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اپوزيسيون مناسبات کمونيست ها با احزاب مختلف   –ادبيات سوسياليستی و کمونيستی   
 متد-توضيح 

کمونيستی ادبيات سوسياليستی و  
سوسياليسِم ارتجاعی  •

فئودالی سوسياليسم  •
بورژوائی سوسياليسم خرده   •
حقيقیسوسياليسم  •

بورژوائیسوسياليسم محافظه کار يا   •
تخيلی  -سوسياليسم و کمونيسم انتقادی  •
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مسيحی   سوسياليسم  –سوسياليسم فئودالی  : سوسياليسِم ارتجاعی   
 اين بود که بر ضد جامعه معاصر      مأموريتشان فرانسه و انگليس بنا به اقتضاء موقع تاريخی خويش      شرافا •

.   اشراف يکبار ديگر از تازه بدوران رسيده منفور شکست خوردند .    بورژوازی هجونامه هايی بنگارند 
 سازند که ديگر در بند منافع خود نيستند و دادخواست آنان           جلوگر اشراف برای جلب شفقت، ميبايستی بظاهر چنين   •

.  بر ضد بورژوازی فقط بخاطر حفظ منافع طبقه استثمار شده است        
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مسيحی   سوسياليسم  –سوسياليسم فئودالی  : سوسياليسِم ارتجاعی   
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.   اشراف يکبار ديگر از تازه بدوران رسيده منفور شکست خوردند .     هجونامه هايی بنگارند ورژوازی
 سازند که ديگر در بند منافع خود نيستند و دادخواست آنان           جلوگر اشراف برای جلب شفقت، ميبايستی بظاهر چنين   •

.  بر ضد بورژوازی فقط بخاطر حفظ منافع طبقه استثمار شده است        
ليات، نيمی قصه گذشته و نيمی تهديد آينده           بدين ترتيب سوسياليسم فئودالی، که نيمی از آن نوحه سرايی، نيمی هز        •

است بوجود آمد     
 انقالبی را بوجود ميآورد نه از اين جهت   پرولتاريای آنها بورژوازی را بيشتر از اين جهت نکوهش ميکنند که وی      •

. را بوجود ميآوردپرولتارياکه بطور کلی   
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 کارگر شرکت ميجويند و در زندگی     به همين جهت هنگام عمل سياسی، در کليه اقدامات جابرانه بر ضد طبقه            •

 زرين و يا مبادله وفا و محبت و آزادگی      سيبهای   طمطراق فرصت را برای جمع کردن      ُپرعادی هم با همه عبارات      
 و عرق را از دست نميدهند    چغندربا منافع حاصله از تجارت پشم گوسفند و   
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 است، سوسياليسم کشيشی نيز دوش بدوش  برميداشته   همانطور که کشيش پيوسته بازو به بازوی فئودال گام       •
  .سوسياليسم فئودالی در حرکت است     
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مگر مسيحيت نيز  .  مسيحی آب و رنگ سوسياليستی داده شود   مرتاضانه هيچ چيز از اين آسانتر نيست که به شيوه  •
ها نکوکاری و مسکنت، زندگی   به ضد مالکيت خصوصی و زناشويی و دولت پيکار نکرده است؟ مگر بجای آن      

 متبرکی ننموده است؟ سوسياليسم مسيحی تنها به مثابه آب      موعظهمجرد و خوار داشتن نفس، رهبانيت و کليسا را  
 .است که کشيشها بر خشم و غضب اشرافيت ميپاشند      
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سوسياليسم خرده بورژوائی  : سوسياليسِم ارتجاعی   

رژوازی جديدی بوجود آمده    در آن کشورهايی که مدنيت معاصر رشد يافته و بسط گرفته است خرده بو •
اين خرده .  بخش مکمل جامعه بورژوازی دائما سير بوجود آمدن خود را طی ميکند بعنوان و -است 

 . و بورژوازی در نوسان استپرولتاريا بورژوازی بين 
...  را عليه بورژوازی گرفته پرولتارياپيدايش نويسندگانی که جانب  ...  در کشورهايی مانند فرانسه،  •

. پديد آمدبورژوابدين ترتيب بود که سوسياليسم خرده . امری طبيعی بود
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. پديد آمدبورژوابدين ترتيب بود که سوسياليسم خرده . امری طبيعی بود
 فراوان توانسته است تضادهای موجود در مناسبات توليدی معاصر  بصيرتی و تيزبينی اين سوسياليسم با •

 اضافه اثرات مخرب توليد ماشينی و تقسيم کار، تمرکز سرمايه و مالکيت ارضی،  ... را درک نمايد و  
 توليد، عدم تناسب فاحش مرج، هرج و پرولتاريا  و دهقان، فقر   بورژوا، زوال ناگزير خرده بحرانها توليد، 

اب و رسوم سابق و مناسبات  توزيع ثروت، جنگهای خانمانسوز صنعتی ملتها با يکديگر، منسوخ شدن آد   
 . مبرهن سازد انکارناپذيری کهن خانوادگی و مليتهای قديم را با شيوه   
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اب و رسوم سابق و مناسبات  توزيع ثروت، جنگهای خانمانسوز صنعتی ملتها با يکديگر، منسوخ شدن آد   
 . مبرهن سازد انکارناپذيری کهن خانوادگی و مليتهای قديم را با شيوه   

 کهن توليد و مبادله و به همراه آن وسائل ولی از نظر مضمون مثبت خود، اين سوسياليسم سعی دارد با •
 معاصر توليد و مبادله را از  وسائلکه مناسبات قديمی مالکيت و جامعه کهن را بار ديگر احياء نمايد و يا آن      

 توليد منفجر شده  وسائل که قبال بوسيله اين مالکيتیراه جبر و زور بار ديگر در چهارچوب مناسبات کهن    
در هر دو حالت اين سوسياليسم، در عين حال، هم ارتجاعی    . و ناچار ميبايستی هم منفجر شود بگنجاند      

.است و هم تخيلی
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سوسياليسم حقيقی يا سوسياليسم آلمانی   : سوسياليسِم ارتجاعی   
 و کل ادبيات کمونيستی فرانسه را  پرولتاريا سوسياليسم حقيقی تالشی بود برای سوسياليسم بدون نياز به    [

]. تکاند پرولتراز عنصر 
 جامعه واقعی   درباره يک باالن  فارغ  خيالبافی   برای اين ادبيات ميبايستی فقط چيزی شبيه به   ]سوسياليسم [

.تحقق يافتن ماهيت انسانی بنظر آيد  و درباره 
مثال در ذيل انتقاد فرانسوی از مناسبات   . بدين معنی که اباطيل فلسفی خود را در َظهر متن فرانسه نوشتند 

:  و در ذيل انتقاد فرانسوی از دولت بورژوازی نوشتند "بشری خود جدا شدن ماهيت   از": پولی نوشتند
.الخ و "تجريدی  سلطه کل الغاء "

 سوسياليسم "، "عمل فلسفه" فلسفی ذيل تئوريهای فرانسوی را بنام لفاظيهای  آنان اين عمل گنجاندن  
. کردندتعميد و غيره "سوسياليسم فلسفی بنياد  "، "سوسياليسم  آلمانی دانش"، "حقيقی  

و از .  کمونيستی فرانسوی بکلی ماهيت واقعی خود را از دست داد -بدين ترتيب ادبيات سوسياليستی  
 مطمئن آلمانها  ، ديگر مظهر مبارزه طبقه ای عليه طبقه ديگر نبود  آلمانهاآنجايی که اين ادبيات در دست  

 قرار گرفته اند و بجای نيازمنديهای حقيقی از نيازمندی به      "فرانسوی بودن يکطرفه"بودند که مافوق  
 يعنی انسانی که متعلق به هيچ  از منافع ماهيت بشری و انسانها بطور کلی   پرولتاريابجای منافع    حقيقت و  

سمان مه آلود پندارهای فلسفی  طبقه ای نيست و اصوال فی الواقع موجود نيست بلکه تنها هستی او در آ  
.متصور است، دفاع مينمايند    
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سوسياليسِم محافظه کار يا  سوسياليسم بورژوائی    

امعه بورژوازی را تأمين  قسمتی از بورژوازی مايل است دردهای اجتماعی را درمان کند تا بقاء ج   
.نمايد  

 جمعيتهای خيريه، اعضای   بانيان  ، مصلحين طبقه کارگر،  انساندوستان   ، نوعپروران، اقتصاديون 
 مجامع منع مسکرات و اصالح طلبان خرده پا از همه رنگ و  مؤسسيسانجمنهای حمايت از حيوانات،    
 سيستمهای تمام و کمالی در   بصورت حتی بورژوااين سوسياليسم . قماش، به اين دسته تعلق دارند 

.ميآمد  
 ميخواهند شرايط حيات جامعه معاصر را حفظ کنند ولی بدون مبارزات و     بورژوا سوسياليستهای  

آنها ميخواهند جامعه موجود را حفظ کنند ولی بدون عناصری    .  که ناگزير از آن ناشی ميشودمخاطراتی  
.  ميخواهند پرولتاريا آنها بورژوازی را بدون . که آن را انقالبی کرده و شيرازه اش را از هم ميپاشد 

 اين بورژواسوسياليسم  .  بهترين عوالم ميپنداردطبيعتا، حکمرواستبورژوازی عاَلمی را که در آن 
هنگامی که اين سوسياليسم   .  يک سيستم تمام و يا نيمه کاره ای در ميآورد بصورتپندار تسليت بخش را 

 در جامعه کنونی همچنان باقی     پرولتاريادر واقع توقع وی فقط آنست که ...  دعوت ميکند پرولتاريا از 
.د بماند ولی انديشه های کينه آميز خود را درباره اين جامعه بدور افکن   
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سوسياليسِم محافظه کار يا  سوسياليسم بورژوائی    
لی است، ميکوشيد تا در طبقه نوع دومی از اين سوسياليسم، که کمتر سيستماتيک و منظم ولی بيشتر عم 

يد که برای طبقه کارگر فالن و يا  کارگر نسبت به هر جنبش انقالبی نظرياتی منفی تلقين کند و اثبات نما 
و . سبات اقتصادی مفيد است   بهمان اصالحات سياسی سودمند نيست بلکه تنها تغيير شرايط مادی و منا    

سبات توليدی بورژوازی، که تنها   اما مقصود اين سوسياليسم از تغيير شرايط مادی به هيچ وجه الغاء منا  
ر اساس مناسبات توليدی  از طريق انقالب عملی شدنی است، نميباشد، بلکه مقصد اصالحات اداری ب   

د و در بهترين در نتيجه، در روابط بين سرمايه و کار مزدوری هيچ تغييری وارد نميکن  . موجود است
ادی دولت بورژوازی  حاالت، جز کاستن از مصارف سيادت بورژوازی و ساده تر کردن امور اقتص   

.عمل ديگری صورت نميدهد 
 از سخنوری مبدل وجهی ميشود که به جلوگرسوسياليسم بورژوازی تنها زمانی با چهره برازنده خود  

 بسود!  طبقه کارگر؛ زندانهای انفرادی بسود!  طبقه کارگر؛ حمايت گمرکی  بسود! آزادی بازرگانی . گردد
.اين است آخرين و تنها سخن جدی سوسياليسم بورژوازی   ... طبقه کارگر
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مناسبات کمونيستها با احزاب مختلف اپوزيسيون 

 و منافع طبقه کارگر مبارزه ميکنند هدفها کمونيستها برای رسيدن به نزديکترين  •
. ايندولی در عين حال در جريان جنبش کنونی از آينده نهضت نيز مدافعه مينم

ال به حزب  در فرانسه کمونيستها، در مبارزه با محافظه کاران و بورژوازی راديک  •
سوسياليست دمکرات گرويده اند،   

ميکنند  حمايت راديکالها در سوئيس کمونيستها از •
راه  در آلمان حزب کمونيست، تا زمانی که بورژوازی روش انقالبی دارد، هم   •

 و مالکين فئودال و خرده بورژوازی ارتجاعی گام   مستبدهبورژوازی بر ضد سلطنت 
برميدارد 

سياسی  خالصه کمونيستها همه جا از هر جنبش انقالبی بر ضد نظام اجتماعی و  •
.موجود، پشتيبانی ميکنند

 دمکراتيک همه احزب سرانجام، کمونيستها همه جا برای نيل به اتحاد و توافق  •
.کشورها ميکوشند
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مناسبات کمونيستها با احزاب مختلف اپوزيسيون 
 در مورد تضاد خصمانه بين   ولی حزب کمونيست حتی لحظه ای هم از اين غافل نيست که حتی المقدور،  •

وانند ، شعور و آگاهی روشنتری در کارگران ايجاد کند تا کارگران آلمانی بت  پرولتاريا بورژوازی و 
ار آورد مانند حربه ای بر ضد   بالفاصله از آن شرايط اجتماعی و سياسی که سيادت بورژوازی بايستی بب     

ن، مبارزه بر ضد خود بورژوازی را  خود او استفاده کنند و فورا پس از برانداختن طبقات ارتجاعی در آلما     
 .شروع نمايند  

، بدون وابستگی به اين که شکلی کم يا بيش رشد يافته مسأله مربوط به مالکيت راآنها در تمام اين جنبشها   •
. تلقی ميکنند  مسأله اساسی جنبش بعنوانبخود گرفته باشد،  
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مناسبات کمونيستها با احزاب مختلف اپوزيسيون 
 در مورد تضاد خصمانه بين   ولی حزب کمونيست حتی لحظه ای هم از اين غافل نيست که حتی المقدور،  •

وانند ، شعور و آگاهی روشنتری در کارگران ايجاد کند تا کارگران آلمانی بت  پرولتاريا بورژوازی و 
ار آورد مانند حربه ای بر ضد   بالفاصله از آن شرايط اجتماعی و سياسی که سيادت بورژوازی بايستی بب     

ن، مبارزه بر ضد خود بورژوازی را  خود او استفاده کنند و فورا پس از برانداختن طبقات ارتجاعی در آلما     
 .شروع نمايند  

، بدون وابستگی به اين که شکلی کم يا بيش رشد يافته مسأله مربوط به مالکيت راآنها در تمام اين جنبشها   •
. تلقی ميکنند  مسأله اساسی جنبش بعنوانبخود گرفته باشد،  

آنها آشکارا اعالم ميکنند که تنها از . کمونيستها عار دارند که مقاصد و نظريات خويش را پنهان سازند   
بگذار .  ميسر استهدفهايشان    طريق واژگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود، از راه جبر، وصول به   

 در اين ميان چيزی جز زنجير خود را پرولتارها . طبقات حاکمه در مقابل انقالب کمونيستی بر خود بلرزند   
.ولی جهانی را بدست خواهند آورد  . از دست نميدهند 

 ! جهان متحد شويد     پرولتارهای
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معرفی: ١جلسه 
اهميت مانيفست حزب کمونيست  •
اين جلسات تنها معرفی بحث است  •
:مراجع•

مانيفست حزب کمونيست  :  انگلس  –مارکس –
يک دنيای بهتر    : منصور حکمت –
تاريخ انقالب فرانسه  –
تاريخ انقالب آمريکا  –
درباره مساله يهود   :  مارکس–
فقر فلسفه    :  مارکس–
هاخطابيه به کميته مرکزی اتحاديه کمونيست    : مارکس–
 : انگلس  –آرشيو عمومی مارکس –
 archive.net-http://marxengels.public
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خسته نباشيد 


