منافع و قوانين و حکومتھا و مقررات و گمرکی مختلف بودند، به صورت يک ملت واحد، قانون بين خود روابط ا
  . "گزاری واحد و منافع ملی طبقاتی واحد و مرزھای گمرکی واحد درآمدند

  :و باالخره مانيفست بحث را با اين پاراگراف به سرانجام ميرساند که قبال ذکر کرديم
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ی در عرض مدت کمتر از صد سال سيادت طبقاتی خود، آنچنان نيروھای توليدی پديد آورد که از لحاظ کميت و عظمت باالتر از بورژواز"
رام ساختن قوای طبيعت، توليد ماشينی، بکار بردن شيمی در صنايع و .  اند آن چيزی است که ھمه نسلھای گذشته جمعا بوجود آورده

ھايی  تلگراف برقی، مزروع ساختن يک سلسله از بخشھای جھان، قابل کشتيرانی کردن رودھا، پيدايش تودهکشاورزی، کشتيرانی، راه آھن، 
کدام يک از اعصار گذشته ميتوانستند حدس بزنند که در بطن کار اجتماعی يک چنين . . .  از جمعيت که گويی از اعماق زمين ميجوشند

  !" نيروی توليدی مکنون است

زمينه .  مانيفست چشم انداز بازگشت به دوران خوش گذشته را ندارد.  يفست را ابژکتيو، علمی، واقع بينانه وغير اخالقی مينامممن اين ارزيابی مان
مانيفست، .  طرح خواست عبور از مھمترين مانع رشد و بکار گيری قابليت و خالقيت انسان، يعنی جامعه و مناسبات بورژوائی را می ريزد

فرمول .  نميخواھد آنھا را مجددا به دھقان يا توليد کننده خرده پا تبديل کند.  ر خلق شده در اين پروسه رشد سرمايه داری استمانيفست طبقه کارگ
  .  پيشرفت، از زاويه اين طبقه تازه متولد شده، را بدست ميدھد

.  و انفورماتيک بزرگترين تحول را در خالقيت انسان آفريدبورژوازی در ھمين ده سال گذشته با انقالب الکترونيک .  به ھمين دنيای ما نگاه کنيد
  .  در ھمين ده سال پديده ھائی خلق شدند که قبل از آن باورنکردنی بودند

مانيفست در واقع ميگويد که کمونيستی و کارگری که اين قابليت بورژوازی را نشناسد و انقالب خود را بر اساس پيشرفته ترين دست آورد ھای 
چه بخواھد و چه نخواھد اسير خرافه است و پندارھای عقب مانده .  فکری جھان خود استوار نسازد، در حال نگاه کردن به گذشته استعملی و 

  . خواھد بود و در زندان سنت ھا و افکار مذھبی، قومی و ملی محبوس خواھد ماند

مدام خود را .  دائما رشد کند.  باشد" خود گستر"ال توضيح ميدھد بورژوازی ناچار است برای حفظ خود، ھمانطور که بعد ھا مارکس در کاپيت
طبقه کارگر اگر دشمن طبقاتی خود را اينگونه عينی .  انطباق دھد و مدام روش ھا و ابتکارات، و در نتيجه، قابليت ھای جديدی برای خود توليد کند

.   کارگر تنھا بعنوان جزئی از اين دنيا شانس در افتادن با بورژوازی را داردطبقه.  و ابژکتيو نشناسد در بھترين حالت دائم از آن شکست ميخورد
چيزی که به شغل بخش بزرگی از روشنفکران . حسرت برای گذشته، آنھم در يک قالب رويائی و غير واقعی، بردگی کارگر را تضمين خواھد کرد

  . و ميديا تبديل شده است

ولتری بر شانه ھای انقالب بورژوازی و دست آورد ھای بشر در تحول سياسی، اجتماعی و تکنولوژيک ًبعدا مارکس اشاره ميکند که انقالب پر
  .   استوار است

مانيفست ميگويد تحول بورژوائی جامعه ده را تابع سيادت شھر ساخت، شھرھای کالن به وجود آورد و بدين سان بخش مھمی از اھالی را از 
زندگی در روستا .  در اين تبيين از جامعه مدرن در مانيفست سر سوزنی سمپاتی به زندگی در ده را نمی بينيد.  بالھت زندگی در ده بيرون کشيد

مانيفست اين تحول بورژوائی جامعه را دريچه ای ميبيند که .  را، به درست، بالھت آور ميخواند و ميگويد زندگی روستائی انسانھا را ابله ميکند
  . عتی را باز ميکند و ملزومات فائق آمدن بر جامعه سرمايه داری را فراھم ميکندطبقه کارگر صن" چشم و گوش"

آنھايی که، طی دوران بعد از انقالب سفيد،  شاھد سرازير شدن سيل کارگران از روستاھا، بويژه از مناطقی چون آذربايجان و کردستان بودند شاھد 
در حالی که ھر سيل .  بر از ميان رفتن فضای بالھت روستا دل می سوزاند، بودنداين تحول و در عين حال نقد عقب مانده و ارتجاعی که 

مھاجرت برای کار، نسلی از کارگران را به وجود می آورد و نسلی از طبقه کارگر تازه متولد شده را با فرھنگ پيشرفته تر و با ضرورت اتحاد 
مانيفست بر اين گذشته غم ميخورد، طبقه کارگر تازه متولد شده را فاسد ميديد و طبقاتی آشنا ميکرد، تقريبا کل آنچه بخود چپ ميگفت بر عکس 

  . روستا را محل زندگی خوش گذشته ميديد

در ھمين راستا مانيفست کشيده شدن جوامع عقب مانده به مناسبات سرمايه داری را قدمی به پيش، نه تنھا در پيشرفت کلی جامعه، بلکه مھمتر از 
باز ھم اين تبيين عينی و پيشرو مانيفست را در مقابل نقد به اصطالح ضد . ايه ھای عينی و ذھنی انقالب پرولتری ميبيندآن فراھم آمدن پ

  .امپرياليستی چپ که دل به حال گذشته و فرھنگ سنتی، ملی و عقب مانده می سوزاندند، قرار ميدھد

کارگرانی که تازه از روستا يا از خرده بورژوازی .  تازه کارگران پا ميگيرداين نقد اخالقی و رو به عقب سرمايه داری ھميشه در ميان نسل 
شھری به صف طبقه کارگر پيوسته اند در محيط نا آشنا، خشن و ظاھرا تنھای شھر به سادگی به دام مخدر جاذبه ھای رويائی روستا يا زندگی 

نسل از کارگران را در برميگيرد تا کارگر با دنيای اتحاد طبقاتی کارگری و اين پروسه گاه دو يا سه .  مستقل خرده بورژوازی گرفتار می آيند
مبارزه با اين توھمات و با اين نگاه به عقب، نشان دادن راه به پيش .  امکاناتی که برای رھائی از استثمار سرمايه داری فراھم ميکند آشنا ميشوند

بقاتی پرولتاريای صنعتی، ھميشه مشغله بخش آگاه و پيشرو و کمونيست رھبران و فعالين از کانال اتکا به دست آورد ھای به کف آمده و اتحاد ط
  . مانيفست اين مشغله را منعکس ميکند و ابزار کارائی در اين مبارزه بدست کارگر آگاه و کمونيست ميدھد.  کارگر بوده و ھست

مانيفست در رشد سرمايه داری رھا شدن نيروھای مولده .  ی آن را ميبيندمانيفست در رشد سرمايه داری خلق طبقه کارگر مدرن و رشد کمی و کيف
مانيفست در رشد سرمايه داری، نه رشد تاريخ بطور کلی، بلکه فراھم آمدن شرايط عينی و ذھنی فائق آمدن بر جامعه .  از آن قيد و بندھا را ميبيند

  . بورژوائی را ميبيند

  ای ملی جھانی شدن سرمايه و شکستن حصار ھ–ب 

خالقيت فکری و قدرت عظيم .  نکته ی ديگری که مانيفست به آن ميپردازد پديده جھانی شدن بازار ھا و به اصطالح امروز گلوباليزاسيون است
  :مانيفست ميگويد.  تحليلی مارکس در اين راستا خيره کننده است
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ورھا جنبه جھان وطنی داد و علی رغم آه و اسف فراوان کشی از بازار جھانی به توليد و مصرف ھمه کش بورژوازی از طريق بھره"
.  ھای صنايع سالخورده ملی از ميان رفته و ھر روز نيز در حال از بين رفتن است رشته.  مرتجعين، صنايع را از قالب ملی بيرون کشيد

ھايی که مواد خامش ديگر در  د،  رشتهھای نوين صنايع که رواج شان برای کليه ملل متمدن امری حياتی است ميگير جای آنھا را رشته
ھايش نه در کشور معين، بلکه در ھمه  ھايی که محصول کارخانه درون کشور نيست، بلکه از دورترين مناطق کره زمين فراھم ميشود، رشته

بروز ميکند که برای بجای نيازمنديھای سابق، که با محصوالت صنعتی محلی ارضاء ميگرديد، اينک حوايج نوين .  دنيا به مصرف ميرسد
َجای عـزلت.  ارضاء آنھا محصول ممالک دور دست و اقاليم گوناگون الزم است جويی ملی و محلی کھن و اکتفاء به محصوالت توليدی  ُ

ع در وضع در مورد توليد معنويات نيز ھمانند وض.  خودی را رفت و آمد و ارتباط ھمه جانبه و وابستگی ھمه جانبه ملل با يکديگر ميگيرد
شيوه يک جانبه و محدوديت ملی بيش از پيش .  ِثمرات فعاليت معنوی ملل جداگانه به ملک مشترکی مبدل ميگردد.  مورد توليد ماديات است

  . محال و از ادبيات گوناگون ملی و محلی يک ادبيات جھانی ساخته ميشود

ترين ملل را به  يل بی حد و اندازه وسائل ارتباط، ھمه و حتی وحشیبورژوازی، از طريق تکميل سريع کليه ابزارھای توليد و از طريق تسھ
  ."سوی تمدن ميکشاند

مانيفست از پديده جھانی شدن، انقالبی شدن مناسبات توليد و تولد .  اين نقد چقدر با نقد جنبش سنتی ضد امپرياليستی امروز دنيای ما متفاوت است
برای مانيفست گسترش سرمايه داری، چشم انداز انقالب پرولتری را در مقابل عقب مانده .  را ميبيندپرولتاريا مدرن و انترناسيوناليسم پرولتری 

  .  ترين جوامع قرار ميدھد

مانيفست يک لحظه ھم برای شکسته شدن حصار ھای ملی و بورژوازی خودی، از ميان رفتن دوران قديم و ھويت ملی و قومی و غيره ارزش 
مانيفست اتفاقا جنبه مھم انقالبی که بورژوازی بوجود می آورد را در ھمين در .  ان بر اين دنيای گذشته را ارتجاعی ميداندمرثيه سراي.  قائل نيست

اين مربوط به .  ميگويد که جھانی شدن بورژوازی به طبقه کارگر خصلت جھانی ميدھد.  ھم شکستن حصار ھای ذھنی و عملی دنيای کھنه ميداند
  ! سال پيش است١۶٠، يعنی ١٨۴٨سال 

 در ٩٠امروز بخش اعظم کاال ھا در چين، ھند و کشورھای نظير آن توليد ميشوند، که بيش از .  امروز اين واقعيات را ديگر کسی نميتواند نبيند
دنيای اين .  ھانی استسرمايه مالی ج.  سرمايه ای که اين توليد را ممکن ميکند، مطلقا جنبه ملی ندارد.  صد آنھا در ديگر کشورھا مصرف ميشوند

تعداد طبقه .  کشورھای حوزه کار ارزان گوئی يک شبه از فضای پر خلسه و رمز آميز گذشته به فضای جامعه مدرن بورژوائی تبديل شده است
ميان برده و صنعت ملی و توليد خرد عقب مانده را، عليرغم آه و افسوس مرتجعين، از .  کارگر جھانی را در ابعاد عظيمی گسترش داده است

  .  صنعت مدرن و استثمار سنگدالنه و رو راست بورژوائی را بجای آن نشانده است

مبارزه با عواقب رشد سرمايه داری .  مبارزه طبقه کارگر از زاويه نقدی که مانيفست به سرمايه داری ميکند، نميتواند در مقابل تاريخ قرار گيرد
  . پيشرو، رو به جلو و انقالبی که مانيفست پايه ھای آن را ميگذارد ممکن است و نه با نگاه به عقببرای طبقه کارگر تنھا با اتخاذ يک سياست

.  ادبيات و فرھنگ و ھنر ديگر ملی نيستند.  اين وضع تنھا در مورد کاالھای مادی نيست و در مورد معنويات نيز وضع به ھمين صورت است
  .  بور دفاع کند، بازنده استکسی که ميخواھد از فرھنگی قديمی و تار و تن

ميگويد بورژوازی از طريق تکميل سريع ابزارھای توليد و از طريق تسھيل بی حد و اندازه .  مانيفست سر سوزنی به اين دنيای کھنه سمپاتی ندارد
  .   ميکشاندوحشی ترين ملل را به سوی تمدنی وسايل ارتباط، ھمه و حتی 

به طرفداری از بورژوازی ميکشاند؟ نه، بر عکس، اين واقعيات مانيفست را به منتقد پرولتری بورژوازی تبديل اما آيا اين واقعيات مانيفست را 
ميکند که حريف و قدرت حريف را ميشناسد و ميداند که نقطه ی ضعف آن کجاست و شانس طبقه ی کارگر برای مقابله با بورژوازی چيست؟ 

  . سوار شدن بر آن است.   پيشرفت نيستسياست کمونيسم مانيفست ايستادن در برابر

اما اين تمدن بر اساس استثمار طبقۀ .  مارکس بارھا کشورھايی را که ھنوز بورژوائی نيستند وحشی ميخواند و تمدن را تمدن بورژوايی ميداند
فست بيانيه ضرورت و امکان پذيری شکستن ماني.  کارگر استوار است که از کانال دخيل بستن به امامزاده تخيالت دنيای کھنه، قابل شکستن نيست

  .  اين دنيای وارونه است که در بحث بعدی به آن اشاره ميکند

  :مانيفست ميگويد

ھای  ترين کينه بھای ارزان کاالھای بورژوازی، ھمان توپخانه سنگينی است که با آن ھر گونه ديوارھای چين را در ھم ميکوبد و لجوجانه"
وی ملتھا را ناگزير ميکند که اگر نخواھند نابود شوند شيوه توليد بورژوازی را .  ن را وادار به تسليم ميسازدوحشيان نسبت به بيگانگا

خالصه آنکه جھانی ھم شکل و .  بپذيرند و آنچه را که به اصطالح تمدن نام دارد نزد خود رواج دھند بدين معنی که آنھا نيز بورژوا شوند
  ."ھمانند خويش ميآفريند

بورژوازی بيش از لشگر کشی با .  ارزان کاالھای بورژوازی ھمان توپخانۀ سنگينی است که با آن ھرگونه ديوار چين ای را درھم ميکوبدبھای 
بحثی که بعد ھا لنين در بحث امپرياليسم خود ابعاد عظيم و مکانيسم ھای امروزی آن را .  صدور کاالی ارزان است که کشور ھا را تصرف ميکند

  .   اين واقعيت امروز دانسته ھمگانی است.  ندباز ميک

از نمونه چين و غيره که بگذريم، کسانی که احيانا بحث ھای من مربوط به تاريخ چپ را تعقيب کرده باشند بياد دارند که آنجا شروع گذار ايران به 
مناطق مانند استان ھای (که بخش حاشيه کوير در ايران آنجا توضيح داده ام .   دنبال کرده ام١٨۴٨جامعه سرمايه داری را از حدود ھمان سال 

، مانند ھند، تاريخا به داليل مختلف جغرافيای و تاريخی يکی از مراکز تمرکز ثروت و تمدن جوامع بشری )فارس، کرمان، يزد، خراسان و غيره
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حاشيه ای خود مانند مغول ھا، تاتار ھا، ترک ھا و بعد ھا بوده است که دائم، از ھمان زمان ھخامنشيان، مانند ھمه مراکز ثروت مورد حمله اقوام 
ًمکانيسم دفع اين حمالت سنتا، بيش از آنکه نظامی بوده قبول مھاجم به عنوان قدرت حاکمه و حل آن در فرھنگ پيشرفته .  اعراب قرار داشته است

 ھا و سپس انگليس و روسيه، برای اولين بار مردم اين مناطق را با اما ورود بورژوازی غرب به ايران، ابتدا در قالب پرتقالی.  تر خود بوده است
کاالی .  دشمنی روبرو ميکند که از فرھنگ پيشرفته تری برخوردار است و اين فرھنگ پيشرفته است که مناطق را به تدريج در خود حل ميکند

تا .  باز ميکند" دشمن"ائی بلکه از نظر فکری و فرھنگی برویارزان انگليس و روسيه است که  دروازه ھای ايران را نه تنھا از نظر جغرافي
جائی که حتی جريان عقب مانده مذھبی ای مانند جنبش خمينی و اسالمی امروز حاکم در ايران تسليم به اين معيار ھای پايه ای سرمايه داری را در 

قالب مدرن آن، حق رای، تاييد گرفتن از رای مردم برای حکومت خود منعکس ميکند و مفاھيمی مانند سرمايه، سود، کارگر و سرمايه دار، در 
  . خدا، و غيره وارد سيستم فکری اسالم ميکند

   بحران ھای ادواری–پ 

  :باالخره مانيفست راجع به بحرانھای سرمايه داری، در قالب ميان رشد نيروھای مولده و مناسبات توليدی، حرف ميزند

ای که گويی سحر آسا چنين وسايل   بورژوازی توليد و مبادله و با مناسبات بورژوازی مالکيت آن، جامعهجامعه نوين بورژوازی، با روابط"
نيرومند توليد و مبادله را بوجود آورده است، اکنون شبيه جادوگری است که خود از عھده اداره و رام کردن آن قوای تحت االرضی که با 

حال ديگر يک چند ده سال است که تاريخ صنايع و بازرگانی تنھا عبارتست از تاريخ طغيان  . .  .  .افسون خود احضار نموده است بر نميآيد
  ."نيروھای مولده معاصر بر ضد آن مناسبات مالکيتی که شرط ھستی بورژوازی و سلطه اوست

  :سپس ادامه ميدھد

ی ھمواره تھديد آميز تر ھستی تمام جامعه بورژوازی را کافی است به بحرانھای تجارتی اشاره کنيم که با تکرار ادواری خويش و به نحو"
ای که  در مواقع بحران تجارتی ھر بار نه تنھا بخش ھنگفتی از کاالھای ساخته شده، بلکه حتی نيروھای مولده.  در معرض فنا قرار ميدھند

يشود که تصور آن برای مردم اعصار گذشته نامعقول ھنگام بحران ھا يک بيماری ھمگانی اجتماعی پيدا م.  اند نيز نابود ميگردد بوجود آمده
جامعه ناگھان به قھقرا باز ميگردد و بحال بربريت دچار ميشود، گويی قحط و غال و .  بنظر ميرسيد، و آن بيماری ھمگانی اضافه توليد است

چرا؟ برای .  زرگانی نابود شده استجنگ عمومی خانمان سوزی او را از ھمه وسائل زندگی محروم ساخته است؛ پنداری که صنايع و با
ای که در  نيروھای مولده.  آنکه جامعه بيش از حد تمدن، بيش از حد وسائل زندگی بيش از حد صنايع و بازرگانی در اختيار خويش دارد

ن مناسبات بسی اختيار اوست، ديگر بکار تکامل تمدن بورژوازی و مناسبات بورژوازی مالکيت نميخورد؛ برعکس، آن نيروھا برای اي
 و ھنگامی که نيروھای مولده در ھم شکستن تمام اين موانع و سدھا را  اند و مناسبات بورژوازی، نشو و نمای آنھا را مانع ميگردد؛ عظيم شده

.  سازندآغاز ميکنند، آنگاه سراسر جامعه بورژوازی را دچار پريشانی و اختالل مينمايند و ھستی مالکيت بورژوازی را دستخوش خطر مي
  ."دايره مناسبات بورژوازی بيش از آن تنگ شده است که بتواند ثروتی را که آفريده خود اوست در خويش بگنجاند

  :مانيفست راه خروج از بحران را چنين خالصه ميکند

 مولده و از طرف ديگر ھای تمام و کمالی از نيروھای از چه طريقی بورژوازی بحران را دفع ميکند؟ از طرفی بوسيله محو اجباری توده"
تری  و باالخره از چه راه؟ از اين راه که بحرانھای وسيعتر و مخرب .  کشی بيشتری از بازارھای کھنه بوسيله تسخير بازارھای تازه و بھره 

  . را آماده ميکند و از وسائل جلوگيری از آنھا نيز ميکاھد

  ."نون بر ضد خود بورژوازی متوجه استسالحی که بورژوازی با آن فئوداليسم را واژگون ساخت، اک

.  اين نوشته مارکس و انگلس، که امروز زنده بودن سطر به سطر آن را ديگر ھمگان ميبينند، متعلق به حدود سی سال قبل از انتشار کاپيتال است
کتابی که امروز، بعد از اينکه برای .  يدھدکتابی که در آن مارکس به طرز داھيانه ای مکانيسم ھای جامعه سرمايه داری و تناقضات آن را نشان م

سوسياليسم را اعالم کرد، مجبور شده است در دانشگاه ھا و ستاد ھای فکری اش، به " گفتمان"صدمين بار بورژوازی پايان عصر مارکس و 
  . عنوان يک مرجع فھم سرمايه دار، به آن برگردد

رمايه داری، خبری از تبيين اخالقی اين بحران ھا که گويا ناشی از حرص و آز اين يا آن حتی در اين متن اوليه مانيفست در تبيين بحران ھای س
مانيفست بالواسطه اين بحران ھا را به نفس رابطه .  بخش بورژوازی، تقلب سفته بازان و بورس بازان، سياست ھای بانکی و غيره است، نيست

قدرت تحليلی مارکس که ھنوز آکادميست ھای بورژوازی را ناچار به سر تعظيم .   ميبيندنيروھای مولده آزاد شده و روابط توليدی زندانی کننده
.  فرو آوردن، الاقل در مقابل تئوری ھای اقتصادی مارکس، ميکند، از اين نگاه علمی، غير اخالقی، تاريخی و پيشرو مارکس نشات ميگيرد

البته .  نين رئوس نقد کمونيسم طبقه کارگر مدرن به سرمايه داری را فرموله ميکندمارکس سی و چند ساله ای که تازه در جدال با پرودن و باکو
  .  مارکس بعد ھا، در جلد سوم سرمايه بيشتر در مورد مکانيسم اين بحران ھا، دليل ادواری بودن آن و غيره را توضيح ميدھد

خود يا ناشی از جنگ بود يا خشکسالی و غيره، بحران ھای  سرمايه مانيفست ميگويد اگر در دوران ھای گذشته بحران ھا ناشی از قحطی بود که 
نا معقول از اين نظر که بر عکس اعصار گذشته نه تنھا قحطی وجود ندارد بلکه ".  برای مردم اعصار گذشته نامعقول به نظر ميرسد"داری 

جامعه بورژوائی قدرت .  درت خريد برای اين کاالھا وجود نداردبازار و انبار ھا انباشته از کاال است اما ق.  بحران اساسا ناشی از وفور است
  .  يعنی بحران بورژوازی بحران وفور است.  جذب توليد خود را ندارد

اما در جامعه بورژوائی وقتی کاال فروش نميرود، وقتی که نرخ سود با توجه به رشد وسايل توليد و نيروھای مولده کاھش ميابد، آنوقت در مقاطعی 
در جامعه سرمايه داری مھم نيست که کااليی مفيد و .   بزرگی از سرمايه توليدی قادر نيست کاالھای خود را با قيمت مناسب به فروش برساندبخش

وقتی که سود نميدھد، سرمايه داری که پشت آن است، در شرايط عادی دست از .  مھم اين است که توليد آن سود ميدھد يا نه.  يا مورد نياز است
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با  ورشکسته شدن اين سرمايه داران از يک طرف خيل کارگر بيکار به جامعه .  اما در شرايط بحران ورشکست ميشود.  توليد آن کاال برميدارد
  .  سرازير ميشود و از طرف ديگر سيستم بانکی و پولی، که بر اساس وام و اعتبار دادن به سرمايه داران و کارگران ميچرخد، مختل ميشود

يکی از ميان بردن نيروھای مولده ای که خود توليد کرده است و : ست به درست ميگويد که بورژوازی از دو طريق بر اين بحران فائق می آيدمانيف
از ميان بردن نيروھای مولده از جمله شامل اسقاط کردن کارخانه ھای عظيم و نابودی عملی بخش .  از طرف ديگر با تصرف بازار ھای جديد

و مھم تر .   طبقه کارگر متحقق ميشود و تصرف بازارھای جديد يا از طريق جنگ و يا از ميدان بدر کردن بخشی از سرمايه دارانعظيمی از
  . اينھا پديده ھای جھانی و بين المللی ھستند.  اينکه اين پديده بر عکس بحران ھای اعصار گذشته پديده ھای محلی نيستند

مارکس از تحليل تاريخی ميخواھد راه عبور از اين تاريخ را .  تاريخی است و نه مانيفست کتابی در مورد تاريخاما نه مارکس تنھا يک تحليلگر 
جنبش کمونيستی طبقه : نشان دھد و مانيفست، بيانيه جنبشی است که ضرورت عبور از اين تاريخ در ھر ثانيه از زندگی اش باز توليد ميشود

يفست بالفاصله بعد از نشان دادن اين پايه ھای تاريخی به عنصر فعال يا فاعل گذار از تاريخ يعنی طبقه کارگر در نتيجه مان.  کارگر مدرن صنعتی
  . ميرسد، که موضوع جلسه بعد ما است
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  جلسه چھارم

  پرولتاريا و مبارزه پرولتاريا

   پرولتاريا–الف 

حوالت بورژوائی جامعه بشری؛ در ابعاد جھانی، به معرفی گورکن اين مناسبات مانيفست در ادامه فصل اول خود، بعد از معرفی بورژوازی و ت
  :ميرسد و ميگويد

ولی بورژوازی نه تنھا سالحی را حدادی کرد که ھالکش خواھد ساخت، بلکه مردمی را که اين سالح را بسوی او متوجه خواھند نمود، "
  ."يعنی کارگران نوين يا پرولتارھا را نيز بوجود آورد

ورژوازی با خالصی نيروھای مولده از قيد و بند ھای اخالقی سابق، سازمان دادن توليد متمرکز بشدت پيشرفته و با برجسته کردن دائمی تناقض ب
ه مانيفست، اما، ميگويد سرمايه داری بعالو. ميان قابليت توليد بشر و مناسبات توليد سرمايه داری سالح نابودی خود را نيز بوجود آورده است

نظام فئودالی بر استثمار دھقانان استوار بود اما دھقانان گورکن . اين واقعيت جديدی است. گورکن خود يعنی پرولتاريا را نيز بوجود می آورد
ر بورژوازی ھمراه خود طبقه ای را خلق کرده است که ميتواند اين سالح، يعنی واقعيت توليد اجتماعی و مالکيت خصوصی ب. فئوداليسم نبودند

اين حکم را مانيفست از روحيات . اين فاعل تاريخ، اين عامل تغيير، طبقه کارگر مدرن يعنی پرولتاريا است. توليد را عليه بورژوازی بکار بگيرد
کم استنتاج  حامناسبات توليدیمانيفست جايگاه طبقه کارگر در از ميان بردن استثمار طبقاتی را از .  و يا اخالقيات طبقه کارگر استنتاج نميکند

  . ميکند

  :مانيفست در ادامه طبقه کارگر مدرن، يعنی پرولتاريا، را بيشتر معرفی ميکند و ميگويد

اينان تنھا زمانی .  به ھمان نسبتی که بورژوازی، يعنی سرمايه، رشد ميپذيرد، پرولتاريا، يعنی طبقه کارگر معاصر، نيز رشد مييابد"
اين کارگران، که .  ورند و فقط ھنگامی ميتوانند کاری بدست آورند که کارشان بر سرمايه بيافزايدميتوانند زندگی کنند که کاری بدست آ

مجبورند فرد فرد خود را بفروش رسانند، کاالئی ھستند مانند ھر کاالی ديگر، و بھمين جھت نيز دستخوش کليه حوادث رقابت و نوسانات 
  ."بازارند

اگر به اوضاع امروز جھان نگاه کنيد متوجه ميشويد که درتاريخ بشر ھيچگاه به اين . تاريا رشد ميکندمانيفست ميگويد با رشد بورژوازی پرول
ھای اروپا و آمريکا " پائين شھر"اگر سابقا پرولتاريا در. اندازه ثروت انباشته نشده و ھيچگاه پرولتاريا به اين اندازه وسيع و کثير نبوده است

ين کشور ھا گاه به آن ھا برخورد ميکردند، امروز  در نتيجه تعميم حاکميت سرمايه مالی بر جھان، امری که متمرکز بود و باالی شھری ھای ا
پرولتاريای صنعتی به کشور ھای آسيا، آمريکای التين و بعضا " کوچ دادن"لنين آن را به روشنی در بحث امپرياليسم خود تشريح ميکند، ما با 

جغرافيائی حوزه توليد صنعتی از حوزه مصرف آن در اروپا و آمريکا باعث شده است که روشنفکران بورژوا، که اين جدائی . آفريقا روبرو ھستيم
به ھمان نسبتی که بورژوازی، يعنی سرمايه، رشد ميپذيرد، "زمانی مجبور به قبول وجود طبقه کارگر شده بودند، اين پيش بينی مانيفست که 

اما واقعيات آماری جھان امروز . را رد کنند و پايان دوره سوسياليسم پرولتری را عالم کنند." نيز رشد مييابدپرولتاريا، يعنی طبقه کارگر معاصر 
  .صحت احکام مانيفست را بيش از ھميشه ثابت ميکنند
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و " کار خود را ميفروشد" اين طبقه است که مانيفست ميگويد  کارگر تعريف اقتصادیاول . اما اينجا مارکس به دو ويژگی پرولتارتا اشاره ميکند
الزم ميدانم اينجا در مورد اين دو موضوع مکث کنيم و نکاتی .  طبقه کارگر است، که مانيفست در ھمان جمله به آن ميپردازدتعريف اجتماعیدوم 

  .را مورد تاکيد يا موشکافی قرار دھيم

*** 

   تعريف اقتصادی کارگر– ١

شايد بھترين توضيح در اين . اين مفھوم دقيقی نيست.  حرف ميزندکارمانيفست از خريد و فروش .  استنکته اول در مورد مفاھيم کار و نيروی کار
  . است که ما بطور خالصه آن را تکرار ميکنيم) ۶" (کار مزدی و سرمايه"مورد توضيح انگلس در مقدمه جزوه 

کميل نکرده بود در نتيجه نوشته ھای اين دوره او، از جمله در  ھنوز نقدش را از اقتصاد سياسی ت٤٠انگلس ميگويد مارکس، در سال ھای دھۀ 
  .مفاھيمی بکار برده ميشوند که نا دقيق و گاه غلط ھستند"  کار مزدی و سرمايه"و يا در جزوه " مانيفست"

اما بعدا دقيق تر ميگويد .  در ازای مزد ميفروشدکار خود راميگويد کارگر .   حرف ميزندکاراز جمله مارکس در اين دوره از مفھوم فروش 
  ". ميفروشدنيروی کار خود راکارگر "

بلکه اينجا با يکی از مھمترين نکات . "گری و بازی با کلمات نيست  مال نقطیفروش نيروی کار و فروش کارانگلس ميگويد تاکيد بر تفاوت ميان 
ن تفاوت به بورژواھا نشان ميدھيم که در حاليکه برای و به طنز ميگويد در توضيح اي"  در کل قلمرو اقتصاد سياسی سر و کار داريم

پرتبختر ما چنين مسائل حساسی تا آخر عمر الينحل ميماند، کارگران درس نخوانده دشوارترين تحليلھای اقتصادی را ميتوانند " کردگان تحصيل"
  .بآسانی بفھمند

ِنعتی اين استنباط رايج سرمايه دار صنعتی را به عاريت گرفت، که او ِاز پراتيک ص) اقتصاد بورژوائی(انگلس ميگويد اقتصاد سياسی کالسيک  ِ
ِبکار بردن اين مفھوم در اقتصاد بورژوائی برای مقاصد مربوط به کسب و کار .  مستخدمين اش را ميخرد و بابت اش مزد پرداخت ميکندِکار

لوحانه به اقتصاد سياسی   را ساده فروش کاراما وقتی مفھوم . بودًصنعتگر، حساب و کتابھای اش و محاسبه ی قيمت ھا، کامال مفيد و کارساز 
  . براستی عجيب و غريبی به بار آورد ھای بردند خطاھا و سردرگمی

ميگويد اقتصاد بورژوائی، برای پيدا کردن قانونی که قيمت کاال ھا را توضيح دھد،  . انگلس سپس نسبتا به تفصيل اين سردرگمی را توضيح ميدھد
 در ارزش يک کاال چگونه تعيين ميشود؟اما سوال بعدی اين است که . قيمت يک کاال توسط ارزش آن تعيين ميشودام به اين نتيجه رسيد که سرانج

 تعيين کاری که برای توليد اش الزم استدريافت که ارزش ھر کاال، توسط )  از جمله ريکاردو اقتصاد دان برجسته(اين جستجو اقتصاد سياسی 
  .ميشود

  :خالصه اين توضيح اقتصاد دانان بورژوازی اين است

  قيمت ھر کاال با کاری که برای توليد آن کاال الزم است تعيين ميشود

ِرا در مورد خود " کار ارزش کاال را تعيين ميکند"اما ھمه اقتصاد دانان قبول دارند که کار خود يک کاال است و به محض اينکه اين حکم که  ِ
 : ار گرفتند، از تناقضی به تناقضی ديگر افتادند و شروع به چرخش در يک دور باطل ميکنندبه ک" کار"کاالی 

 مثال يک ساعت کار.  ارزش يک کاال  مساوی کار الزم برای توليد آن است- ١

  .  ارزش يک ساعت کار کارگر با کار الزم برای توليد يک ساعت کار تعيين ميشود– ٢

ارزش يک ساعت کار کارگر با ارزش يک ساعت کار کارگر تعيين : دوباره بر ميگرديم به نقطه اول. ال استاما اين جواب تکرار دوباره سو
  !ميشود

". ارزش ھر کاال برابر است با ھزينه ی توليد اش: "اقتصاددانان کالسيک حکم ديگری را آزمودند، که ميگفت: انگلس ميگويد بعد از اين بن بست
، که متأسفانه قابل تدقيق کارِ است؟ برای جواب دادن به اين سؤال، اقتصاددانان بجای تحقيق در مورد ھزينه توليد چقدر" کار"اما ھزينۀ توليد 

البته اين يکی را، که بر حسب زمان و اوضاع و احوال تغيير ميکند، ميشود با .  را موضوع تحقيق شان قرار دھندکارگرنيست، بايد ھزينۀ توليد 
  .دقت تعيين کرد

يا قيمتشان بر حسب (ِروز در نظام توليدی کاپيتاليستی زندگی ميکنيم که در آن ھزينه ی توليد کارگر عبارت است از جمع وسايل معيشتی ما ام
 وقتی بعلت -که بطور متوسط برای قادر ساختن او به کار، برای حفظ توان او برای کار، و برای جانشين کردن کارگر ديگری به جای او ) پول

به عبارت ديگر، ھزينه توليد کارگر مساوی ھزينه الزم برای پرورش دادن طبقه کارگر به .  الزم است-يماری، يا مرگ از بين ميرود پيری، ب
  .تعداد الزم است

ر اين بناب.  دالر در روز باشد٣ِفرض کنيم که قيمت پولی اين وسايل معيشت بطور متوسط . اما اين پاسخ تناقضات ديگری را به وجود می آورد
  .  ساعت در روز بکار ميگيرد١٢ًدار او را مثال  در مقابل، سرمايه.  دالر از کارفرمايش ميگيرد٣ِکارگر ما روزی 
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بايد يک قطعه ماشين را در عرض يک روز ) يک تراشکار(ِفرض کنيم که کارگر ما : ِدار ما پيش خودش کمابيش اينطور حساب ميکند سرمايه
فرض کنيم ارزش انرژی مصرفی که ماشين تراش را .  دالر ھزينه دارد٢٠) آھن و برنز به شکل از پيش آماده( خام مواد. بسازد و تحويل بدھد

 دالر برای آن قطعه که ٢۴در نتيجه سر جمع سرمايه دار ما .  دالر است١ِميچراخد، و استھالک ساير ابزارھايی که کارگر ما با آنھا کار ميکند ھم 
  .ميسازيم ھزينه ميکند

.  دالر بيشتر و باالتر از پولی که گذاشته است٣ دالر ميگيرد، يعنی ٢٧دار حساب ميکند که بطور متوسط بابت ھمين قطعه، از مشتری  اما، سرمايه
  دار ميشود از کجا ميآيد؟   دالر سودی که نصيب سرمايه٣سوال اين است که اين . اسم اين تفاوت از نظر اقتصاد سرمايه داری سود است

حتی اقتصاد سياسی کالسيک قبول دارد که کاالھا علی رغم نوسان . ب اين نيست که سرمايه دار قطعه را گران تر از ارزش آن فروخته استجوا
 به طور متوسط به ھمان قيمتی فروخته ميشوند که ارزش دارند، يعنی متناظر با کار الزمی که ًدر يک دور نسبتا طوالنیقيمت و تفاوت قيمت آنھا 

 دالر،  برابر ارزش آن قطعه، يعنی برابر با مقدار کاری است که در آن متجسم شده ٢٧پس قيمت ميانگين قطعۀ ماشين ما، يعنی . آنھا استدر 
 دالر اش ارزشھايی ھستند که قبل  وجود داشته و به کار تراشکار ما مربوط نيست، مثل ارزش فوالد و انرژی، ٢١ دالر، ٢٧اما از اين . است
در نتيجه  از کل .  دالر از ارزش قطعه توليد شده در خالل کار از ساير کاالھا به کاالی جديد منتقل شده اند٢١يعنی . ک ماشين آالت و غيرهاستھال

نه اما طبق نظر اقتصاددانان بورژوائی ما که ارزش يک کاال معادل ھزي. َ دالر باقی ميماند که به ارزش مواد خام اضافه شده است٦قيمت فروش  
 ساعته کارگر، طبق اين تئوری، ١٢پس کار .  دالر فقط از طريق کار اضافه شده به مواد خام توسط کارگر ميتواند پديد بيايد٦توليد آن است، اين 

  .  دالر است٦ ساعته کارگر معادل ١٢بنابراين ارزش کار .  دالری خلق کرده است٦يک ارزش 

دار من به زمين و  سرمايه! ام  دالر گرفته٣من که فقط ! ھمينجا صبر کن"ين محاسبه فرياد خود زد که انگلس ميگويد کارگر تراشکار ما با ديدن ا
ِزمان قسم ميخورد که ارزش کار    "داستان از چه قرارست؟.  دالر بيشتر نيست٣ای از   ساعتۀ من، ذره١٢ِ

ارزش يک "به دور باطل افتاديم، فرمول "   که برای آن صرف شدهارزش کاری"ًواقعيت اين است که اگر قبال با فرمول تعيين ارزش يک کاال با 
  . استدالل اقتصاد بورژوائی را به يک تناقض الينحل می راند" کاال معادل ھزينه توليد آن است

ِما به دنبال پيدا کردن ارزش کار بوديم اما در محاسبات،  بيشتر از آنچه ميخواستيم پيدا کرديم ِ  دالر ٣ ساعته ١٢ن کار برای کارگر، ارزش آ. ِ
به اين ترتيب  . اش را در جيب خودش ميگذارد ِ دالر باقيمانده٣ دالر اش را بعنوان مزد به کارگر ميپردازد، و ٣ دالر، که ۶دار  است؛ برای سرمايه

  !کار کارگر نه يک ارزش بلکه دو ارزش خيلی متفاوت دارد

 دالری ۶ ساعته، يک ارزش ١٢ِبا آن کار .  تر ھم ميشود  کنيم  اين تناقض، عجيب و غريبھا را از واحد پولی به واحد زمان تبديل اگر ارزش
يا اينکه : ًپس اجبارا به يکی از اين دو نتيجه ميرسيم.  ساعت کار را دريافت ميکند۶ِ ساعت کار محصول ١٢پس کارگر برای . جديد خلق ميشود

  . ِدر ھر دو حالت به خزعبالت محض ميرسيم!  است۶ برابر ١٢ اينکه کار دو ارزش دارد، که يکی دو برابر ديگری است، يا

صحبت کنيم، باز ھم از چنگِ اين تناقض " کارارزش "و از " کار"ھر چقدر ھم که اين قضيه را بچرخانيم و بپيچانيم، تا وقتی از خريد و فروش 
ً عمدتا بر سر الينحل - مکتب ريکاردو -ۀ اقتصاد سياسی کالسيک آخرين شاخ. درست ھمين ھم بر سر اقتصاد سياسی دانان آمد. خالص نميشويم

  . بست انداخته بود اقتصاد سياسی کالسيک خودش را به بن. بودن اين تناقض از پا در آمد

  .بست را کشف کرد کارل مارکس بود رفت از اين بن ِکسی که راه برون

ِدر حالت وقت ( را برای يک مدت زمان معين نيروی کارشِخت مورد توافق،   بلکه در ازای يک پرداکار نميفروشدکارگر : مارکس ميگويد
اما . او نيروی کارش را کرايه ميدھد يا ميفروشد. دار ميگذارد در اختيار سرمايه) در حالت قطعه مزدی(، يا برای انجام يک وظيفۀ معين )مزدی

ُاين نيروی کار به وجود شخص او تنيده است و از آن قابل جدا شد ِھزينۀ توليد نيروی کارش، بنابراين، با ھزينۀ توليد خودش منطبق است؛ . ن نيستِ ِ
ِآنچه که اقتصاددان ھزينۀ توليد کار ميخواند در واقع ھزينۀ توليد کارگر است، و به ھمين حساب نيروی کارش ِ .  

ِ، در جامعۀ کاپيتاليستی حال حاضر ما، نيروی کار. يشود بگيريم ناپديد منيروی کارتناقض اقتصاد بورژوائی به مجرد آنکه نقطۀ شروع را ارزش  ِ
نيرويی ارزش ساز بايد گفت اين ويژگی را دارد که . کااليی است درست مثل ساير کاالھا، اما با اين حال يک کاالی بسيار ويژه و متفاوت است

اين واقعيت ناشی از قابليت خالقه انسان و . نچه خود داردمنشأ ارزشی است بيشتر از آ، منشأ ارزش است، و بعالوه وقتی درست بکار برود، است
در وضع کنونی توليد، نيروی کار انسان نه فقط در طول يک روز ارزشی بزرگتر از آنچه خود دارد و ھزينه . پيشرفت شيوه ھا و ابزار توليد است

اش بيشتر  ِ، اين تفاوت اضافی بين محصول روزانه و ھزينۀ روزانهِبرميدارد توليد ميکند؛ بلکه با ھر کشف جديد علمی، با ھر نوآوری تازۀ تکنيکی
ِھم ميشود، در حاليکه متعاقبا، آن بخش از روزکار که در آن کارگر معادل مزد روزانه ِ اش را توليد ميکند کوتاھتر ميشود، و از جانب ديگر، آن  ً

  .تر شکش کند طوالنیدار پي ِبخش از روزکار که در آن او بايد کار رايگانش را به سرمايه

چرا که ارزش فقط بيان ديگری برای کار است، بيان ديگری که، در جامعۀ کاپيتاليستی امروز . طبقه کارگر به تنھايی ھمه ارزشھا را توليد ميکند
يد شده توسط کارگران، به اما اين ارزشھای تول. ً دھنده مقدار کار اجتماعا الزمی است که در ھر کاالی مشخص متجسم شده است ما، باألخص نشان

اين تعلق يا مالکيت خصوصی بر ابزار توليد سرمايه . آالت، ابزارھا، و پول، متعلق اند آنھا به صاحبان مواد خام، ماشين. کارگران تعلق ندارند
محصوالتی که خودش توليد کرده از اين رو، طبقه کارگر فقط بخشی از کل آن تودۀ . داران را قادر ميسازد که نيروی کار طبقه کارگر را بخرند

دار تصاحب ميکند، با ھر کشف و نوآوری جديد افزايش پيدا ميکند، در حالی که سھمی که  و بخش ديگر، که طبقۀ سرمايه . است را پس ميگيرد
ّر شرايط معينی ھم ممکن ًاگر ھم بيشتر شود، خيلی کم و بسيار به آھستگی است، گاھی ابدا ھيچ، و د) بطور سرانه(نصيب طبقه کارگر ميشود 

 .است اين سھم حتی کاھش پيدا کند
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   تعريف اجتماعی کارگر و بورژوا– ٢

اين نکته مھم است زير چه خود بورژوازی و چه متفکران و . نکته دوم که بايد مورد مکث قرار گيرد نفس تعريف بورژوا و پرولتر است
ات رابطه ميان طبقه کارگر مدرن و بورژوازی مدرن را تنھا از سر اقتصادی توضيح تحصيلکردگانی که به نام چپ حرف ميزنند بسياری از اوق

  . ميدھند

جزو طبقه بورژوا تعريف ميکند در نتيجه به بورژوازی يک خصلت ازلی داده ميدھد  توليد کننده در طول تاريخ را" کاسبکاران"بورژوازی تمام 
  . را نجات دھدکه سرانجام با حاکميت سرمايه داری توانست بشريت 

از طرف ديگر تحصيلکردگان چپ  کارگر را کسی تعريف ميکنند که ارزش اضافی توليد ميکند و يا از اين سطحی کارگر را کسی ميدانند که 
  . مظلوم، تھيدست و فقير است

مانيفست در مورد کارگر مزدی که جايگزين کردن کارگر مورد بحث مانيفست با فقرا و تھيدستان، ستمديدگان، و زحمتکشان به سادگی کل بحث 
از طرف ديگر تعريف کارگر تنھا . در صنايع به کار مشغول اند و کل بحث ارزش اضافی و تعريف اقتصادی پرولتاريای مدرن را کنار ميگذارد

را ) ن در توزيع يا خدماتمانند کارگرا(به عنوان کسی که ارزش اضافی توليد ميکند از يک طرف کل کارگرانی که ارزش اضافی توليد نميکنند 
از دامنه تعريف طبقه کارگر خارج ميکنند و وجود آنھا را، مانند خود بورژوازی، پديده غير مولد و زائد می انگارد؛ و از طرف ديگر بخش 

از اين ارزشی که يعنی بخشی ( ھستند و از نظر اقتصادی ارزش اضافی توليد ميکنند مزد بگيربزرگی از بورژوازی و خرده بورژوازی را که 
  . را جزو طبقه کارگر تعريف ميکند) توليد ميکنند گير سرمايه دار می آيد

در خيل عظيم  تقليل تعريف طبقه کارگر به مزد بگيران، که يکی از پايه ھای جنبش سنديکاليستی است، از نظر سياسی پرولتاريای صنعتی را
  . يکندخرده بورژوازی و بورژوازی، از جمله کارمندان، حل م

.  آنھا استمستقل از فقر و ثروترا باز ميکند که ) به عنوان مکمل تعريف اقتصادی آن ھا( بورژوا و پرولتر تعريف اجتماعیاينجا مانيفست بحث 
رکس و انگلس خواھيم ديد که اين تاکيد بر خصلت اجتماعی بورژوا و پرولتر بودن در مانيفست، مکررا موارد تاکيد قرار ميگيرد و مھمتر اينکه ما

  . ًدر نوشته ھای ديگر، بويژه مارکس در کاپيتال، مفصال به آن ميپردازند

در جامعه . پرولتر فقط کسی نيست که ارزش اضافه توليد ميکند. بحث اين است که پرولتاريا و بورژوا بودن فقط يک رابطۀ اقتصادی نيست
مثال بخشی از .  ميکنند که بورژوازی کل يا بخش مھمی از آن را تصاحب ميکندبورژوائی بسياری از بخش ھای ديگر جامعه ارزش اضافه توليد

تکنوکرات ھا، مھندسين، محققين، تکنسين ھا، برنامه نويس ھای کامپيوتری و غيره، ارزشی را خلق ميکنند که بيش از ھزينه نيروی کار شان 
تنھا پرولتاريائی که مانيفست مد نظر دارد نيست، بلکه از نظر جايگاه اين بخش از جامعه نه . است و اين تفاوت به جيب سرمايه دار ميرود

  . اجتماعی و طبقاتی بخش مھمی از بورژوازی محسوب ميشوند و در تحوالت سياسی جامعه در مقابل طبقه کارگر و منافع آن می ايستند

رولتر نه تنھا نيروی کارش را ميفروشد بلکه تحت شرايط پ.  استموقعيت اجتماعیبرای مانيفست پرولتر بودن، عالوه بر جنبه اقتصادی، يک 
ھر لحظه که کار نکند و يا بيکار بشود با خطر . پرولتر جز فروش نيروی کارش منبع در آمد ديگری ندارد: خاصی اين کار را انجام ميدھد

 از کارگران کارگاه ھای کوچک ماقبل سرمايه پرولتر مدرن مد نظر مانيفست، پرولتری که مانيفست بيانيه جنبش اوست،. گرسنگی روبرو است
  .  داری و استاد شاگردی، از دھقانان فقير، از صنتعگران و غيره متمايز است

اين موقعيت مثال با موقعيت تکنيسين، مھندس و محقق و کارمند،  که .  پرولتاريای مدرن از بخش اعظم مزد بگيران متفاوت استاجتماعیموقعيت 
ُزش اضافی ھم توليد کند اما از يک طرف سطح درآمد اش، امکان پس انداز، امکان ايجاد دشک مالی و امنيت معيشتی دارد و گرچه ممکن است ار

اينھا درگير مکانيسم و جبر اجتماعی و اقتصادی پرولتر . در يک کالم در کنار مزد بگيری، صاحب سرمايه، ھر چند کوچک، است،متفاوت است
  .حفظ وضع موجود ذينفع اند و يا حد اکثر بھبود ھا و رفرم ھائی را ممکن است بخواھند که مطلقا جنبه سوسياليستی ندارندمھمتر اينکه در . نيستند

  :مانيفست ميگويد

تنھا زمانی ميتوانند زندگی کنند که کاری بدست آورند و فقط ھنگامی ميتوانند کاری بدست آورند که کارشان بر سرمايه ] پرولتاريا[اينان "
اين کارگران، که مجبورند فرد فرد خود را بفروش رسانند، کاالئی ھستند مانند ھر کاالی ديگر، و بھمين جھت نيز دستخوش کليه . افزايدبي

  ."حوادث رقابت و نوسانات بازارند

  :و جلوتر اشاره ميکند که

؛ مناسبات وی با زن و فرزند با ر مايملکی نداردپرولتا. ِدراوضاع و احوال زندگی پرولتاريا، ديگر شرايط جامعه کھن نابود شده است"
ھای بورژوازی ھيچگونه وجه مشترکی ندارد، کار نوين صنعتی و شيوه نوين اسارت در زير يوغ سرمايه، که خواه در  مناسبات خانواده

قانون، اخالق، مذھب، برای . ه استانگلستان و فرانسه و خواه در آمريکا و آلمان يکنواخت است، ھر گونه جنبه ملی را از پرولتاريا زدود
  ."وی چيزی نيست جز خرافات بورژوازی که در پس آنھا منافع بورژوازی پنھان شده است

و بعدا ميگويد که سرمايه دار ھم به ھمين . مارکس ميگويد که  طبقه کارگر مدرن، عالوه بر موجوديت اقتصادی اش، يک موجوديت اجتماعی است
کارگر . مانيفست را تنھا بر اساس درک موجوديت اجتماعی اين دو طبقه ميتوان فھميد. ھم يک موجوديت اجتماعی استسرمايه دار . گونه است
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ھر روز مجبور است نيروی . مدرن در جامعه سرمايه داری  مالکيتی بر سرمايه ندارد و تنھا وقتی ميتواند به زندگی ادامه دھد که کار داشته باشد
  .اندکار اش را به فروش برس

***  

  :مانيفست در ادامه تصوير پرولتاريا مدرن می گويد.     به ادامه بحث مانيفست برمی گرديم

ھای کارگر، که در کارخانه گرد  توده.  دار مبدل ساخت صنايع معاصر، کارگاه کوچک استادکار پاتريارکال را به کارخانه بزرگ سرمايه"
داران و افسران  گران بمثابه سربازان عادی صنعتی، تحت نظارت سلسله مراتب کاملی از درجهکار.  اند مانند سربازان متشکل ميشوند آمده

آنان نه تنھا غالمان طبقه بورژوازی و حکومت بورژوازی ميباشند بلکه ھر روز و ھر ساعت ماشين و ناظرين کارخانه و .  قرار ميگيرند
ھر اندازه که اين استبداد، سودورزی را به نحو .  د اسارت خويش درمی آورندبيش از ھمه خود بورژوا ھای صاحب کارخانه آنان را به قي

  . تر و منفور تر است و ھمان قدر خشم بيشتری را متوجه خويش ميسازد آشکارتری ھدف و مقصد خويش اعالم دارد، به ھمان اندازه سفله 

اختالف سن .  اندازه کار زن و کودک بيشتر جانشين کار مرد ميشودبه ھمان ... ھر اندازه مھارت و زور بازو در کار دستی کمتر الزم آيد 
و جنس ديگر برای طبقه کارگر اھميت اجتماعی خود را از دست ميدھد، ھمه ابزار کارند که بر حسب سن و جنس مصارف مختلفی را الزم 

  . دارند

د خويش را دريافت داشت، تازه قسمتھای ديگر بورژوازی ھمينکه استثمار صاحب کارخانه از کارگران انجام پذيرفت و کارگر سرانجام مز
  ."مانند صاحب خانه و دکاندار و گروگير و غيره بجانش ميافتند

در جوامع ما . اينجا، مانيفست باز ھم در بعد اجتماعی بر تفاوت ميان کارگر در روابط ما قبل سرمايه داری و طبقه کارگر مدرن انگشت می گذارد
ًمثال کسی ميرفت و شاگرد . اما در آن دوران  کارگر بودن غالبا تنھا يک مرحله از زندگی فرد بود. لبته کارگر وجود داشتقبل سرمايه داری ا

کارگر طی مدتی فوت و فن کار را ياد ميگرفت و بعد خود استاد کار ميشد و کسب مستقل خود را به راه . ًنجار ميشد يا مثال کالسکه درست ميکرد
مانيفست ميگويد بورژوازی کار را برای کارگر ساده کرده و کار کارگر يک عمل نسبتا ساده .  طبقه کارگر مدرن چنين نيستاما. می انداخت

اگر فوت و فنی ھم باشد مطلقا به درد سرمايه دار شدن يا صاحب کار شدن کارگر . فوت و فن چندانی وجود ندارد که ياد بگيرد. مکانيکی است
  . حتی فرزندانش مجبور ميشوند کارگر شوند. نيای ما کارگر می ماندکارگر، در د. نميخورد

. آنقدر ساده است که ھر فرد با تحصيالت متعارف موجود جامعه ميتواند در مدت کوتاھی آن را ياد بگيرد. به خط توليد امروز کارخانه ھا نگاه کنيد
تصوير واقعی " عصر جديد"فيلم چارلی چاپلين به نام . ائدۀ ماشين تبديل ميکندبه ھمين دليل است که مانيفست ميگويد سرمايه داری انسان را به ز

  .به کارخانه ھا و کارگاه ھای چين، ھند، بنگالدش، ايران و غيره نگاه کنيد، شباھت ھا تکان دھنده است. از کارگر مدرن بدست ميدھد

. ژوازی، از جمله خرده بورژوازی، را در زندگی روزمره تشريح ميکندمانيفست بعالوه موقعيت طبقه کارگر مدرن در مقابل ساير بخش ھای بور
صاحب . مانيفست ميگويد بعد از کار، تازه بخش ھای ديگر بورژوازی به جان طبقه کارگر می افتند. استثمار طبقه کارگر در کارخانه تمام نميشود

آخوند و کشيش، مسجد و کليسا و غيره و غيره در کار دوشيدن طبقه کارگر خانه، دکان دار، گرو گير، بانک ھا، ربا خواران، باج گيرھا، پليس و 
  . ھستند

امروز ديگر کارگر صنعتی بودن زور . مانيفست اضافه ميکند که ھر اندازه که کار ساده ميشود نقش مھارت و زور دست در کار کمتر ميشود
بعالوه کار به قدری ساده شده است که حتی کودکان . ن را از ميان بر ميداردبورژوازی به سادگی سد ميان زن و مرد بود. بازوی زيادی نميخواھد

کارگر (اينھا باعث ميشود که بورژوازی تمام خانواده کارگر را به ميدان توليد بکشاند يا به عنوان نيروی بالقوه کار . ھم ميتوانند آن را انجام دھند
  . اردنگاه دارد و دستمزد کارگر را پائين نگاه د) بيکار

   مبارزه پرولتاريا–ب 

اينجا ھم بار ديگر ميبينيم که تصويری که مانيفست از . در قسمت بعدی اين فصل مانيفست به تکامل تاريخی مبارزه طبقاتی کارگران ميپردازد
  مانيفست اينجا از تکامل .کارخانه و صنايع بزرگ متن اين تاريخ است.  استپرولتاريای مدرن صنعتیپرولتاريا ميدھد يک تصوير اجتماعی از 

تکاملی که مانيفست از آن بحث ميکند در صنايع .  و نه صرفا اقتصادی حرف ميزنديک موجوديت اجتماعیطبقه پرولتاريای صنعتی به عنوان 
ت که پايه ی انقالب و تکامل اين موجوديت اجتماعی اس. مدرن طی ميشود و نه در ميان کارگران پراکنده و يا زحمتکشان و يا توده خره بورژوا

کل بحث سوسياليسم مارکس و رابطه آن با طبقه کارگر بر اين تصوير استوار است و يک پايه کل تحريفات و . اجتماعی سوسياليستی را ميسازد
. استوار استھائی که روشنفکران بورژوائی وارد سوسياليسم طبقه کارگر کردند، نيز درست بر جابجائی تعريف اجتماعی پرولتاريا " تطبيق"

  .   دريچه ای برای تغيير سوسياليسم و يا کمونيسم از جنبش طبقه کارگر مدرن به جنبش ساير طبقات است

، به توليد دستجمعی و به کار متشکل ميکندمانيفست ميگويد که بورژوازی در صنايع مدرن توده ی کارگر را مانند سربازان سازمان ميدھد، 
  . ميکشاندمشترک

پرولتر صنعتی، متفاوت از خرده بورژوا، دھقانان و صنعتگران خرد، . يگر از تمايزات پرولتاريا را از ساير مزد بگيران ميبينيماينجا يکی د
.  خود است که، درست به اندازه خود شيوه توليد سرمايه داری در تعريف سوسياليسم کارگری مبنا استمبارزه خاص و سازمان توليدموجودی با 

اجتماعی از جمله مبنای تفاوت سوسياليسم کارگری از سوسياليسم خرده بورژوائی، دھقانی و غيره است که بعدا به آن اشاره ھمين موجوديت 
  . خواھيم کرد
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، مشترکعمل .  استسازمان توليدی بزرگ متشکلاشاره کرديم که کارگر مدرن، بر عکس ھمه اقشار ديگر زحمتکش و غيره آن، در يک 
 کاراکتر يا خصلت فردی در توليد  در تار و پود زندگی و موجوديت طبقه کارگر مدرن صنعتی بافته شده فقدان، مشترک ، توليدمشترکمحصول 

اين . پرولتاريا با سازمان متولد ميشود.   استمشترکمحصول کار . محصول يک کارخانه محصول کار ھيچ کارگر و استاد کاری نيست. است
اين ھم يکی از نکات مھم است که خرده . راد منشی خرده بورژوا و حتی ساير اقشار طبقه کارگر قرار ميگيردواقعيت در مقابل تمام روحيه انف

خرده بورژوا قادر به درک اين واقعيت نيست که اوال زندگی روزمره و مبارزه طبقاتی پرولتاريا به ھم بافته . بورژوا اصوال قادر به فھم آن نيست
روحيه و مبارزه طبقه کارگر واقعيت سازمان يافته گی توليد صنعتی را .  يعنی زندگی و مبارزه آن سازمان يافته استاست و ثانيا ھر دو اين وجه 

  . طبقه کارگر با سازمان، روحيه سازمانی و اشتراک در عمل سازمان يافته متولد ميشود. منعکس ميکند

برای فرزند خانواده کارگر صنعتی مدرن، بچه ھای . ک در توليد استتصور کارگر مدرن صنعتی از دنيا مبتنی بر وجود سازمان و اشترا
کارخانه، عمل مشترک، تعھد به قول و قرار ھای جمعی، و غيره ھمانقدر مفھوم داده و بافته شده در تصوير اش از دنيا است که کدخدا و ارباب 

پديده ای که در عمل تشکل . وس، تازه و تا حد زيادی غير قابل فھم استاين مفاھيم به ھمان اندازه برای خرده بورژوا نا مان. برای فرزند دھقان
در اين تشکل ھا و در فرھنگ خرده بورژوا فرد مبنا است، اتحاد، انضباط و سازمان و تعھد به . ھای خرده بورژوائی به وفور قابل مشاھده است

تبليغ ايدئولوژيک و شبه مذھبی و در مقابل نياز ھای زندگی روزمره قول و قرار ھای جمعی مقوالتی ايدئولوژيک ھستند که به ضرب ترويج و 
وقتی قطب نما از کارگر به خرده بورژوا نشانه رود بکار گيرنده قطب نما ھم به سيستم فکری خرده بورژوا شيفت . خرده بورژوا، قابل تحقق است

  .  ميکند که در آن ھر کس برای خود آيت هللا ای است

طبقه . نيفست در اين زمينه ميدھد اين است که مبارزه بر ضد بورژوازی در ھر لحظه از زندگی طبقه ی کارگر جاری استاولين حکمی که ما
در ھنگام برداشت محصول، در ھنگام روبرو شده با ربا خوار و (ُکارگر مانند روشنفکران و خـرده بورژوا يا دھقان نيست که در مقاطع خاصی 

مبارزه برای طبقه ی کارگر مبارزه و دفاع از دستمزد، ساعت کار، شرايط کار، شرايط زيست خانواده است، .   کندمبارزه) صاحب خانه و غيره
کارگر صنعتی در ھيچ لحظه از زندگی کاری اش تنھا .  کلنجار با بورژوازی، مديريت، سر کارگر و غيره بھم بافته ميشوددائمیکه در پروسه ی 

. خرده بورژوا اين طور نيست. نميتواند مبارزه نکند. ھيچ کارگری را نمی بينيد که در گير اين کلنجار نباشد. و به حال خود رھا شده نيست
  .کارگران صنايع عقب مانده، شاگردان کارگاه صنعتگران و غيره در اين حالت جدال دائمی و دسته جمعی نيستند

کارگری که از صف زحمتکشان، خرده بورژوازی و غيره به صف کارگر . پردازدمانيفست سپس به تکامل يا تغيير تاريخی اشکال اين مبارزه می 
طول ميکشد که کارگر صنعتی دنيای ) گاه چند نسل(مدتی . مدرن پيوسته اند خواه نا خواه داده ھای منشا سابق طبقاتی خود را با خود حمل ميکنند

  : مانيفست ميگويد.قديم را فراموش کند و تماما در موجوديت تازه خود جا گير شود

در ابتدا کارگران فرد فرد مبارزه ميکنند، بعدھا کارگران يک کارخانه و آنگاه کارگران يک رشته از صنايع در يک ناحيه بر ضد فالن "
ت بلکه بر حمله کارگران تنھا بر ضد مناسبات توليدی بورژوازی نيس. بورژوائی که آنان را مستقيما استثمار مينمايد آغاز مبارزه ميگذارند

ای را که با آن رقابت ميکند نابود ميسازند، ماشينھا را در ھم ميشکنند،  بدين معنی که کاالھای بيگانه. ضد خود ابزارھای توليد نيز ھست
  ."ِميکوشند تا با اعمال زور مقام از دست رفته کارگر قرون وسطايی را بازيابندکارخانه را طعمه حريق ميکنند و 

اين . اولين عکس العمل طبقه کارگر نه در افتادن با بورژوازی بلکه در افتادن با وسايل توليد است و تخريب اين وسايل استمانيفست ميگويد 
در اين دوره .  اعتراض عقب مانده است زيرا کارگر بجای تعرض به رابطه خود با بورژوا رابطه خود با ابزار توليد را مورد ھدف قرار ميدھد

در واقع توليد .  در مقابل بورژوازی، در قالب صاحب کاران و يا دولت استعکس العمل خودبخودی؛ ارگر ثمره ی آگاھی نيستيگانگی و اتحاد ک
اين . ً، مثال قراردادھای دسته جمعی، سوق ميدھدعرصه اقتصادیاشتراکی بطور خود بخودی طبقه کارگر را به خواست ھای دسته جمعی در 

.  نشان ميدھدمبارزه سياسی عليه کليت نظام سرمايه داریحاد طبقاتی آگاھانه،  خود را در عدم اتحاد طبقه کارگر در خودبخودی بودن، يا فقدان ات
ھمان کارگرانی که در عرصه مبارزه اقتصادی در مقابل بورژوازی متشکل ھستند، در عرصه سياسی و اجتماعی به سادگی به دنبالچه و سربازان 

البته بورژوازی ھم آگاھانه سعی ميکند با تحميق، با مذھب، با اختناق و سرکوب و گاه با فساد بخش ھائی . بديل ميشونداين يا آن بخش بورژوازی ت
. از طبقه کارگر، تشکل و مبارزه کارگر را در ھمين سطح خود بخودی نگاه دارد و نگذارد به اشکال باالتر و خود آگاه تر طبقاتی کشيده شوند

  :مانيفست ميگويد

ھای  ھنوز يگانگی توده. در اثر رقابت، دچار افتراق استای را تشکيل ميدھند که در سراسر کشور پراکنده و   اين مرحله کارگران تودهدر"
کارگر ثمره اتحاد خود آنان نيست بلکه نتيجه يگانگی بورژوازی است که برای احراز مقاصد سياسی خويش بايد ھمه پرولتاريا را به جنبش 

مبارزه آنان بر . در اين مرحله پرولتارھا بر ضد دشمن خود مبارزه نميکنند.  اين ھنگام ھنوز قادر است اين کار را انجام دھددرآورد و در
بدين سان ھمه جنبش . ضد دشمن دشمن يا بازماندگان سلطنت مطلقه و مالکين زمين و بورژوا ھای غير صنعتی و خرده بورژوازی است

  ."ھر پيروزی که در اين حالت بدست آيد پيروزی بورژوازی استرکز مييابد و تاريخی در دست بورژوازی تم

اينجا گرچه بحث مانيفست به دوره مبارزه بورژوازی عليه فئوداليسم يا بقايای آن مربوط است اما واقعيت مشابھی در دنيای امروز ما را نيز 
تعلق به کشور ھا و اقوام مختلف، چه رشته ھای مختلف در جدال دائم با واقعيت اين است که بخش ھای مختلف بورژوازی، چه م. منعکس ميکند

بخش ھای مختلف بورژوازی، درست مانند دوران گذشته، برای پيروزی خود نيروی توده . اين جدال مھمتر از ھمه، جدالی سياسی است. ھم ھستند
بدون ھمراه کردن و يا ساکت کردن پرولتاريای .  مد نظر قرار ميدھدای در جامعه را بسيج ميکند و در اين تالش بيش از ھر کس طبقه کارگر را

بورژوازی .  صنعتی ھيچ دولت بورژوائی با ھيچ سرکوب و اختناقی نميتواند خود را در ميان مدت سر پا نگاه دارد و يا بر حريف خود پيروز شود
اما در اين جدال پرولتاريا بر ضد دشمن طبقاتی خود . به سياست بکشاندناچار است پرولتاريا را برای رسيدن به اھداف اش و در جدال ميان خود 

پيروزی "در نتيجه در اين مبارزه سياسی ھر پيروزی، . مبارزه نميکند بلکه در دعوای ميان بورژوا ھا و جنبش ھای شان، يکی را انتخاب ميکند
  ".بورژوازی است
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ناسيوناليسم، علم کردن مسئله ملی، رفرميسم، سنديکاليسم و غيره . تلف بورژوائی را ميبينيماينجا ما يکی از پايه ھای شکل دادن به جنبش ھای مخ
، "خودی"کارگر را بجای اتحاد با کارگر کشور ھا يا بخش ھای ديگر يک کشور به اتحاد با بورژوازی . ھمين برکات را برای بورژوازی دارد

بخش ھای مختلف . ، بورژوازی مسلمان، مسيحی، يھودی و بودائی و غيره ميکشاند"ملی"، بورژوازی "نجيب"، بورژوازی "خوب"بورژوازی 
البته سوال اين خواھد بود که سياست کمونيست ھا .  بورژوازی برای پيش برد سياست ھای خود مجبور اند که طبقه ی کارگر را به سياست بکشاند

اينجا فعال بحث مانيفست بر سر تصوير تاريخی . مورد بحث قرار ميدھددر چنين اوضاعی چيست؟ اين سوال را مانيفست در فصل ھای ديگر 
  . شکل گيری مبارزه پرولتاريای مدرن است

خواھيم ديد که بحث مانيفست اين . در ادامه اين بحث، مانيفست به چارچوب عمومی دست آورد ھای پرولتاريا در مبارزه روزمره خود می پردازد
  مانيفست ميگويد. دی در صفوف طبقه کارگر و برداشت عمومی چپ خرده بورژوا متفاوت استجا ھم با برداشت عمومی خودبخو

ًکارگران در آغاز کار بر ضد بورژوازی دست به ائتالف ميزنند و برای دفاع از مزد کار خود مشترکا عمل مينمايند و حتی جمعيتھای "
در برخی نقاط مبارزه جنبه شورش بخود . ئل معيشت خويش را تأمين کننددائمی تشکيل ميدھند تا در صورت تصادمات احتمالی بتوانند وسا

  .ميگيرد

نتيجه واقعی مبارزه آنان کاميابی بالواسطه آنان نيست . ولی اين پيروزی ھا تنھا پيروزی ھای گذرنده استگاه گاه کارگران پيروز ميشوند 
 وسائل ارتباط که محصول صنايع بزرگ است و کارگران نواحی رشد مداوم. بلکه اتحاد کارگران است که ھمواره در حال نضج است

تنھا اين رابطه الزم است تا تمام کانونھای مبارزه محلی را که . گوناگون را به يکديگر مربوط ميسازد، در اين امر به وی مساعدت مينمايد
ھر مبارزه طبقاتی ھم خود يک مبارزه . زددر ھمه جا دارای يک خصلت واحد است به صورت يک مبارزه طبقاتی و کشوری متمرکز سا

  ."سياسی است

بر عکس تمايل خود بخودی در ميان کارگران که چه بسا پيروزی در ھر مبارزه اقتصادی را دائمی می پندارد و خوش خياالنه بعد از پيروزی 
رد که اوال اين پيروزی ھا گاه به گاه ھستند و ثانيا اھميت گسترش اتحاد و سازمان از نظرش کاسته ميشود، مانيفست بر اين واقعيت انگشت می گذا

مانيفست تصوير ديگری از يک توقع واقعی و عملی را . بورژوازی در اولين فرصت مجددا دست آورد ھای اين پيروزی ھا را پس ميگيرد. موقتی
می دارد و از ھمه مھمتر، از آنجا که سرنوشت مبارزه ميان می گويد مبارزه آگاھانه دائمی است، نياز به اتحاد دائ. در مقابل پرولتاريا قرار ميدھد

پرولتاريا و بورژوازی را اتحاد طبقاتی پرولتاريا تعيين ميکند، يک شاخص مھم، و شايد مھمترين شاخص، پيروزی در ھر مبارزه درجه اتحاد و 
:  مھمی است که ما طی سال ھای گذشته بر آن تأکيد داشته ايماين اشاره بسيار. آگاھی ای است که پرولتاريا با آن از اين مبارزه بيرون می آيد

روشن است . مھمترين دست آورد طبقه ی کارگر در ھر مبارزه ای، چه سياسی و چه اقتصادی، باال رفتن آگاھی و اتحاد درونی طبقه کارگر است
اما . انيفست ميگويد اين پيروزی ھا گاه و بيگاه و گذرا استاما ھمانطور که م. که پيروزی در بدست آوردن امتيازات اقتصادی يا سياسی مھم است

و . در ھر مبارزه، چه کارگران پيروز شوند و چه شکست بخورند، آنچه که بجای می ماند باالرفتن آگاھی و اتحاد درونی طبقه کارگر است
کست منجر به باال رفتن آگاھی طبقاتی و اتحاد بخصوص بايد تضمين کرد که حتی اگر کارگران در يک مبارزه شکست بخورند، درسھای اين ش

  . درونی طبقه کارگر و تثبيت دور نگری و درايت طبقاتی رھبران کمونيست آن ھا در ميان توده کارگر بشود

اين احکام در مقابل محدود نگری در صفوف خود طبقه کارگر و بخصوص در مقابل خصلت آکسيونی، ماجرا جوئی و تنگ نظری خرده 
اگر اين نگاه را مبنا قرار دھيم از جمله ممانعت از پيدا شدن توھم به اين يا بخش بورژوازی در ميان کارگران، افشای . زی قرار ميگيردبورژوا

با درک اين احکام . دائمی تناقض ميان منافع طبقه کارگر با بورژوازی و قانع کردن بخش ھر چه وسيعتر اين طبقه به اين واقعيت بر جسته ميشود
  : انيفست است که اين گفته لنين را ميشود فھميد کهم

ما حتی سعی نخواھيم کرد که در انقالبی . را طرح کنيم و ھرگز ھم طرح نخواھيم کرد" تر از ھمه باشيم انقالبی"ما ھرگز نميتوانيم شعار "
ُبودن با دمکراتی بريده از پايگاه طبقاتی خويش، با دمکراتی که کشته و مردۀ عبارات زي ھاى قالبى و شعارھای  با و دلپذير است و مدام جملهُ

برعکس، ما ھميشه ناقد چنين انقالبی بودنی خواھيم بود؛ ما معانی واقعی کلمات، محتوای واقعی وقايع . مبتذل رديف ميکند، مسابقه بگذاريم
ھای موجود در درون طبقات را   طبقات و طيفآل در آمده را افشا خواھيم کرد؛ ما نياز به يک ارزيابی ھوشيارانه از بزرگ بصورت ايده

  ."ھای انقالب آموزش خواھيم داد ترين موقعيت حتی در داغ

اين ھم حکم مھم ديگری است که مانيفست . در ادامه اين بحث مانيفست اضافه ميکند که ھر مبارزه ی طبقاتی در خود يک مبارزه ی سياسی است
مبارزه سياسی به ما مربوط نيست دست مان بايد کالھمان باشد "ميان خود طبقه کارگر قرار ميگيرد که ميدھد که در مقابل اين ايده جان سخت در 

مانيفست ميگويد نه تنھا مبارزه .  اين تصور امروز در قالب جنبش سنديکاليستی شکل ابدی پيدا کرده است." و به مبارزه اقتصادی بسنده کنيم
زه طبقاتی اين طبقه است، نه تنھا اقتصاد و دست آورد ھای مبارزه اقتصادی مستقيما به حاکميت سياسی اقتصادی طبقه کارگر بخش اليتجزای مبار

  .  طبقه بورژوا گره ميخورد، بلکه بورژوازی طبقه کارگر را در توليد و در زندگی روزمره متشکل ميکند و به ميدان سياست ميکشد

   خصلت کشوری مبارزه پرولتاريا–پ 

ملو از استدالل در مورد خصلت جھانی و انترناسيوناليستی مبارزه طبقه کارگر، خصلت جھانی انقالب کارگری و عليه احساسات تمام مانيفست م
اما قدرت . ملی، مذھبی، قومی، جنسی، رشته ای و بطور کلی ھر پديده محلی که اين خصلت اخوت و اتحاد بين المللی را خدشه دار کند است

رکسيستی در اين است که ضمن اينکه ھدف را ميشناسد، در ھمان حال واقعيات، موانع رسيدن به ھدف، و مھمتر از ھمه مانيفست و قدرت متد ما
  .  راه فائق آمدن بر اين موانع را پيش ميگذارد

 ناچار بايد به مبارزه اش مانيفست در اين رابطه اشاره ميکند که گرچه مبارزه پرولتاريا خصلت ملی ندارد و بين المللی است، اما پرولتاريا به
  :خصلت کشوری بدھد و در ابتدا تکليف خود با بورژوازی خودی را روشن کند
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پرولتاريای ھر . مبارزه پرولتاريا بر ضد بورژوازی در آغاز، اگر از لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد از لحاظ شکل و صورت ملی است"
  ."رژوازی کشور خود يکسره نمايدًکشوری طبيعتا در ابتدای امر بايد کار را با بو

. اين حکم مانيفست در واقع تاکيد بر انقالبات کشوری دارد و در مقابل توھم انقالب ھمزمان سوسياليستی در جھان و يا در يک کشور قرار ميگيرد
.  را با بورژوازی کشور خود يکسره کندپرولتاريای ھر کشوری در ابتدای امر بايد تکليف اش. از نظر مانيفست نميتوان منتظر انقالب جھانی ماند

اينکه ما منتظر بمانيم تا برزيل و آمريکا و عربستان با ھم انقالب کنند يا چين و فرانسه با ھم شاھد دوره انقالبی شوند و باھم در مقطع قدرت گيری 
  . رای انقالب پرولتری و سوسياليسم استسطر به سطر مانيفست در مقابل نسخه ھای تخيلی ب. پرولتاريا قرار گيرند، امری تخيلی است

مانيفست ميگويد که روند ناھمگون در تکامل مبارزه طبقاتی در کشور ھای مختلف و خصلت ويژه کشمکش ھا و جنگ ھای داخلی بخشھای 
  . مختلف بورژوازی در ھر زمان و در ھر کشور، انقالب ھمزمان را نا ممکن يا غير محتمل ميسازد

مانيفست ميگويد گرچه سرمايه داری جھانی است و پرولتاريا ميھن ندارد اما .  به ضرورت احزاب پرولتری کشوری ميرسدمانيفست از اينجا
  .پرولتاريا ناچار است که قبل از ھر چيز تکليف اش را با بورژوازی کشور خود روشن کند

صورت مساله مھم " يد کار را با بورژوازی کشور خود يکسره نمايد در ابتدای امر باًطبيعتاپرولتاريای ھر کشوری "اما اينکه به قول مانيفست 
 چيست؟ رابطه اين اھداف و وظايف با انقالب در کشور ھای ديگر کدام در يک کشوروظايف و اھداف انقالب پرولتری : ديگری را باز ميکند

  است؟ 

پرولتاريا . يعنی پاسخ يکسانی برای ھمه شرايط وجود ندارد. ست امشخصمانيفست به پاسخ به اين سواالت نمی پردازد زيرا چنين پاسخی عميقا 
وظايف پرولتاريا در . در ھر انقالب وظايفی را دارد که عميقا به شرايط دوره قدرت گيری، چه در بعد محلی و چه در بعد بين المللی، مربوط است

اوضاع خاص اجتماعی و سياسی و اقتصادی در ھر مقطع تاريخی، انقالب پرولتری در آمريکا با عربستان فرق دارد و بعالوه اين وظايف در 
اينکه ما فکر . در را نشان ميدھد. راه فکر کردن را نشان ميدھد. مارکسيسم مذھب نيست که پاسخ ازلی و ابدی به سواالت داشته باشد. متفاوت است

اين يکی از .  روبرو ميشويم را اراده ما، اراده انسان، تعيين ميکندميکنيم يا نه و اينکه ما از اين در عبور ميکنيم و با چالش ھای آن سوی در
در : به ھر صورت اينکه وظايف پرولتاريا بعد از تصرف قدرت چيست، تنھا يک با در تاريخ بطور واقعی مطرح شد. انعکاسات متد مارکس است

، در غياب حضور لنين، پاسخی ١٩٢٧ تا ١٩٢٠ال ھای ، جائی که به اعتقاد من، در س١٩١٧مقابل انقالب پرولتری در روسيه در سال 
  . ناسيوناليستی گرفت که منجر به شکست انقالب روسيه شد که ھنوز تبعات آن بر جنبش پرولتری سنگينی ميکند

 نيست، تا نميشود گفت چون سوسياليسم در يک کشور ممکن. در ھر صورت پاسخ ھر چه باشد، انتظار انقالب جھانی يا در چند کشور پوچ است
 قدرت را بگيرد بايد جامعه را در قالب مناسبات در يک کشوروقتی که انقالب جھانی يا انقالب در چند کشور شروع شود، حتی اگر پرولتاريا 

 فعاليت با قبول چنين فرضی، پرولتاريا تا وقوع ھمزمان انقالب جھانی حداکثر بايد در قالب رفرميسم سوسيال دمکراسی. سرمايه داری حفظ کند
تازه در اين صورت اگر قرار است طبقه کارگر سياست سوسيال دمکراسی را دنبال کند چرا بايد به کمونيست ھا به پيوندد؟ چرا نبايد سر . کند

 آنطور راست دنبال سوسيال دمکرات ھا برود؟ کسی که ذره ای متوجه تفاوت مارکس با فالسفه قبل از او باشد و يا متوجه واقعيت سرمايه داری،
  .بماند" عروج مھدی کمونيست"و " قيامت سوسياليستی"که مانيفست ميبيند، باشد و کسی که برده مزدی است نميتواند منتظر 

  :ميگويد.   را نشان ميدھددر يک بعد تاريخیمانيفست روند اوضاع 

ران، که از رقابت آنھا ناشی است يگانگی ترقی صنايع، که بورژوازی مجری بال اراده و بال مقاومت آن است، بجای پراکندگی کارگ"
ای که بورژوازی بر اساس  بنابراين با رشد و تکامل صنايع بزرگ، خود آن شالوده. انقالبی آنھا را با ايجاد جمعيتھای کارگری بوجود ميآورد

. ورکنان خود را بوجود ميآوردبورژوازی مقدم بر ھر چيز گ. آن به توليد مشغول است و محصوالت را بخود اختصاص ميدھد فرو ميريزد
  ."فنای او و پيروزی پرولتاريا بطور ھمانندی ناگزير است

  :ھمچنين ميگويد

ای که انقالبی  ما ضمن توصيف مراحل کلی رشد و تکامل پرولتاريا آن جنگ داخلی کم و بيش پنھانی درون جامعه موجود را، تا آن نقطه"
  ."ايم ، دنبال کردهن بورژوازی از طريق زور، حاکميت خويش را پی ميافکندپرولتاريا با برانداختآشکار در ميگيرد و 

و پی افکندن " برانداختن بورژوازی از طريق زور"مانيفست ميگويد وجود جامعه و مناسبات سرمايه داری به ناچار پرولتاريا را به طرف 
  .  نقالب سوسياليستیاين يعنی قيام پرولتاريا عليه بورژوازی و ا. سوق ميدھد" حاکميت خويش"

  رقابت ميان کارگران :   شرط سيادت بورژوازی- ت

اما در خالل اين بحث نکته بسيار مھمی را مطرح . صحبت ميکندبقه کارگر در اين فصل، مانيفست ھمچنين در مورد سير پيشروی اتحاد درونی ط
اين نکته پاسخ به اين . ھه بيست قرن بيستم، کنار گذاشته شده استميکند که به اعتقاد من ھمزمان با عروج کمونيسم بورژوائی، از سال ھای د

  .  ھستيما به ندرت ما شاھد پاسخ مانيفستبقای سرمايه داری چيست؟ پاسخ ھا متفاوت است ام" راز"سوال است که 

  :   مانيفست اين بحث را چنين مطرح ميکند
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 مختل در اثر رقابتی که بين خود کارگران وجود داردياسی، ھر لحظه تشکل پرولتاريا به شکل طبقه و سرانجام به صورت حزب س"... 
ولی اين تشکل بار ديگر قويتر و محکم تر و نيرومند تر به وجود ميآيد و از منازعات بين قشر ھای بورژوازی استفاده نموده، آنھا . ميگردد

  ."ن صورت قانونی داده شودرا ناگزير ميکند که برخی از منافع کارگران به رسميت شناخته شده و به آ

  :و جای ديگری ميگويد

. شرط اساسی برای وجود و سيادت طبقه بورژوازی عبارت است از انباشته شدن ثروت در دست اشخاص و تشکيل و افزايش سرمايه"
  ."کار مزدوری منحصرا به رقابت فيمابين کارگران بسته است. شرط وجود سرمايه کار مزدوری است

  : جا نکاتی را مطرح ميکند، از جمله اينکهمانيفست در اين

اين حزب يکی از، باالترين سطح، تشکل خود . سرانجام به شکل يک حزب سياسی خود را نشان دھد پروسه اتحاد طبقاتی پرولتاريا بايد –اوال 
  . پرولتاريا است

بجای انگشت گذاشتن بر سرکوب بورژوازی بر رقابت ميان  مانيفست در توضيح اخالل در توسعه و دايره عمل اتحاد طبقاتی پرولتاريا –ثانيا 
 مختل در اثر رقابتی که بين خود کارگران وجود داردھر لحظه ... اين تشکل پرولتاريا به شکل طبقه "و ميگويد . کارگران انگشت ميگذارد

  "ميگردد

به . "ری منحصرا به رقابت فيمابين کارگران بسته استکار مزدو. شرط وجود سرمايه کار مزدوری است" شايد مھمتر از ھمه ميگويد –ثالثا 
  . عبارت ديگر مانيفست معتقد است که آنچه بقای کار مزدوری و سرمايه داری را تضمين ميکند وجود تفرقه در ميان کارگران است

اق سياسی و فرھنگی اگر ھست ، که اختن. از نظر مانيفست آنچه که مانع انقالب پرولتری است تفرقه ميان خود کارگران است نه چيز ديگری
اين . ھست، برای نگاه داشتن اين تفرقه است، تحميق، مذھب، ناسيوناليسم و ھمه جنبش ھای بورژوائی در خدمت تضمين اين تفرقه قرار دارند

  .  و غيره را مانع ميبيننداحکام در مقابل تئوری ھای چپ بورژوائی قرار ميگيرد که عدم رشد نيروھای مولده، فرھنگ عقب مانده، استبداد،

اين مبنای . فائق آمدن بر تفرقه در ميان طبقه کارگر: اگر اين پاسخ مانيفست را قبول کنيم، آنگاه مبنای کل تاکتيک ھای پرولتری روشن ميشود
. رای رفرم و غيره و غيره ميشودتاکتيک در قبال مبارزات روزمره، در قبال انقالب ھای غير سوسياليستی، در قبال مبارزه عليه مذھب، مبارزه ب

حتی قيام پرولتری توسط اقليت پرولتاريا در قدم اول برای فراھم آوردن بيشترين . اين قطب نمای اصلی کل سياست ھای يک حزب پرولتری است
  .ريای آگاه، استامکان برای فائق آمدن بر اين تفرقه، از طرق محدود کردن امکانات بورژوازی يا گسترش دامنه عمل سياسی پرولتا

   خصلت سوسياليستی مبارزه پرولتاريا–ث 

تاکيد بر اين نکته ، بخصوص . مانيفست به کرات در مورد خصلت سوسياليستی مبارزه  پرولتاريا صحبت ميکند و در واقع بيانيه اين جنبش است
 توسط جنبش ھای ديگر، بويژه جنبش ھای رفرميستی، زيرا اولين تالش برای تغيير ريل و يا ربودن جنبش پرولتاريا. اين روز ھا، مھم است

ناسيوناليستی و غيره، در قالب تالش برای تغيير خصلت سوسياليستی پرولتاريای مدرن امروز به سوسياليسم ھای ديگر و يا اصوال جنبش ھای 
  . غير و يا ضد سوسياليستی صورت ميگيرد

  : به ھر صورت، مانيفست ميگويد

ھای بورژوازی ھيچگونه وجه مشترکی ندارد، کار نوين صنعتی و  ارد؛ مناسبات وی با زن و فرزند با مناسبات خانوادهپرولتار مايملکی ند"
قانون، اخالق، مذھب، برای وی چيزی نيست . ھر گونه جنبه ملی را از پرولتاريا زدوده است... شيوه نوين اسارت در زير يوغ سرمايه، 

  .ھا منافع بورژوازی پنھان شده استجز خرافات بورژوازی که در پس آن

اند تحکيم کنند و تمام جامعه را به  تمام طبقات پيشين، پس از رسيدن به سيادت، ميکوشيدند آن وضع و موقع حياتی را که بچنگ آورده
را بدست آوردند که بتوانند اما پرولتارھا تنھا زمانی ميتوانند نيروی مولده جامعه . شرايطی که طرز تملک آنھا را تأمين کند، تابع سازند

پرولتارھا از خود چيزی ندارند . ھای مالکيتی را که تاکنون وجود داشته است از ميان ببرند شيوه کنونی تملک خود و در عين حال ھمه شيوه
  ."ود گردانندکه حفظ اش کنند، آنھا بايد آنچه را که تا کنون مالکيت خصوصی را حفاظت مينمود و آنرا مأمون و مصون ميساخت ناب

َ تحصيلکردگان ناراضی، خـرده بورژوازی و لـمپـن پرولتاريا –ج  ُ ُ  

مانيفست ابتدا به اين . مارکس و انگلس در ادامه فصل اول مانيفست از بخش ھا ديگر جامعه بورژوائی، و تفاوت آنھا با پرولتاريا، حرف ميزنند
  :رژوازی، در نھايت، بخش ھائی از طبقه بورژوا به مبارزه طبقه کارگر می پيوندندواقعيت اشاره ميکند که در مبارزه ميان پرولتاريا و بو

ای که در درون طبقه حاکمه و تمام جامعه کھن انجام  سرانجام، ھنگامی که مبارزه طبقاتی به لحظه قطعی نزديک ميشود، جريان تجزيه"
ای که  طبقه حاکمه از آن روگردان شده به طبقه انقالبی، يعنی طبقهميپذيرد، چنان جنبه پرجوش و شديدی بخود ميگيرد که بخش کوچکی از 

به ھمين جھت است که مانند گذشته، که بخشی از نجباء بسوی بورژوازی ميآمدند، اکنون نيز قسمتی از . آينده از آن اوست، ميپيوندد
  ."درک جنبش اجتماعی نائل آيند، به پرولتاريا ميگرونداند از لحاظ تئوری به  ای از صاحبنظران بورژوازی که توانسته بورژوازی و يا عده
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اما مانيفست بالفاصله . يا تحصيلکردگان جامعه است) صاحب نظران(اين اشاره مانيفست اشاره به بخش ھائی از خرده بورژوازی و روشنفکران 
  :بر تفاوت ماھوی ھمه بخش ھای ديگر جامعه با پرولتاريا تاکيد ميکند و ميگويد

تمام طبقات ديگر، بر اثر تکامل . ًه طبقاتی که اکنون در مقابل بورژوازی قرار دارند تنھا پرولتاريا يک طبقه واقعا انقالبی استبين ھم"
  .صنايع بزرگ راه انحطاط و زوال ميپيمايند و حال آنکه پرولتاريا خود ثمره و محصول صنايع بزرگ است

وران و دھقانان، ھمگی برای آنکه ھستی خود را، بعنوان صنف  پا، پيشه ن خردهصنوف متوسط، يعنی صاحبان صنايع کوچک، سوداگرا
زيرا . حتی از اين ھم باالتر، آنھا مرتجع اند. پس آنھا انقالبی نيستند بلکه محافظه کارند. متوسط، از زوال برھانند، با بورژوازی نبرد ميکنند

انقالبی ھم باشند تنھا از اين جھت است که در معرض اين خطرند که به صفوف اگر آنھا . ميکوشند تا چرخ تاريخ را به عقب برگردانند
پرولتاريا رانده شوند، لذا از منافع آنی خود دفاع نميکنند بلکه از مصالح آتی خويش مدافعه مينمايند، پس نظريات خويش را ترک ميگويند تا 

  ."نظر پرولتاريا را بپذيرند

گرچه بخش ھای مختلف .  جامعه بورژوائی ھيچ طبقه واقعا انقالبی ديگری، به جز پرولتاريا، وجود ندارداينجا در واقع مانيفست ميگويد در
جامعه، بويژه بخش ھائی از بورژوازی، به مقابله و مبارزه بر عليه نظم حاکم روی می آورند، اما بجز پرولتاريا، ھمه برای بازگشت به گذشته و 

  .  رمايه داری معطوف ھستنديا تنھا به تعديل ھائی در نظام س

در واقع به تفاوت افق  جنبشی پرولتاريای . مانيفست در توضيح اين تفاوت ھا به تفاوت ميان به قدرت رسيدن پرولتاريا و ساير طبقات اشاره ميکند
  :مدرن با ساير طبقات می پردازد

اند تحکيم کنند و تمام جامعه را به  اتی را که بچنگ آوردهتمام طبقات پيشين، پس از رسيدن به سيادت، ميکوشيدند آن وضع و موقع حي"
اما پرولتارھا تنھا زمانی ميتوانند نيروی مولده جامعه را بدست آوردند که بتوانند . شرايطی که طرز تملک آنھا را تأمين کند، تابع سازند

پرولتارھا از خود چيزی ندارند . اشته است از ميان ببرندھای مالکيتی را که تاکنون وجود د شيوه کنونی تملک خود و در عين حال ھمه شيوه
  .که حفظ اش کنند، آنھا بايد آنچه را که تا کنون مالکيت خصوصی را حفاظت مينمود و آنرا مأمون و مصون ميساخت نابود گردانند

جنبش پرولتاريا جنبش مستقل . يگرفته استکليه جنبش ھايی که تاکنون وجود داشته يا جنبش اقليت ھا بوده و يا خود بسود اقليتھا انجام م
ترين قشر جامعه کنونی، نميتواند برخيزد و نميتواند قد  پرولتاريا، يعنی تحتانی. اکثريتی عظيم است که بسود اکثريت عظيم انجام ميپذيرد

  ."برافرازد بی آنکه تمام روبنای شامل آن قشرھايی که جامعه رسمی را تشکيل ميدھند، منفجر گردد

پرولتاريا استثمار سرمايه . مبارزه طبقه کارگر برای از ميان بردن خود است. نيفست ميگويد مبارزه ساير طبقات برای بقای و سلطه خود استما
 اما با از ميان رفتن استثمار سرمايه داری و بدون مالکيت خصوصی بر ابزار توليد خود. داری و مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را نابود ميکند

وجود طبقه ی کارگر منوط به وجود و موجوديتی . با از بين رفتن استثمار ديگر کارگر و غير کارگری باقی نمی ماند. پرولتاريا نيز از ميان ميرود
که با از طبقه ی کارگر تنھا طبقه ايست . وقتی استثمار را از بين ببريد ديگر طبقه ی کارگری باقی نمی ماند. است که در حال استثمار شدن است

بورژوازی برای حاکميت خود و تضمين ادامه اين حاکميت قيام ميکند، خرده بورژوا . بين بردن طبقات و با انقالب پرولتری خودش را نفی ميکند
 را ميخواھد و دھقان برای خرده بورژوا و بورژوا شدن زمين. قيام ميکند تا به صف پرولتاريا نپيوندد، خرده بورژوا باقی بماند و يا بورژوا شود

  . غيره

کارگر مدرن، بر عکس ساير طبقات، راه حل فردی ای در مقابل . امری نيست که فردی انجام شود) و سرمايه داری(از ميان بردن طبقه کارگر 
  .اين بخشی از ديناميسم درونی تحرک کارگری است. خود نمی يابد

  :مانيفست در قسمت آخر فصل اول خود ميگويد

ای که انقالبی   مراحل کلی رشد و تکامل پرولتاريا آن جنگ داخلی کم و بيش پنھانی درون جامعه موجود را، تا آن نقطهما ضمن توصيف"
  ."ايم آشکار در ميگيرد و پرولتاريا با برانداختن بورژوازی از طريق زور، حاکميت خويش را پی ميافکند، دنبال کرده

ولتاريا تنھا يک مبارزه ی آکسيونی، تنھا غر زدن نيست، پرولتاريا چه از نظر سياسی متشکل باشد يا مانيفست باز ھم تاکيد ميکند که مبارزه ی پر
نباشد، در حال اعتصاب باشد يا نباشد، سر کار برود يا نرود، مبارزه منفی کند يا نکند، در ھر حال در يک مبارزه گاه آشکار و گاه پنھان با 

واقعيت مبارزاتی با مبارزه طبقات ديگر، بخصوص خرده بورژوازی، که مبارزه را در مقاطع و لحظاتی اين .  بورژوازی و نظم بورژوائی است
بخش اعظم روشنفکران و جريانات خرده بورژوائی اين واقعيت را نمی فھمند در نتيجه بجای کمک به سازمان دادن . انجام ميدھند، متفاوت است

معنای مبارزه و مبارزه طبقاتی از نظر پرولتاريا با . د اين طبقه را به آکسيون بکشانند يا چريک کنندمبارزه فی الحال موجود طبقه کارگر ميخواھن
  .طبقات ديگر، بويژه خرده بورژوا، از بيخ و بن متفاوت است

بات و غيره، سلطه ، و نه انتخااز طريق زورمانيفست سپس ميگويد اين مبارزات در تکامل خود به يک نقطه ی انقالبی ميرسد و پرولتاريا 
  .بورژوازی را بر می اندازد

 در جمعبندی انقالبات آن سال ھا به آن ١٨۴٨ايده ای که بعدا در ھمان سال . اينجا مانيفست به ضرورت يا اجتناب ناپذيری قيام اشاره ميکند
  . وريک ميدھد روسيه به آن شکل مدون و تئ١٩٠۵ايده ای که لنين سال ھا بعد در جمعبندی انقالب . ميپردازد

کل بحث مانيفست در اين فصل اين است که حاکميت مناسبات سرمايه داری و سلطه بورژوازی بر جامعه زمينه مادی انقالب سوسياليستی را 
. ھمين استتنھا مانع انقالب سوسياليستی . اگر بين کارگران تفرقه و رقابت وجود نداشته باشد سرمايه داری وجود نخواھد داشت. فراھم آورده است
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قائل شدن به اين . انقالب سوسياليستی نيازمند رشد بيشتر سرمايه داری، از ميان بردن موانع رشد سرمايه داری، صنعتی شدن بيشتر و غيره نيست
  .استپيش شرط ھا نه تنھا غير علمی بلکه در خدمت ادامه سلطه بورژوازی و يا محدود ماندن به حک و اصالحاتی در جامعه سرمايه داری 

نظام سرمايه داری از . شکاف ھای ملی، مذھبی، جنسی، قومی، رشته ای و غيره ميان پرولتاريا ابزارھای ممانعت از انقالب سوسياليستی است
  .طريق تضمين رقابت و انشقاق درونی طبقه ی کارگر سر پا مانده است

ميگويد خرده بورژوازی برای آنکه ھستی خود را بعنوان .  صحبت ميکندھمان طور که ديديم مانيفست در باره خرده بورژواھا و لمپن پرولتاريا
بلکه محافظه کار حتی مرتجع اند، زيرا ميکوشند تا چرخ تاريخ را به . پس انقالبی نيست. صنف متوسط از زوال برھاند با بورژوازی نبرد ميکند

يگر که بعد ھا مد شد، مانيفست معتقد به خرده بورژوازی انقالبی، خرده به عکس تقسيم ارث و ميراث انقالبی گری ميان طبقات د. عقب برگردانند
  . بورژوازی پيشرو، بورژوازی مترقی و غيره نيست

طبقه ی کارگری که متوجه اين واقعيات نباشد، آگاه نيست و نميتواند در مقابل اين طبقات که در انقالب سوسياليستی در مقابل او قرار ميگيرند 
  . ددصف محکمی به بن

. البته مانيفست توضيح ميدھد که در دوره ھای انقالبی خرده بورژوازی شکسته ميشود و بخش کوچکی از آن به صفوف انقالب پرولتاری ميپيوندد
ع انقالبی اما اين واقعيت تنھا وقتی متحقق ميشود که پرولتاريای آگاه، به تفاوت منافع خود با ھمه بخش ھای بورژوازی آگاه باشد و جامعه و اوضا

اين پروسه شکستن خرده بورژوازی، از جمله، نياز به تعرض دائمی پرولتاريا به توھمات و ايده ھای ارتجاعی اين . را به اين سمت سوق داده باشد
  . طبقات دارد و نه در تعريف و تمجيد و يا سجده در مقابل آنھا

ميگويند حتی اگر بخش ھائی از خرده . بھامی نسبت به ھيچ جنبش ديگری نداردمانيفست آگاھی شفاف و متبلور طبقه ی کارگر است و ھيچگونه ا
لذا اصوال دنيا را از چشم . بورژوازی انقالبی عمل کنند، تنھا به اين دليل است که در معرض اين خطر ھستند که به صفوف پرولتاريا رانده شوند

  . پرولتاريای صنعتی نمی بينند

  :ميگويد. مپن پرولتاريا حرف ميزندُمانيفست سر انجام در باره لـ

ترين قشر ھای جامعه کھن، در جريان انقالب پرولتری، در برخی نقاط به طرف  ُلـمپن پرولتاريا، اين محصول انفعالی پوسيدگی تحتانی"
  ."تجاعی بفروشدجنبش کشيده ميشود ولی بر اثر وضع عمومی زندگی خويش بسی بيشتر متمايل است که خود را به دسايس و تحريکات ار

مانيفست اينھا را محصوالت پوسيدگی . اين بخش در اساس شامل الت ھا، پا اندازھا و چاقو کش ھا، زورگويان، گدايان، ولگردان و غيره است
  . تحتانی ترين قشر ھای جامعه ميبيند

سه ھای بورژوازی ميفروشد و تنھا در اوج گيری مانيفست معتقد است که اين بخش از جامعه در اساس خود را به ارتجاعی ترين تحرکات و دسي
 از آنھا ممکن است به صفوف مبارزه پرولتری به پيوندند اما بخش بزرگتر آن کماکان خود را به دسايس و بخش کوچکیانقالب پرولتری 

  .    تحريکات ارتجاعی ميفروشد
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  جلسه پنجم  

  پرولتر ھا و کمونيست ھا

  

  .وم مانيفست، تحت عنوان پرولتر ھا و کمونيست ھا اختصاص ميدھيماين جلسه را به فصل د

در فصل دوم مانيفست، . در جلسات قبل در مورد تعريف عينی و ابژکتيو طبقه کارگر مدرن، چه در بعد اقتصادی و چه در بعد سياسی بحث کرديم
ير جنبش ھای درونی اين طبقه و باالخره  رابطۀ کمونيست ھا با مارکس و انگلس در مورد کمونيسم و رابطه اين کمونيسم با طبقه کارگر، با سا

 . انقالب پرولتری صحبت ميکنند

   پرولتر ھا و کمونيست ھا- ١

  : مانيفست اين فصل را با يک سوال شروع ميکند و ميپرسد

  "کمونيستھا و پرولتارھا بطور کلی با يکديگر چه مناسباتی دارند؟"

در واقع اين . که خواھيم ديد، وقتی از کمونيست ھا حرف ميزند ھم بعد حزبی و ھم بعد جنبشی آن را در نظر دارددر اين فصل مانيفست، ھمانطور 
  . دو بعد بھم بافته ھستند

  :در پاسخ به سوال فوق، اولين حکمی که مانيفست در مورد کمونيست ھا ميدھد اين است که

  ." کارگری قرار گرفته باشندکمونيستھا حزب خاصی نيستند که در برابر ديگر احزاب"

واقعيت اين است که در درون طبقه کارگر احزاب مختلفی . در واقع مانيفست پاسخ به اين سوال را از به رسميت شناختن يک واقعيت شروع ميکند
 سياسی سازمان يافته اين احزاب کارگری در واقع بيان. به عبارت ديگر در درون طبقه کارگر جنبش ھا و سنت ھای مختلفی ھستند. وجود دارند

لذا مانيفست بر خالف تاکيدی که بر قرار دادن کمونيسم در . اين احزاب و سنت ھا ھمان قدر به طبقه کارگر تعلق دارند که کمونيسم. سنت ھا ھستند
    .کمونيست ھا در مقابل ساير احزاب کارگری قرار ندارندمقابل سنت ھا و احزاب غير کارگری  دارد، ميگويد که 

مانيفست اين واقعيت را به رسميت ميشناسد که در درون طبقه کارگر احزاب و سنت ھای ديگری ھستند که برای حقوق طبقه کارگر مبارزه ميکنند 
بعالوه مانيفست در فصل قبل، که به آن پرداختيم، زمينه ھای تاريخی و نحوه شکل گيری اين سنت ھا و . و حتی خواھان انقالب کارگری ھستند

 و در ١٨۴٨در انقالبات .  و چه در تجربه کمون و يا انقالب روسيه ميبينيم١٨۴٨نمونه اين احزاب را چه در انقالبات . احزاب را توضيح ميدھد
  .کمون پاريس احزاب ديگر کارگری دست باال دارند و در انقالب روسيه کمونيست ھا اين  جايگاه را پيدا ميکنند

و تفاوت ھا اين گونه .  از آن ھا متفاوت اند اما در مقابل آن ھا نيستند.  کمونيست ھا در مقابل اين احزاب نيستندبه ھر صورت، مانيفست ميگويد
  :بيان ميکند

  .آنھا ھيچگونه منافعی، که از منافع کليه پرولتارھا جدا باشد ندارند"
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  ."رچوب آن اصول ويژه به گنجانندای را به ميان نميآورند که بخواھند جنبش پرولتری را در چھا آنھا اصول ويژه

به اين معنی کمونيست ھا نه منفعت گروھی و فرقه ای . مانيفست ميگويد اوال کمونيستھا ھيچگونه منافعی متمايز از منافع کليه پرولتاريا را ندارند
رقه ھای مذھبی، مکتبی يا فکری موجود، ثانيا کمونيست ھا مانند ف. دارند و نه منفعت طبقات يا بخش ھای ديگری از جامعه را منعکس ميکنند

اصولی را از ذھن خود و يا جدا از واقعيت نظام سرمايه داری و موجوديت پرولتاريا طراحی نميکنند که بخواھند جنبش پرولتری را در قالب آن ھا 
  . به گنجانند

، و ظاھرا بديھی يا الھی "خود خلق کرده"ول  اختياری و اين اشاره به تفاوت کمونيست ھا با انواع مکاتب و جنبش ھائی است که از يک سری اص
کمونيست ھا از يک موجوديت ابژکتيو اجتماعی، . شروع ميکنند و سيستمی را بنا ميکنند که گويا بايد جنبش پرولتاريا خود را بر آنھا منطبق کند

صول ھر کس، در واقعيت جامعه وجود مادی دارد، شروع ميکنند يعنی روابط توليدی سرمايه داری و يک طبقه موجود، که مستقل از ايده ھا و يا ا
  :مانيفست چند سطر بعد ميگويد. و منافع ابژکتيو و عينی اين طبقه خاص را منعکس ميکنند

  .ھا و اصولی که يک مصلح جھان کشف و يا اختراع کرده باشد نيست نظريات تئوريک کمونيستھا به ھيچوجه مبتنی بر ايده"

. قط عبارت است از بيان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاريخی که در برابر ديدگان ما جريان دارداين نظريات ف
  ."الغاء مناسبات مالکيتی که تاکنون وجود داشته، چيزی نيست که صرفا مختص به کمونيسم باشد

 سرمايه داری و مبارزه طبقه کارگر را توضيح ميدھد و نشان ميدھد که مانيفست، ھمان طور که ديديم، تاريخ مبارزه طبقاتی و تاريخ انکشاف
مانيفست می گويد اين تناقضات ھمه بر پايه تناقض ميان کار، توليد و محصول . تناقضات جامعه سرمايه داری آن را به کدام سو سوق ميدھد

يجه کمونيست ھا حاصل اين کشمکش ابژکتيو در جامعه ھستند و در نت.  اشتراکی با مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و محصول آن استوار است
سياست و اھداف خود را از اين واقعيات استخراج ميکنند نه از يک مکتب از پيش تعريف شده مقدس و يا الھی و يا روحانی و عرفانی، که گويا 

  .بعنوان ناجی يا مصلح اجتماعی ميخواھند طبقه ی کارگر را به راه راست ھدايت کند

اشاره مانيفست بر اينکه کمونيست ھا اصول ويژه ای را به ميان نمی آورند، در مقابل بخش زيادی از سوسياليسم بورژوائی و مصلحين اجتماعی 
. مثال کسانی که ميخواھند با نصيحت و راھنمائی پرولتاريا و جذب آن به مکتب خود کارگر را رستگار کنند. آن دوره، و امروز، قرار ميگيرد

بخشی از جنبش طبقه ی . مانيفست ميگويد کمونيسم جنبش خود طبقه کارگر مدرن، يک جزء داده ی اين طبقه است، جدا از آن و در مقابل آن نيست
  . کارگر است

ت درونی طبقه اشاره کرديم که مانيفست قائل به اين است که، در کنار کمونيست ھا، احزاب کارگری ديگری وجود دارند که آنھا ھم بخشی از واقعي
  :در قدم بعد مانيفست به تفاوت ميان کمونيسم با اين جنبش ھای درون طبقه کارگر می پردازد و ميگويد. کارگر را منعکس ميکنند

فرق کمونيستھا با ديگر احزاب پرولتری تنھا در اين است که از طرفی، کمونيستھا در مبارزات پرولتار ھای ملل گوناگون، مصالح "
پرولتاريا را صرف نظر از منافع ملی شان، در مد نظر قرار ميدھند و از آن دفاع مينمايند، و از طرف ديگر در مراحل مشترک ھمه 

  ."گوناگونی که مبارزه پرولتاريا و بورژوازی طی ميکند، آنان ھميشه نمايندگان مصالح و منافع تمام جنبش ھستند

وناگون، کمونيست ھا، مصالح مشترک ھمه پرولتاريا را، صرف نظر از منافع ملی شان، مد مانيفست ميگويد اوال در مبارزه پرولتاريای ملل گ
مانيفست ميگويد کمونيسم با . اين حکم مانيفست در واقع سدی در مقابل جرياناتی است که منافع ملی را برجسته ميکنند. نظر قرار ميدھد

اگر به دنيای امروز ما نگاه کنيد که در آن .  شکل يافته تبديل نشده بودند، متفاوت استناسيوناليسم، که البته در آن زمان ھنوز به يک جريان کامال
نه تنھا ناسيوناليسم در ميان طبقه کارگر نفوذ کرده بلکه حتی کمونيسم موجود به يک جنبش ناسيوناليستی استحاله پيدا کرده است، اھميت اين حکم 

 از ھر چيز فرمول انشقاق درون طبقه کارگر است که منافع بورژوا و پرولتر يک ملت در يک کيسه و ناسيوناليسم قبل. مانيفست برجسته تر ميشود
  . قرار ميدھد و گويا در مقابل پرولتاريای ملت ديگری قرار دارد

ا روشن بينی قبل از ھر چيز به اما مانيفست ب. زمانی که مانيفست نوشته شده ھنوز ناسيوناليسم به جنبشی که بعد ھا شاھد آن بوديم، تبديل نشده بود
کمونيستھا در مبارزات پرولتار ھای ملل گوناگون، مصالح مشترک ھمه پرولتاريا را "تفاوت کمونيسم با گرايشات ملی می پردازد و ميگويد 

  ".  صرف نظر از منافع ملی شان، در مد نظر قرار ميدھند و از آن دفاع مينمايند

از طرف ديگر در مراحل "فاوت کمونيسم با جريانات ديگری ھم در درون طبقه کارگر اشاره ميکند و ميگويد اما عالوه بر اين مانيفست به ت
  ". گوناگونی که مبارزه پرولتاريا و بورژوازی طی ميکند، آنان ھميشه نمايندگان مصالح و منافع تمام جنبش ھستند

مثال کارگران اين يا آن بخش در کشور، يا اين يا آن . اريا را منعکس ميکردنداحزاب ديگر کارگری در آن زمان منافع اين يا آن بخش از پرولت
رشته و يا منافع محدودی مانند بھبود شرايط کار و زندگی طبقه کارگر را منعکس ميکردند و در واقع خود را در قالب فعاليت سنديکائی محدود 

  از اين تفاوت ھا مانيفست نتيجه ميگيرد که. فع تمام جنبش ھستندمانيفست ميگويد کمونيست ھا نمايندگان مصالح و منا. ميکردند

اند؛ و اما از لحاظ تئوری،  بدين مناسبت کمونيستھا عمال، با عزم ترين بخش احزاب کارگری ھمه کشورھا و ھميشه محرک جنبش به پيش"
  ."اند ان و نتايج کلی جنبش پرولتری پی بردهمزيت کمونيستھا نسبت به بقيه توده پرولتاريا در اين است که آنان به شرايط و جري

  :    اما عالوه بر ھمه اينھا يک تمايز اساسی کمونيسم با ساير احزاب کارگری را مانيفست در آخر می آورد و ميگويد
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 طبقه،  ترين ھدف کمونيستھا ھمان است که ديگر احزاب پرولتری در پی آنند، يعنی متشکل ساختن پرولتاريا به صورت يک نزديک"
  ."سرنگون ساختن سيادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سياسی پرولتاريا

  :اين حکم در واقع دو تفاوت کمونيست ھا با ساير احزاب کارگری را مد نظر قرار ميدھد که امروز بيش از آن زمان مھم ھستند

اسی و اجتماعی موجود، بلکه محدود به بھبود آن است متفاوت اوال کمونيست ھا با احزاب و جريانات کارگری ای که ھدفشان نه تغيير نظام سي
اين . کمونيست ھا ميخواھند سيادت بورژوازی بر قدرت سياسی را خاتمه دھند و بجای آن پرولتاريا را به شکل طبقه حاکمه متشکل کنند. است

مانيفست ميگويد يک تفاوت کمونيست ھا با . لتاريا ميخوانندتفاوتی است که بعدھا، بعد از تجربه کمون پاريس، کمونيست ھا آن را ديکتاتوری پرو
از . ساير احزاب کارگری اين است که کمونيست ھا ميخواھند ديکتاتوری بورژوائی را سرنگون کنند و بجای آن ديکتاتوری پرولتاريا را بنشانند

متفاوت است بلکه با آنارشيست ھائی، که آن زمان در جنبش اين نظر نه تنھا کمونيست ھا با جرياناتی که تنھا خواھان بھبود اوضاع ھستند، 
اما در نتيجه گيری تنھا به . آنارشيست ھا در بسياری از تبيين ھا با کمونيست ھا شريک بودند. کارگری دست باال را داشتند، نيز تفاوت دارد

از نظر آنارشيست ھا بعد از سرنگونی سلطه بورژوائی . ودندسرنگونی سلطه بورژوازی ميرسيدند و کال بعد از آن قائل به دولتی برای جامعه نب
کمونيست ھا معتقد . ديگر دولتی وجود نخواھد داشت، ايده ای که تجربه کمون چند ده سال بعد از نوشته شدن مانيفست عدم تکافوی آن را نشان داد

احراز "ھدف کمونيست ھا .  يادت طبقاتی خود، را بوجود آورداند که بعد از سرنگونی سيادت طبقاتی بورژوازی، پرولتاريا بايد دولت خود، س
  .است" قدرت حاکمه سياسی پرولتاريا

ثانيا، و شايد برای امروز ما مھمتر، اين است که سرنگونی سيادت طبقاتی بورژوازی و جايگزين کردن آن با سيادت طبقاتی پرولتاريا، يعنی 
اين حکم مانيفست در مقابل تئوری ھای مرحله بندی انقالب که گويد انقالب . است" ت ھا ھدف  کمونيسنزديک ترين"انقالب سوسياليستی، 

پديده ای که . سوسياليستی ھدف نھائی پرولتاريا است و ھدف نزديک انواع و اقسام انقالبات بورژوائی يا تکامل توليد و غيره است قرار ميگيرد
ناسيوناليسم روس بر انقالب پرولتری در روسيه بر بخش اعظم کمونيسم دوران ما غالب گرچه در آن زمان ھم وجود داشت، اما از زمان سلطه 

  . شد

امروز، بر عکس حکم مانيفست، برای کمونيسم بورژوائی، رھائی ملی، انقالب دمکراتيک، رشد سرمايه داری، سرنگونی رژيم، و غيره به 
  .يد بيش از ھر چيز خصلت بورژوائی کمونيسم معاصر ما را نشان ميدھداتفاقی که شا. نزديک ترين اھداف کمونيست ھا تبديل شده است

مانيفست در ادامه اين فصل به باز کردن محتوای سيادت طبقاتی پرولتاريا و لغو مالکيت خصوصی ميپردازد و به انتقادات آن زمان بورژوازی و 
  . از نتايج آنچه تا اينجا از اين فصل مرور کرديم را مورد اشاره قرار دھيماما قبل از پرداختن به اين بخش اجازه بدھيد بعضی. ارتجاع پاسخ ميدھد

ھمينطور ديدم که مانيفست سلطه بورژوازی را ناشی از تفرقه درون . مانيفست ميگويد نزديک ترين وظيفه کمونيست ھا انقالب سوسياليستی است
اگر تفرقه، به معنی کامل طبقاتی آن، از ميان . ليستی از ميان بردن اين تفرقه استدر نتيجه رکن پايه عملی کردن انقالب سوسيا. طبقه کارگر ميداند

برود و پرولتاريا مستقل از مليت، مذھب، رشته، جنسيت، بی کار و شاغل، و غيره در مقابل کل طبقه بورژوا متحد شود ھيچ چيز نميتواند مانع 
اما از اين نتيجه گيری ميتوان اين برداشت را کرد که گويا . د تحقق انقالب سوسياليستی استدر نتيجه آگاھی پرولتاريا کلي. انقالب سوسياليستی شود

  .اين برداشت نادرست است. مانيفست وظيفه کمونيست ھا را اساسا روشنگری و کار آگاه گرانه ميداند

زاب ديگر کارگری قرار نمی گيرند بلکه با عزم مانيفست ميگويد که کمونيست ھا جزئی از حرکت درونی خود طبقه کارگر ھستند، در مقابل اح
کمونيست ھا بخش اليتجزای مبارزه روزمره طبقه کارگر در بعد . ترين بخش پرولتاريا، در نبرد ھر روزه ی گاه آشکار و گاه پنھان آن، ھستند

 افرادی که بيرون از جدال دائم ميان کارگر و کمونيست ھا فرقه.  بخش اين مبارزات ھستندبا عزم تريناز اين بيشتر . اقتصادی و سياسی ھستند
  . سرمايه دار نيستند که مشغول نصيحت و يا امر به معروف و نھی از منکر باشند

الجرم چه به اين دليل و چه با توجه به اين که نظام سرمايه داری محدوديت ھای عظيمی بر پرولتاريا برای دست يافتن به علوم زمان خود و امکان 
 تعقيب ادبيات ھای مختلف ايجاد ميکند، پروسه آگاھی پرولتاريا بيش از ھر چيز از کانال تجربه روزمره زندگی در مبارزه اقتصادی و خواندن و

مبارزه ای که در آن کارگر ناچار است برای بھبود شرايط کار و زندگی اش، در ابعاد اقتصادی، سياسی، اجتماعی و . سياسی اين طبقه ميگذرد
اين تالش نه تنھا بخشی از ھويت انسانی پرولتاريا است که برای بھبود زندگی تالش ميکند، بلکه ھر قدم پيروزی در آنھا، با کم . ش کندفرھنگی تال

. کردن از محنت حاکم بر طبقه کارگر، امکان آسايش بيشتر و دسترسی به دست آورد ھای فکری و عملی دنيای امروز را برايش فراھم ميکند
فقر مادی، فقر فرھنگی و فکری را با خود به ھمراه می آورد و بھبود در . که بی گمان ميتواند در خدمت آگاھی پرولتاريا قرار بگيردپروسه ای 

اما بعالوه، ھمان طور که اشاره کرديم، حتی شکست در يک مبارزه، اگر درست . زندگی امکان پس زدن اين فقر فرھنگی و فکری را باال ميبرد
کمونيست ھا از نظر مانيفست جزئی از اين مکانيسم ھستند، محرکه اين جنبش و با عزم . د، به ارتقای آگاھی طبقه کارگر منجر ميشودجمعبندی شو

  .   ترين عناصر آن و بخصوص آگاه ترين آن ھستند

اما آگاه کردن طبقه .  درس گذاشت و غيرهالبته که بايد آموزش داد، کالس. از نظر مانيفست آگاه کردن طبقه کارگر تنھا يک پروسه آموزشی نيست
در افتادن با ھمه مشکالت و نا آگاھی ھا، با . کارگر پروسه ی به پيش بردن يک جنبش واقعی و يک موجوديت اجتماعی بر زمين سفت جامعه است
تفرقه مذھبی ...)  فارس، عرب، ترک، کرد،(ھمۀ قضاوت ھای غلطی که در صفوف طبقه کارگر عمل ميکنند و باعث وجود تفرقه ملی يا قومی 

تفرقه ميان کارگر شاغل و بيکار، تفرقه ميان رشته ھای مختلف توليدی و غيره و ) زن و مرد(تفرقه جنسی ...) مسلمان،  يھودی، شيعه سنی (
  . غيره، به جز از طريق دخالت آگاه در ھمه سنگر ھای عملی و فکری طبقه کارگر ممکن نيست

سوسياليست ھائی که . سوسياليست ھايی که در آن زمان بوده اند، و اکنون نيز ھستند، قرار ميدھد  را در مقابل لشکر عظيماين واقعيات مانيفست
" عقالنيت"کسانی که مبنای عمل شان . ميزنند ولی حرفشان به جايی نميرسد" خوب و عاقالنه"قبل از ھر چيز مصلحان اجتماعی ھستند؛ حرف 
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اين مصلحين خود بخشی از مخاطبين شان . است" رھنمود دادن"در نتيجه نقش شان صرفا نصيحت کردن و . شخصاست و نه يک مبارزه ی م
  . نيستند

اگر مانيفست، در آن دوران،  انگشت بر تفاوت سوسياليسم کارگری با سوسياليسم بورژوائی، سوسياليسم دھقانی و غيره ميگذارد، امروز کمونيسم 
. پديده کمونيسم بورژوائی: يده ديگری روبرو است که ھمان مشخصات سوسياليسم ھای غير کارگری آن دوره را داردو سوسياليسم کارگری با پد

تحوالتی که از دوره شکست انقالب روسيه در دھه بيست قرن بيستم شروع شد و با تحوالت اقتصادی، سياسی و اجتماعی دھه شصت قرن بيست 
خر ھمان قرن به آخر رسيد، تماما کمونيسم موجود را به بستر تعريف شده سوسياليسم بورژوائی باز به اوج خود و با سقوط بلوک شرق در آ

کمونيسم از جنبش اعتراض طبقه کارگر مدرن به نظام سرمايه داری به بيان اعتراض تحصيل گردگان ناراضی به عدم رشد سرمايه داری . گرداند
در قالب نظام سرمايه داری، جنبش خالصی فرھنگی، جنبش محيط زيست، جنبش رفع ستم از در قالب جنبش ملی، جنبش صنعتی شدن و پيشرفت 

در کمونيسم بورژوائی امروز بيش از ھر چيز، . بخش ھای فرا طبقاتی، مانند اقليت ھا، ھمجنس گرايان و در بھترين حالت جنبش فقرا تبديل شد
ی از محيط زندگی، کار و بويژه مبارزه طبقه کارگر خارج شده است، در قالب ،  جنبش روشنفکران مصلح اجتماعی است که بکلبھترين حالت

ھمان چيزی که سوسياليست ھای زمان مانيفست بودند، که . گروه ھای کوچک و يا گروه ھای فشار، به اعالم موضع و حد اکثر آکسيون ميپردازند
ی توھم و بجای معطوف کردن طبقه کارگر به انقالب سوسياليستی آن را بخش مھمی از آن ھا را مانيفست ارتجاعی ميخواند زيرا بجای روشنگر

  . معطوف به ھداف ديگر ميکنند

به ھر صورت، تاکيد مانيفست بر اين واقعيات است که کمونيسم جنبش مصلحان اجتماعی، جنبش جمع ھا و گروه ھای بيرون از طبقه کارگر و يا 
در فعاليت کمونيستی .  طبقه کارگر استدرونیبلکه، يکی از جنبش ھای . يک و غير کارگری نيستمناديان انقالب ھای مرحله ای ملی و دمکرات

اين تاکيد مانيفست به يکی از مھمترين . ممکن است و انقالب سوسياليستی نزديک ترين ھدف کمونيست ھا استمتن زندگی و مبارزه طبقه کارگر 
  . ولتری دوران ما تبديل شده استشاخص ھای تمايز کمونيسم بورژوائی از کمونيسم پر

بعد از نشان دادن تفاوت کمونيست ھا با ساير احزاب کارگری، مانيفست در اين فصل در واقع به توضيح . به ادامه فصل دوم مانيفست برگرديم
ث به پردازيم و شما را دعوت به اينجا ھم مجبوريم خالصه به اين بح. سياست طبقاتی پرولتاريا و پاسخ دادن به انتقادات بورژوازی می پردازد

  .خواندن و به بحث گذاشتن دقيق مانيفست کنيم

مارکس و انگلس در ادامه فصل دوم مانيفست به اين . ديديم که مانيفست مرکز انقالب پرولتری را سلب مالکيت خصوصی بر ابزار توليد ميداند
زی که گويا سلب مالکيت بدعت جديدی است که کمونيسم آورده است، ميگويد سلب قبل از ھر چيز در مقابل اين استدالل بورژوا. مساله ميپردازند

مانيفست . جامعه بشری تمام مراحل تکامل توليدی خود را با سلب مالکيت از نوعی به نوع ديگر گذرانده است. مالکيت ويژه کمونيسم نيست
  :ميگويد

  .که صرفا مختص به کمونيسم باشدالغاء مناسبات مالکيتی که تاکنون وجود داشته، چيزی نيست "

  .کليه مناسبات مالکيت پيوسته دستخوش تغييرات دائمی تاريخی و تبدالت ھميشگی تاريخی بوده است

  ."مثال انقالب فرانسه مالکيت فئودالی را ملغی ساخت و مالکيت بورژوازی را جانشين آن نمود

، در شکل برده داری، مالکيت اشتراکی جوامع اوليه بر ابزار توليد را از ميان ميبرد، مانيفست به اين واقعيت اشاره ميکند که عروج نظام طبقاتی
  . جامعه فئودالی مالکيت برده دارای را از ميان ميبرد و بورژوازی از مالکيت فئودال بر زمين و دھقان را سلب ميکند

  :ل پيشين اشاره ميکند و ميگويدمانيفست در ادامه به تفاوت سلب مالکيتی که کمونيست ھا ميخواھند با اشکا

  .مالکيت بورژوازیصفت مميزه کمونيسم عبارت از الغاء مالکيت بطور کلی نيست، بلکه عبارت است از الغاء "

و اما مالکيت خصوصی معاصر بورژوازی، آخرين و کامل ترين مظھر آنچنان توليد و تملک محصولی است که بر تضادھای طبقاتی و 
  .د مبتنی استاستثمار فرد از فر

  ."الغاء مالکيت خصوصی: از اين لحاظ کمونيستھا ميتوانند تئوری خود را در يک اصل خالصه کنند

خواھان لغو مالکيت بورژوائی، که متضمن بھره کشی فرد از فرد و تملک . مانيفست ميگويد کمونيست ھا خواھان لغو ھرگونه مالکيتی نيستند
در يک کمونيستھا ميتوانند تئوری خود را : "و باالخره اين حکم تاريخی در مورد اعالم ميکند که.  ھستندمحول کار اشتراکی طبقه کارگر است،

  ."الغاء مالکيت خصوصی:  خالصه کننداصل

ھا کمونيست . لغو مالکيت بورژوائی چکيده تئوری کمونيست ھا است. اين ھم باز تاکيدی مجدد بر ماھيت پرولتری کمونيسم مارکس و انگلس است
امروز ھم ميبينيم کسان و جنبش ھائی ھستند که، به . تاکتيک ھای مختلفی ميتوانند داشته باشند، اما، اين تاکتيک ھا ھويت کمونيست ھا را نميسازد

 که جنبش ھائی. ھر اعتبار کمونيست ميخوانند، اما مطلقا ربطی به اين اصل ھويتی مانيفست در مورد نزديک ترين ھدف کمونيست ھا ندارند
مبارزه ملی، . انقالبی گری پرولتری را به آنارشی خرده بورژوائی و راديکاليسم عميق کمونيستی را به ميليتانسی خرده بورژوائی کاھش ميدھند

 يک جنبش استقالل طلبانه، رفرميسم،  زندگی مبارزاتی در خيابان، عصيان و به آتش کشيدن، غارت تحت نام مصادره،  مبارزه ی مسلحانه، و در
مبارزه برای لغو مالکيت بورژوائی به عنوان نزديک ترين کالم شورش و به پس صحنه راندن ھسته اصلی مبارزه روشنگری پرولتری يعنی 

  . صفت مميزه اين جريانات استھدف جنبش کمونيستی
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ميگويد که لغو مالکيت خصوصی بورژوازی تنھا مانيفست اينجا دوباره به تعريف اجتماعی، و نه تنھا توليدی، کارگر و سرمايه دار بر ميگردد و 
  :ميگويد. يک رابطه توليدی را تغيير نميدھد، نظام اجتماعی را عوض ميکند

. دار بودن تنھا به معنای اشغال يک مقام صرفا شخصی در توليد نيست بلکه به معنای اشغال يک مقام اجتماعی در آن نيز ھست سرمايه"
ست و تنھا به وسيله فعاليت مشترک عده کثيری از اعضاء و فقط بوسيله فعاليت مشترک ھمه اعضاء سرمايه يک محصول دسته جمعی ا

  .جامعه ميتواند به حرکت درآيد

  .پس سرمايه يک نيروی فردی نيست بلکه نيرويی اجتماعی است

 اين عمل در حکم آن نيست که مالکيت بنابراين ھنگامی که سرمايه به يک مالکيت دسته جمعی، متعلق به کليه اعضای جامعه مبدل گردد،
  ."خصوصی به مالکيت اجتماعی تبديل شده است، تنھا خصلت اجتماعی مالکيت تغيير مييابد و مالکيت جنبه طبقاتی خود را از دست ميدھد

نان و خرده بورژوازی را از او دھقا" ِّثمره کار و کديمين" مانيفست سپس به اين تبليغات بورژوازی ميپردازد که ميگويد کمونيست ھا ميخواھند 
  : بگيرند و ميگويد

آيا مقصود تان مالکيت خرده بورژوازی و خرده دھقانی است که متعلق به قبل از دوران مالکيت بورژوازی بود؟ چه الزم است که ما آن "
  ."استرا ملغی سازيم، اين رشد صنايع است که آن را بطور روزمره ملغی ساخته و در کار الغاء کامل آن 

  بورژوا است پاسخ ميدھد و ميگويد"  ِّثمره کار و کديمين" مانيفست در ادامه به اين انتقاد بورژوازی که گويا مالکيت موجود محصول 

 اوست "ِّثمره کار و کديمين"مگر کار مزدوری، يعنی کار پرولتاريا، برای وی مالکيتی ايجاد ميکند؟ کارگر توليد ميکند اما نميتواند بر چيزی که 
کارگر با کار مزدوری خود نه تنھا برای خود مالکيت . بر عکس، سرمايه داری که کاری نميکند اين محصول را تصرف ميکند. ادعای مالکيت کند

  :ميگويد. بر محصول توليد نميکند، بلکه ابزار استثمار بيشتر خود را فراھم ميکند

کار مزدوری، سرمايه يعنی آن مالکيتی را به . الکيتی ايجاد ميکند؟ به ھيچ وجهولی مگر کار مزدوری يعنی کار پرولتاريا برای وی م"
وجود ميآورد که کار مزدوری را استثمار ميکند و تنھا در صورتی ميتواند افزايش يابد که کار مزدوری جديدی ايجاد نمايد تا مجددا 

  ." کار مزدوری استمالکيت در شکل کنونی آن مبتنی بر تضاد بين سرمايه و. استثمارش کند

  :و ادامه ميدھد

ما تنھا . تملکی است که مازادی ايجاد نميکند تا با آن بتوان زحمت بازوی ديگری را محکوم حکم خويش ساخت] مالکيت بورژوائی"[
رمايه بيفزايد و تا بار اين تملک را از ميان ببريم زيرا در اين طرز تملک کارگر تنھا برای آن زنده است که بر س ميخواھيم جنبه مصيبت 

  .َزمانی زنده است که مصالح طبقه حاکمه مقتضی شمرد

ای است که جريان زندگی  در جامعه کمونيستی کار متراکم فقط وسيله. در جامعه بورژوازی کار زنده فقط وسيله افزايش کار متراکم است
  .تر ميگرداند کارگر را توسعه بخشيده و آن را سرشارتر و آسان

در .  در جامعه بورژوازی، گذشته بر حال حکمرواست، در صورتی که در جامعه کمونيستی، حال بر گذشته حکمروا خواھد بودبدين ترتيب
  ."جامعه بورژوازی سرمايه دارای استقالل و واجد شخصيت است و حال آنکه فرد زحمتکش محروم از استقالل و فاقد شخصيت است

کارگر نيست که برايش مالکيتی ايجاد کند در نتيجه، در قالب حق مالکيت، کارگر فاقد " ِّ و کديمينثمره کار"از نظر بورژوازی محصول توليد 
مانيفست . در نتيجه بورژوازی دست بردن به مالکيت بورژوائی را دست انداختن به شخصيت و آزادی اعالم ميکند. شخصيت و آزادی است

  ميگويد

در واقع ھم سخن بر سر از . وی حق دارد! ی آن را از بين بردن شخصيت و آزادی مينامداز بين بردن ھمين مناسبات است که بورژواز"
  .ميان بردن شخصيت بورژوازی و استقالل بورژوازی و آزادی بورژوازی است

  .در داخل چھار ديوار مناسبات توليدی کنونی بورژوازی، مفھوم آزادی عبارت است از آزادی بازرگانی، آزادی داد و ستد

ن لحظه که ديگر تبديل کار به سرمايه و پول و عوايد ارضی و خالصه به يک قدرت اجتماعی، که بتوان انحصارش نمود، ميسر نباشد، از آ
يعنی از آن لحظه که مالکيت شخصی ديگر نتواند به مالکيت بورژوازی مبدل گردد، از ھمان لحظه است که شما اظھار ميداريد شخصيت از 

  .ميان رفته است

چنين شخصيتی .  سان اقرار داريد که منظور شما از شخصيت چيز ديگری غير از شخصيت فرد بورژوا يعنی مالک بورژوا نيستبدين
  ."حقيقتا ھم بايد از بين برود

  سپس ميگويد 

 طريق اين تملک کمونيسم از احدی امکان تملک محصوالت اجتماعی را سلب نمی نمايد بلکه تنھا از کسانی اين قدرت را سلب ميکند که از"
  ."کار ديگران را نيز محکوم خود ميسازند
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رعيت در قيد يک ارباب بود، . در دوره ھای گذشته چنين نبود. آزادی در بورژوازی اين است که کارگر آزاد است که نيروی کار خود را بفروشد
آزاد شده اند تا نيروی کار .  اما امروز اين ھا آزاد شده اند.خرده بورژوا به مايملک کوچک اش وابسته بود، و يا فرد مثال نوکر فالن اشراف بود

بر اين متن مانيفست ميگويد که کمونيسم از احدی . منظور بورژوازی از آزادی ھمين آزادی داد و ستد يا بازرگانی است. خود را در بازار بفروشند
مالکيت خصوصی بورژوائی، يعنی مالکيت بر ابزار توليد و . مايدرا سلب نمی ن) وسائل مورد نياز انسان ھا(امکان تملک محصوالت اجتماعی 
. کمونيسم قرار نيست اين نوع مالکيت ھا را لغو کند. ًميگويد مثال شما ماشين و خانه و وسايل مصرفی ميخواھيد. آزادی کسب سود، را لغو ميکند

  .نعمات زندگی ميشوندمالکيتی را لغو ميکند که اتفاقا مانع دست يابی توده عظيم مردم به اين 

 گفته ١٨۴٨برای توجه کسانی که کمونيسم مارکس را مربوط به دوران پيشرفته بورژوازی ميدانند بايد ياد آوری کنيم که اينھا را مانيفست در سال  
جنگ ھا ناپلئونی، تازه در حال است که شرايط توليدی در فرانسه به مراتب از ايران امروز عقب مانده تر بود و آلمان، به يمن انقالب فرانسه و 

  . بيرون آمدن از مناسبات فئودالی

مانيفست در ادامه به اين انتقاد بورژوازی جواب ميدھد که گويا مالکيت خصوصی بر ابزار توليد باعث جلوگيری از تنبلی است و لغو آن بطالت و 
  :تنبلی را عمومی ميکند، ميپردازد و ميگويد

  .َاثر الغای مالکيت خصوصی ھر گونه فعاليتی متوقف ميشود و لختی و بطالت ھمگانی ھمه جا را فرا ميگيردمعترضانه ميگويند که بر "

در اينصورت ميبايستی جامعه بورژوازی مدتھا پيش بر اثر لختی و بطالت نابود شده باشد زيرا در اين جامعه آنکه کار ميکند چيزی بدست 
ھمه اين بيم و ھراسھا به اين تکرار مکرر محدود ميشود که وقتی سرمايه وجود نداشت کار . ميکندنميآورد و آنکه چيزی بدست ميآورد کار ن

  ."مزدی نيز ديگر وجود نخواھد داشت

***  

ه اينجا ما از اين ميان ھمه نکات به سه نکته اشار. مانيفست در ادامه اين فصل به نکات مختلف ديگری ميپردازد که الزم است به دقت خوانده شوند
 مساله خانواده، رابطه پرولتاريا با ميھن، و باالخره به انقالب پرولتری: ميکنيم

   الغای خانواده– ٢

برای بورژوا خانواده کارگری جائی . مانيفست از الغای خانواده به عنوان يک گرد ھم آئی انسان ھا در خدمت توليد سرمايه داری حرف ميزند
زن مجانی مواد خام غذائی را به خوراک .  مواجب خانواده، شرايط بازتوليد نيروی کار را فراھم می آورداست که زن، به عنوان برده بی جيره و

بورژوازی خانواده را طوری تعريف ميکند که به ناچار کودک به . تبديل ميکند، از کودکان خانواده يعنی نسل آينده کارگران، نگھداری ميکند
 چه در قالب کار کودکان و چه مھريه و شيربھای دختران تبديل ميشود و اين جبر اقتصادی به کل عواطف کمک خرج خانواده و تامين دوران پيری

مانيفست اين نھاد واقعا موجود را خانواده در قالب مناسبات بورژوائی ميداند و . انسانی ميان پدر و مادر و کودکان مھر غير عاطفی خود را ميزند
به معنی خارج کردن اين . لقا به معنی لغو رابطه انسانی و عاطفی ميان زن و مرد يا والدين و فرزندان نيستاين لغو مط. خواھان لغو آن است

مانيفست .  آزاد کردن عواطف عظيم انسانی ميان پدر و مادر و فرزندان آن ھا است. رابطه از دايره نياز ھای توليد سرمايه داری و بازار است
  :ميگويد

خانواده به صورت تمام و کمال تنھا برای . ازی بر چه اساسی استوار است؟ بر اساس سرمايه و مداخل خصوصیخانواده کنونی بورژو"
  .خانمانی اجباری پرولتارھا و فحشاء عمومی مکمل آن است بورژوازی وجود دارد و بی

  .وال سرمايه توأم استًخانواده بورژوازی طبيعتا با از ميان رفتن اين مکمل خود از بين ميرود و زوال ھر دو با ز

  .ما را سرزنش ميکنيد که ميخواھيم به استثمار والدين از اطفال خود خاتمه دھيم؟ ما به اين جنايت اعتراف ميکنيم

...  

ھر اندازه که در سايه رشد صنايع بزرگ پيوندھای خانوادگی در محيط پرولتاريا بيشتر از ھم ميگسلد و ھر اندازه که کودکان بيشتر به 
ھای بورژوازی درباره خانواده و پرورش و روابط محبت آميز والدين و  سرايی ی ساده و افزار کار مبدل ميگردند، به ھمان اندازه ياوهکاال

  ."اطفال بيشتر ايجاد نفرت ميکند

اخالقی گری ھای توسط کمونيست ھا ميپردازد که امروز ھم به ھمت مذاھب به عنوان يکی از غير " اشتراکی کردن زنان"سپس به مساله 
مانيفست ميگويد وقتی ما از لغو مالکيت خصوصی بر ابزار توليد حرف ميزنيم بورژوازی از آن لغو مالکيت بر زن را . کمونيست ھا علم ميشود

يد فرض کند که اين نتيجه گيری تنھا وقتی ممکن است که بورژوازی زن را اوال ملک خصوصی مرد بداند و ثانيا زن را ابزار تول. استنتاج ميکند
مانيفست عالوه بر انگشت گذاشتن بر اين واقعيت رياکاری بورژوازی . در نتيجه آن لغو مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، زن را نيز شامل ميشود

  : در مورد زن را مورد تمسخر قرار ميدھد و ميگويد

  .ا عملی کنيدآخر شما کمونيستھا ميخواھيد اشتراک زن ر: بورژوازی يک صدا بانگ ميزند"

وی ميشنود که ابزارھای توليد بايد مورد بھره برداری ھمگانی قرار گيرند لذا بديھی است . بورژوا زن خود را تنھا يک ابزار توليد ميشمرد
  .که نميتواند طور ديگری فکر کند جز اينکه ھمان سرنوشت شامل زنان نيز خواھد شد
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  .ر سر آن است که اين وضع زنان، يعنی صرفا ابزار توليد بودن آنان، بايد مرتفع گرددوی حتی نميتواند حدس بزند که اتفاقا صحبت ب

.  تر از وحشت اخالقی عاليجنابانه بورژواھای ما از اين اشتراک رسمی زنان، که به کمونيستھا نسبت ميدھند، نيست وانگھی چيزی مضحک
  .قريبا ھميشه وجود داشته استالزم نيست کمونيستھا اشتراک زن را عملی کنند، اين اشتراک ت

بورژواھای ما، به اين که زنان و دختران کارگران خود را تحت اختيار دارند، اکتفا نميورزند و عالوه بر فحشاء رسمی لذت مخصوصی 
  .ميبرند وقتی که زنان يکديگر را از راه بدر کنند

ه ممکن بود به کمونيستھا وارد آوردند اين است که ميخواھند حداکثر ايرادی ک. زناشويی بورژوازی در واقع ھمان اشتراک زنان است
ولی بديھی است که با نابود شدن مناسبات کنونی توليد، آن اشتراک زنان که از . اشتراک رياکارانه و پنھانی زنان را رسمی و آشکار کنند

 ."اين مناسبات ناشی شده، يعنی فحشاء رسمی و غير رسمی، نيز از ميان خواھد رفت

   پرولتاريا و ميھن– ٣

اين ھم يکی از شاخص ھائی است که در دنيای امروز که کمونيسم موجود در ناسيوناليسم، .  مانيفست سپس به رابطه پرولتاريا و ميھن ميپردازد
  :مانيفست ميگويد. مبارزه ملی و ميھن پرستی حل شده است، اھميت صد چندان پيدا ميکند

  نند که ميخواھند ميھن و مليت را ملغی سازندو نيز کمونيستھا را سرزنش ميک"

زيرا پرولتاريا بايد قبل از ھر چيز سيادت سياسی را بکف آورد و به . کسی نميتواند از آنھا چيزی را که ندارند بگيرد. کارگران ميھن ندارند
دارد، گرچه اين اصال به آن معنايی نيست مقام طبقه رھنمون ملت ارتقاء يابد و خود را به صورت ملت درآورد؛ وی خودش ھنوز جنبه ملی 

  .که بورژوازی از آن ميفھمد

جدايی ملی و تضاد ملتھا بر اثر رشد و توسعه بورژوازی و آزادی بازرگانی و بازار جھانی و يکسانی توليد صنعتی و شرايط زندگی منطبق 
  .با آن، بيش از پيش از ميان ميرود

اتحاد مساعی الاقل کشورھای متمدن، يکی از شرايط اوليه . يی و تضاد را بيش از پيش تسريع ميکندسيادت پرولتاريا از ميان رفتن اين جدا
  .آزادی پرولتارياست

  .ای که استثمار فردی بوسيله فرد ديگر از ميان ميرود، استثمار ملی بوسيله ملل ديگر نيز از ميان خواھد رفت به ھمان اندازه

  ."خل ملتھا مناسبات خصمانه ملتھا نسبت به يکديگر نيز از ميان خواھد رفتبا از بين رفتن تضاد طبقاتی در دا

قبل از دوران بورژوازی ما اقوام را داشتيم و کشور ھا . مانيفست به اين واقعيت اشاره ميکند که ملت پديده مدرنی است که ھمزاد بورژوازی است
مردم اين کشور ھا به آن قوم يا به فرمانروا منتسب ميشدند، مانند مغول ھا، گل . شدمحدوده ای بودند که توسط فرمانروا يا قومی تصرف و اداره مي

بورژوازی مفھوم مليت و ميھن را خلق کرد تا در واقع بازار خصوصی عمل خود را تضمين کند و به . ھا، ژرمن ھا، پارسی ھا، عرب ھا و غيره
فرانسه جائی بود که ھر کس در آن زندگی ميکرد فرانسوی . يک سرزمين را در بر ميگرفتاين مفھوم در ابتدا ھمه اقوام . آن ھويتی پا بر جا بدھد

  . انتساب ميھن به يک قوم يا زبان پديده ای حتی متاخر تر است و متعلق به قرن بيست است. محسوب ميشد

بات سرمايه داری اين ديوار ھای دور ملت ھا را اما تعريف ملت ھرچه که باشد، ھمان طور که مانيفست ميگويد، نفس توسعه بازار و توسعه مناس
از ھم ميپاشد و جامعه بشری را در يک قالب جھانی تری ادغام ميکند و مفھوم ملت را ھر چه بيشتر به ابزار انحصار يک بازار و ابزار رقابت 

فع رقابتی بورژوازی با ھم، کارگران به اين پديده مانيفست ميگويد چه از نظر روابط توليدی و چه از نظر منا. ميان سرمايه داران تبديل ميکند
تعلق ندارند که ھيچ، منافع طبقه کارگر بين المللی است و بورژوازی با انشقاق و تفرقه ملی ميان کارگران در واقع ضرورت اتحاد کارگران با 

  . ت برجسته استامروز اين واقعيات بيش از زمان مانيفس. بورژوازی خودی يا ملی را به آنھا حقنه ميکند

سرمايه به سادگی . امروز با پديده گلوباليزاسيون، يا جھانی شدن، مرز ھا ھمه برای سرمايه و الجرم مقدرات کارگر از ميان برداشته شده است
بر ) يت سرمايهيعنی امن(کافی است در جائی ثبات سياسی . جائی ميرود که کارگر ارزان تر است، اگر حتی اين جا آن سوی پرت کره زمين باشد

از طرف ديگر کاالھای مصرفی ھمه جوامع ساخت چند کشور محدود حوزه کار . قرار باشد و کارگر دستمزد واقعا بخور و نميری داشته باشد
ارزان بعالوه ثروت و رفاه، بخصوص در جوامع غربی، تماما متکی به وجود کاالھای . ھر جا که برويد ھمان کاال ھا را ميبينيد. ارزان ھستند

کافی است در چين يا بنگالدش و يا ترکيه دستمزد کارگران دوزندگی ھا و يا نساجی ھا باال برود . ساخته شده در کشور ھای حوزه کار ارزان است
 مصرفی تکليف اتوموبيل و يا ساير وسائل. تا در غرب البسه بسياری از دسترس قدرت خريد بخش بزرگی از جامعه خارج شود و رفاه پائين بيايد

  .جھان ما ھم ھمين است

از يک طرف دنيا سرمايه ميايد، در اين طرف دنيا محصولی توليد . مانيفست ميگويد کارگر ميھن ندارد چون سرمايه، سود و توليد ميھن ندارند
  . به طرف ديگری از دنيا فرستاده ميشود شود و می

.  مجبور اند اول تکليف خود را با بورژوازی کشور خود روشن کنند؛ آن را ساقط نمايندمانيفست ميگويد کارگران تنھا به اين اعتبار ميھن دارند که
  . به رسميت شناختن محدود ھای ملی برای پرولتاريا فقط اين خاصيت را دارد
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يعنی طبقات . ياوردميگويد وقتی که طبقه کارگر سيادت طبقاتی را به دست آورد و خود حاکم شد، تازه آن موقع خود را به صورت يک ملت در م
چه در مقابل طبيعت (را منحل ميکند و کل آن جامعه به يک اجتماع غير طبقاتی ای تبديل ميشود که صاحب مقدرات خود و دارای منفعت مشترک 

  . است) و نياز ھای توليدی جامعه و چه در مقابل سرمايه داری در ساير مناطق

مانند خانواده، (بيانيه گسست از تمام مفاھيم و ارزش ھائی است که ميراث جامعه طبقاتی .  نيستمانيفست تنھا بيانيه گسست از مناسبات توليدی
  :مانيفست ميگويد. ھستند) ميھن، آزادی، برابری، رابطه و عواطف انسانی  و غيره

َھای پيوند با مناسبات مالکيتی است که ماترک گذشته اس ترين شکل گسستن رشته انقالب کمونيستی قطعی" ت؛ شگفت آور نيست اگر اين َ
َھايی که ماترک گذشته است به قطعی انقالب در جريان تکامل خود با ايده   ."ترين شکلی قطع رابطه کند َ

اگر انقالب کمونيستی قطعی ترين گسست از داده ھای ارزشی و ايده ھای ماترک گذشته است، بدون ترديد فعاليت کمونيستی شامل نقد دائم اين 
 . اده ھا در تالش برای آگاھی و اتحاد طبقه کارگر استارزش ھا و د

   زوال دولت – ۴

اگر آنارشيست ھا معتقدند که با انقالب سوسياليستی بايد فورا . نکته آخری که در اين فصل مانيفست مورد بحث قرار ميگيرد، ايده زوال دولت است
تقد است که دولت در پروسه استقرار جامعه کمونيستی به تدريج از ميان ميرود؛ دولت برچيده شود، مانيفست چنين ايده ای را تخيلی ميداند و مع

  :مانيفست ميگويد. زوال می يابد

ھنگامی که در جريان تکامل، اختالفات طبقاتی از ميان برود و کليه توليد در دست اجتماعی از افراد تمرکز يابد، در آن زمان حکومت "
ِقدرت حاکمه سياسی، به معنای خاص کلمه، عبارت است از اعمال زور متشکل يک طبقه . اھد دادعامه جنبه سياسی خود را از دست خو

ای متحد گردد، و از راه يک انقالب، خويش را  ھنگامی که پرولتاريا بر ضد بورژوازی ناگزير به صورت طبقه. برای سرکوب طبقه ديگر
ن توليد را از طريق اعمال جبر ملغی سازد، آنگاه ھمراه اين مناسبات توليدی به طبقه حاکمه مبدل کند و بعنوان طبقه حاکمه مناسبات کھ

شرايط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نيز شرايط وجود طبقات بطور کلی و در عين حال سيادت خود را ھم بعنوان يک طبقه از بين 
  .ميبرد

ماعی از افراد پديد ميآيد که در آن، تکامل آزادانه ھر فرد شرط تکامل بجای جامعه کھن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی اش، اجت
  . "آزادانه ھمگان است

مثال برويد اين يا آن سرمايه دار را . مانيفست ميگويد که مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را با روشنگری و نصيحت نميتوان از ميان برداشت
اگر حکومت . مانيفست ميگويد اين کار به جبر يا زور و قدرت دولت پرولتری نياز دارد. توھم استاين . قانع کنيد که دست از سرمايه اش بردارد

دولت پرولتاريا ديکتاتوری اين طبقه برای از ميان بردن اين . بورژوازی ديکتاتوری اين طبقه برای حفظ مالکيت خصوصی بر ابزار توليد است
به کمون پاريس اين ايده را گسترش ميدھد و ميگويد که پرولتاريا ناچار است که برای اعمال مارکس بعد ھا در جمعبندی از تجر. مالکيت است

ماشين دولتی بورژوازی را نميتوان . حاکميت خود ماشين حاضر و آماده دولت بورژوازی را در ھم بشکند و ماشين و دولت خود را سازمان دھد
  . ھر سنت و شيوه کار اين دولت در مقابل آرمان ھا و نياز دولت پرولتری قرار ميگيردھر پيچ و مھره و . برای انقالب پرولتری بکار گرفت

مانيفست نه تنھا مبلغ محدوديت در آزادی ھای . دولت پرولتاريا، از نظر مانيفست، دولتی است که در آن آزادی فرد شرط آزادی ھمگانی است
تنھا آزادی ای که مانيفست از ميان بر ميدارد آزادی استثمار و . ی جامعه ميداندفردی نيست، بلکه وسيع ترين آزادی ھای فردی را شرط آزاد

  .آزادی مالکيت بر ابزار توليد است
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  جلسه ششم

  ادبيات سوسياليستی و کمونيستی 

  مناسبات کمونيست ھا با احزاب مختلف اپوزيسيون

  

عنوان فصل سوم ادبيات سوسياليستی و کمونيستی و عنوان فصل چھارم مناسبات . فصل سوم و چھارم: اين جلسه را به دو فصل اختصاص ميدھيم
  . کمونيستھا با احزاب مختلف اپوزيسيون است

يعنی مھر زمان نوشتن مانيفست را بر . اين دو فصل، ھمانطور که در اول بحث نيز اشاره کرديم، بيش از فصل ھای قبل مشروط به زمان ھستند
م، يعنی بحث مربوط به ادبيات سوسياليستی و کمونيستی، مانيفست درباره رگه ھای مختلف سوسياليستی صحبت ميکند که در فصل سو.  خود دارند

امروز نه طرفداران پرودون را داريم و نه طرفداران سن سيمون . اين نوع سوسياليست ھا امروز اشکال ديگری پيدا کرده اند. امروز وجود ندارند
اما . ھمينطور در فصل چھارم در باره مناسبات کمونيست ھا با احزاب اپوزيسيونی حرف ميزند که ديگر وجود ندارند. يا فوريه، اوئن و غيره

اھميت اين بخش از مانيفست، بيش از آنکه در جمالت آن باشد، در روش و متدی است که مانيفست برای محک زدن به سوسياليست ھای مختلف 
  .ت که ميان کمونيست ھا با ساير احزاب اپوزيسيون تعريف ميکندبکار ميبرد و مبنای رابطه ای اس

 سوسياليسم محافظه -٢ سوسياليسم ارتجاعی، -1:  را به سه دسته تقسيم ميکند آن زماندر فصل سوم، مانيفست ادبيات سوسياليستی و کمونيستی 
  . تخيلی– سوسياليسم و کمونيسم انتقادی - ٣کار يا بورژوائی و 

  تجاعی سوسياليسم ار

سوسياليسم فئودالی، سوسياليسم خرده بورژوائی و باالخره سوسياليسم : مانيفست در توضيح سوسياليسم ارتجاعی آن را به سه دسته تقسيم کرده است
  .حقيقی يا سوسياليسم آلمانی

   سوسياليسم فئودالی–الف 

خواند، حرکت اشراف فرانسه و انگليس ميداند که در اثر عروج نظام مانيفست، سوسياليسم فئودالی را،  که گاھی آن را سوسياليسم مسيحی نيز مي
اينھا برای بسيج نيرو در تقابل خود . سرمايه داری موقعيت شان را از دست داده اند و پرچم دفاع از کارگر و مصائب سرمايه داری را بر داشته اند

  :مانيفست ميگويد.  محرومان دفاع ميکنندبا بورژوازی اين چنين وانمود ميکنند که گويا از کارگران، فقرا و
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اشراف برای جلب شفقت، ميبايستی بظاھر چنين جلوگر سازند که ديگر در بند منافع خود نيستند و دادخواست آنان بر ضد بورژوازی فقط "
َآنان خود را بدين دلخوش ميساختند که بر ضد سرور جديد خود ھز. بخاطر حفظ منافع طبقه استثمار شده است ليات سروده و نجواکنان در َ

  ."ھای کمابيش شومی کنند گوش وی پيشگويی

مانيفست توضيح ميدھد که بر متن اين تالش برای باز گرداندن موقعيت گذشته، انبوھی ادبيات توليد ميشود که که بيشتر به ھجو و دست انداختن 
   :مانيفست ادامه ميدھد.  بورژوازی و نيش زدن و دق دلی خالی کردن است

آنھا بورژوازی را بيشتر از اين جھت نکوھش ميکنند که وی پرولتاريای انقالبی را بوجود ميآورد نه از اين جھت که بطور کلی پرولتاريا "
  ."را بوجود ميآورد

 را بوجود آورده است که نظام گذشته را مدح ميکنند و بورژوازی را به اين دليل مورد حمله قرار ميدھند که طبقه ای" ثبات"اين سوسياليسم فئودالی
  : مانيفست تناقض سوسياليسم فئودالی را توضيح ميدھد و ميگويد. انقالبی است و ثبات جامعه را دائم تھديد ميکند

ُبه ھمين جھت ھنگام عمل سياسی، در کليه اقدامات جابرانه بر ضد طبقه کارگر شرکت ميجويند و در زندگی عادی ھم با ھمه عبارات پر "
رصت را برای جمع کردن سيب ھای زرين و يا مبادله وفا و محبت و آزادگی با منافع حاصله از تجارت پشم گوسفند و چغندر و طمطراق ف

  "عرق را از دست نميدھند

ماما اين ھا عليه بورژوازی ھزليات توليد ميکنند، برای کارگران و فقرا دل ميسوزانند و در ھمان حال تجارت و صفای شان را ميکنند و در ت
  .اقدامات سرکوبگرانه عليه طبقه کارگر شرکت ميکنند

در . گفتيم که مانيفست اين نوع سوسياليسم را سوسياليسم مسيحی ھم ميخواند چون کشيش ھا غالبا از اين زاويه بورژوازی را مورد نقد قرار ميدادند
مانيفست اين سوسياليسم . گری، ھمين شعبده بازی را انجام ميدادنداين ميان يک رگۀ سوسياليسم مسيحی بوجود آمد که در آن کشيش ھا، به روش دي

مانيفست . مسيحی را، که امروز ھم وجود دارد، عالوه بر اينکه نوع اسالمی آن ھم بوجود آمده است،  در کنار سوسياليسم فئودالی ارتجاعی ميداند
  :ميگويد

داشته است، سوسياليسم کشيشی نيز دوش بدوش سوسياليسم فئودالی در ھمانطور که کشيش پيوسته بازو در بازوی فئودال گام بر می "
  . حرکت است

مگر مسيحيت نيز به ضد مالکيت خصوصی . ھيچ چيز از اين آسانتر نيست که به شيوه مرتاضانه مسيحی آب و رنگ سوسياليستی داده شود
دگی مجرد و خوار داشتن نفس، رھبانيت و کليسا را موعظه و زناشويی و دولت پيکار نکرده است؟ مگر بجای آنھا نکوکاری و مسکنت، زن

  "ننموده است؟ سوسياليسم مسيحی تنھا به مثابه آب متبرکی است که کشيشھا بر خشم و غضب اشرافيت ميپاشند

 افق و ديدگاه پرولتاريا مانيفست تماما به. و اين متد چقدر شفاف و روشن است. گفتيم که در اين بخش بيشتر بر متد مارکس و انگلس تاکيد داريم
از زاويه انقالب اين طبقه به جامعه و ھمه چيز آن، از جمله منتقدين نظام حاکم، نگاه ميکنند و ھيچ توھمی به گذشته ندارند و ھيچ تعلق . پايبند است

  .نگاه کندخاطری به گذشته ندارند؛ به جلو نگاه ميکنند و نماينده طبقه و جامعه ای ھستند که ناچار است به جلو 

   سوسياليسم خرده بورژوائی –ب 

مانيفست .  مانيفست سوسياليسم خرده بورژوائی را معرفی ميکند که اتفاقا امروز ھنوز زنده است ارتجاعی،در ادامه معرفی سوسياليست ھای
خرده بورژوازی، . ا مورد نقد قرار ميدھندميگويد اشراف تنھا طبقه ای نيستند که با تکامل سرمايه داری زير فشار قرار گرفته اند و بورژوازی ر

چه باز مانده دوران ماقبل سرمايه داری و چه نوع جديد آن که در نظام سرمايه داری دائما در حال باز توليد و نابودی ھستند، نيز بعنوان منقدين 
  :يم کهدر مانيفست ميخوان. سرمايه داری  ظاھر ميشوند و سوسياليسم خرده بورژوائی را شکل ميدھند

 و بعنوان بخش مکمل جامعه -در آن کشورھايی که مدنيت معاصر رشد يافته و بسط گرفته است خرده بورژوازی جديدی بوجود آمده است "
ولی رقابت، پيوسته . اين خرده بورژوازی بين پرولتاريا و بورژوازی در نوسان است. بورژوازی دائما سير بوجود آمدن خود را طی ميکند

لق به اين طبقه را بداخل صفوف پرولتاريا ميراند و آنان ديگر شروع به درک اين نکته ميکنند که آن لحظه، که بر اثر رشد صنايع افراد متع
بزرگ بعنوان بخش مستقل جامعه معاصر بکلی از ميان بروند، نزديک است و جای آنھا را در تجارت و صنعت و زراعت، بازرسان و 

  .مستخدمان اجير خواھند گرفت

در کشورھايی مانند فرانسه، که دھقانان بمراتب بيش از نيمی از کليه نفوس را تشکيل ميدھند، پيدايش نويسندگانی که جانب پرولتاريا را عليه 
بورژوازی گرفته و در انتقادات خويش نسبت به نظام بورژوازی مقياسھای خرده بورژوازی و خرده دھقانی را بکار ميبردند و حزب 

  ."بدين ترتيب بود که سوسياليسم خرده بورژوا پديد آمد. از نظرگاه خرده بورژوازی درک مينمودند امری طبيعی بودکارگر را 

اين سوسياليسم خرده بورژوائی در جدال ميان پرولتاريا و سرمايه داری ظاھرا برای کارگر دل ميسوزانند، اما اين دلسوزی از موضع خرده 
نميخواھد موقعيت خرده بورژوائی اش به موقعيت . نميخواھد کارگر شود. ی داری فی نفسه در تناقض نيستبورژوائی است که با نظام سرما

لغو مالکيت خصوصی را نميخواھند، فقط درجه ای اصالح و حمايت را مد نظر دارد که مانع ورشکسته شدن او و لغزيدن . کارگری تنزل پيدا کند
  . اش به صف کارگر مزدی شود
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  :گويدمانيفست مي

اثرات مخرب ... اين سوسياليسم با تيزبينی و بصيرتی فراوان توانسته است تضادھای موجود در مناسبات توليدی معاصر را درک نمايد و "
توليد ماشينی و تقسيم کار، تمرکز سرمايه و مالکيت ارضی، اضافه توليد، بحرانھا، زوال ناگزير خرده بورژوا و دھقان، فقر پرولتاريا، 

و مرج توليد، عدم تناسب فاحش توزيع ثروت، جنگھای خانمانسوز صنعتی ملتھا با يکديگر، منسوخ شدن آداب و رسوم سابق و ھرج 
  ."مناسبات کھن خانوادگی و مليتھای قديم را با شيوه انکارناپذيری مبرھن سازد

ھمين انگشت گذاشتن سوسيالسيم خرده .  بسيار نشان ميدھدمانيفست ميگويد که سوسياليسم خرده بورژوازی ھمۀ اينھا را با تيز بينی و بصيرت
اما اين واقعيت چيزی از . بورژوائی بر مصائب جامعه بورژوائی، آن را برای بخش ھای مختلفی از جامعه، از جمله طبقه کارگر، جذاب ميکند

  :مانيفست توضيح ميدھد که. ارتجاعی بودن اين سوسياليسم کم نميکند

ت خود، اين سوسياليسم سعی دارد با وسائل کھن توليد و مبادله و به ھمراه آن مناسبات قديمی مالکيت و جامعه کھن را از نظر مضمون مثب"
بار ديگر احياء نمايد و يا آنکه وسائل معاصر توليد و مبادله را از راه جبر و زور بار ديگر در چھارچوب مناسبات کھن مالکيتی که قبال 

در ھر دو حالت اين سوسياليسم، در عين حال، ھم ارتجاعی .  منفجر شده و ناچار ميبايستی ھم منفجر شود بگنجاندبوسيله اين وسائل توليد
  ."است و ھم تخيلی

مانيفست ميگويد راھی که سوسياليسم خرده بورژوائی پيش ميگذارد رو به عقب است، راه نجات بخشی از سرمايه، تحت عنوان، ملی، مترقی، 
اينھا سرمايه داری ای بدون رقابت، بدون . اما موقعيت خرده بورژوازی ناشی از تکامل و تحول دائمی سرمايه داری است. خوب، و غيره است

سوسياليسم خرده . پرولتاريا از صف خرده بورژوازی را ميخواھد" توليد"ھرج و مرج در توليد، بدون ورشکستگی سرمايه ھای ديگر، بدون 
م يا اوضاعی دارد که يا وضع موجود او را حفظ کند و يا راه پيوستن او به صف بورژوای متعارف تر را تضمين بورژوائی تنھا عالقه به نظا

  .نمايد

اين جنبش چشم به گذشته ای دارد که به قول مانيفست تکامل نيروھای مولده آن را . اما اين آرزوھا، درست مانند آرزوھای اشراف، توھم است
به جای نگاه به جلو . نظام جامعه را تحت عنوان استقالل ملی، صنعت ملی و سنتی و غيره به عقب و گذشته باز گرداندميخواھد . منفجر کرده است

  . از اين نظر ھم ارتجاعی است و ھم تخيلی. دل به نگريستن به عقب و گذشته بسته است

ارتجاعی است زيرا مانع نگرش و . رمايه داری ملی بسازيدنميتوان حتی در دورافتاده ترين گوشه دنيا توليد س. تخيلی است چون عملی نيست
  . حرکت پرولتاريا به جلو ميشود

در کنار بخش ھای قديمی تر خرده بورژوازی، امروز حجم بزرگی از خرده . دنيای امروز ما با دوران مانيفست تفاوت ھای بسياری کرده است
آنان را دائم به سطح تحصيل پايه " تحصيل"کسانی که پيشرفت شيوه ھای توليد جايگاه . بورژوای را جوانان يا تحصيلکردگان جامعه تشکيل ميدھند

خرده بورژوازی ای که تنھا آرزويش زندگی تضمين . مورد نياز در طبقه کارگر تقليل ميدھد و خود آنھا را در مقابل خطر کارگر شدن قرار ميدھد
ّظيم متوھم با يک افق ناپايدار بطور خود بخودی روی افق ارتجاعی سوسياليسم خرده اين توده ع.  شده شاد و فارغ از خطر کارگر شدن است

بگذريم از اينکه بعد از شکست سوسياليسم اردوگاھی و تجديد تقسيم عظيم جغرافيائی دنيا به کشور ھای حوزه کار ارزان، . بورژوائی پائين می آيد
دور سرمايه، که حجم توليد صنعتی و لذا تمرکز پرولتاريا در آنھا کاھش عظيم يافته است، و لذا تمرکز توليد و پرولتاريا، و کشور ھای حوزه ص

اين بحث البته امروز موضوع بحث ما . دوخته است" کالسيک"اين خرده بورژوای بيش از پيش چشم به يک افق سرمايه داری غربی و نوع 
  .نيست و بايد جای ديگری به آن پرداخت

  يا آلمانی            سوسياليسم حقيقی –پ 

شايد بتوان گفت که اين سوسياليسم، از نظر سيستم، . آخرين نوع سوسياليسم ارتجاعی که مانيفست به آن ميپردازد سوسياليسم حقيقی يا آلمانی است
  . به سوسياليسم ھای امروز شباھت بيشتری دارد

انقالب فرانسه دوره ای از توھم زدائی نسبت به وعده ھای بورژوائی شکل در قسمت اول اين بحث اشاره کرديم که با پيروزی سرمايه داری در 
 در اروپا، اين توھم زدائی از يک طرف به نقد جامعه سرمايه داری از ديدگاه پرولتاريای صنعتی ١٨۴٨بخصوص حول و حوش انقالبات . گرفت

اين نقد دست . نقد سرمايه دارانه به کاستی ھای بورژوازی منجر شدمدرن منجر شد، که خود مانيفست نمونه برجسته آن است، و از طرف ديگر به 
  . خود را به حواشی اين نظام مشغول ميکند. به ريشه نظام سرمايه داری، يعنی مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، نميبرد

در ابتدای راه عروج نظام سرمايه داری است، اين نقد گرچه، بخصوص بعد از دوران ناپلئون، از فرانسه شروع ميشود اما به سرعت به آلمان، که 
  .تئوريسين ھائی نظير فوئرباخ تحت تاثير اين نوع نقد از سرمايه داری قرار دارند. منتقل ميشود و تئوريسين ھای اصلی آن در آلمان متولد ميشوند

  :در مانيفست اين موقعيت را چنين ميخوانيم

تحت فشار بورژوازی حاکم بوجود آمده و مظھر ادبی مبارزه بر ضد اين حاکميت بود، زمانی ادبيات سوسياليستی و کمونيستی فرانسه، که "
  .به آلمان انتقال داده شد که در آنجا بورژوازی تازه مبارزه خود را بر ضد استبداد فئودالی شروع نموده بود

 در دامن اين ادبيات چنگ زدند و فقط فراموش کردند که فيلسوفھا و نيمه فيلسوفھا و دوستداران جمالت زيبا در آلمان با حرص و ولع تمام
در اوضاع و احوال آلمان، ادبيات . ھا از فرانسه به آلمان، شرايط حياتی کشور فرانسه به آلمان منتقل نشده است ھمراه با انتقال اين نوشته

اين ادبيات ميبايستی فقط چيزی شبيه . بخود گرفتفرانسوی اھميت عملی بالواسطه خود را از دست داد و منظره يک جريان صرفا ادبی را 
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بدين سان خواستھای نخستين انقالب فرانسه .  باالن درباره يک جامعه واقعی و درباره تحقق يافتن ماھيت انسانی بنظر آيد به خيالبافی فارغ
 اراده بورژوازی انقالبی فرانسه ھم در نظر بطور کلی بود و ابراز” عقل عملی“برای فالسفه آلمانی قرن ھجدھم تنھا به معنای خواستھای 

  ."آنھا مفھوم قوانين اراده محض، اراده من حيث ھی و اراده واقعا بشری را داشت

 که منتج از واقعيات ابژکتيو جنبش اجتماعیسوسياليسم از يک .  واقعيت اين است که اين سوسياليسم تبديل به سوسياليسم بدون پرولتاريا ميشود
وقتی سوسياليسم . يا بقول پست مدرنيست ھای امروزی به يک گفتمان تبديل ميشود" منطقی"و " عقلی"ايه داری است به يک سيستممناسبات سرم

از يک جنبش اجتماعی طبقه ای معين در يک نظام اجتماعی معين به يک سيستم عقالنی و منطقی تقليل داده ميشود، ميتوان ھر جای آن را 
سوسياليسم آلمانی ادبيات سوسياليستی فرانسه را از نام . طبقه يا کس ديگری را قرار داد" منطقی"اراکتری دلبخواه و کرد و جای ھر ک" تصحيح"

، "عقل"، بجای ماترياليسم "سلطه کل تجريدی"و به جای نظام سرمايه داری " انسان"پرولتاريا و نظام سرمايه داری ميتکاند و بجای کارگر
  . يرهرا قرار دادند و غ" منطق"

  :مانيفست اين سوسياليسم را چنين معرفی ميکند

ھای نوين فرانسوی را با وجدان فلسفی کھن خويش سازگار سازند و يا به عبارت  ّتمام کار مصنفين آلمانی منحصر به اين شد که ايده"
  .ھای فرانسوی را از نظرگاه فلسفی خود فراگيرند تر ايده صحيح

  .ی انجام گرفت که معموال زبان بيگانه را فرا ميگيرند، يعنی از طريق ترجمهاين عمل فرا گرفتن به ھمان شکل

معنای مقدسين کاتوليک   نويسھايی که بر آن آثار کالسيک بت پرستان باستان نوشته شده بود، شرح حال بی چنانکه ميدانيم، راھبان بر دست
َکس اين رفتار را کردند بدين معنی که اباطيل فلسفی خود را در ظھر متن ّمصنفين آلمانی با ادبيات ضد دينی فرانسه درست ع. را مينگاشتند
و در ذيل انتقاد فرانسوی از دولت " از خود جدا شدن ماھيت بشری: "مثال در ذيل انتقاد فرانسوی از مناسبات پولی نوشتند. فرانسه نوشتند

  .و الخ" الغاء سلطه کل تجريدی: "بورژوازی نوشتند

، "دانش آلمانی سوسياليسم"، "سوسياليسم حقيقی"، "فلسفه عمل"ّاندن لفاظی ھای فلسفی ذيل تئوريھای فرانسوی را بنام آنان اين عمل گنج
  .و غيره تعميد کردند" بنياد فلسفی سوسياليسم"

دبيات در دست آلمان ھا و از آنجايی که اين ا.  کمونيستی فرانسوی بکلی ماھيت واقعی خود را از دست داد- بدين ترتيب ادبيات سوسياليستی 
اند و بجای  قرار گرفته" يکطرفه بودن فرانسوی"ای عليه طبقه ديگر نبود، آلمان ھا مطمئن بودند که مافوق  ديگر مظھر مبارزه طبقه

ه متعلق به ھيچ نيازمنديھای حقيقی از نيازمندی به حقيقت و بجای منافع پرولتاريا از منافع ماھيت بشری و انسانھا بطور کلی يعنی انسانی ک
  ."آلود پندارھای فلسفی متصور است، دفاع مينمايند الواقع موجود نيست بلکه تنھا ھستی او در آسمان مه ای نيست و اصوال فی طبقه

دان سياست اما توضيحات فلسفی اين سوسياليسم ھر چه که بود ماھيت آن وقتی عريان تر شد که در متن تحوالت آلمان ناچار شد از دانشگاه پا به مي
اندک “به قول مانيفست . و نبايد دور از انتظار باشد که چنين پر و پالھای آکادميکی در دنيای واقعی سر از کجا در می آورد. در جامعه بگذارد

  :اين پرده برداری سياسی را مانيفست چنين توضيح ميدھد. ”ِاندک معصوميت عالم نمايانه خود را از دست داد

تر  آلمان، بخصوص بورژوازی پروس بر ضد فئودالھا و سلطنت مطلقه و يا بعبارت ديگر جنبش ليبرالی، ھمواره جدیمبارزه بورژوازی "
  .ميگشت

فرصتی مطلوب به چنگ آمد تا خواستھای سوسياليستی را در مقابل جنبش سياسی قرار دھد و بر حسب " حقيقی"بدين سان برای سوسياليسم
نتخابی، رقابت بورژوازی، آزادی مطبوعات بورژوازی، حقوق بورژوازی، آزادی و مساوات بورژوازی سنت موجود به ليبراليسم، دولت ا

لعنت بفرستد و توده مردم را موعظه کند که آنان از اين جنبش بورژوازی ھيچ طرفی بر نخواھند بست، بلکه بر عکس در خطرند که ھمه 
روح آن بود،  الزم فراموش ميکرد که انتقاد فرانسوی، که وی انعکاس و تقليد بیسوسياليسم آلمانی در موقع . چيز خود را از دست بدھند

ناشی از فرض وجود جامعه معاصر بورژوازی و شرايط حياتی مادی و ساختمان سياسی متناسب با آن، يعنی ناشی از فرض کليه آن 
  ."مقدماتی بود که تازه در آلمان سخن از بدست آوردن آنھا به ميان آمده

  :فست در ادامه به پايه اجتماعی اين سوسياليسم آلمانی اشاره ميکند و ميگويدماني

پايه حقيقی اجتماعی ترتيبات موجود در آلمان طبقه خرده بورژوايی است که بازمانده قرن شانزدھم است و از آن زمان تاکنون پيوسته "
  .ای بخود گرفته است شکلھای تازه به تازه

ُاين خرده بورژوازی با رعب تمام در انتظار آن است که سلطه .  حکم حفظ ترتيبات موجوده در آلمان استحفظ اين خرده بورژوازی در
صنعتی و سياسی بورژوازی از طرفی بوسيله تمرکز سرمايه و از طرفی بر اثر رشد پرولتاريای انقالبی برايش نابودی و اضمحالل ببار 

  .گيری اشاعه مييافت لذا مانند بيماری ھمه. ميتواند اين ھر دو نشان را با يک تير بزند" قيقیح"بنظر وی چنين ميرسيد که سوسياليسم . بياورد

اين جامه که از تارعنکبوت تخيالت بافته و با گلھای خوش نقش و نگار فصاحت تزيين يافته و با سرشک تأثرات مفرط شستشو داده شده 
اند تنھا بر فروش کاالی آنان  ناقابل خود را نھان ميساخته" حقايق جاويدان"فافه آن مشتی بود، اين جامه عارفانه که سوسياليستھای آلمانی در ل

  ."در ميان اين جماعت ميافزود
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   سوسياليسم محافظه کار يا بورژوائی

مايل است دردھای مانيفست ميگويد که بخشی از بورژوازی . بحث بعدی مانيفست راجع به سوسياليسم محافظه کار يا سوسياليسم بورژوائی است
ميگويد که اين نوع سوسياليسم که آنھا را محافظه کار ميخواند از جامعه ی  .  اجتماعی را درمان کند تا بقای جامعه ی  بورژوازی را تامين کند

پرولتاريا ھست، ظلم و فقر تنھا بدی آن اين است که در آن . بورژوازی بد شان نميايد و فکر ميکنند که جامعه خوبيست يا بھتر از بقيه جوامع است
در جستجوی اصالحاتی ھستند که اين مصائب را از ميان بردارد يا کاھش . چارچوب نظام سرمايه داری عدالت خواه ھستند. وجود دارد و غيره

  :مانيفست اين ھا را چنين معرفی ميکند. دھد

  .معه بورژوازی را تأمين نمايدقسمتی از بورژوازی مايل است دردھای اجتماعی را درمان کند تا بقاء جا"

اقتصاديون، نوعپروران، انساندوستان، مصلحين طبقه کارگر، بانيان جمعيتھای خيريه، اعضای انجمنھای حمايت از حيوانات، مؤسسيس 
رت اين سوسياليسم بورژوا حتی بصو. پا از ھمه رنگ و قماش، به اين دسته تعلق دارند مجامع منع مسکرات و اصالح طلبان خرده

  ."سيستمھای تمام و کمالی در ميآمد

تمام و علت وجودی شان را در اين نوع مبارزات و کمپين . اينھا کسانی ھستند که قائل به مبارزه ی سياسی برای سرنگون کردن بورژوازی نيستند
اما وقتی خود را يا .  به سوسياليسم نداردالبته اين کارھای خيری است و دردھای موجود در جامعه را تخفيف ميدھد، اما ربطی. ھا خالصه ميکنند

جايگزين و يا عين مبارزه سوسياليستی تعريف ميکند به تالشی برای مغشوش کردن ذھن طبقه کارگر و دور کردن آن از مبارزه انقالبی تبديل 
  :مانيفست ميگويد. ميشوند

لی بدون مبارزات و مخاطراتی که ناگزير از آن ناشی سوسياليست ھای بورژوا ميخواھند شرايط حيات جامعه معاصر را حفظ کنند و"
آنھا بورژوازی . اش را از ھم ميپاشد آنھا ميخواھند جامعه موجود را حفظ کنند ولی بدون عناصری که آن را انقالبی کرده و شيرازه. ميشود

سوسياليسم بورژوا اين پندار تسليت . لم ميپنداردَبورژوازی عالمی را که در آن حکمرواست طبيعتا بھترين عوا. را بدون پرولتاريا ميخواھند
ھنگامی که اين سوسياليسم از پرولتاريا دعوت ميکند که سيستم او را عملی . ای در ميآورد کاره بخش را بصورت يک سيستم تمام و يا نيمه

ھای  ه کنونی ھمچنان باقی بماند ولی انديشهالمقدس جديد وی گام گذارد، در واقع توقع وی فقط آنست که پرولتاريا در جامع نمايد و در بيت
  ."آميز خود را درباره اين جامعه بدور افکند کينه

نمونه مجسم آنھا . مانيفست در اين متن به نوع دومی از اين سوسياليسم اشاره ميکند که اصوال طبقه کارگر را از دخالت در سياست منع ميکند
مانيفست . اينھا تنھا مبارزه مفيد برای طبقه کارگر را مبارزه اقتصادی ميدانند. يست ھا مشھور ميشوندجرياناتی ھستند که به اقتصاديون يا اکونوم

  :اين جريان را چنين معرفی ميکند

نوع دومی از اين سوسياليسم، که کمتر سيستماتيک و منظم ولی بيشتر عملی است، ميکوشيد تا در طبقه کارگر نسبت به ھر جنبش انقالبی "
منفی تلقين کند و اثبات نمايد که برای طبقه کارگر فالن و يا بھمان اصالحات سياسی سودمند نيست بلکه تنھا تغيير شرايط مادی و نظرياتی 

و اما مقصود اين سوسياليسم از تغيير شرايط مادی به ھيچ وجه الغاء مناسبات توليدی بورژوازی، که تنھا از . مناسبات اقتصادی مفيد است
در نتيجه، در روابط بين . عملی شدنی است، نميباشد، بلکه مقصد اصالحات اداری بر اساس مناسبات توليدی موجود استطريق انقالب 

تر کردن امور  سرمايه و کار مزدوری ھيچ تغييری وارد نميکند و در بھترين حاالت، جز کاستن از مصارف سيادت بورژوازی و ساده
  . نميدھداقتصادی دولت بورژوازی عمل ديگری صورت

بسود طبقه ! آزادی بازرگانی. سوسياليسم بورژوازی تنھا زمانی با چھره برازنده خود جلوگر ميشود که به وجھی از سخنوری مبدل گردد
اين است آخرين و تنھا سخن جدی سوسياليسم ... بسود طبقه کارگر! بسود طبقه کارگر؛ زندانھای انفرادی! کارگر؛ حمايت گمرکی

  .بورژوازی

  ."اليسم بورژوازی درست منحصر به اين ادعاست که بورژوا بورژواست، بسود طبقه کارگرسوسي

به جنبش اتحاديه ای يا ترديونيستی در انگليس و تجربۀ جنبش . تجربۀ چند صد سال گذشته صحت اين پيش بينی مارکس را نشان ميدھد
:  اقعا چقدر امروز ھم اين بيان زنده است که اينھا بيان زنده اين شعار ھا ھستندو. به جنبشھای ديگر نگاه کنيد. سنديکاليستی در فرانسه نگاه کنيد

  . . .آزادی بازرگانی به سود طبقۀ کارگر، حمايت گمرکی به سود طبقۀ کارگر، زندانھای انفرادی به سود طبقۀ کارگر و 

  سوسياليسم و کمونيسم انتقادی و تخيلی 

داستان رابينسون کروزوئه . يرا ھم ساده و سر راست است و ھم امروز چندان موضوعيتی ندارداينجا به اين موضوع نخواھيم پرداخت ز
الاقل در مقابل . و داستان سوسياليست ھا کمونيست ھائی که ميخواستند در جزيره ای سوسياليسم را بسازند، امروز ديگر جدی نيست سوسياليست

ائی است که دور ھم برای مدت کوتاھی جمع ميشوند و بعد سرخورده به دامان گرم جامعه امروز اينھا داستان فرقه ھ. طبقه کارگر جدی نيست
  . بورژوائی بر ميگردند
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  مناسبات کمونيست ھا با احزاب مختلف اپوزيسيون

  .فصل بعدی مانيفست درباره رابطه کمونيستھا با احزاب مختلف اپوزيسيون است

امروز . اری از تاکتيک ھای کمونيست ھا است و امروز به ھمان اندازه زمان مانيفست مھم استاين بحث، بحث مھمی است زيرا که پايه ی بسي
. گرچه احزابی که مانيفست به آنھا اشاره ميکند وجود ندارند، اما اين فصل از نظر متد پايه تاکتيک ھای امروز کمونيست ھا را نيز تعريف ميکند

لنين مفصال پايه ھای تئوريک و بسيار عميق . الب روسيه بحث بسيار خالقانه بسط و تعميم داده ميشوداين مبانی تاکتيکی توسط لنين در پروسه انق
و کل بحث ھای منشويک ھا و بلشويک ھای در آن " تزھای آوريل"و " دو تاکتيک"برای نمونه ميتوان به نوشته ھائی مانند . اين بحث را باز ميکند

  . مانيفست را به ھمين صورت در مقابل خود قرار ميدھد و تاکتيک را بر آن مبنا می سنجددر حقيقت لنين).  ٧(دوره مراجعه کرد

بحث از نظر اصولی از اينجا شروع ميشود که در حالی که ھدف بالواسطه کمونيست ھا و طبقه کارگر انقالب پرولتری و استقرار نظام سرمايه 
  ن وجود دارند و اين اھداف را ندارند چيست؟داری است، رابطه آنھا با احزاب ديگری که در اپوزيسيو

  :مانيفست بحث را با اين جمله شروع ميکند

کمونيستھا برای رسيدن به نزديکترين ھدف ھا و منافع طبقه کارگر مبارزه ميکنند ولی در عين حال در جريان جنبش کنونی از آينده "
  ."نھضت نيز مدافعه مينمايند

چه اقتصادی و چه (طه کمونيست ھا انقالب پرولتری است اما کمونيست ھا  در مبارزات روزمره طبقه کارگر مانيفست ميگويد گرچه ھدف بالواس
. در ھمان حال از چشم انداز خود برای توسعه و آينده اين مبارزات دفاع ميکنند .برای دست يابی به اھداف و منافع آن شرکت ميکنند) سياسی

.  مبارزه برای رفرم و مبارزه برای انقالب پرولتری در کنار ھم:  کمونيستی را فشرده مطرح ميکندمانيفست اينجا دو اصل مھم در فعاليت
ھنر . مانيفست اعالم ميکند که کمونيست ھا در مبارزه خود دو مرحله ندارند که گويا بايد فعال در يکی شرکت کرد بعد نوبت ديگری ميرسد

اما ترکيب اين . ھم برای رفرم مبارزه ميکنند ھم برای انقالب.  تعقيب کننديک جدال واحدزه را در کمونيست ھا اين است که ميتوانند اين دو مبار
دو تنھا به شرطی ممکن است که در پروسه شرکت در رسيدن به اھداف فوری در مقابل نفوذ جريانات احزاب و ايده ھائی که مبارزه را محدود به 

اشتراک در .  با ساير جريانات در اين مبارزه ايده ھا و افق ھای آنھا را تثبيت ميکنند، بايد به ايستنداين اھداف ميکنند و يا از اشتراک مبارزه
واضح است که ھمه جريانات سياسی ای که در اين . مبارزه فی نفسه اختالط در اھداف نھائی را ميتواند به وجود بياورد و به وجود می آورد

. سياست کمونيست ھا ھم درست ھمين است. د و در پی جلب و جذب طبقه کارگر به اين اھداف ھستندمبارزات شرکت ميکنند در پی اھداف خو
  .مبارزه برای اھداف فوری و تالش برای جلب پرولتاريا به اھداف خود و سازماندھی آن در اين راستا

  :مانيفست در ادامه به نمونه ھائی از اين تاکتيک يا سياست اشاره ميکند و ميگويد

اند، بدون آنکه از حفظ  گرويده) ٣٠(کاران و بورژوازی راديکال به حزب سوسياليست دمکرات  فرانسه کمونيستھا، در مبارزه با محافظهدر"
  .حق انتقاد نسبت به جمالت و توھماتی که از زمان انقالب سنت شده است، صرفنظر کنند

دور نمی دارند که اين حزب از عناصر متضاد تشکيل شده است که قسمتی در سوئيس کمونيستھا از راديکال ھا حمايت ميکنند ولی از نظر 
  .شامل سوسياليست ھای دمکرات به سبک فرانسه و قسمت ديگر شامل بورژوا ھای راديکال است

 کراکوی  قيام١٨٤٦در ميان لھستانی ھا، کمونيستھا از حزبی که انقالب ارضی را شرط نجات ملت ميدانند، يعنی ھمان حزبی که در سال 
  .را برپا کرده است، پشتيبانی مينمايند

در آلمان حزب کمونيست، تا زمانی که بورژوازی روش انقالبی دارد، ھمراه بورژوازی بر ضد سلطنت مستبده و مالکين فئودال و خرده 
  .بورژوازی ارتجاعی گام برميدارد

، در مورد تضاد خصمانه بين بورژوازی و پرولتاريا، شعور و المقدور ای ھم از اين غافل نيست که حتی ولی حزب کمونيست حتی لحظه
آگاھی روشنتری در کارگران ايجاد کند تا کارگران آلمانی بتوانند بالفاصله از آن شرايط اجتماعی و سياسی که سيادت بورژوازی بايستی 

 ارتجاعی در آلمان، مبارزه بر ضد خود بورژوازی را ای بر ضد خود او استفاده کنند و فورا پس از برانداختن طبقات ببار آورد مانند حربه
  ."شروع نمايند

يکی از . آلمان ھنوز در چندين قطعه در زير حکومت اشراف مختلف است.  اينھا مربوط به دوره ايست که ھنوز آلمان فئودالی و چند پارچه است
  .  استقرار يک دولت مرکزی استخواستھای مبازرات در آلمان خاتمه دادن به اين ملوک الطوايفی فئودالی و

اما کمونيست ھا حتی لحظه ای از آن غافل نيستند که حتی المقدور در مورد تضاد خصمانۀ بين بورژوازی و پرولتاريا شعور و آگاھی روشنتری 
ستی به بار آورد، مانند حربه ای بر در کارگران ايجاد کنند تا کارگر آلمانی بتواند بالفاصله از آن شرايط اجتماعی سياسی که سيادت بورژوازی باي

  .ضد خود او استفاده کنند و بالفاصله پس از برانداختن طبقات ارتجاعی در آلمان مبارزه بر ضد خود بورژوازی را شروع کند

سنگری را به دست برای طبقه ی کارگر اين مبارزات بعالوه در خدمت اين قرار دارد که . اين اولين سر خط ھای بحث تئوری انقالب مداوم است
مانيفست در مورد آلمان ميگويد که انقالب در آلمان مانند انقالب فرانسه . آورد تا بورژوازی را سرنگون کند نه اينکه تسليم اھداف بورژوازی شود

مان انقالب بورژوائی تنھا به انقالب آلمان بر متن يک اروپای پيشرفته تر و سرمايه داری شده انجام ميشود و بر عکس انقالب فرانسه، در آل. نيست
  . عنوان مقدمه انقالب پرولتری برای کمونيست ھا مطرح است
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کمونيستھا توجه اساسی خود را به آلمان معطوف ميدارند زيرا آلمان در آستان يک انقالب بورژوازی قرار دارد و اين تحول را در يک "
تری نسبت به انگلستان قرن ھفدھم و فرانسه قرن ھجدھم   به مراتب رشد يافتهتر و يک پرولتاريای شرايط مدنيت اروپايی بطور کلی مترقی

  ."درآمد بالواسطه يک انقالب پرولتاريايی باشد لذا انقالب بورژوازی آلمان ميتواند فقط پيش. انجام خواھد داد

مبارزه برای رفرم  . برای بھبود وضع مبارزه ميکنيمًاين مبنای تاکتيکی است که بعدا لنين به آن ميپردازد و ميگويد ما در ھر نوع مبارزه ای 
نه تنھا مبارزه برای رفرم متناقض با مبارزه برای انقالب کارگری نيست، بلکه ميتواند به عنوان تسمه نقاله آن . آلترناتيو مبارزه برای انقالب نيست

. مونيست ھا در مبارزات روزمره، چه سياسی و چه اقتصادی استاتفاقا راه متشکل کردن و آگاه کردن پرولتاريا در شرکت آگاھانه ک. عمل کند
طبقه کارگر بخشی از جامعه است که در . طبقه کارگر روزمره برای بھبود ساعات کار، سالمت محيط کار و زيست و غيره  در حال مبارزه است

 سوسياليسم بورژوائی تالش دارد که طبقه کارگر را از اشاره کرديم که نوعی از. عرصه ی سياسی نيازمند آزادی ھا و اصالحات دمکراتيک است
اين تالش عبث است زيرا کارگر ھم مانند بخش اعظم جامعه درگير اين مبارزات ميشود، سوال اين است که . شرکت در مبارزات سياسی منع کند

  . پرچم اين درگيری و افق اين درگير چيست

مثال در خطابيه به . يعنی يکسال بعد از انتشار مانيفست، اين پايه تاکتيکی را دقيقتر باز ميکنند، ١٨۴٨مارکس و انگلس در بحثھای حول انقالبات 
ًو البته بعدا در بحثھای .  را جمعبندی ميکند اين بحثھا را جمعبندی و دقيقتر فرموله ميکند١٨۴٨که در آن انقالب ) ٨(کميتۀ مرکزی کمونيستھا 

  .بازھم دقيقتر آنھا را بيان ميکندمربوط به کمون پاريس و ھجده برومر 

منشويک . فرمول بندی منشويک ھا در اين جدل ظاھرا بسيار چپ تر از لنين است. بين لنين و منشويک ھا ميشود اين بحث مبنای جدل جدی
رژوازی قدرت را بگيرد بعد طبقه ی کارگر بايد صبر کند بو. ميگويد که اين انقالب بورژوائی است  و طبقه ی کارگر نبايد حمال بورژوازی شود

در واقع منشويک ھا دو فاز يا دو مرحله را در . نيروھای مولده رشد ميکند و وقتی که مانند آلمان صنعتی شديم وقت انقالب پرولتری فرا ميرسد
ار برای بھبود اوضاع خود انقالب روسيه به رسميت ميشناسند مرحله دمکراتيک يا بورژوائی، که در آن طبقه کارگر وظيفه خاصی جز اعمال فش

. اين ديدگاه مخالف مانيفست است که بحث از عبور بالواسطه پرولتاريا به انقالب سوسياليستی ميکند. ندارد و مرحله سوسياليستی که بعدا ميرسد
  . مخالف تز انقالب مداوم است

اين تز . الب دمکراتيک شرکت کند تا انقالب مداوم اش را پيش ببردلنين بعکس به مانيفست پايبند است و ميگويد طبقه ی کارگر بايد فعاالنه در انق
ميان انقالب . بايد در متن آن اھداف خود را پيش ببرنديعنی کمونيست ھا درگير يک مبارزه سياسی ميشوند که . انقالب مداوم و پيوسته است

. انقالب پرولتری را درجه آمادگی طبقه کارگر تعيين ميکند و بسدرجه نزديکی و دوری به . دمکراتيک و انقالب پرولتری فاصله يا مرحله نيست
دو انقالب به فاصله فوريه و . اگر کمونيست ھا از انقالب دمکراتيک، آنگونه که مانيفست ميگويد، برای آماده کردن طبقه کارگر استفاده کرده باشند

  . ميتواند باشد١٩١٧اکتبر 

  :راف آخر مانيفست توجه کنيمباالخره، در آخر اين بحث بايد به پاراگ

آنھا آشکارا اعالم ميکنند که تنھا از طريق واژگون ساختن ھمه نظام . کمونيستھا عار دارند که مقاصد و نظريات خويش را پنھان سازند"
.  بلرزندبگذار طبقات حاکمه در مقابل انقالب کمونيستی بر خود. اجتماعی موجود، از راه جبر، وصول به ھدف ھای شان ميسر است

  .ولی جھانی را بدست خواھند آورد. پرولتارھا در اين ميان چيزی جز زنجير خود را از دست نميدھند

  !"پرولتارھای جھان متحد شويد
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