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٢  
  پرولتاريا و کمونيست ها

  
  رابطه ی کمونيست ها با پرولتارها بطور کلی از چه َجَنمی است؟

کمونيسEEت هEEا در مقابEEل سEEاير احEEزاب طبقEEه ی کEEارگر حEEزب جداگانEEه ای تشEEکيل               

     .نمی دهند

  .آنان منافعی جدا و جداگانه از پرولتاريا، بطور کلی، ندارند

از خEEود بوجEود نمEEی آورنEEد تEا بوسEEيله آن نهضEEت    ∗∗آنEان هيچگونEEه اصEول افتراقEEی  

  .پرولتاريا را شکل داده، قالب گيری بکنند

       تنهEEا دو نکتEEه ی زيEEر کمونيسEEت هEEا را از سEEاير احEEزاب طبقEEه ی کEEارگر مشEEخص       

  :می کند

 کمونيست ها در مبارزات ملی پرولتارهEای کشEورهای مختلEف، منEافع مشEترک               -١ 

          مEEEام مليEEEت هEEEا، خاطرنشEEEان کEEEرده، آن را جلEEEوه گEEEر  کEEEل پرولتاريEEEا را، صEEEرفنظر از ت 

  . می سازند

 در مراحEEل مختلEEف کEEه مبEEارزه ی طبقEEه ی کEEارگر بEEا بEEورژوازی، در طEEول رشEEد   -٢

خEEEود، بايEEEد از آن بگEEEذرد، کمونيسEEEت هEEEا هميشEEEه و در همEEEه جEEEا از منEEEافع نهضEEEت،     

  .بطورکلی، جانبداری می کنند

يعنEی در عمEل، پيشEرفته تEرين و عEزم جEزم       به همEين دليEل کمونيسEت هEا از يکسEو،       

کرده ترين بخEش احEزاب طبقEه ی کEارگر هEر مملکEت را تشEکيل مEی دهنEد، و در واقEع               

بخشی هستند که همه ی آن ديگران را به حرکت در می آورند؛ و از سوی ديگر، يعنی 
                                                 
∗∗  Sectarian 
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از ديEEدگاه نظEEری، آنEEان نسEEبت بEEه تEEوده ی عظEEيم پرولتاريEEا ايEEن امتيEEاز را دارنEEد کEEه         

وشEEنی، مسEEير حرکEEت، شEEرايط، و نتEEايج نهEEائی و کلEEی نهضEEت پرولتاريEEا را درک              بر

  .می کنند

هدف فوتی و فوری کمونيست ها همان است کEه همEه ی احEزاب پرولتاريEائی ديگEر                   

متشEEکل کEEردن پرولتاريEEا در قالEEب يEEک طبقEEه، سEEرنگون کEEردن سEEيادت         : نيEEز دارنEEد 

  .لتاريابورژوازی، و تسخير قدرت سياسی بوسيله ی پرو

نتيجه گيری های نظری کمونيست ها به هيچوجه مبتنEی بEر عقايEد و اصEولی نيسEت         

  .که اين يا آن به اصطالح مصلح جهانی کشف و يا اختراع کرده باشد

کمونيسEEت هEEا، بطEEور عمEEومی، مناسEEبات واقعEEی ناشEEی از يEEک مبEEارزه ی طبقEEاتی       

         Eر چشEت در برابEه درسEاريخی را، کEان دارد،   موجود، و ناشی از نهضتی تEا جريEمان م

از بين بردن روابط موجود مالکيت بهيچوجEه از ويژگEی هEای    . انحصارًا، بيان می کنند 

  .بارز کمونيسم نيست

تمام روابط مالکيت در گذشته، مدام دستخوش تغيير تEاريخی ناشEی از دگرگEونی در                 

  .شرايط تاريخی بوده است

  .د مالکيت بورژوائی ملغی کردمالکيت فئودالی را به سو) ١٣(مثًال انقالب فرانسه

ويژگEEی بEEارز کمونيسEEم، از بEEين بEEردن مالکيEEت بEEه معنEEای اعEEم نيسEEت، بلکEEه انهEEدام    

لکEEن، مالکيEEت خصوصEEی جديEEد بEEورژوائی، تجلEEی نهEEائی و   . مالکيEEت بEEورژوائی اسEEت

کاملترين جلوه گاه دستگاه توليد و تملEک توليEدات اسEت، کEه بنوبEه ی خEود مبتنEی بEر           

  .تکی بر استثمار گروهی عظيم بدست گروهی قليل استتخاصم طبقاتی و م

: از اين ديدگاه، نظريه ی کمونيست ها را می توان در اين عبارت کوتاه خالصه کرد

  .الغاء مالکيت خصوصی

ما کمونيست ها را مالمت کرده اند که می خواهيم حEق کسEب مالکيEت خصوصEی را                

، مالکيتی که مEی گوينEد زيEر بنEای     لغو کنيم، مالکيتی که نتيجه ی کار خود انسان است    

  .تمام آزادی، فعليت و استقالل شخصی است
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آيEا  ! مالکيتی که حاصل دسترنج خود شEخص و حاصEل عEرق جبEين و کEديمين باشEد             

غرض شما مالکيت صنعتگر خرده پا، روستائی خرده پا، و آن شکل مالکيتی است که 

          Eالکيتی نيEدارد؛     پيش از مالکيت بورژوائی وجود داشت؟ چنين مEردن نEاء کEه الغEازی ب

چرا که رشد صنعت تا حد زيادی اين مالکيت را به اين زودی از بين بEرده، يEا روزانEه       

  . بردی هنوز هم از بين م

  و يا اينکه غرض مالکيت خصوصی جديد بورژوائی است؟

کEار مزدگيEر   . آيا کار مزدگيEر بEرای کEارگر مEالکيتی ايجEاد مEی کنEد؟ نEه حتEی ذره ای            

جEEاد مEEی کنEEد؛ يعنEEی نEEوعی مالکيEEت کEEه کEEار مزدگيEEر را اسEEتثمار مEEی کنEEد، و     سEEرمايه اي

نمی تواند افزايش يابد جEز بشEرط ايجEاد ذخيEره جديEدی از کEار مزدگيEر بEرای اسEتثمار                   

مالکيت، در شکل کنونی اش، مبتنی بEر تخاصEم سEرمايه و کEار مزدگيEر اسEت       . تازه تر 

  .بيائيد طرفين اين تخاصم را بررسی کنيم

ايه دار بEEودن نEEه تنهEEا بEEه معنEEی داشEEتن مEEوقعيتی اسEEت مطلقEEًا شخصEEی؛ بلکEEه    سEEرم

سرمايه محصولی است جمعی و تنها با عمل . عبارتست از موقعيتی اجتماعی در توليد

متحد بسياری از افراد اجتماع، و حتی در تحليل نهائی، تنها بEا عمEل متحEد تمEام افEراد                 

  .اجتماع، به حرکت می افتد

  . سرمايه، قدرتی خصوصی نيست، بلکه قدرتی اجتماعی استبه همين دليل،

به همين دليل، موقعيکه سرمايه تبديل به مالکيت مشترک، يعنی مالکيت تمام افEراد     

اجتمEEEاع مEEEی شEEEود، مالکيEEEت خصوصEEEی بوسEEEيله ی آن تبEEEديل بEEEه مالکيEEEت اجتمEEEاعی           

يعنEEی مالکيEEت  تنهEEا صEEبغه ی اجتمEEاعی مالکيEEت اسEEت کEEه تغييEEر مEEی يابEEد؛   . نمEEی گEEردد

  .ی طبقاتی خود را از دست می دهد صبغه

  .بيائيد حاال بپردازيم به کار مزدگير

بهEای متوسEEط کEار مزدگيEEر عبارتسEت از حEEداقل دسEتمزد، يعنEEی آن مقEدار وسEEيله ی      

. معاشی که مطلقًا برای زندگی بخور و نمير کارگر به عنوان يک کارگر ضرورت دارد         

مزد بگيEEر از طريEEق کEEار خEEود بدسEEت مEEی آورد، فقEEط   بEEه همEEين دليEEل آنچEEه کEEارگر دسEEت 
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کافيست تا او به زندگی بخور و نمير خود ادامEه داده، همEان زنEدگی را دوبEاره بوجEود            

مEEا بهيچوجEEه قصEEد نEEداريم ايEEن مالکيEEت خصوصEEی محصEEول کEEار را لغEEو کنEEيم،      . آورد

از خود مالکيتی که برای حفظ و تکثير زندگی بشر بوجود آمده، و هيچ نوعی مازادی              

آنچEEEه کEEEه مEEEا           . بجEEEای نمEEEی گEEEذارد تEEEا بوسEEEيله ی آن از کEEEار ديگEEEران سEEEواری بگيEEEرد  

می خواهيم لغو بکنيم صبغه ی فالکت بار اين مالکيت است، که طبق آن کارگر زنEدگی            

کند تا فقط بر مقدار سرمايه بيفزايد، و فقط تا آنچه کEه منEافع طبقEه حEاکم  اقتضEاء               ی  م

  .زندگی می يابدمی کند، اجازه ی 

در . در جامعه ی بEورژوائی کEار زنEده فقEط وسEيله ايسEت بEرای افEزايش کEار متEراکم            

جامعEه ی کمونيسEتی کEEار متEراکم وسEEيله ای نيسEت جEEز بEرای گسEEترش دادن، غنEی تEEر       

  .کردن و باال بردن سطح زندگی کارگر

 بEEه همEEين دليEEل در جامعEEه ی بEEورژوائی، گذشEEته بEEر حEEال حEEاکم اسEEت، در جامعEEه ی   

در جامعEه ی بEورژوائی سEرمايه مسEتقل اسEت و            . کمونيستی حال بر گذشته حاکم است     

  .فرديت دارد، در حاليکه انسان زنده تابع است و فاقد فرديت

و حEق  ! و تازه بورژواها، الغاء چنين اوضاعی را، الغEاء فرديEت و آزادی مEی نامنEد      

ئی، استقالل بورژوائی، آری، بدون ترديد، غرض همان الغاء فرديت بورژوا   . هم دارند 

  !و آزادی بورژوائی است

تحت شرايط کنونی توليد بورژوائی، غرض از آزادی عبEارت اسEت از تجEارت آزاد،           

  .و خريد و فروش آزاد

. ولی اگر خريد و فروش از بين برود، خريد و فEروش آزاد نيEز از بEين خواهEد رفEت          

" لمEEات گسEEتاخانه ی ک"ايEEن حEEرف و سEEخن در بEEاره ی خريEEد و فEEروش آزاد و تمEEام       

 البته در صورتی  -بورژوازی ما، بطور کلی، در باره ی آزادی، فقط موقعی معنی دارد           

 که وضع را با خريد و فروش محدود و تجار زنجير شده ی -که معنائی هم داشته باشد

قرون وسطی مقايسه کنيم، ولی اگر اين خريEد و فEروش را بEا الغEاء خريEد و فEروش و        
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ژوائی توليد و الغاء خود بEورژوازی، بطريقEه ی کمونيسEتی، مقايسEه       الغاء شرايط بور  

  .بکنيم، ديگر برای آن معنائی مترتب نخواهد بود

ولی در . شما از اين قصد ما برای از بين بردن مالکيت خصوصی بوحشت افتاده ايد

همين جامعه ی موجود شما، مالکيت خصوصی برای ُنه دهم جمعيت هم اکنون از بEين      

ست؛ وجود اين مالکيت در دست گروهی قليل، تنها بدليل عدم وجود آن در دست رفته ا

به همين دليل، در واقع شما ما را مالمت می کنيد که ما قصEد        . آن ُنه دهم جمعيت است    

داريEم شEکلی از مالکيEت را ازميEEان بEرداريم کEه تنهEا شEEرط الزم بEرای وجEود آن، عEEدم         

  . اجتماع استوجود هر نوع مالکيت برای اکثريت عظيم

. در يک کالم، شما ما را مالمت می کنيد که ما می خواهيم مالکيت شما را لغEو کنEيم       

  .آری، ما دقيقًا همين قصد را داريم. و همينطور هم هست

از آن لحظEEه کEEه ديگEEر نتEEوانيم کEEار را بEEه سEEرمايه، پEEول، اجEEاره، و يEEا بEEه نيEEروی         

 ای که ديگر نتوانيم مالکيت فEردی را  اجتماعی قابل انحصار تبديل کنيم، يعنی از لحظه 

به مالکيت بورژوائی و سرمايه بدل کنيم، باری از همان لحظه، شما می گوئيد، فرديت 

  .از ميان رفت

کسی جز آن بورژوا، " فرد"به همين دليل شما بايد اعتراف کنيد که غرض شما از          

 را از ميEان  براستی هم که بايEد ايEن شEخص   . کسی جز آن مالک طبقه ی متوسط نيست       

  .برد و ديگر نگذاشت پيدايش بشود

کمونيسم هيچکس را از قدرت تملک محصوالت اجتماع محروم نمی کند؛ بلکه تنهEا      

کاری که می کند اين است که او را از مقيد کردن کار ديگران از طريق چنين مEالکيتی             

  .باز می دارد

وقف شده و تنبلی معترض شده اند که در صورت الغاء مالکيت خصوصی، کارها مت 

  .جهانی بر همه حاکم خواهد شد

هEا   با اين فرضEيه، پEس بايEد جامعEه ی بEورژوائی، بEه علEت تنبلEی مطلEق اش، مEدت              

پيش منقرض شده باشد؛ چرا که آن عده از افراد جامعه ی بورژوائی که کار می کنند،  
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                  Eی کننEار نمEد، کEی آورنEن  . دچيزی بدست نمی آورند؛ و آنهائی که همه چيز بدست مEاي

اعتراض، يکجا، بيان همان تکرار مکررات است که موقعيکه سرمايه ديگر نباشد کار 

  .مزدگير هم ديگر نخواهد بود

تمام اعتراضاتی که به شيوه ی کمونيستی توليد و مالکيت محصوالت مادی صورت 

گرفته، عينًا عليه شيوه های کمونيستی توليد و مالکيت محصوالت فکری نيز صEورت     

بهمانگونEه کEه از نظEر بEورژوا، ناپديEد شEدن مالکيEت طبقEاتی متEرادف بEا                 .  است گرفته

ناپديد شدن خود توليد است، از نظر او ناپديد شدن فرهنگ طبقاتی، با ناپديد شEدن کEل    

  .فرهنگ يکسان است

فرهنگی که بورژوازی بر سر انهدام آن نوحه سر می دهد، برای اکثريت عظيم تنها 

  .ست تا انسان چون ماشين عمل کندبه منزله ی آموزشی ا

ولی تا زمانی که شما با گز عقايد بورژوائی خود پيرامون آزادی، فرهنEگ و قEانون       

و غيEEره، انديشEEه ی مEEا در بEEاره ی الغEEاء مالکيEEت بEEورژوائی را مEEی سEEنجيد، بEEا مEEا           

همان عقايEد شEما، زائيEده ی شEرايط توليEد بEورژوائی شEما و مالکيEت            . جروبحث نکنيد 

ی است؛ بEه همانگونEه کEه فلسEفه ی قEوانين شEما چيEزی جEز اراده ی طبقEه ی               بورژوائ

شما نيست که بدل به قEانونی بEرای همگEان شEده، اراده ای کEه صEبغه و جهEت اساسEی          

  .آنرا شرايط اقتصادی حيات طبقه ی شما تعيين کرده است

شما در اين تصEور واهEی خودپسEندانه کEه مجبورتEان مEی کنEد شEکل هEای اجتمEاعی                  

روابطی تاريخی که بر اثر پيشرفت (ی از شيوه ی کنونی توليد، و شکل مالکيت را ناش

بدل به قوانين ابEدی طبيعEت و منطEق بکنيEد، بEاری در          ) توليد پديدار و ناپديد می شوند     

.  شما، با هر طبقه ی حEاکمی کEه پEيش از شEما آمEده، شEريک هسEتيد              -اين تصور واهی  

EEEت کهEEEين در مالکيEEEه رأی العEEEما بEEEه شEEEودالی آنچEEEت فئEEEه در مالکيEEEد و آنچEEEی بينيEEEن م         

می پذيريد، وقتی که به مEورد خودتEان و شEکل بEورژوائی مالکيEت مEی رسEد، البتEه از                   

  .پذيرفتنش احتراز می کنيد
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حتEEی راديکEEال تEEرين افEEراد بEEه محEEض شEEنيدن ايEEن پيشEEنهاد ُکفرآميEEز  ! الغEEاء خEEانواده

  .کمونيست ها، بدل به يک پارچه آتش می شوند

خEEانواده ی کنEEونی، ايEEن خEEانواده ی بEEورژوائی، بEEر چEEه اساسEEی بنيEEان شEEده اسEEت؟     

اين خانواده، در پيشرفته ترين شکلش، فقط در ميان . براساس سرمايه و نفع شخصی    

لکEEن ايEEن وضEEع امEEور، مکمEEل خEEود را، در عEEدم وجEEود عملEEی  . بEEورژوازی وجEEود دارد

  .ی کندخانواده بين پرولتارها، و نيز فحشاء عمومی پيدا م

خانواده ی بورژوائی، وقتيکه مکملش از بEين رفEت، خEود بEه خEود از ميEان خواهEد                 

  .رفت؛ و با زوال سرمايه هر دو زوال خواهند يافت

آيا به ما حمله می کنيد که ما مEی خEواهيم بEه اسEتثمار فرزنEدان بوسEيله ی پEدران و            

  .مما به اين جنايت اعتراف می کني. مادران خاتمه دهيم؟ درست است

ولEEی خواهيEEد گفEEت، وقتEEی کEEه مEEا بجEEای آمEEوزش خEEانوادگی، آمEEوزش اجتمEEاعی را           

  .می گذاريم، مقدس ترين روابط را نابود می کنيم

و مگر اين آموزش، خود اجتماعی نيست و با شرايط اجتماعی   ! و اين آموزش شما   

م کEEه تحEEت آن شEEما مEEردم را آمEEوزش مEEی دهيEEد، و بEEا مداخلEEه ی مسEEتقيم و غيرمسEEتقي   

اجتمEEاع، و از طريEEق مEEدارس و غيEEره، ماهيEEت آن تعيEEين نمEEی شEEود؟  کمونيسEEت هEEا        

مختEEرع دخالEEت اجتمEEاع در آمEEوزش و پEEرورش نيسEEتند، ولEEی مEEی کوشEEند ماهيEEت ايEEن    

  .دخالت را عوض کرده، آموزش و پرورش را از نفوذ طبقه ی حاکم نجات دهند

 و ارتبEاط متقابEل و    ياوه سرائی بورژوازی پيرامون خانواده و آمEوزش و پEرورش،          

مقدس پدر و مادر با فرزندش، وقتی بيش از پيش نفرت انگيز مEی شEود کEه از طريEق         

عمل صنعت جديد، تمام علقه های خانوادگی بين پرولتارها از هم می گسلد، و کودکان           

  .آنان تبديل به اشياء ساده ی تجارتی و وسائل کار می شوند

 آسEEEمان را کEEEر مEEEی کنEEEد کEEEه شEEEما    و آنوقEEEت جيEEEغ دسEEEته جمعEEEی بEEEورژوازی گEEEوش 

  .کمونيست ها می خواهيد اشتراک در زنان را بوجود آوريد
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او می شنود کEه  . يک بورژوا زن خود را صرفًا يک وسيله ی توليد بشمار می آورد 

وسائل توليد قرار است مشترکًا بوسيله ی همه بکEار گرفتEه شEود، و طبيعتEًا نتيجEه ای           

سرنوشت اشتراکی بودن همه چيز شامل زنان نيز خواهEد       جز اين نمی تواند بگيرد که       

  .شد

او حتی نمی تواند حدس بزند که هدف واقعی از ميان برداشتن وضع زنان اسEت بEه         

  .عنوان وسائل توليدی صرف

و ديگEEر آنکEEه هEEيچ چيEEز مضEEحک تEEر از خشEEم زاهدانEEه ی بEEورژوای مEEا در بEEاره ی    

نمEEود مEEی کننEEد کEEه کمونيسEEت هEEا  اشEEتراک در زنEEان نيسEEت؛ اشEEتراکی کEEه بورژواهEEا وا 

الزم نيست که کمونيست هEا اشEتراک در زنEان را       . آشکارا و رسمًا برقرار خواهند کرد     

  .بوجود بياورند؛ اين اشتراک تقريبًا از ازل تا به امروز وجود داشته است

بورژواهای ما، صرف نظر از فاحشه های عمومی، به زنان و دختران پرولتارهائی 

دارند، قناعت نکرده، از بلند کEردن زنEان يEک ديگEر نيEز غEرق در شEعف          که در اختيار    

  .می شوند

ازدواج بEEورژوائی در واقEEع دسEEتگاهی اسEEت از زنEEان شEEراکتی، و بEEدين ترتيEEب، در    

نهايت، آنچه که بخاطر آن احتماًال می تEوان کمونيسEت هEا را سEرزنش کEرد اينسEت کEه          

 اشتراکی از -ی پنهان نگه داشته شده که از روی رياکار-آنان، بجای اشتراک در زنان

عEالوه بEر ايEن، ايEن ديگEر       . زنان می خواهند که آشکار شکل قانونی بخود گرفته باشد         

بديهی است که الغاء دستگاه کنونی توليد بايد با خود الغاء اشتراکی از زنEان را کEه از        

ه آن دسEEتگاه سرچشEEمه گرفتEEه، يعنEEی الغEEاء فحشEEاء عمEEومی و خصوصEEی را، بEEه همEEرا

  .آورد

هEا را از   و باز کمونيست ها را سرزنش مEی کننEد کEه مEی خواهنEد کشEورها و مليEت             

  .بين ببرند

از . مEا از آنEان چيEزی را کEه ندارنEد نمEی تEوانيم پEس بگيEريم           . کارگران کشور ندارند  

آنجا که پرولتاريا بايد نخست سيادت سياسی کسب کند و بايد به عنوان طبقEه ی رهبEر      
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 بايد خود ملت را تشکيل دهEد، بEاری، بEه ايEن داليEل، پرولتاريEا خEود        ملت قد علم کند و    

  .ملی است، و البته نه به تعبيری که بورژوازی از کلمه ی ملت دارد

اختالفEEEات و تخاصEEEمات ملEEEی، بEEEين مردمEEEان مختلEEEف، روز بEEEروز، بEEEه علEEEت رشEEEد    

زندگی بورژوازی، آزادی تجارت، بازار جهانی، و اتحاد شکل شيوه ی توليد و شرايط 

  . مربوط به اين اوامر، دارد بيشتر زوال می يابد

عمEEل . سEEيادت پرولتاريEEا سEEبب خواهEEد شEEد کEEه ايEEن اختالفEEات سEEريعتر از بEEين بEEرود   

متحدانEEه، دسEEتکم از طEEرف کشEEورهای بEEزرگ متمEEدن، يکEEی از نخسEEتين شEEرايط آزادی  

  .پرولتارياست

خواهد يافت، استثمار بهمان نسبت که استثمار يک فرد بوسيله ی فردی ديگر پايان 

بEه همEان نسEبت کEه تخاصEم      . يک ملت بوسيله ی ملEت ديگEر نيEز بEه پايEان خواهEد آمEد             

موجود بين طبقات يک ملت دچار زوال مEی شEود، خصEومت يEک ملEت نسEبت بEه ملEت              

  .ديگر نيز از ميان خواهد رفت

تهمEEت هEEائی کEEه از ديEEدگاه هEEای مEEذهبی، فلسEEفی، و بطEEور کلEEی ايEEدئولوژيکی بEEه          

  .يسم بسته می شود، هيچکدام در خور بررسی جدی نيستکمون

مگEEر ايEEن احتيEEاج بEEه اشEEراق عميEEق دارد تEEا انسEEان درک کنEEد کEEه عقايEEد، نظريEEات و   

تصوراتش، و بطور کلی شعور انسEان، بEا هEر تغييEری کEه در شEرايط زنEدگی مEادی، و            

  مناسبات اجتماعی، و حيات اجتماعی او پديدار شود، تغيير می کند؟

عقايد، چه چيزی جزين را ثابت می کند که توليد فکری، بEه همEان نسEبتی کEه     تاريخ  

توليد مادی تغيير پيدا کرده، دگرگون می شود؟ عقايد حاکم بر هر عصر، پيوسته عقايد 

  .طبقه ی حاکم بوده است

وقتEEی مEEردم از عقايEEدی سEEخن مEEی گوينEEد کEEه جامعEEه را منقلEEب کEEرده، در واقEEع ايEEن    

د، که در چهEارچوب جامعEه قEديم، عناصEر جامعEه ی جديEد خلEق              حقيقت را بيان می کنن    

  .گرديده است، و اينکه انهدام عقايد قديم همگام با انهدام شرايط زندگی قديم است
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. زمانی که دنيای کهن بEه احتضEار افتEاده بEود، مسEيحيت بEر مEذاهب کهEن غلبEه کEرد           

امعEه ی فئEودالی بEا     در قرن هجدهم شEد، ج ∗وقتيکه عقايد مسيحی تسليم عقايد عقالئی  

عقايEد مربEوط بEه    . بورژوازی انقالبی آن زمان جنِگ چنگ و دندان خود را کرد و ُمرد      

  .آزادی مذهب و وجدان فقط مظهر سلطه ی رقابت آزاد در قلمرو دانش انسان است

ترديEEدی نيسEEت کEEه عقايEEد مEEذهبی، اخالقEEی، فلسEEفی، و قضEEائی، در   : "خواهنEEد گفEEت

ولی مذهب، اخالق، فلسEفه، علEوم اجتمEاعی، و      . يدا کرده اند  مسير رشد تاريخ، تغيير پ    

  ."قانون، پيوسته از تغيير جان سالم بدر برده اند

عالوه بر اين، حقايق ابدی وجود دارد، چون آزادی، عEدالت و غيEره، کEه در تمEام           "

لکن، کمونيسم بر اين حقايق ابEدی بطEالن   . مراحل اجتماعی مشترکًا وجود داشته است 

 کل مذهب، کل اخالق را لغو می کند، بجای آنکه بر مبنای بنيEادی جديEد آنهEا              می کشد، 

به همEين دليEل کمونيسEم در خEالف مسEير تمEام تجربEه هEای گذشEته ی             . را شکل ببخشد  

  ."تاريخی عمل می کند

براستی اين تهمت در چه چيز خالصه می شود؟ تاريخ تمEام جوامEع گذشEته از رشEد             

های مختلف به   تخاصماتی که در اعصار مختلف شکل  تخاصمات طبقاتی تشکيل شده،   

  .خود گرفت

لکن هر شکلی که کليه ی اين تخاصمات گذشته بEه خEود گرفتEه باشEد، يEک چيEز در                  

مورد همه مشترکًا صادق است، و آن استثمار بخشی از اجتماع بوسيله ی بخش ديگر 

م کثEرت و  پس جای تعجب نيست کEه شEعور اجتمEاعی اعصEار گذشEته، بEرغم تمEا          . است

تنEEوعی کEEه از خEEود نشEEان مEEی دهEEد، در داخEEل شEEکل هEEای مشEEترک خEEاص، و يEEا عقايEEد  

عمEومی خاصEEی حرکEت مEEی کنEد کEEه نمEی توانEEد بکلEی نEEابود شEود، جزينکEEه تخاصEEمات       

  .طبقاتی نيز کامًال ناپديد گردند

انقالب کمونيستی، افراطی ترين انفصال با مناسبات مالکيت سنتی اسEت؛ پEس جEای       

  .که رشد آن شامل افراطی ترين انفصال با عقايد سنتی باشدتعجب نيست 

                                                 
∗  Rationalist 
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  .ولی بيائيد اعتراضات بورژوائی نسبت به کمونيسم را پايان يافته تلقی کنيم

در صفحات گذشته ديديم که نخسEتين قEدم در انقEالب طبقEه ی کEارگر، عبارتسEت از،                 

نEEEگ بEEEرای ارتقEEEاء دادن پرولتاريEEEا بEEEه مقEEEام طبقEEEه ی حEEEاکم، و کسEEEب پيEEEروزی در ج   

  .دموکراسی

پرولتاريا سيادت سياسی خود را بکار خواهد برد تا درجه به درجه تمام سEرمايه را     

از چنگ بورژوازی خارج کرده، تمام وسائل توليد را در دست دولت، يعنی پرولتاريای 

سازمان يافته در قالب طبقه ی حاکم متمرکز سازد، و جمع نيروهای توليدی را هر چه 

  .ش دهدزودتر افزاي

البته در آغاز چنين کاری جز از طريق تهاجم مستبدانه بر حقوق مالکيEت و شEرايط             

توليد بورژوائی غيرممکن است؛ بنابراين چنين کاری با وسائلی صورت مEی گيEرد کEه       

به ظاهر از نظر اقتصادی غيرکافی و نارسا هسEتند، ولEی در جريEان نهضEت، شEتاب و            

هEای بيشEتری را بEه نظEام اجتمEاعی قEديم الEزام آور         گستردگی بيشتر پيدا کEرده، تهEاجم     

می سازند، و بعنوان وسEائل انقالبEی کEردن کامEل شEيوه ی توليEد، گريEز و گزيEزی جEز                       

  .استفاده از آنها نيست

  .البته اين اقدامات در کشورهای متفاوت فرق خواهند کرد

 تEوان بکEار   با وجود اين در پيشرفته ترين کشورها، بطور کلی، اقدامات زيEر را مEی   

  .بست

 الغاء مالکيت در زمين و استفاده از تمام مEال االجEاره هEای زمEين بEرای مقاصEد                 -١

  عمومی

  . ماليات بر در آمد تصاعدی سنگين و يا ماليات بر در آمد درجه بندی شده-٢

  . الغاء تمام حقوق وراثت-٣

  . ضبط اموال همه ی مهاجران و متمردان-٤

ت بوسيله ی يک بانک ملی با سرمايه ی دولتی و بEا       تمرکز اعتبار در دست دول     -٥

  .انحصار مطلق
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  . تمرکز وسائل ارتباطات و حمل و نقل در دست دولت-٦

های باير   گسترش کارخانجات و وسائل توليد دولتی؛ تحت کشت در آوردن زمين-٧

  .و بطور کلی بهبود دادن زمين طبق نقشه ی واحد

ايجEEاد ارتEEش هEEای صEEنعتی، بEEويژه، بEEرای   .  متعهEEد سEEاختن عمEEوم مEEردم بEEه کEEار  -٨

  .کشاورزی

 ترکيب کشاورزی با صنايع کارخانه ای؛ لغو تدريجی فرق بين شهر و روسEتا از   -٩

  .طريق توزيع هماهنگ تر جمعيت در سراسر کشور

لغEEو کEEار  .  تEEأمين تحصEEيل مجEEانی بEEرای کليEEه ی کودکEEان در مEEدارس عمEEومی      -١٠

 ترکيب آموزش و پEرورش بEا توليEد صEنعتی و     .کارخانه ای کودکان در شکل کنونی آن    

  .و... و ... 

وقتيکه در جريان حرکEت امEور، امتيEازات طبقEاتی از بEين رفEت و سراسEر توليEد در                 

دست جمع بزرگی از کل ملت قرار گرفت، قEدرت عمEومی صEبغه ی سياسEی خEود را از         

ازمان منظEEور از قEEدرت سياسEEی، دقيقEEًا، عبارتسEEت از فقEEط قEEدرت سEE . دسEEت خواهEEد داد

اگEEر پرولتاريEEا در طEEول . يافتEEه ی يEEک طبقEEه بEEرای سEEتم روا داشEEتن بEEر طبقEEه ی ديگEEر  

مبارزه ی خود با بورژوازی، به مقتضای شرايط، مجبور شود خود را به عنEوان يEک            

طبقه سازمان دهد، و اگر از طريق انقالب خود را تبديل به طبقه ی حاکم کند و از ايEن         

قديم توليد را برويد و از ميان بردارد، پس در واقع در      طريق با نيروی قهريه، شرايط      

ادامه ی حيات تخاصمات طبقاتی و بطEور کلEی طبقEات را          کنار اين شرايط، شرايط الزم    

  .نابود کرده، ازين طريق، سيادت خود را به عنوان يک طبقه نيز لغو خواهد کرد

 جمعEی خEواهيم   بجای جامعه ی قديم بورژوائی، با طبقات و تخاصEمات طبقEاتی اش،         

  .داشت که در آن رشد آزادانه ی هر فرد، شرط رشد آزادانه ی جمع باشد

  

  

 


