
  ی سوسياليستی حقايق ساده
  
  ل الفارگوئپ

  
  دهد؟ ولی اگر اربابان نباشند چه کسی به من کار می: کارگر

که برای اين . شود؛ بگذاريد که آن را بشکافيم ست که به مراتب از من پرسيده می اين سؤالی: سوسياليست
  .خامالت، و مواد آ يک کارگاه، ماشين: باشند شود، سه چيز الزم می کاری انجام

  .درست: ک
  د؟نساز چه کسانی کارگاه را می: س
  .ايانـّبن: ک
  سازند؟ را میآالت   ماشينچه کسانی: س
  .مهندسان: ک
 و چه ؟چيدند ،ريسند می چه کسانی پشمی را که همسرتان ؟کاشتند ،سيدير ای را که شما می چه کسانی پنبه: س

   کردند؟ریحفا ،کوبيدن را که پسرتان بر سندان عدنیمفلزات کسانی 
  . کارگرانی همانند خودم–ها، معدنچيان  ، چوپانکشاورزان: ک
توانيد کار کنيد که تعدادی ديگر از کارگران نقدًا به شما  ، همسرتان، و پسرتان فقط زمانی می شماپس: س

  .اند  کردهرضهعآالت، و مواد خام  ماشينها،  ساختمان
  .ببافم چيت دستگاه بافندگیه و توانم بدون پنب بلی، همينطور بوده؛ من نمی: ک
آيا شما .  استزن شخم، مهندس، اـّبنکه لدهد، ب دار يا ارباب نيست که به شما کار می پس اين سرمايهخوب : س
  ؟ است کردهفراهمرا نياز داريد برای کارتان که شما اشياء  که ارباب شما چگونه تمامی دانيد می
  . آنها را خريده استارباب: ک
   اين پول را به او داد؟چه کسی: س
  .هيک ميليونر شد الاح .هرسيدارث به او  پول ک مقدارپدرش ياز . دانم من چه می: ک
   است؟بدست آوردهی پنبه  التش و ريسندگی آاشينم کار با ها را به خاطر اين ميليونآيا او : س
  . را بدست آورده استهايش باشد که ميليون از طريق به کار کشيدن ما می.  استکم خيلیامکانش : ک
کنند صرفًا  آنان که کار می. باشد  پولدار شده است؛ آن تنها راه ثروتمند شدن میولگردیپس او از طريق : س

مکارتان کار ولی، به من بگو، که اگر شما و کارگران ه. زنده بمانندبتوانند با آن  که درآمد دارندبه آن اندازه 
  خورد؟ را نمیاش  د، حشرات پنبهز ان زنگ نمیآالت اربابت ماشين، آيا کرديد نمی
  .اگر ما کار نکنيم همه چيز درون کارگاه داغان و خراب خواهد شد: ک
  .کنيد  مینگهداریود خکار برای ی  الزمه و مواد خام آالت ماشيناز ، با کار کردنتان شما نتيجتًا: س
  .ده بودمرکن؛ من هيچگاه فکر اين را اين درست است: ک
  ؟گذرد، هست آنچه در کارگاهش میب قاربابتان مراآيا : س
هايش  دستشايد ولی از ترس اينکه . زند تا ما را در هنگام کار ببيند نه چندان؛ او روزانه يک گشتی می: ک

کنند، اربابان  کار میارگاه ريسندگی، که همسر و دخترم کدر . وردآ هايش بيرون نمی جيباز د آنها را کثيف شو
کند،   که پسرم در آن کار میی ذوب فلزی کارخانهدر . باشند شوند، با وجود اينکه چهار نفر می نمیهيچگاه ديده 

 با مسئوليتشرکت «شان در  هيشوند، بلکه شناخته نيز نيستند، حتی سا اربابان نه فقط که هيچگاه ديده نمی
، ما انک پس انداز داشته باشيمن پانصد فرفرضًا شما و م. شود ه بوده، ديده نمیناخ، که صاحب کار١»دمحدو
  .توانيم يک سهم در کارگاه بخريم، و يکی از اربابان بشويم، بدون اينکه هيچگاه پايمان را در آنجا بگذاريم می
 در يا و؟ کند نظارت می و ادارهامور را در اين محل که به اين اربابان سهامدار متعلق بوده پس چه کسی : س
آن  که باشند، يا به ندرت حاضرند اه حاضر نمیب دارد، از آنجايی که اربابان هيچگود کارگاه شما که يک ارباخ

  توان آورد؟ به حساب نمیرا 
  .ران و سرکارگرانيمد: ک
اند؛ اگر اين   را ساخته، و مواد خام را توليد کردهآالت ماشينولی اگر اين کارگرانند که کارگاه را ساخته، : س

کنند، پس  ند، و مديران و سرکارگران که کار را هدايت میسازمکن م را آالت نماشيکارگرانند که تداوم کار 
  دهد؟ ارباب چه کاری را انجام می

  !کردن  استخارهبه جزءهيچ چيز، : ک
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توانستيم که اربابان را به بدون بليط برگشت به آنجا  ماه موجود بود، ما میکره اگر راه آهنی از اينجا تا : س
آيا شما . می يافت هی پسرتان، مانند سابق ادام ی همسرتان، قالبسازی ی شما، ريسندگی بافندگیکار بفرستيم، و 

  به جيب زده چقدر بود؟دی که اربابتان در سال اخير دانيد که سو می
  . باشدبايست که صد هزار فرانک بدست آورده کنيم که او می ما محاسبه می: ک
  گرفته است؟کار بچه  ب، مرد ودادی کارگر، زنعاو چه ت روی هم رفته: س
  .صد نفر: ک
  گيرند؟ حقوق میچه مقدار آنان : س
  .حساب کنيمهم های مديران و سرکارگران را  به طور متوسط صد فرانک، وقتی که حقوق: ک
بخور و  طوری هالبته برند، يگ  میمزدکنند روی هم صد هزار فرانک  پس صد کارگری که در کارگاه کار می: س
اين دويست هزار فرانک از . زند  به جيب میبدون انجام کاریحالی که اربابتان صد هزار فرانک را ، در نمير
  ؟آمدهکجا 
  .نديدم» فرانک«ه نيامد، من هيچوقت باران از آسمان ک: ک
 و به عالوه، صد هزار اند  کردهقوق خود را ايجادحباشند که صد هزار فرانک  ين کارگران اين کارگاه میا: س

  .است آالت استفاده کرده  ماشين سود ارباب را، که بخشی از آن را برای خريدفرانک
  .تواند انکار کند اين را کسی نمی: ک
 اين .کند  جديد میآالت ماشينی  ريداریختوليد کرده که ارباب صرف باشند که پول را  ارگران میاين ک پس :س

 ارباب در کجا نقش پس .دننک می که توليد را هدايت ود شما بوده،خان مزدی مانند گمديران و سرکارگران، برد
  ؟خورد قرار دارد؟ او به چه دردی می

  .خورد به درد استثمار کارگر می: ک
  .استروشنتر و دقيقتر خيلی  اين .خورد  می کارگرغارتبه درد بگوييد، که : س
  

  
  

  . منتشر شد» سوسياليست «  در نشريه١٩٠٣ سال  سپتامبراين مقاله در: منبع
  .١٣٨٢امين کاظمی، خرداد : ترجمه
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او در زمان کودکی همراه با .  در شهر سانتياگو در کوبا بدنيا آمد١٨۴٢در سال ) Lafargue(پوئل الفارگ 
ی  غول به تحصيل رشتهی خود به فرانسه مهاجرت کرده، و پس از تحصيالت ابتدايی، در آنجا مش خانواده

. شروع کرد» پرودون«ی نخست به عنوان يک آنارشيست طرفدار  لههفعاليت سياسی خود را در و. پزشکی شد
ی فرانسه در بين الملل اول بود با مارکس و انگلس آشنا شده و پس از  ی جنبش کارگری ولی زمانی که نماينده

کس، دومين دختر مارکس، ازدواج کرده و از آن پس  با لورا مار١٨۶٨در سال . نظر مارکس شد مدتی هم
  .شد، شروع شد ی انگلس پشتيبانی می های مالی  آنان، که با کمکای فعاليت مشترک سياسی چندين دهه

  
 در جنبش ١٨۶١او در سال . بود» حزب کارگران فرانسه«الفارگ يکی از بنيانگذاران جناح مارکسيست 

های تشکيالتی و آژيتاسيونی خود را در   فعاليت١٨٧٠-٧١های  در سال. جمهوری خواهی شرکت داشت
در اسپانيا . ادامه داده و پس از شکست کمون پاريس به اسپانيا پناه برد) در فرانسه(شهرهای پاريس و بوردو 

پس از . بين الملل اول مبارزه کرده و در نهايت در لندن سکانت يافت» شورای عمومی«ش ـبرای پيشبرد َم
الفارگ بر . به يک سال زندان محکوم شد) ١٨٩١، در سالFourmis(» فورميس« ماه مه خونين روز اول

  .مبارزه کرده و مدافع حقوق زنان بود» ميلرانديزم«عليه رفرميزم و 
  

حق «الفارگ سخنران مؤثری بوده و آثار متعددی در مورد مارکسيزم انقالبی، منجمله اثر فکاهی و مشهور 
، پس از اينکه لورا و او به ١٩١١در سال . ، را نگاشت»تکامل مالکيت، منشاء و «نين ، و همچ»تنبل بودن

ی کارگر، جنبشی که کل زندگيشان را به  ی طبقه اين نتيجه رسيدند که ديگر چيزی برای احداء به جنبش انقالبی
  .آن مديون کرده بودند، نداشتند، خود کشی کردند

  


