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 یادداشت مترجم

 
) با مقدمۀ انگلس بر این نقد 1875کارل مارکس (نوشتھ شده در ماه آوریل تا اوایل ماه مھ سال  متن زیر ترجمۀ تازه ای است از نقد برنامۀ گوتا اثر

مارکس کھ ھمراه این نقد بھ ویلھلم براکھ فرستاده و از او خواستھ بود تا پس از مطالعۀ نقد، آن را بھ رھبران حزب  1875مھ  5) و نامۀ مورخ 1891(
ا)، گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت منتقل کند. در بیشترنسخھ ھای نقد برنامۀ گوتا، چھ بھ زبان فارسی و چھ بھ زبان کارگران سوسیال دموکرات (آیزناخرھ

شوند بسنده  ھای انگلیسی، فرانسوی و غیره، بھ چاپ نقد مارکس و مقدمۀ انگلس و شماری نامھ یا احتماال تفسیرھا و توضیحاتی کھ بھ این نقد مربوط می
، برنامۀ گوتا را ضمیمھ نکرد بدین خاطر 1891برنامۀ گوتا در این نسخھ ھا نیامده است. اینکھ انگلس در نخستین چاپ این اثر در سال  می کنند و خودِ 

ر کار بود کھ مخاطبان اصلی او در آن زمان ھمگی آن برنامھ را می شناختند و افزون بر آن، در آن ھنگام بحث دربارۀ طرح برنامۀ جدیدی در دستو
سال از تاریخ تدوین برنامۀ گوتا و نقد مارکس بر آن می گذرد، احتماال کمتر خوانندۀ نقد  137ب سوسیال دموکرات آلمان قرار داشت. اما اکنون کھ حز

کرده است با این ھمھ  برنامۀ گوتا را می توان یافت کھ خود برنامۀ گوتا را نیز خوانده باشد. البتھ مارکس در نقد خود، مھم ترین نکات این برنامھ را نقل
قد مارکس بر ما فکر می کنیم اگر خود برنامھ ھمراه نقد باشد و پیش از نقد خوانده شود مطالعھ مفیدتر و مؤثرتر خواھد بود. ھمچنین برای درک بھتر ن

برنامۀ آیزناخ مفید بھ نظر می رسد. از این  داشتن شناختی از –از جملھ در زمینۀ سازش غیر اصولی ای کھ آیزناخرھا با السالی ھا کردند  –برنامۀ گوتا 
بھ درک روشن تر و رو ما برنامۀ آیزناخ و برنامۀ گوتا را پیش از نقد مارکس آورده ایم تا خواننده ای کھ این برنامھ ھا را نخوانده با آنھا آشنا شود و 

 مستقل تری از نقد مارکس دست یابد.



اتر از نشان دادن مواضع انحرافی و نادرست آن برنامھ و بسیار فراتر از نقد دیدگاه ھای السال است کھ خط اھمیت و ُبرد ِ نقد برنامۀ گوتا بسیار فر
زمان راھنمای نظری و سیاسی برنامۀ گوتا را تشکیل می دادند. نوشتۀ مارکس نھ تنھا یک رشتھ دیدگاه ھای تئوریک و سیاسی نادرست را کھ در آن 

در زمان ما نیز چنین اند مورد تحلیل و نقد قرار می دھد، بلکھ بھ عنوان نقدی علمی و انقالبی تنھا بھ نفی و جنبۀ سلبی دامنگیر جنبش کارگری بودند و 
ندۀ دیگر بسنده نمی کند و در ھر مورد، دیدگاه و موضع مثبت و ایجابی خود را نیز بھ روشنی و استواری مطرح می نماید. یک جنبۀ بسیار مھم و آموز

این است کھ در نقد مواضع نظری نھ تنھا نادرستی یا نارسائی احکام و تئوری ھای طرف مقابل را بھ شکل علمی و منطقی ثابت می کند، اثر مارکس 
 ظر درست، بھبلکھ بھ نتایج عملی آن مواضع نظری نیز می پردازد و بدین سان معیار عمل را، ھم در نقد اندیشھ و نظر نادرست و ھم بھ عنوان پشتوانۀ ن

ت و کار می بندد. این دو جنبۀ بسیار مھم نقد مارکس، یعنی از یک سو عدم اکتفا بھ نفی ساده و رد نظر نادرست و ضرورت طرح نظر جایگزین مثب
گوتانمونۀ  ایجابی و از سوی دیگر نشان دادن نتایج عملی دیدگاه ھای تئوریک، دو جنبۀ اساسی از نقد دیالکتیکی، علمی و انقالبی اند کھ نقد برنامۀ

 برجستھ ای از آن است. 
قانون آھنین «مارکس در این نوشتھ با نقل مفصل بندھای برنامۀ گوتا بھ نقد نظرات غیر علمی و بورژوائی السالی ھا در مورد مزد یا بھ اصطالح 

توده ای «ی کھ السالی ھا آنان را ی السال، رد دیدگاه سکتاریستی و بھ ظاھر چپ آنان در شیوۀ برخوردشان بھ زحمتکشان غیر پرولتر»مزدھا
، رد ناسیونالیسم و بی توجھی و عدم تعھد بھ انترناسیونالیسم کارگری و وظایف ناشی از آن، »دولت آزاد خلقی«می نامیدند، رد تز بورژوائی » ارتجاعی

اقتصادی مبتنی بر  –ری طلبی، رد دیدگاه اجتماعی رد دیدگاه ھای برابری طلبانۀ خرده بورژوائی و یکسان فرض کردن سوسیالیسم یا کمونیسم با براب
گی با توزیع ثروت و نادیده گرفتن شیوۀ تولید کھ شیوۀ توزیع ثروت در جامعھ از آن ناشی می شود، رد ھرگونھ سازش در اصول، رد ھمکاری و ھمکاس

ونی و رد قانون گرایی (کھ بھ معنی کنار نھادن مبارزۀ انقالبی طبقات ارتجاعی و حکومت ھای آنھا، رد سوسیالیسم دولتی، رد تکیۀ یک جانبھ بر کار قان
ت جامعۀ سرمایھ است) و غیره می پردازد. اما چنان کھ باالتر گفتیم بھ رد نظرات نادرست حاکم بر آن برنامھ اکتفا نمی کند و با بیان درک علمی از ماھی

ی ھا نامی از آنان نمی بردند و نھ تنھا از مبارزه بھ ضد آنان پشتیبانی نمی کردند، بلکھ بھ داری و طبقات مھم در این جامعھ (از جملھ زمینداران کھ السال
سرمایھ دنبال نوعی سازش با آنان و بیسمارک بودند)؛ توضیح نھاد دولت در جامعۀ سرمایھ داری و کارکرد آن؛ ضرورت اجتناب ناپذیر فروپاشی نظام 

ینده کھ مستقیما پس از انقالب کارگری جانشین جامعۀ سرمایھ داری می شود؛ فازھای نخستین و پیشرفتۀ داری؛ خطوط عمدۀ شیوۀ تولید در جامعۀ آ
دوران جامعۀ کمونیستی؛ تولید و توزیع در سوسیالیسم و کمونیسم پیشرفتھ؛ توضیح دوران گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم؛ توضیح خصلت دولت در 

تکیھ بر ماھیت انترناسیونالیستی جنبش کارگری و وظایف ناشی از آن؛ ضرورت تشکل و وحدت کارگران و عمل گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم؛ 
لیسم علمی است مستقل آنھا؛ ضرورت ادارۀ کارگری تولید تعاونی یا اشتراکی در جامعۀ آینده و غیره آلترناتیو مثبت و ایجابی خود را کھ مبتنی بر سوسیا

مۀ گوتا از این نقطۀ نظر ادامۀ مانیفست حزب کمونیست و مکمل آن است. ایده ھای بنیادی مانیفست کھ با انقالب ھای سال مطرح می سازد. نقد برنا
 –و تحوالت مھم اقتصادی  1871)، کمون پاریس و جنگ داخلی در فرانسھ در سال1864-1876اروپا، تجربۀ بزرگ انترناسیونال اول ( 1850-1848

وپا و آمریکا صیقل خورده بودند و از دیدگاه نظری و روش شناسی نیز با تکامل دیدگاه ھای مارکس و انگلس در طول قریب بھ اجتماعی و سیاسی در ار
گرند. از سی سالی کھ از تدوین نظریۀ درک مادی تاریخ می گذشت، شکل و محتوای دقیق تری بھ خود گرفتھ بودند، در نقد برنامۀ گوتا بھ روشنی جلوه 

اق نیست اگر گفتھ شود کھ نقد برنامۀ گوتا در ادامۀ مانیفست حزب کمونیست بیانگر خطوط عمدۀ برنامۀ عام پرولتاریای جھانی برای رھائی این رو اغر
 از سرمایھ داری، کاِر مزدی و نظام طبقاتی بھ طور کلی است.

می پردازد و نشان می دھد کھ تنھا در دموکراسی سیاسی است  مارکس ھمچنین بھ مسایل دموکراتیک و مبارزۀ پرولتاریا برای خواست ھای دموکراتیک
 کھ مبارزۀ طبقۀ کارگر بھ نتایج قطعی و نھائی خود می رسد.

ریزی  در شرایط کنونی ایران و جھان کھ مبارزه با انواع سوسیالیسم ھای غیر پرولتری و دفاع از سوسیالیسم علمی و کاربست خالقانۀ آن برای پی
تشکیالت انقالبی پرولتری ھر روز ضرورت خود را بھ شکل بارزتر و نیرومندتری نشان می دھد، نقد برنامۀ گوتا در کنار مانیفست و  برنامھ، سیاست و

گیری از دیگر برنامھ ھای کمونیستی می تواند دستیار و چراغ راھنمائی برای ھمۀ کمونیست ھا باشد تا با آموختن عمیق تِر سوسیالیسم علمی و درس 
ب جنبش جھانی طبقۀ کارگر، مبارزه با بورژوازی و تمام نیروھای ارتجاعی را عمق و وسعت بیشتری بخشند و گامی در زمینۀ سازماندھی تجار

خی گورکن کارگران انقالبی و کمونیست در ھر کشور و اتحاد جدید و نیرومند کارگران ھمۀ کشورھا فراھم آورند تا این طبقھ کھ بھ لحاظ عینی و تاری
 مایھ داری و نظام طبقاتی بھ طور کلی است، بھ لحاظ ذھنی، فکری و سیاسی نیز بھ سالح الزم و ویژۀ خود دست یابد. سر

 س. ش.
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 برنامۀ حزب کارگران سوسیال دموکرات 



 ) 1869اوت  8برنامۀ آیزناخ (
  

I - ستقرار دولت آزاد خلقی مبارزه می کند.حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان برای ا 

II -  :ھر عضو حزب کارگران سوسیال دموکرات متعھد بھ پشتیبانی از اصول زیر با تالش از صمیم قلب است 

•  
 کنونی فوق العاده غیر عادالنھ اند و از این رو باید با انرژی تمام بھ ضد آنھا مبارزه کرد. شرایط سیاسی و اجتماعی -1
مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر، مبارزه ای برای امتیازات طبقاتی و حقوق ویژه نیست، بلکھ برای حقوق و وظایف برابر و الغای سلطۀ  -2

 طبقاتی است. 
ایھ داران شالودۀ ھر شکلی از بردگی است و از این رو ھدف حزب سوسیال دموکرات برای ھر کارگر وابستگی اقتصادی کارگر بھ سرم -3

 این است کھ تمام درآمد کار را از طریق نظام تعاونی دریافت دارد؛ ھمراه با این، روش کنونی تولید (نظام مزدی) باید الغا شود.
ی طبقۀ کارگراست. در نتیجھ، مسألۀ اجتماعی از مسألۀ سیاسی جدائی پذیر آزادی سیاسی اصلی ترین پیش شرط برای آزادی اقتصاد -4

 نیست. حل مسألۀ اقتصادی مشروط بھ حل مسألۀ سیاسی است و تنھا در دولتی دموکراتیک امکان پذیر است. 
حد امکان پذیر است، حزب نظر بھ اینکھ آزادی سیاسی و اقتصادی طبقۀ کارگر تنھا در صورت پیشبرد مبارزه تحت اصول مشترک و وا -5

 کارگران سوسیال دموکرات سازمانی واحد را می پذیرد کھ در ھمان حال بھ ھر عضو امکان می دھد تا در جھت رفاه عام تأثیرگذار باشد. 
ند دربر می نظر بھ اینکھ آزادی کار نھ وظیفھ ای محلی یا ملی، بلکھ اجتماعی است کھ ھمۀ کشورھائی را کھ جامعۀ مدرنی داشتھ باش -6

گیرد، حزب کارگران سوسیال دموکرات خود را تا آنجا کھ قوانین مربوط بھ تشکل اجازه می دھند شاخھ ای از اتحاد بین المللی کارگران می 
 داند و با تالش ھای این ارگان ھم پیوند است.

•  
III - :خواست ھای زیر باید موضوع تبلیغات حزب کارگران سوسیال دموکرات باشند 

سال در انتخابات پارلمانی [آلمان شمالی]، پارلمان ھای ایالتی آلمان و  20تضمین رأی عمومی، مستقیم و مخفی برای ھمۀ مردان باالتر از  -1
 ان منتخب پارلمانی باید حقوق کافی روزانھ تضمین شود.مجالس استانی و شھری و ھر ارگان انتخابی دیگر. برای نمایندگ

 برقراری قانون گذاری مستقیم (یعنی حق پیشنھاد ایجابی و سلبی) توسط مردم. -2
 الغای امتیازات مربوط بھ طبقات، مالکیت، تولد [خانواده] و ایمان مذھبی. -3
 استقرار میلیشیای مردمی بھ جای ارتش ھای دائمی. -4
 یسا از دولت و مدارس از کلیسا.جدائی کل -5
 تحصیل اجباری در مدارس ابتدائی و آموزش رایگان در ھمۀ مؤسسات آموزشی عمومی. -6
استقالل دادگاه ھا؛ برقراری محاکمات با حضور ھیأت منصفھ و دادگاه ھای ویژۀ حرفھ ای؛ برقراری روند قضائی شفاھی و عمومی و  -7

 رایکان بودن اجرای عدالت.
 ای ھمۀ قوانین ضد مطبوعات، تشکل، اتحادیھ ھای کارگری؛ برقراری روزانۀ عادی کار؛ محدودیت کار زنان و منع کار کودکان.الغ -8
 الغای ھمۀ مالیات ھای غیر مستقیم و برقراری مالیات بر درآمد واحد تصاعدی و مالیات بر ارث. -9

 آزاد مولدان با تضمین کنترل دموکراتیک. کمک دولتی بھ نظام تعاونی و وام دولتی بھ تعاونی ھای -10
 مربوط بھ مسایل سازمانی است.] 18تا  4[بندھای 

 اعضای حزب بر پایۀ برنامۀ حزب متعھد می شوند کھ در ھمھ جا دست بھ کار پی ریزی تشکل ھای کارگران سوسیال دموکرات شوند. -19

 
 

 )1875برنامۀ گوتا (مھ 
  
 

کار کار سرچشمۀ ھمۀ ثروت ھا و فرھنگ ھا است و از آنجا کھ بھ طور کلی کار مفید تنھا از طریق جامعھ امکان پذیر است، نتایج بی کم و کاست  -الف 
 شرکت داشتھ باشند و ھرکس بر حسب نیازھای معقولش دریافت کند.  بھ جامعھ یعنی بھ ھمۀ اعضای آن تعلق دارد، ھمھ باید بر پایۀ حقی برابر در کار

اشکال در جامعۀ کنونی، وسایل کار در انحصار طبقۀ سرمایھ دار است؛ وابستگی ناشی از این امر برای طبقۀ کارگر علت سیھ روزی و بردگی در ھمۀ 
 آن است.

ھ و تنظیم کار جمعی توسط جماعت ھمراه با تخصیص بخشی از محصول برای رھائی کار مستلزم ارتقای ابزارھای کار بھ دارائی مشترک جامع
 نیازھای عمومی و تقسیم عادالنۀ بقیھ است. 

 آزادی کار باید امر طبقۀ کارگر باشد کھ در برابر او ھمۀ طبقات دیگر صرفا توده ای ارتجاعی اند. 
ی کوشد با ھمۀ وسایل قانونی، دولت آزاد و جامعۀ سوسیالیستی را پی ریزی کند، با حرکت بر مبنای این اصول، حزب کارگری سوسیالیست آلمان م –ب 

اسی را از میان قانون آھنین مزدھا را با انھدام نظام کاِر مزدی درھم بشکند، استثمار را در ھمۀ شکل ھایش لغو کند و ھمھ گونھ نابرابری اجتماعی و سی
 بردارد. 

ھ نخست در چھارچوب ملی وارد عمل می شود از خصلت بین المللی جنبش کارگری آگاه است و مصمم است حزب کارگری سوسیالیست آلمان ھرچند ک
 کھ ھمۀ وظایفی را کھ این واقعیت بر دوش کارگران می نھد انجام دھد تا برادری ھمۀ انسان ھا را تحقق بخشد. 

ۀ اجتماعی خواھان استقرار شرکت ھای کارگری تولید با کمک دولت زیر حزب کارگری سوسیالیست آلمان برای ھموار کردن راه ھا بھ منظور حل مسأل
کل کنترل دموکراتیک زحمتکشان است. چنین شرکت ھای تولیدی باید در صنعت و کشاورزی با چنان دامنھ ای برپا شوند کھ سازماندھی سوسیالیستی 

 کار از آن ناشی گردد.
 برای شالودۀ دولت است:حزب کارگری سوسیالیست آلمان خواھان موارد زیر 

•  
رأی گیری عمومی برابر، مستقیم، مخفی و اجباری در ھمۀ انتخابات ھای عمومی و کمونی [محلی] برای ھمۀ شھروندانی کھ بھ حداقل  -1

 سال رسیده باشند. روز انتخابات، یکشنبھ و یا روز تعطیل دیگری خواھد بود. 21سن قانونی 
 تصمیم جنگ یا صلح توسط مردم. قانونگذاری مستقیم توسط مردم. -2



 خدمت نظامی ھمگانی. استقرار نیروھای مسلح مردمی [میلیشیا] بھ جای ارتش دائمی. -3
لغو قوانین حالت فوق العاده، بھ ویژه قوانین مربوط بھ مطبوعات، گردھم آئی ھا و تشکل ھا و بھ طور کلی [لغو] ھمۀ قوانینی کھ اظھار  -4

 یشھ و آموزش را محدود می کند.آزاد عقیده و آزادی اند
 دادگستری باید توسط مردم صورت گیرد. رایگان بودن عدالت.  -5
آموزش عمومی و برابر مردم توسط دولت. آموزش اجباری. رایگان بودن آموزش در ھمۀ مؤسسات تحصیلی. دین باید امر خصوصی  -6

 اعالم شود.
•  

 ونی خواھان موارد زیر است:حزب کارگری سوسیالیست آلمان در نظام اجتماعی کن
•  

 تعمیم وسیع ترین حقوق و آزادی ھای سیاسی ممکن در جھت خواست ھائی کھ قبال ذکر شدند. -1
برقراری مالیات واحد و تصاعدی بر درآمد برای دولت و کمون ھا [ارگان ھای اداری محلی] بھ جای ھمۀ مالیات ھای غیر مستقیم بھ  -2

 سنگینی می کنند. ویژه آنھائی کھ بر دوش مردم
 حق نامحدود تشکل. -3
 برقراری ساعات کار روزانۀ عادی در پیوند با نیازھای جامعھ. ممنوعیت کار در روز یکشنبھ. -4
 ممنوعیت کار کودکان و کارھائی کھ بھ سالمت و اخالق [و روحیۀ] زنان لطمھ می زند. -5
بھداشتی خانھ ھای کارگران. نظارت بر کار در کارخانھ ھا و کارگاه ھا و نیز  [وضع] قانون حفاظت از زندگی و سالمت کارگران. کنترل -6

 بر کار خانگی از سوی مقاماتی [مسئوالنی] کھ توسط کارگران برگزیده می شوند. وضع قانون برای مجازات سرپیچی کنندگان.
 وضع مقررات برای کار زندانیان. -7
 ران و امداد متقابل.ادارۀ کامال آزاد صندوق ھای ھمیاری کارگ -8
  

 پیشگفتار انگلس

 

) بھ براکھ 2اندکی پیش از کنگرۀ وحدت گوتا ( 1875در سال  -نامۀ مارکس بھ براکھ و نقد طرح برنامھ [گوتا]  –دستنوشتی کھ در اینجا انتشار می یابد 
)، بحث دربارۀ برنامۀ 3شود. از آنجا کھ کنگرۀ حزب در ھال (فرستاده شد تا بھ گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت منتقل گردد و سپس بھ مارکس برگردانده 

 -شاید مھم ترین سند در پیوند با این بحث  –گوتا را در دستور کار حزب قرار داده است من فکر می کنم کھ اگر بیش از این از انتشار این سند مھم 
 خودداری کنم تقصیر این حذف بر گردن من خواھد بود. 

اکنون اھمیت دیگر و بسیار دوربرد تری دارد. در اینجا برای نخستین بار شیوۀ برخورد مارکس بھ خط مشی تبلیغاتی السال از آغاز، اما این دستنوشت 
 ھم در زمینۀ اصول اقتصادی و ھم در حوزۀ تاکتیک ھای او، بھ روشنی و با قاطعیت مطرح می شود.

مھ بھ کار رفتھ، افشای بی رحمانۀ نتایج آن و کمبودھایش کھ در اینجا بھ عریانی نمودار گشتھ سختی بی رحمانھ ای کھ در تجزیھ و تحلیل این طرح برنا
ان] ھمچون اند، ھمۀ اینھا، اکنون پس از پانزده سال، دیگر نمی توانند باعث رنجش و آزردگی شوند. پیروان ویژۀ السال اکنون تنھا در خارج [از آلم

 خود مؤلفان برنامۀ گوتا، آن را در ھال بھ عنوان برنامھ ای در مجموع ناکارآمد و ناکافی، رھا کرده اند. ورشکستھ ھای منزوی وجود دارند و حتی
مارکس نیز با این ھمھ من برخی از عبارات و داوری ھای تند ِ شخصی را در جاھائی کھ اھمیتی نداشتند حذف کردم و بھ جای آن چند نقطھ گذاشتم. خود 

نتشر می کرد ھمین کار را انجام می داد. خشونت کالم در برخی از عبارات، معلول دو رشتھ شرایط بود. نخست اینکھ مارکس اگر دستنوشت را امروز م
ده بود ما را بھ و من با جنبش آلمان بیش از ھر جنبش دیگری پیوند داشتیم و از این رو الزاما گام ھای واپس گرایانھ ای کھ در این طرح برنامھ نمودار ش

) می گذشت، در خشن ترین مبارزه با 4پریشان خاطر می کرد. دوم اینکھ ما در آن ھنگام، کھ بھ زحمت دو سال از کنگرۀ الھۀ انترناسیونال (ویژه 
بایست و می باکونین و آنارشیست ھای او در گیر بودیم و آنھا ما را مسئول ھر چیزی کھ در جنبش کارگری آلمان رخ می داد قلمداد می کردند؛ از این ر

ماندن عبارات  انتظار داشتھ باشیم کھ تنظیم مخفیانۀ این برنامھ را بھ ما نسبت دھند. این مالحظات اکنون وجود ندارند و از این رو ضرورتی برای باقی
 مورد نظر نیست.

بودم عبارت مالیم تری انتخاب کنم آن  ھمچنین بھ خاطر دالیل ناشی از قانون مطبوعات، چند جملھ با چند نقطھ جایگزین شده اند. ھر جا کھ مجبور
 عبارت را درون کروشھ قرار داده ام. غیر از این، در ھمۀ موارد متن مارکس کلمھ بھ کلمھ بازنویسی شده است.

 ف. انگلس
  1891ژانویھ  6لندن، 

 

 ویلھلم براکھنامۀ مارکس بھ 
  1875مھ  5لندن، 



 
 براکۀ گرامی

را برای بررسی بھ گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت  ، آیا ممکن است لطف کنید و آنھابرنامۀ وحدتپس از مطالعۀ این یادداشت ھای حاشیھ ای انتقادی بھ 
نبود کھ دست بھ کار » لذت«بفرستید. من فوق العاده مشغولم و ھم اکنون از حدود کاری کھ پزشک برایم تجویز کرده فراتر رفتھ ام. بنابراین بھ خاطر 

داشت برای دوستانمان در حزب کھ این نوشتھ بھ آنان ارسال می شود چنین نوشتۀ درازی شدم. اما این کار الزم بود تا گام ھائی کھ پس از این برخواھم 
 موجب سوء تعبیر نگردد. 

ول یاد پس از برگزاری کنگرۀ وحدت، انگلس و من بیانیۀ کوتاھی منتشر خواھیم کرد بھ این منظور کھ نشان دھیم موضع ما بھ طور کلی از برنامۀ اص
 ما ندارد.شده بھ دور است و این برنامھ ھیچ ربطی بھ 

با پشتکار از سوی دشمنان حزب تقویت می شود کھ گویا ما از  –نظری کامال نادرست  –این کار اجتناب ناپذیر است زیرا در خارج [از آلمان] این نظر 
) مرا مسئول نھ تنھا ھمۀ 5(اینجا مخفیانھ جنبش موسوم بھ حزب آیزناخ را رھبری می کنیم. مثال باکونین در کتابی بھ زبان روسی کھ اخیرا منتشر شده 

 ) برداشتھ است. 6برنامھ ھا و غیرۀ حزب، بلکھ حتی مسئول ھر قدمی می داند کھ لیبکنشت از روز ھمکاری اش با حزب مردم (
زب را از بین جدا از این، من وظیفۀ خود می دانم کھ حتی با سکوت دیپلوماتیک بھ چیزی کھ از نظر من برنامۀ کامال قابل اعتراضی است و روحیۀ ح

 می برد رسمیت نبخشم.
می شد  –و شرایط زمان چنین اجازه ای نمی داد  –ھر گام جنبش واقعی مھم تر از ده برنامھ است. بنابراین اگر فراتر رفتن از برنامۀ آیزناخ میسر نبود 
بھ جای تعویق آن تا زمانی کھ این امر با دورۀ قابل صرفا موافقت نامھ ای برای عمل بھ ضد دشمن مشترک منعقد کرد. اما با طرح یک برنامۀ اصول (

 مالحظھ ای اتحاد عمل آماده شود) معیارھائی در برابر جھانیان قرار داده می شود کھ با آن سطح جنبش حزب مورد سنجش قرار می گیرد. 
گفتھ می شد کھ چانھ زنی بر سر اصول وجود نخواھد داشت، رھبران السالی از این رو آمدند کھ شرایط آنھا را مجبور بھ آمدن کرد. اگر از پیش بھ آنھا 

[ماندا] بیایند و آنھا مجبور می شدند بھ برنامۀ عمل یا طرح اتحاد عمل رضایت دھند. بھ جای این کار بھ آنان اجازه داده می شود کھ مجھز بھ اختیارنامھ 
یم بی قید و شرط در برابر کسانی صورت می گیرد کھ خوْد نیازمند یاری اند. اعتبار این اختیارنامھ ھا بھ رسمیت شناختھ می شود و بدین سان تسل

پس از [السالی ھا] برای رسمیت بخشیدن بھ کل قضیھ، کنگرۀ خود را پیش از کنگرۀ سازش برگزار می کنند در حالی کھ [حزب آیزناخ] کنگرۀ خود را 
شود کھ تمایلی برای خفھ کردن ھرگونھ انتقاد و جلوگیری از دادن فرصت بھ حزب [آیزناخ] ). بدین سان آشکارا دیده می 7پایان داستان برپا می دارد (

گزافی برای برای اندیشیدن وجود دارد. این را می دانند کھ ِصرف ِ متحد شدن باعث خرسندی کارگران می شود، اما اشتباه است اگر گمان کنند کھ بھای 
 این موفقیِت لحظھ ای نپرداختھ اند.

 اینکھ برنامھ، حتی جدا از ایمان آوردنش بھ اصول السالی، اصال برنامۀ خوبی نیست.دیگر 
برای من در آیندۀ نزدیک بخش ھای آخر چاپ فرانسوی سرمایھ را برای شما می فرستم. تداوم چاپ بھ خاطر ممنوعیتی کھ حکومت فرانسھ برقرار کرد 

ده کار انتشار تمام خواھد شد. آیا شش بخش قبلی را دریافت کرده اید؟ لطفا نشانی برنارد بِِکر را بھ من مدت زیادی بھ تعویق افتاد. در این ھفتھ یا ھفتۀ آین
 ). 8بدھید چون بخش ھای آخر را برای اوھم باید بفرستم (

) را برای من 10ا در کلن () روش ھای خاصی دارد. مثال تا امروز حتی یک نسخھ از انتشارات در بارۀ محاکمۀ کمونیست ھ9کتاب فروشی فولکشتات (
 نفرستاده است.

 با بھترین آرزوھا
 کارل مارکس شما 

 
 

 یادداشت ھای حاشیھ ای بر برنامۀ حزب کارگران آلمان
 [نقد برنامۀ گوتا]

 
 کارل مارکس

 

I 
 
کار مفید تنھا از طریق جامعھ  کار سرچشمۀ ھمۀ ثروت ھا و فرھنگ ھا است [کار سرچشمۀ ھر ثروت و فرھنگی است] و از آنجا کھ بھ طور کلی - 1

 و در جامعھ امکان پذیر است، نتیجۀ بی کم و کاست کار بھ جامعھ یعنی بھ ھمۀ اعضای آن تعلق دارد.

 »کار سرچشمۀ ھمۀ ثروت ھا و فرھنگ ھا است.«بخش اول این پاراگراف: 
ست (و قطعاً ثروت مادی از ارزش مصرف تشکیل شده کار سرچشمۀ ھر ثروتی نیست. طبیعت درست بھ اندازۀ کار سرچشمۀ ارزش ھای مصرف ا

ای است!) و خود ِ کار صرفا جلوه ای از یک نیروی طبیعت یعنی نیروی کار انسانی است. عبارت ذکر شده در برنامھ را می توان در تمام کتاب ھ
نسبت بھ ھمۀ اشیا و روندھائی کھ آن را ھمراھی می کنند  ابتدائی کودکان یافت و این عبارت تنھا در صورتی درست است کھ تلویحا پذیرفتھ شود کھ کار

انند بدان تقدم دارد. اما یک برنامۀ سوسیالیستی نمی تواند این گونھ عبارت پردازی بورژوائی را مجاز بداند و شرایطی را کھ تنھا آن شرایط می تو
غاز نسبت بھ طبیعت، این نخستین سرچشمۀ ھمۀ وسایل و مصالح کار، عبارت پردازی معنائی دھند، مسکوت بگذارد. تنھا بھ میزانی کھ انسان از آ

روت رفتاری مالکانھ دارد و بر آن ھمچون چیزی متعلق بھ خود عمل می کند، کار انسان بھ تنھا سرچشمۀ ارزش ھای مصرف و در نتیجھ بھ سرچشمۀ ث
فرینندگی بھ کار دارند: از این نتیجھ می شود کھ انسانی کھ مالک چیزی جز تبدیل می شود. بورژواھا دالیلی عالی برای انتساب این قدرت فوق طبیعی آ

و تنھا با نیروی کارش نیست قھرا در ھر حالتی از جامعھ و تمدن بردۀ کسانی خواھد بود کھ شرایط عینی کار را در اختیار [تصرف] دارند. و از این ر
 اجازۀ این آخری ھا می تواند کار و زندگی کند.

نتظار حکم را بدان سان کھ اقامھ شده یا بھتر بگوئیم آنچنان کھ می لنگد بھ حال خود بگذاریم. حال ببینیم چھ نتیجھ ای از این حکم می توان ااما این 
 داشت؟ بدیھی است کھ نتیجۀ زیر:

کار نباشند. بنابراین اگرکسی خود  از آنجا کھ کار سرچشمۀ ھر ثروتی است پس ھیچ کس در جامعھ نمی تواند ثروت ھائی را تصرف کند کھ محصول«
 »کار نکند از کار دیگران زنده است و حتی فرھنگش را از کار دیگران می گیرد.

افزوده می شود بدین منظور کھ نتیجۀ نھائی نھ از حکم اول بلکھ » از آنجا کھ«بھ جای این، در برنامھ حکم دومی بھ حکم نخستین با استفاده از کلمۀ رابط 
 تخراج شود. از دومی اس

 »کار مفید تنھا از طریق جامعھ و در جامعھ امکان پذیر است،«بخش دوم حکم پاراگراف اول: 
عھ طبق حکم نخست، کار سرچشمۀ ھمۀ ثروت ھا و ھمۀ فرھنگ ھا است، بنابراین جامعھ بدون کار ممکن نیست. اینک بھ عکس می آموزیم کھ بدون جام



 ممکن نیست.» مفید«کار 
ن طریق می توان گفت کھ کار غیر مفید و حتی از نظر اجتماعی زیانمند [نیز] تنھا در جامعھ می تواند بھ شاخھ ای از صنعت بدل شود، و درست بھ ھمی

 ). 11تنھا در جامعھ است کھ می توان انگل وار زندگی کرد و غیره، خالصھ می توان تمام روسو را رونویسی کرد (
 –و انسان پس از خروج از حالت میمونی، وحشی بود  –ست کھ نتیجۀ مفید مورد نظر را بھ بار آورد. وحشی ای کھ چیست؟ مطمئناً کاری ا» مفید«کار 

 انجام می دھد. » مفید«حیوانی را با سنگ می کشد، کھ میوه گرد می آورد و غیره کار 
ی کم و کاست کار با حق برابر بھ ھمۀ اعضای جامعھ تعلق چون کار مفید تنھا در جامعھ و از طریق جامعھ ممکن است [پس] نتایج ب«سوم: نتیجھ: 

 »دارد.
و تنھا آن مقدار از این نتایج  –نتیجھ گیری زیبائی است! اگر کار مفید تنھا در جامعھ و از طریق جامعھ ممکن است [پس] نتایج کار بھ جامعھ تعلق دارد 

 زم نباشد. کار یعنی جامعھ ال» شرایط«بھ فرد کارگر می رسد کھ برای حفظ 
بدان در واقع این حکم در ھمۀ اعصار مورد استفادۀ قھرمانان نظم اجتماعی حاکم بوده است. نخست، ادعاھای [مطالبات] حکومت و ھمھ چیزھائی کھ 
انواع مربوط می شود مطرح می گردد زیرا [حکومت] ارگان حفظ نظام اجتماعی است؛ سپس مطالبات انواع مالکان خصوصی طرح می شود، زیرا 
 ند. گوناگون مالکان خصوصی بنیاد جامعھ ھستند و غیره. می توان دید کھ چنین عبارات توخالی ای را در ھر جھت دلخواه می توان گرداند و چرخا

 بخش ھای نخست و دوم پاراگراف اول تنھا بھ صورت زیر می توانند پیوند قابل فھمی [معنی داری] داشتھ باشند:
 مرادف اند. » کار در جامعھ و از طریق جامعھ«، کار اجتماعی و »ار اجتماعی بھ سرچشمۀ ثروت و فرھنگ تبدیل می شودکار تنھا بھ عنوان ک«

ند این حکم بی چون و چرا درست است زیرا گرچھ کار منفرد (با مفروض داشتن شرایط مادی آن) نیز می تواند ارزش مصرف تولید کند اما نمی توا
 ورد.ثروت و فرھنگ بھ وجود آ

 اما حکم زیر نیز بی چون و چرا درست است:
و  بھ نسبتی کھ کار بھ صورت اجتماعی تکامل می یابد و از این رو بھ سرچشمۀ ثروت و فرھنگ تبدیل می شود، فقر و تھی دستی در میان کارگران«

 »ثروت و فرھنگ در میان غیر کارگران توسعھ می یابد.
می بایست بھ طور مشخص ثابت شود کھ چگونھ » جامعھ«و » کار«ست. از این رو در اینجا بھ جای کلی بافی دربارۀ این قانون ِ تاریخ از آغاز تاکنون ا

تاریخی را در جامعۀ سرمایھ داری معاصر، شرایط مادی و غیره، دست کم آن چیزی را بھ وجود آورده اند کھ کارگران را قادر و وادار سازد این نفرین 
 از میان بردارند.

را ھمچون شعاری » نتایج بی کم و کاست کار«واقع، اما، کل پاراگراف، با سبک و درونمایۀ ناشیانھ اش، تنھا بھ این منظور آمده کھ اصطالح السالی در 
دازه ای و غیره بر خواھم گشت چون ھمین موضوع بھ شکل تا ان» حقوق برابر«، »نتایج بی کم و کاست کار«بر پرچم حزب نقش کند. من پائین تر بھ 

 متفاوت تکرار می شود.

در جامعۀ کنونی، وسایل کار در انحصار طبقۀ سرمایھ دار است؛ وضعیت وابستگی ناشی از این امر برای طبقۀ کارگر علت سیھ روزی و بردگی « -2
 »در ھمۀ اشکال آن است.

 ، غلط است.»شدهاصالح «این عبارت کھ از اساسنامۀ انترناسیونال اقتباس شده در این ویرایش ِ 
مورد در جامعۀ کنونی ابزارھای کار در انحصار زمینداران (انحصار مالکیت زمین حتی پایۀ انحصار سرمایھ است) و سرمایھ داران است. در عبارت 

خن گفتھ می شود. افزودن س» انحصار وسایل کار یعنی سرچشمھ ھای زندگی«بحث در اساسنامۀ انترناسیونال ذکری از این یا آن طبقھ نیست. در آنجا از 
 بھ روشنی نشان می دھد کھ ابزارھای کار، زمین را نیز دربر می گیرد.» سرچشمھ ھای زندگی«

دار حملھ این تصحیح [توسط نویسندگان برنامۀ گوتا] از آن رو صورت گرفتھ کھ السال، بھ دالیلی کھ امروز بر ھمھ روشن است، تنھا بھ طبقۀ سرمایھ 
 مینداران. در انگلستان، سرمایھ دار معموال حتی مالک زمینی کھ کارخانھ اش در آن قرار دارد نیست.می کرد و نھ بھ ز

کار مستلزم ارتقای ابزارھای کار بھ دارائی مشترک جامعھ و تنظیم کار جمعی توسط جماعت ھمراه با تخصیص بخشی از محصول برای  رھائی«  -3
 »نیازھای عمومی و توزیع عادالنۀ بقیھ است.

 ؛ اما از این بگذریم.»ت مشترکتبدیل بھ مالکی«روشن است کھ این جملھ باید چنین خوانده شود: »! ارتقای ابزارھای کار بھ مالکیت اجتماعی«
چیست؟ محصول کار یا ارزش آن؟ و در حالت اخیر، آیا کل ارزش محصول است یا بخشی از ارزش کھ کار بھ تازگی بھ ارزش وسایل » نتایج کار«

 تولید مصرف شده افزوده است؟ 
 مفھوم سستی است کھ السال جانشین مفاھیم معین اقتصادی کرده است.» نتایج کار«
 چیست؟ » وزیع عادالنھت«

است؟ و آیا [توزیع کنونی] در واقع تنھا توزیع عادالنھ بر پایۀ شیوۀ تولید معاصر نیست؟ آیا » عادالنھ«آیا بورژواھا تأیید نمی کنند کھ توزیع کنونی 
ھمچنین آیا فرقھ ھای سوسیالیستی متنوع روابط اقتصادی توسط مفاھیم حقوقی تنظیم می شوند یا بھ عکس روابط حقوقی ناشی از روابط اقتصادی اند؟ 

 ندارند؟» عادالنھ«ترین درک ھا را از توزیع 
در این رابطھ، باید پاراگراف نخست و عبارت باال را با ھم در نظر بگیریم. جملۀ اخیر جامعھ ای را فرض می کند کھ » توزیع عادالنھ«برای فھم معنی 

نتایج بی کم و کاست «، و از پاراگراف نخست می فھمیم کھ »و کل کار بھ صورت تعاونی تنظیم شده است ابزارھای کار در مالکیت اشتراکی اند«در آن 
 » کار با حقوق برابر بھ ھمۀ اعضای جامعھ تعلق دارد.

آنھائی کھ کار می  چھ می ماند؟ یا صرفا بھ» نتایج بی کم و کاست کار«؟ بھ آنھائی کھ کار نمی کنند ھم؟ در این صورت از »بھ ھمۀ اعضای جامعھ«
 کنند؟ در این صورت از حقوق برابر ھمۀ اعضای جامعھ چھ باقی می ماند؟

نتایج بی کم و کاست «عباراتی بیش نیستند. ھستۀ قضیھ این است کھ در این جامعۀ کمونیستی ھر کارگر باید » حقوق برابر«و » ھمۀ اعضای جامعھ«اما 
 السالی را دریافت کند.» کار

 را در معنی محصول کار در نظر بگیریم، در این صورت نتایج تعاونی کار، کل محصول اجتماعی خواھد بود. » نتایج کار«اصطالح  بگذارید نخست
 از این محصول کل، موارد زیر باید کسر شود: 

 نخست، مقداری برای جانشینی وسایل تولید مصرف شده.
 دوم، بخش دیگر برای گسترش تولید.

 بیمھ برای حوادث و نابسامانی ھای ناشی از بالیای طبیعی و غیره. سوم، صندوق ذخیره یا
، ضرورتی اقتصادی اند و مقدار آنھا بر حسب وسایل و نیروھای در دسترس و بخشی بر حسب »نتایج بی کم و کاست کار«این مقادیر کسر شده از 

 بل محاسبھ نیستند.محاسبات احتماالت انجام می گیرند و بھ ھیچ رو بر اساس عدالت و انصاف قا
 آنچھ از کل محصوالت تولیدی باقی می ماند بخشی است کھ برای وسایل مصرفی در نظر گرفتھ می شود.

 پیش از توزیع این مقدار بین افراد باید موارد زیر از آن کسر شود:
 نخست، ھزینھ ھای عمومی اداری کھ بھ طور مستقیم بھ تولید تعلق ندارند.

 غاز بھ نحو بسیار چشمگیری از ھزینھ ھای اداری در جامعۀ کنونی کمتر خواھد بود و بھ نسبت تکامل جامعۀ نوین، کمتر خواھد شد.این مقدار از ھمان آ
 دوم، مقادیری کھ برای ارضای نیازھای عمومی مانند مدرسھ، خدمات بھداشتی و درمانی و غیره در نظر گرفتھ می شود.

 ی در مقایسھ با جامعۀ کنونی رشد می کند و بھ نسبت تکامل جامعۀ نوین افزایش می یابد.از ھمان آغاز این بخش بھ نحو چشمگیر



 می شود.سوم، ذخیره برای کسانی کھ قادر بھ کار نیستند و غیره، بھ طور خالصھ برای تأمین آنچھ امروزه بھ طور رسمی امداد بھ بی چیزان نامیده 
برسیم کھ برنامھ، تحت تأثیر بینش السالی، بھ نحوی تنگ نظرانھ تنھا آن را » توزیعی«ال] می توانیم بھ تنھا اکنون [پس از کسر مقادیر ذکر شده در با

 مالحظھ می کند، یعنی آن بخش از وسایل مصرفی کھ بین مولدان جداگانۀ جامعۀ تعاونی تقسیم می شود. 
شد ھرچند چیزی کھ از مولد بھ عنوان فرد خصوصی کسر می شود، بھ طور بدل » کاھش یافتھ«، یواشکی و پنھانی بھ نتایج »نتایج بی کم و کاست کار«

 مستقیم یا غیر مستقیم بھ عنوان عضو جامعھ بھ او برمی گردد.
 بھ طور کلی نیز از بین می رود.» نتایج کار«ناپدید شد، اکنون عبارت » نتایج بی کم و کاست کار«ھمان گونھ کھ عبارت 

لکیت عمومی وسایل تولید، مولدان، محصوالت خود را مبادلھ نمی کنند؛ ھمان گونھ کھ کار مصرف شده در محصوالت بھ در جامعھ تعاونی مبتنی بر ما
د]، صورت ارزش این محصوالت، بھ صورت کیفیتی عینی در آنھا ظاھر نمی شود. زیرا در اینجا [جامعۀ تعاونی مبتنی بر مالکیت عمومی وسایل تولی

کھ » نتایج کار«ری، کار فردی دیگر نھ بھ شکل غیر مستقیم، بلکھ بھ صورت مستقیم ھمچون مؤلفھ ای از کل کار وجود دارد. بر خالف جامعۀ سرمایھ دا
 حتی امروزه بھ خاطر ابھامش قابل اعتراض است در جامعۀ آینده بھ طور کلی معنی خود را از دست می دھد.

ای کھ بر شالوده ھای خود تکامل یافتھ باشد نیست، بلکھ بھ عکس، جامعھ ای است کھ تازه از آنچھ در اینجا با آن سر و کار داریم جامعۀ کمونیستی 
خود  جامعۀ سرمایھ داری سر بر می آورد؛ جامعھ ای کھ از ھر لحاظ، اقتصادی، اخالقی و فکری، ھنوز عالیم زاده شدن از زھدان جامعۀ کھن را با

ھمان چیزی را دریافت می کند کھ بھ جامعھ داده است. آن چیزی را کھ بھ صورت  –سر موارد یاد شده پس از ک –دارد. در نتیجھ فرد مولد از جامعھ 
در این مقداری کار بھ جامعھ داده است. مثال روزانۀ کار اجتماعی شامل مجموع ساعات کار فردی است، و زمان کار فردی فرد مولد، میزان شرکت او 

اھی نامھ ای از جامعھ دریافت می کند کھ نشان می دھد فالن مقدار کار (پس از کسر مواردی از کارش برای کار کلی یا سھم او در آن است. او گو
کاری را  صندوق عمومی) انجام داده است و با این گواھی نامھ از انبار اجتماعی وسایل مصرفی، بھ اندازۀ کارش، محصول دریافت می کند. ھمان مقدار

 ست در شکل دیگر [از جامعھ] دریافت می کند. کھ بھ شکلی بھ جامعھ داده ا
اما] محتوا و در اینجا، تا آنجا کھ بھ مبادلۀ ارزش ھای برابر مربوط می شود، آشکارا ھمان اصلی حاکم است کھ مبادلۀ بین کاالھا را تنظیم می کند. [

غیر از کارش را بدھد و از سوی دیگر بدین علت کھ ھیچ چیز غیر شکل این مبادلھ عوض شده اند، زیرا در شرایط تغییر یافتھ ھیچ کس نمی تواند چیزی 
است کھ  از وسایل مصرف نمی تواند بھ مالکیت فردی درآید. اما تا آنجا کھ بھ توزیع وسایل مصرفی بین افراد مولد مربوط می شود، ھمان اصلی حاکم

 مان مقدار کار در شکل دیگر مبادلھ می شود.در مبادلۀ کاالھای ھم ارز حاکم بود: مقدار معینی کار در یک شکل با ھ
است، گرچھ اصل و عمل، دیگر شاخ بھ شاخ نیستند در حالی کھ در مبادلۀ کاالھا،  حق بورژوائیدر اینجا ھنوز بھ لحاظ اصولی،  حق برابربنابراین 

 مبادلۀ ارزش ھای یکسان تنھا بھ طور متوسط صادق است و نھ در موارد انفرادی و جداگانھ. 
ھنوز پیوستھ محدودیت بورژوائی را با خود حمل می کند. حق مولدان متناسب کاری است کھ عرضھ می کنند،  حق برابر بھ رغم این پیشرفت، این

 برتر برابری در این واقعیت مستتر است کھ اندازه گیری با معیار یکسانی یعنی کار صورت می گیرد. اما یک آدم بھ لحاظ جسمی یا ذھنی از دیگری
نظر گرفتھ است و در نتیجھ در زمان یکسانی کار بیشتری می تواند عرضھ کند یا زمان بیشتری بھ کار بپردازد؛ و کار برای اینکھ بھ عنوان مقیاس در 

. این حق ھیچ شود باید بر حسب زمان یا شدت تعریف شود وگرنھ معیاری برای اندازه گیری نیست. این حق برابر، حقی نابرابر برای کار نابرابر است
گر را بھ تفاوت طبقاتی را بھ رسمیت نمی شناسد چون ھرکس کارگری مانند دیگری است؛ اما تلویحا استعدادھای نابرابر و بنابراین ظرفیت تولیدی کار

تنھا می تواند کاربست  عنوان امتیازھای طبیعی می پذیرد. پس، این حق، در محتوای خود، حق نابرابری است مانند ھر حقی. حق، بنا بر طبیعت خود
انی قابل اندازه گیری اند معیاری یکسان باشد؛ اما افراد ِ نابرابر (و افراد اگر نابرابر نبودند افراد متمایزی بھ حساب نمی آمدند) تنھا تا آنجا با معیار یکس

مورد کنونی تنھا بھ عنوان کارگر مالحظھ گردند و چیز  کھ از زاویۀ دید یکسانی نگریستھ شوند، تنھا از یک جنبۀ معین در نظر گرفتھ شوند، مثال در
بیشتری از  بیشتری در آنھا مورد توجھ قرار نگیرد، ھر چیز دیگری نادیده گرفتھ شود. افزون بر این، یک کارگر ازدواج کرده، دیگری نھ؛ یکی فرزندان

یکسانی از ذخیرۀ منابع مصرفی، یک کارگر در واقع بیش از دیگری دریافت دیگری دارد و غیره و غیره. بدین سان با بازده یکسان کار و بنابراین سھم 
 خواھد داشت، یکی غنی تر از دیگری خواھد بود و غیره. برای احتراز از ھمۀ اینھا، حق باید نھ برابر بلکھ نابرابر باشد.

ھای طوالنی زایمان از شکم جامعۀ سرمایھ داری سر برآورده، اما این کمبودھا در فاز نخست جامعۀ کمونیستی، ھنگامی کھ این جامعھ تازه پس از درد
 اجتناب ناپذیرند. حق ھرگز نمی تواند باالتر از ساختار اقتصادی جامعھ و تکامل فرھنگی ای کھ مشروط بھ آن ساختار است، باشد.

اه با آن تضاد بین کار ذھنی و کار بدنی؛ پس از تبدیل شدن در فاز باالتر جامعۀ کمونیستی، پس از ناپدید شدن تبعیت برده ساز فرد از تقسیم کار و ھمر
ای ثروت کار از صرفا وسیلھ ای برای زندگی بھ نیاز اصلی زندگی؛ پس از افزایش نیروھای مولد ھمراه با تکامل ھمھ جانبۀ فرد و فوران ھمۀ چشمھ ھ

آن فراگذشت و جامعھ خواھد توانست بر پرچم خود چنین نقش کند: از  تعاونی، آری تنھا در آن زمان می توان از افق تنگ حق بورژوائی در تمامیت
 ھرکس برحسب توانائی اش و بھ ھرکس برحسب نیازھایش!

پرداختم تا نشان دھم تالش برای تحمیل ایده ھائی کھ در دورۀ معینی معنائی » توزیع عادالنھ«و » نتایج بی کم و کاست کار«من بھ نحوی طوالنی بھ 
 ون بھ یاوه گوئی ھای فرسوده بدل گشتھ اند بھ عنوان آئین مذھبی گونھ بھ حزب از یکسو، و از سوی دیگر فاسد کردن بینش واقع گرایانھ ایداشتند و اکن

میان ھ در کھ آن ھمھ تالش بھ عمل آمد تا بھ تدریج در حزب نفوذ کند و در آن ریشھ دوانده است از طریق یاوه ھای ایدئولوژیکی دربارۀ حق و غیره ک
 دموکرات ھا و سوسیالیست ھای فرانسوی رایج است، چھ جنایت جدی ای است. 

 جدا از تجزیھ و تحلیلی کھ صورت گرفت، تأکید و پرداختن تفصیلی [طرح برنامھ] بھ بھ اصطالح توزیع، بھ طور کلی اشتباه بود.
زیع اخیر جنبھ ای از خود ِ شیوۀ تولید است. مثال شیوۀ تولید سرمایھ توزیع وسایل مصرف صرفا نتیجھ ای از توزیع خود شرایط تولید است، و این تو

رفا داری متکی بر این واقعیت است کھ شرایط مادی تولید در دستان غیر مولدان بھ صورت مالکیت سرمایھ و زمین جمع شده در حالی کھ توده ھا ص
یع شده باشند، در آن صورت، توزیع کنونی وسایل مصرف بھ صورت صاحب شرایط شخصی تولید یا نیروی کارند. اگر عناصر تولید چنین توز

توزیع اتوماتیک نتیجھ می شود. اگر شرایط مادی تولید، مالکیت تعاونی خود کارگران باشد، در آن صورت توزیع وسایل مصرفی نتیجھ می شود کھ با 
راسی بھ نوبۀ خود) از اقتصاددانان بورژوا این را گرفتھ کھ توزیع را کنونی تفاوت خواھد داشت. سوسیالیسم عامیانھ (و از طریق آن بخشی از دموک

ھا کھ از مستقل از شیوۀ تولید مالحظھ و بررسی کند و از این رو سوسیالیسم طوری ارائھ می شود کھ گوئی اساسا بھ گرد توزیع می گردد. پس از مدت 
 رد، چرا دوباره عقب گرد می کنند؟کشف رابطۀ واقعی [بین شیوۀ تولید و توزیع وسایل مصرف] می گذ

 »رھائی کار باید امر طبقۀ کارگر باشد کھ در برابر او ھمۀ طبقات دیگر صرفا توده ای ارتجاعی اند.«  -4

کارگران  رھائی طبقۀ کارگر باید عمل خود«شده است. در آنجا گفتھ می شود: » تصحیح«بخش اول جملھ از مقدمۀ اساسنامۀ انترناسیونال اول اقتباس اما 
 را. ھر کسی کھ قادر است بفھمد!» کار«چھ چیزی را؟  –باید رھائی بخشد » طبقۀ کارگر«؛ در اینجا بھ عکس گفتھ می شود »باشد

 »نسبت بھ او (نسبت بھ طبقۀ کارگر)، ھمۀ طبقات دیگر صرفا توده ای ارتجاعی اند.«در عوض، بخش دوم جملھ، نقل قولی ناب از السال است: 
از ھمۀ طبقاتی کھ امروز رو در روی بورژوازی ایستاده اند، تنھا پرولتاریا طبقھ ای واقعا انقالبی است. طبقات «ست کمونیستگفتھ شده است: در مانیف

 » دیگر رو بھ زوال اند و سرانجام در برابر صنعت مدرن ناپدید می شوند؛ پرولتاریا خود محصول ویژه و اصلی این صنعت است
نسبت بھ اربابان فئودال و بخش زیرین طبقۀ متوسط کھ می خواھند ھمۀ موقعیت  –حامل صنعت بزرگ  –ا ھمچون طبقھ ای انقالبی بورژوازی در اینج

نمی  ھای اجتماعی محصول شیوه ھای تولید فرسوده را حفظ کنند، تصور شده است. بنابراین آنھا ھمراه با بورژوازی صرفا توده ای ارتجاعی تشکیل
 دھند.

دیگر، پرولتاریا نسبت بھ بورژوازی انقالبی است زیرا خود بر پایۀ صنعت بزرگ رشد کرده و می کوشد از تولید خصلت سرمایھ دارانھ اش را از سوی 
ی می بخش زیرین طبقۀ متوسط ... با مشاھدۀ تحول آتی اش بھ پرولتاریا انقالب«کھ بورژوازی می کوشد جاودانھ کند، بزداید. اما مانیفست می افزاید: 

 »شود.
نسبت بھ طبقۀ کارگر تشکیل می دھند، یاوه گوئی » توده ای ارتجاعی«پس، از این دیدگاه ھم، گفتن اینکھ این بخش ھمراه با بورژوازی و اربابان فئودال 

 است. 



بھ ما، شما ھمراه با بورژوازی و ) اعالم کرده است: نسبت 12آیا کسی بھ پیشھ وران، صاحبان کارگاه ھای کوچک و دھقانان در طی انتخابات اخیر (
 اربابان فئودال صرفا توده ای ارتجاعی ھستید؟

ن گستاخانھ السال مانیفست کمونیست را از بر بود، ھمان گونھ کھ پیروان مؤمن او کتاب ھای مقدسی را کھ او نوشتھ از برند. بنابراین اگر آن را چنی
 خود با فئودال ھا و طرفداران حکومت مطلقھ کھ مخالف بورژوازی اند رنگ و جالئی بدھد. تحریف می کند، تنھا بدین منظور است کھ بھ ائتالف

بدین سان نوعی افزون بر آن در عبارت باال گفتۀ وحی گونۀ السال بھ زور و بی ارتباط با نقل قول تحریف شده از اساسنامۀ انترناسیونال وارد شده است. 
) مرتکب 13رای آقای بیسمارک ناخوشایند نیست، یکی از آن تکھ ھای بی مایھ و بی شرمانھ کھ مارای برلن (نابجاگوئی است کھ در واقع بھ ھیچ رو ب

 می شود.

طبقۀ کارگر برای رھائی خود پیش از ھر چیز در چارچوب دولت ملی کنونی مبارزه می کند و آگاه است کھ نتیجۀ ضروری تالش ھایش کھ با « -5
 »شتراک دارد، برادری بین المللی ھمۀ خلق ھاست.کارگران ھمۀ کشورھای متمدن ا

تی] پس السال در تقابل با مانیفست کمونیست و تمام سوسیالیسم گذشتھ، بھ جنبش کارگری از تنگ نظرانھ ترین موضع می نگریست. در این زمینھ و [ح
 از کار انترناسیونال پیروان او نیز چنین می کنند!

رگر برای آنکھ بتواند مبارزه کند باید خود را در سرزمین خویش بھ عنوان یک طبقھ متشکل کند و کشور خود او بھ طور کلی بدیھی است کھ طبقۀ کا
لکھ از نخستین عرصۀ مبارزۀ اوست. بدین طریق مبارزۀ طبقاتی او ملی است اما ھمان طور کھ مانیفست کمونیست می گوید نھ از لحاظ محتوا و ذات، ب

بازار جھانی و از نظر » چارچوب«، امپراتوری آلمان، خود بھ نوبۀ خویش از نظر اقتصادی در »ب دولت ملی کنونیچارچو«نظر شکل. اما مثال 
نظام دولت ھا قرار دارد. ھر آدم اھل کسب و کاری می داند کھ تجارت آلمان در ھمان حال تجارت خارجی است و البتھ عظمت » چارچوب«سیاسی در 

 لمللی خاص اوست.آقای بیسمارک در سیاست بین ا
جملھ  -» برادری بین المللی خلق ھا خواھد بود«حزب کارگر آلمان انترناسیونالیسم کارگری را بھ چھ تقلیل می دھد؟ بھ این آگاھی کھ نتیجۀ تالش ھای او 

المللی طبقات کارگر در مبارزۀ ) بھ عاریت گرفتھ شده است کھ در صدد اند آن را معادل برادری بین 14ای کھ از مجمع بورژوائی صلح و آزادی (
ان در میان مشترکشان بھ ضد طبقات حاکم و حکومت ھایشان قلمداد کنند. بنابراین حتی یک کلمھ دربارۀ وظایف [عملکردھای] بین المللی طبقۀ کارگر آلم

کشورھای دیگر بھ ضد او پیوند برادری بورژوازی ای کھ با بورژواھای ھمۀ  –نیست! و بدین طریق است کھ طبقۀ کارگر باید با بورژوازی خودی
 ). 15و با سیاست توطئۀ بین المللی آقای بیسمارک مبارزه کند ( -برقرار کرده 

ج تالش ھای او در واقع، اعتراف بین المللی برنامھ [گوتا] حتی از برنامۀ حزب تجارت آزاد بی نھایت پائین تر است. این حزب نیز تأیید می کند کھ نتای
خواھد بود. اما این حزب کاری ھم برای بین المللی کردن تجارت انجام می دھد و بھ ھیچ رو بھ این آگاھی خرسند نمی شود » ین المللی خلق ھابرادری ب«

 کھ ھمۀ خلق ھا در کشور خود تجارت می کنند.
ول] بستگی ندارد. انترناسیونال صرفا نخستین تالش برای [انترناسیونال ا اتحاد بین المللی کارگران فعالیت بین المللی طبقۀ کارگر بھ ھیچ رو بھ وجود

تین شکل ایجاد ارگانی مرکزی برای آن فعالیت بود، تالشی کھ بھ خاطرتأثیرش موفقیتی دیرپا بھ دست آورد اما پس از سقوط کمون پاریس دیگر در نخس
 تاریخی اش قابل تحقق نبود. 

برای رضایت اربابش اعالم کرد کھ حزب کارگران آلمان در برنامۀ جدیدش سوگند انترناسیونالیسم  نورد دویچھ، بیسمارک، مطلقا حق داشت ھنگامی کھ
 ). 16را شکستھ است (

 
 

II 

آھنین با حرکت بر مبنای این اصول، حزب کارگران آلمان می کوشد با ھمۀ وسایل قانونی، دولت آزاد و جامعۀ سوسیالیستی را پی ریزی کند، قانون «
 »انھدام نظام کاِر مزدی درھم بشکند، استثمار را در ھمۀ شکل ھایش لغو کند و ھمھ گونھ نابرابری اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد. مزدھا را با

 بعدا برمی گردم.» آزاد«بھ دولت 
 )17ی السال معتقد باشد! (»قانون آھنین مزدھا«بدین سان حزب کارگران آلمان در آینده باید بھ 

پرداختھ » ھمراه با قانون آھنین مزدھا«(باید گفت الغای نظام کار ِ مزدی) » الغای نظام مزدی«این قانون از قلم نیافتد بھ یاوه گوئی دربارۀ برای اینکھ 
ال بھ کار ِ مزدی شده است. اگر من کار مزدی را لغو کنم در آن صورت طبیعتا قوانین آن را ھم لغو خواھم کرد خواه از آھن باشند یا اسفنج. اما حملۀ الس

ھمراه با قانون آھنین «باید » نظام مزدی«تقریبا منحصرا حملھ بھ این بھ اصطالح قانون است. بدین سان برای اینکھ پیروزی فرقۀ السال ثابت شود 
 لغو شود و نھ بدون آن.» مزدھا

» قوانین ابدی آھنین«کھ آن را ھم از عبارت » آھنین«یست جز ھیچ چیزش از آِن السال ن» قانون آھنین مزدھا«اما این امری شناختھ شده است کھ از 
رمز شناسائی است کھ مؤمنان حقیقی از طریق آن یکدیگر را می شناسند. اما اگر این قانون را با ُمھری کھ السال » آھنین«). کلمۀ 18گوتھ گرفتھ است (

نی ای کھ برای اثبات آن بھ کار رفتھ در نظر بگیرم. این مبنا چیست؟ ھمان گونھ کھ بر آن زده و در نتیجھ با معنائی کھ مورد نظر او بوده و نیز با مبا
) اما اگر این نظریھ 19النگھ قبال کمی پس از مرگ السال نشان داده است این مبنا نظریۀ جمعیت مالتوس است (کھ خود النگھ آن را تبلیغ می کرد) (

گر نظام مزدی را صد بار ملغی سازم، زیرا این قانون نھ تنھا در نظام کار ِ مزدی، بلکھ در ھر نظام درست باشد من نمی توانم قانون را لغو کنم حتی ا
یالیسم قادر بھ اجتماعی دیگری حاکم است. اقتصاددانان با تکیۀ مستقیم بر نظریۀ مالتوس طی پنجاه سال و بیشتر در حال اثبات این نکتھ بوده اند کھ سوس

 ۀ طبیعی دارد نیست، بلکھ تنھا می توانند فقر را تعمیم دھند و آن را در سطح کل جامعھ توزیع کنند.از میان بردن فقر کھ پای
 ار است:اما اصل موضوع، اینھا نیست. کامال جدا از فرمول بندی نادرست السال از قانون، گام قھقرائی خشم انگیز [تحمل ناپذیر] حقیقی از این قر

ا برای این درک علمی گشوده شد کھ مزدھا آن چیزی نیستند کھ ظاھرا بھ نظر می رسند یعنی ارزش یا قیمت پس از مرگ السال مسیری در حزب م
درک،  کار، بلکھ صرفا شکل نقاب داری از ارزش یا قیمت نیروی کارند. از این رو کل درک بورژوائی قبلی از مزد و نیز ھمۀ نقدھای گذشتھ بر این

شد و روشن گردید کھ کارگر مزدی تنھا ھنگامی مجاز است برای بقای خود یعنی برای زنده بودن کاری داشتھ باشد  یک بار برای ھمیشھ بھ دور ریختھ
یھ دارانۀ کھ برای زمان معینی بھ طور رایگان برای سرمایھ دار (و در نتیجھ برای دیگر مصرف کنندگان ِ ارزش اضافی) کار کند؛ اینکھ کل نظام سرما

ش این کار اضافی از طریق افزایش ساعات کار یا توسعۀ بارآوری کار، افزایش شدت نیروی کار و غیره می چرخد؛ و در نتیجھ نظام تولید بر پایۀ افزای
بدتری کار ِمزدی نظام بردگی است و در واقع بردگی ای کھ بھ نسبت تکامل نیروھای مولد اجتماعی کار، سخت تر می شود، خواه کارگر مزد بھتر یا 

رد. و پس از اینکھ چنین درکی زمینۀ بیشتر و بیشتری در حزب ما پیدا کرد، بھ جزم ھای مذھبی گونۀ السال برمی گردند گرچھ این را می دریافت دا
 دانند کھ السال نمی دانست مزد چیست، اما با پیروی از اقتصاددانان بورژوا نمود ِ موضوع را بھ جای ماھیت آن می گیرند. 

در میان بردگانی کھ سرانجام راز برده داری را دریافتھ اند و بھ شورش روی آورده اند، یک برده کھ ھنوز در بند مفاھیم فرسوده این مانند آن است کھ 
 ود!اسیر است در برنامۀ شورش چنین رقم بزند: بردگی باید ملغی شود زیرا تغذیۀ بردگان در نظام بردگی نمی تواند از حداکثر پائینی بیشتر ش

بت ین واقعیت کھ نمایندگان حزب ما توانستند چنین حملۀ ددمنشانھ ای را بھ درک رایج در میان توده ھای حزب ما انجام دھند بھ خودی خود ثاآیا صرف ا
 نمی کند کھ با چھ سست اندیشی مجرمانھ و با چھ درجھ از ناآگاھی بھ کار طرح برنامۀ سازش روی آورده اند!



می بایست گفتھ می شد کھ با الغای تمایزھای طبقاتی ھرگونھ » الغای ھمۀ نابرابری ھای اجتماعی و سیاسی«راف بھ جای جملۀ نامعین پایان پاراگ
 نابرابری اجتماعی و سیاسی ناشی از آنھا خود بھ خود ناپدید خواھد شد.

 

III 

 
رکت ھای کارگری تولید با کمک دولت زیر کنترل حزب کارگران آلمان برای ھموار کردن راه ھا بھ منظور حل مسألۀ اجتماعی خواھان استقرار ش«

از  دموکراتیک زحمتکشان است. چنین شرکت ھای تولیدی باید در صنعت و کشاورزی با چنان دامنھ ای برپا شوند کھ سازماندھی سوسیالیستی کل کار
 »آن ناشی گردد.

 
مسألۀ «می گردد. بھ جای مبارزۀ طبقاتی موجود، عبارت روزنامھ ای  »ھموار«، راه بھ نحو شایستھ ای »قانون آھنین مزدھا«پس از اکسیر السالی 

بھ جای آنکھ از روند انقالبی تحول جامعھ » سازماندھی سوسیالیستی کل کار». «راه را برای حل آن ھموار کرد«ظاھر می شود کھ باید » اجتماعی
، شرکت ھائی کھ نھ کارگران، بلکھ دولت بھ وجود »ناشی می شود«داد،  خواھد» شرکت ھای تعاونی کارگران«کھ دولت بھ » کمک دولتی«برخیزد، از 

 خواھد آورد. تنھا از مخیلۀ السال چنین تصوری برمی آید کھ جامعھ ای نوین، مانند راه آھنی جدید، ممکن است با وام دولتی ساختھ شود!
 قرار داده شده است.» زحمتکشان«ک زیر کنترل دموکراتی» کمک دولتی«بھ خاطر خرده شرمی کھ ھنوز باقی مانده، 

 در آلمان، دھقانان ھستند و نھ طبقۀ کارگر.» زحمتکشان«نخست باید گفت کھ اکثریت 
» کنترل توسط حکومت مردمی زحمتکشان«است. اما معنی » حکومت مردم«بھ معنی  volksherrschaftlichدر آلمانی » دموکراتیک«دوم اینکھ 

شانی کھ از طریق این خواست ھا کھ بھ دولت عرضھ می کند آگاھانھ اعالم می دارند کھ نھ حکومت می کنند و نھ برای چیست؟ بھ ویژه در مورد زحمتک
 حکومت کردن آماده اند!

مورد  ) بھ ضد سوسیالیست ھا تجویز شد و21) در زمان فرمان روائی لوئی فیلیپ (20در اینجا زائد بھ نظر می رسد کھ بھ نقد نسخھ ای کھ توسط بوشھ (
) قرار گرفت پرداختھ شود. لطمۀ اصلی نقل این نسخۀ سری در برنامھ نیست، بلکھ در عقب گرد از موضع 22پذیرش کارگران ارتجاعی طرفدار آتلیھ (

 جنبش طبقاتی بھ موضع جنبشی فرقھ ای است.
لی مستقر کنند، تنھا می تواند این معنی را داشتھ باشد کھ اینکھ کارگران بخواھند شرایطی برای تولید تعاونی در مقیاس اجتماعی و نخست در مقیاس م

آنجا کھ بھ  آنان برای منقلب کردن شرایط کنونی تولید فعالیت می کنند و این امر ھیچ ربطی با پی ریزی شرکت ھای تعاونی با کمک دولت ندارد. اما تا
ارزش دارند کھ آفریدۀ مستقل کارگران باشند و نھ تحت الحمایۀ حکومت ھا و شرکت ھای تعاونی کنونی مربوط می شود، چنین شرکت ھائی تنھا تا آنجا 

 بورژواھا.

 
 

IV 

 
 حال بھ بخش دموکراتیک [طرح برنامھ] می پردازم.

 »شالودۀ آزاد دولت«الف. 
 مبارزه می کند.» برای دولت آزاد«طرح برنامھ آمده کھ حزب کارگران آلمان IIنخست اینکھ در قسمت 

 آزاد چیست؟دولت 
ری آلمان، ھدف کارگرانی کھ از ذھنیت محدود رعایای سر بھ زیر خود را رھا کرده باشند بھ ھیچ رو این نیست کھ دولتی آزاد مستقر کنند. در امپراتو

قرار دارد بھ ارگانی کھ کامال تقریبا بھ ھمان اندازه آزاد است کھ در روسیھ. آزادی عبارت از این است کھ دولت از ارگانی کھ باالی سر جامعھ » دولت«
 را محدود می کنند بیشتر یا کمتر آزادند.» آزادی دولت«تابع جامعھ است تبدیل شود، و امروز ھم شکل ھای دولتی بھ مقیاسی کھ 

بھ جای آنکھ جامعۀ موجود نشان می دھد کھ ایده ھای سوسیالیستی اش بسیار سطحی اند:  –دست کم اگر برنامھ [گوتا] را بپذیرد  –حزب کارگران آلمان 
کھ را (و این امر حتی برای جامعۀ آینده صادق است) ھمچون شالودۀ دولت موجود مورد بررسی قرار دھد، دولت را پدیده ای مستقل تلقی می کند 

 خود را دارد.» شالوده ھای فکری، اخالقی و آزادی خواھانۀ«
در برنامھ و کژفھمی آشفتھ اندیشانھ تری کھ با اعالم » جامعۀ معاصر«، »دولت معاصر«حاتی چون و اینک دربارۀ کاربرد نابجا و آشفتھ اندیشانۀ اصطال

 خواست ھایش نسبت بھ دولت ایجاد می کند چھ باید گفت!
جامعۀ سرمایھ داری است کھ در ھمۀ کشورھای متمدن بھ صورت کمابیش عاری از عناصر قرون وسطائی، کمابیش مشروط بھ » جامعۀ معاصر«
با عبور از مرز ھر کشور فرق می کند. » دولت معاصر«کامل ویژۀ تاریخی ھر کشور و بھ شکل کمابیش تکامل یافتھ وجود دارد. از سوی دیگر، ت

» دولت معاصر«آلمان با دولت سویس فرق دارد. دولت در انگلستان با دولت در ایاالت متحده فرق دارد. از این رو، عبارت  -دولت امپراتوری پروس
 اصطالحی خیالی است. 

مدرن با این ھمھ، دولت ھای مختلف در کشورھای مختلف متمدن، بھ رغم تنوع و چندگانگی شکل شان در یک چیز مشترکند و آن اینکھ ھمگی بر جامعۀ 
ھ ھای اساسی ھای مشترک نیز بورژوائی مبتنی اند کھ در یکی بیشتر و در دیگری کمتر تکامل سرمایھ دارانھ یافتھ است. از این رو دارای برخی جنب

در تقابل با آینده کھ در آن ریشۀ کنونی دولت یعنی جامعۀ بورژوائی، رخت بربستھ » سرشت یا ماھیت دولت معاصر«ھستند. در این معنا می توان از 
 است، سخن گفت. 

د؟ بھ بیان دیگر، چھ عملکردھای اجتماعی در آن صورت این پرسش مطرح می شود: سرشت دولت در جامعۀ کمونیستی دستخوش چھ تحولی می گرد
ب کلمۀ مردم در آن جامعھ باقی می مانند کھ شبیھ عملکردھای کنونی دولت اند؟ بھ این پرسش تنھا می توان بھ شکل علمی پاسخ داد و با ھزار گونھ ترکی

 با کلمۀ دولت بھ اندازۀ جھش کک نیز بھ [حل] مسألھ نزدیک نخواھیم شد. 
یھ داری و جامعۀ کمونیستی یک دورۀ تحول انقالبی از اولی بھ دومی وجود دارد. متناظر این دورۀ تحول، یک دورۀ گذار سیاسی نیز بین جامعۀ سرما

 ھست کھ دولت در آن چیزی نمی تواند باشد جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا. 
 امعۀ کمونیستی. اکنون برنامھ [گوتا] نھ بھ این آخری می پردازد و نھ بھ سرشت دولت در ج

، خواست سیاسی برنامۀ گوتا چیزی بیش از دعاھای دموکراتیکی کھ ھمھ با آن آشنا ھستند ندارد: رأی عمومی، قانون گذاری مستقیم، حقوق مردم
نجا کھ بھ صورت میلیشیای مردمی و غیره. آنھا صرفا پژواک حزب بورژوائی مردم و مجمع صلح و آزادی ھستند و ھمگی خواست ھائی ھستند کھ تا آ

سویس و در تخیلی بیان نشده باشند ھم اکنون تحقق یافتھ اند. صرفا دولتی کھ این خواست ھا بدان تعلق دارند در درون مرزھای آلمان نیست، بلکھ در 
 نیست.  امپراتوری آلمان» چارچوب«، در واقع دولت معاصر است ھرچند کھ در »دولت آینده«ایاالت متحده و غیره است. این نوع 

و بنابراین در درون دولت » دولت ملی کنونی«اما یک چیز فراموش شده است. از آنجا کھ حزب کارگران آلمان آشکارا اعالم می دارد کھ در درون 



 –ندارد  در غیر این صورت خواست ھایش بی معنی خواھد بود زیرا آدم چیزھائی را طلب می کند کھ –آلمان عمل می کند  –خود، امپراتوری پروس 
و  نمی بایست مھم ترین چیز را فراموش کرده باشد یعنی اینکھ ھمۀ آن کلمات پر زرق و برق متکی بر بھ رسمیت شناختن بھ اصطالح حاکمیت مردم

 بنابراین تنھا مناسب یک جمھوری دموکراتیک اند. 
جمھوری دموکراتیک مطرح شود، آن گونھ کھ برنامھ ھای  کھ خواست –و عاقالنھ ھم ھست چون شرایط احتیاط می طلبند  –چون جرأت این نیست 

) خواست 24» (درستکاری«) خواستارش بودند، [اما] نباید نھ بھ طفره رفتن روی آورد نھ با 23کارگران فرانسوی در زمان لوئی فیلیپ و لوئی ناپلئون (
چیزی نیست جز استبداد نظامی پلیسی کھ رنگ و لعاب شکل پارلمانی ھائی را کھ تنھا در یک جمھوری دموکراتیک معنی دارند از دولتی طلب کرد کھ 

وسایل «خورده است، دولتی آمیختھ با عناصر فئودالی، زیر نفوذ بورژوازی و تکمیل شده با ارکان بوروکراتیک، و سپس اطمینان داد کھ می توان با 
 چیزھائی بھ این دولت تحمیل نمود!» قانونی

جمھوری دموکراتیک را دوران سعادت ھزارۀ موعود می داند و اصال گمان نمی کند کھ دقیقا در این شکل نھائی دولت در  حتی دموکراسی عامیانھ، کھ
آری حتی این دموکراسی از آن گونھ دموکراتیسمی کھ در  –جامعۀ بورژوائی است کھ مبارزۀ طبقاتی باید تا بھ آخر و تا دست یابی بھ نتیجھ ادامھ یاید 

 پلیس عمل می کند و نھ منطق، بسیار باالتر است.  چارچوب اجازۀ
در واقع ماشین حکومتی است یا دولت ھمچون ارگانیسمی کھ از طریق تقسیم کار از جامعھ جدا شده است در این کلمات خود را » دولت«اینکھ منظور از 

و غیره. مالیات ھا شالودۀ » مالیات بر درآمد تصاعدی است حزب کارگران آلمان بھ عنوان شالودۀ اقتصادی دولت خواستار برقراری«نشان می دھد: 
بتا اقتصادی ماشین حکومتی ھستند و نھ چیزی دیگر. در دولت آینده، کھ در سویس موجود است، این خواست [مالیات بر درآمد تصاعدی] بھ صورت نس

ختلف جامعھ و در نتیجھ جامعۀ سرمایھ داری است. از این رو امری خوبی تحقق یافتھ است. مالیات بر درآمد مفروض بر منابع گوناگون درآمد طبقات م
) ھمین خواست را ھمچون 25عادی است [جای شگفتی نیست] کھ اصالح گران مالی لیورپول، بورژواھائی کھ برادر گالدستون در رأس آنھا است (

 برنامھ بھ پیش می کشند.
 

 قی دولت خواستار برقراری موارد زیر است:حزب کارگران آلمان بھ عنوان شالودۀ فکری و اخال«ب. 
 » آموزش ابتدائی برابر نوسط دولت. آموزش اجباری عمومی دبستانی. آموزش رایگان -1
 

ت) ۀ کنونی پرداخآموزش ابتدائی برابر؟ این کلمات چھ چیزی پیشنھاد می کنند؟ آیا باور مؤلفان برنامھ این است کھ در جامعۀ کنونی (و باید تنھا بھ جامع
شرایط اقتصادی آموزش می تواند برای ھمۀ طبقات برابر باشد؟ یا خواستشان این است کھ طبقات باال نیز اجبارا بھ سطح پائین آموزش مقدماتی ای تنھا با 

 کارگران مزدی و دھقانان ھمخوانی دارد تنزل کنند؟
دارد، دومی در حد آموزش دبستانی در سویس و ایاالت متحده برقرار اولی حتی در آلمان وجود » آموزش اجباری عمومی دبستانی. آموزش رایگان.«

ھستند کھ در واقع بدین معنی است کھ ھزینۀ آموزش طبقات باال از محل دریافت » رایگان«است. در برخی از ایاالت آمریکا مؤسسات آموزش عالی نیز 
بخش الف برنامھ [گوتا] آمده، این موضوع صادق است. ادارۀ  5در بند مالیات عمومی پرداخت می شود. در مورد رایگان بودن دادگستری ھم کھ 

بھ دادرسی جنائی در ھمھ جا رایگان است؛ دادرسی مدنی تقریبا منحصرا بھ دعواھای مربوط بھ مالکیت می پردازد و از این رو بھ طور انحصاری 
 زانۀ عمومی صورت گیرد؟طبقات دارا ارتباط دارد. آیا حل و فصل مناقشات آنھا باید بھ ھزینۀ خ

 پاراگراف مربوط بھ مدارس باید دست کم خواستار مدارس فنی (نظری و عملی) در ترکیب با مدارس مقدماتی باشد. 
نیز بھ طور کلی قابل اعتراض است. تعریف و تعیین ھزینھ ھای مدارس ابتدائی، تعیین کیفیت کادر آموزشی، تعیین » آموزش مقدماتی توسط دولت«

 ھای درسی و غیره و نظارت بر اجرای این ویژگی ھای قانونی توسط بازرسان دولتی، چنان کھ در ایاالت متحده صورت می گیرد، با اینکھ دولترشتھ 
 بھ عنوان مربی مردم منصوب شود بسیار متفاوت است.

، »دولت آینده«آلمان (و نباید با ارجاع بھ  –پراتوری پروس حکومت و کلیسا باید از اِعمال ھرگونھ نفوذی بر مدرسھ طرد شوند. در واقع، بھ ویژه در ام
 کھ دیدیم مسایل در آن چگونھ طرح خواھند شد، از موضوع طفره رفت)، بھ عکس خوِد دولت نیازمند آموزشی سخت و جدی از جانب مردم است.

بھ دولت رنگ آمیزی شده یا با ایمان دموکراتیک بھ معجزه کھ  اما کل برنامھ بھ رغم ھیاھوی دموکراتیک اش در ھمھ جا با ایمان چاکر منشانۀ السالی
 بھتر از اولی نیست و یا سازشی است بین این دو باور بھ معجزه کھ ھر دو بھ طور یکسان از سوسیالیسم بھ دورند. 

اگر کسی بخواھد در این دورۀ مبارزۀ » آزادی وجدان!«در پاراگرافی از قانون اساسی پروس وجود دارد. پس چرا در اینجا آمده است؟ » آزادی علم«
) شعارھای قدیمی لیبرالیسم را بھ یاد او بیاورد این کار مطمئنا بھ شکل زیر باید صورت گیرد: ھرکس باید قادر باشد نیازھای دینی و 26فرھنگی (

آگاھی خود از این واقعیت را اعالم کند کھ جسمانی خود را بدون دخالت پلیس برطرف کند. اما حزب کارگران باید بھ ھر صورت در چنین فرصتی 
بورژوائی چیزی جز تحمل انواع آزادی دینی وجدان نیست، و این حزب باید بھ نوبۀ خود بکوشد وجدان را از توھم دینی آزاد کند. اما » آزادی وجدان«

 فراتر نروند.» بورژوائی«این را برگزیده اند کھ از سطح 
 ی رسم زیرا ضمیمھ ای کھ بھ دنبال برنامھ آمده بخش شاخص آن نیست. از این رو در اینجا بسیار خالصھ می کنم.اکنون من بھ پایان این گفتار م

 
 »روزانۀ عادی کار« -2
 

معینی در ھیچ کشور دیگری حزب کارگران خود را بھ ارائۀ چنین خواست نامعینی محدود نساختھ، بلکھ ھمواره زمان کار روزانھ ای را کھ در شرایط 
 ادی ارزیابی می کند تعیین و تصریح کرده است.ع
 
 »محدود کردن کار زنان و منع کار کودکان« - 3
 

ه در روزانۀ استاندارد کردن [تثبیت] زمان کار روزانھ باید محدود کردن کار زنان را تا آنجا کھ بھ زمان کار، توقف موقت کار [برای استراحت] و غیر
د در غیر این صورت تنھا می تواند بھ معنی مستثنی کردن زنان از شاخھ ھائی از صنعت باشد کھ بھ ویژه برای کار مربوط می شود دربر داشتھ باش

 سالمت تن آنان زیانمند و یا از نظر اخالقی برای جنس زن قابل اعتراض اند. اگر منظور اینھا بوده می بایست تصریح می شد.
 ھ حد سنی اعالم شود.در اینجا مطلقا ضروری است ک» منع کار کودکان!«

امری  –اگر امکان پذیر باشد  –منع عمومی کار کودکان با صنعت بزرگ سازگاری ندارد. از این رو آرزوئی مقدس و توخالی بیش نیست. تحقق آن 
دکان، ترکیب کار ارتجاعی است زیرا در صورت تنظیم جدی زمان کار برحسب گروه ھای مختلف سنی و دیگر اقدامات مربوط بھ ایمنی و حفاظت کو

 مولد با آموزش یکی از استوارترین وسایل برای تحول جامعۀ کنونی خواھد بود.
 
 »نظارت دولتی در کارخانھ ھا، کارگاه ھا و صنعت خانگی.« -4
 

اشند؛ و اینکھ ھر کارگری آلمان، حتما باید خواستھ می شد کھ بازرسان تنھا توسط دادگاھی قانونی قابل حذف و تعویض ب –برای مقابلھ با دولت پروس 
 بتواند آنھا را بھ خاطر غفلت از وظایفشان مورد تعقیب قرار دھد؛ و اینکھ بازرسان باید از حرفۀ پزشکی باشند.

 
 »تنظیم کار در زندان ھا« - 5
 

ترس رقابت اجازه داده شود کھ  خواست کوچکی در برنامۀ عمومی کارگران است. در ھر صورت باید بھ روشنی اعالم می شد کھ قصد این نیست کھ از
ند. این مسلما با زندانیان عادی جنائی مانند حیوان رفتار گردد و بھ ویژه تمایل بر این نیست کھ آنان از کار مولد کھ تنھا اصالحگرشان است محروم شو



 حداقلی است کھ از سوسیالیست ھا می توان انتظار داشت.
 
 »ت در سوانحوضع قانونی کارآمد در مورد مسئولی« -6
 

 در مورد سوانح چیست.» کارآمد«باید بیان می شد کھ منظور از قانون 
ی شوند در ضمن باید توجھ شود کھ بھ ھنگام صحبت از روزانۀ کار عادی آن بخش از قوانین کارخانھ کھ بھ مقررات بھداشتی و ایمنی و غیره مربوط م

 سوانح تنھا ھنگامی می تواند عملی شود کھ چنان مقرراتی نقض شده باشند.نادیده گرفتھ شده است. قانون مربوط بھ مسئولیت در 
 در یک کالم، شاخص این ضمیمھ نیز غفلت و بی توجھی در نگارش است.

 گفتم و روح خود را نجات دادم.
  1875نوشتھ شده در آوریل تا اوایل مھ 

 
 
 

 ھا پانوشت

 
 ذکر شده، از ترجمۀ انگلیسی است)(ھمۀ پانوشت ھا، جز در مواردی کھ منبع دیگری 

 
مارکس در زمینۀ تکامل نظریۀ علمی کمونیسم و نمونھ ای از مبارزۀ  contributionsنقد برنامۀ گوتای مارکس یکی از مھم ترین رھاوردھای  -1

بھ رھبری آیزناخرھا (ویلھلم براکھ) ارسال  1875مھ  5نوشتھ شد و در تاریخ  1875سازش ناپذیر با اپورتونیسم است. این اثر در ماه آوریل و اوایل مھ 
 د.گردید. نقد برنامۀ گوتا بررسی انتقادی طرح برنامۀ حزب سوسیال دموکرات متحد آلمان است کھ برای کنگرۀ وحدت در شھر گوتا آماده شده بو

زب سوسیال دموکرات آلمان منتشر شد. نوشتۀ بھ رغم مخالفت رھبری اپورتونیست ح 1891نقد برنامۀ گوتا برای نخستین بار توسط انگلس در سال 
بھ چاپ  1891سال  18، شمارۀ 1انگلس در مجلۀ زمان نو (دی نویھ سایت) ارگان نظری حزب سوسیال دموکرات آلمان، ج » پیشگفتار«مارکس با 

 رسید.
 شر کرد. مارکس بھ ویلھلم براکھ را ھمراه با نقد برنامۀ گوتا منت 1875مھ  5انگلس ھمچنین نامۀ مورخ 

انگلس بھ کائوتسکی روشن است کھ انگلس مجبور بود لحن برخی از پاراگراف ھای تند را تعدیل کند. ترجمۀ کنونی عین  1891فوریۀ  21از نامۀ مورخ 
 نوشتۀ مارکس بدون ھیچ تغییری است. 

حزب کارگران سوسیال دموکرات (آیزناخرھا) کھ  -مانبرگزار شد، دو سازمان موجود کارگری آل 1875مھ سال  28تا  22در کنگرۀ گوتا کھ از  - 2
در شھر آیزناخ تأسیس شد و رھبری آن با این دو بود و اتحاد عمومی کارگران آلمان، سازمانی السالی کھ توسط  1869توسط لیبکنشت و ببل در سال 

 لمان را بھ وجود آوردند. وحدت کردند و حزب کارگران سوسیالیست آ -ھازن کلور، ھاسلمان، و تولکھ رھبری می شد 
بھ پیشنھاد ویلھلم لیبکنشت  1890اکتبر  16در  –نخستین کنگره پس از لغو قانون ضد سوسیالیستی  –کنگرۀ حزب سوسیال دموکرات آلمان در ھال  -3

کتبر سال بعد در کنگرۀ ارفورت بھ مؤلف اصلی برنامۀ گوتا تصمیم گرفت تا طرح برنامۀ جدیدی برای کنگرۀ بعدی آماده کند. این برنامۀ جدید در ا
 تصویب رسید (برنامۀ ارفورت)

در الھھ تشکیل شد کھ شاخص آن مبارزه با باکونین بود. اکثریت کنگره از موضع شورای  1872کنگرۀ الھۀ انترناسیونال اول در سپتامبر سال  – 4
 اسیونال اخراج شد.عمومی [انترناسیونال] بھ رھبری مارکس پشتیبانی کرد و باکونین از انترن

 1873کتاب دولت گرائی و آنارشی نوشتۀ باکونین، زوریخ  - 5
تأسیس شد اساسا مرکب از دموکرات ھای خرده بورژوای ایالت ھای جنوب آلمان و بخشی از بورژوا دموکرات  1865حزب مردم آلمان، در سال - - 6

شعارھای دموکراتیک عام را بھ پیش می برد در ھمان حال بازتاب گرایش جدائی  ھا بود. این حزب با سرکردگی پروس بر آلمان مخالفت می کرد و
 کرد. طلبانۀ برخی ایالت ھای آلمان بود. این حزب خواستار تشکیل آلمانی فدرال بود و با وحدت آلمان تحت جمھوری دموکراتیک متمرکز مخالفت می

ان تشکیل می دادند در حزب مردم آلمان ادغام شد و جناح چپ این حزب را تشکیل داد. حزب مردم ایالت ساکسونی کھ ھستۀ آن را کارگر 1866در سال 
س حزب پس از این وحدت با طرح مسألۀ وحدت ملی آلمان از طریق دموکراتیک موافقت کرد و بعدھا در جھت خط مشی ای سوسیالیستی تکامل یافت. پ

 شرکت کرد. 1869گران سوسیال دموکرات [آیزناخرھا] در ماه اوت سال از جدائی از دموکرات ھای خرده بورژوا در تشکیل حزب کار
در شھر گوتا برگزار شد؛ کنگرۀ السالی ھا در اوایل مھ ھمان سال  1875م] سال  28تا  22کنگرۀ وحدت سوسیال دموکراسی آلمان [در فاصلۀ  - 7

 در ھامبورگ فراخوانده شد. 1875ئن ژو 8برگزار شده بود در حالی کھ کنگرۀ آیزناخرھا پس از کنگرۀ وحدت در 
 1872-1875بخش [تکھ تکھ] در فاصلۀ سال ھای  -نخستین ترجمۀ جلد اول سرمایھ کھ خود مارکس ویرایش آن را بر عھده داشت بھ صورت بخش - 8

 در پاریس منتشر شد. 
 یۀ فولکشتات (دولت خلقی)، ارگان مرکزی حزب بود.منظور مرکز انتشارات حزب کارگران سوسیال دموکرات است کھ وابستھ بھ ھیدت تحریر - 9

-470ص  8چاپ دوم جزوۀ مارکس زیر عنوان افشاگری ھائی دربارۀ محاکمۀ کمونیست ھا در کلن (آثار مارکس و انگلس، چاپ آلمانی، جلد  - 10
 توسط کتاب فروشی فولکشتات در الیپزیک منتشر شد. 1875) و این نوشتھ در سال 405

) فیلسوف عصر روشنگری، نمایندۀ جناح چپ بورژوازی (رستۀ سوم)، دموکراسی بورژوازی بالنده، طرفدار پر  1712-1778ک روسو (ژان ژا - 11
دفاع می کرد کھ در مبارزۀ مردمی ژاکوبن ھا تحقق » حاکمیت مردم«جوش و خروش مبارزه بھ ضد استثمار فئودالی و حکومت مطلقھ بود و از نظریۀ 

خود از جامعۀ فئودالی را بر درک انتزاعی و نھ تاریخی برابری طبیعی و شرایط توأم با خوشبختی انسان در کمونیسم بدوی و برتری  یافت. روسو نقد
 می نامیدند.» حواری طبیعت«طبیعت و روابط طبیعی بر روابط اجتماعی بنیاد نھاد. معاصرانش او را 

قاتی علمی از نظام اجتماعی و قوانین تکامل آن بھ رونویسی آموزه ھای انتزاعی ای می پردازد کھ بھ مارکس نشان داده کھ برنامۀ گوتا، بھ جای تحلیل طب
 ایده ھای روسو نزدیک ھستند. (پانوشت ترجمۀ فرانسوی)

اجتماعی اند و اشاره اش بھ (بھ نظر می رسد کھ مارکس صرفا خواستھ نشان دھد کھ نھ تنھا کار مفید بلکھ کار بیھوده و حتی کار زیان مند ھم پدیده ھائی 
جامعھ نشان روسو ھم بدین خاطر بوده است کھ بگوید می توان مانند روسو مواردی از فعالیت بیھوده یا زیان مند (از جملھ در حوزۀ علم و ھنر) را در 

اند. در واقع بھ زحمت می توان چنین نزدیکی داد. بھ نظر نمی رسد کھ مارکس خواستھ باشد بگوید کھ ایده ھای برنامۀ گوتا بھ ایده ھای روسو نزدیک 
 ھائی بین برنامۀ گوتا و دیدگاه ھای روسو پیدا کرد. مترجم فارسی) 

 است. 1874ژانویۀ  10منظور انتخابات مجلس ملی آلمان [رایشتاگ] در  –12
 اشارۀ طنز آمیز بھ ھاسلمان سردبیر نویر سوتسیال دموکرات. - 13

در برلن منتشر می  1876تا  1871ارگان السالی اتحاد عمومی کارگران آلمان بود کھ سھ بار در ھفتھ در فاصلۀ سال ھای  مجلۀ نویر سوتسیال دموکرات
رھبری السالی  شد. این مجلھ وفادارانھ خط مشی السالی سازش با رژیم بیسمارک و آشتی جویانھ با طبقات حاکم در آلمان و نیز اپورتونیسم و ناسیونالیسم

می کرد. از موضعی فرقھ گرایانھ با رھبری مارکسیستی انترناسیونال و حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان مخالفت می کرد و از فعالیت  را دنبال
 ھای طرفداران باکونین و دیگر عناصر ضد پرولتری بھ ضد شورای عمومی انترناسیونال پشتیبانی می نمود. 

 دان، روزنامھ نگار و مقالھ نویس، انقالبی ژاکوبن، نمایندۀ کنوانسیون در انقالب کبیر فرانسھ).)، پزشک، فیزیک1743-1793(ژان پل مارا (



توسط گروھی از جمھوری خواھان خرده بورژوا و  1867مجمع بین المللی صلح و آزادی یک سازمان بورژوائی صلح طلب بود کھ در سال  - 14
میخائیل باکونین بھ فعالیت  1867-1868زپھ گاریبالدی و دیگران در آن نقش فعالی داشتند). در سال لیبرال ھا در سویس تشکیل شد (ویکتور ھوگو و جیو

کھ با ھای این مجمع پیوست. این مجمع در آغاز فعالیتش می کوشید از جنبش کارگری برای دستیابی بھ اھداف خود بھره جوید. این مجمع بر آن بود 
توان جنگ را از میان برداشت. بدین سان در میان توده ھا توھم پراکنی می کرد تا پرولتاریا را از مبارزۀ طبقاتی می » ایاالت متحد اروپا«تشکیل نوعی 
 منحرف کند.

کوشید معاھده ای با اتریش و روسیھ برای عمل مشترک بھ ضد جنبش انقالبی بھ  1871-1872پس از سقوط کمون پاریس بیسمارک در سال ھای  - 15
مجارستان  –د انترناسیونال اول بھ طور ویژه منعقد سازد و در توافق با پیشنھاد بیسمارک مجمع سھ امپراتوری آلمان، روسیھ و اتریش طور کلی و بھ ض

 بھ عمل مشترک روی آورند. » اغتشاش در اروپا«تشکیل شد تا بھ ھنگام وقوع  1873در اکتبر سال 
عمل تبلیغی سوسیال دموکراتیک [آلمان] در برخی «. در آنجا گفتھ شده بود: 1875مارس  20ریخ سرمقالۀ نورد دویچھ آلگماینھ تسایتونگ در تا – 16

 »جنبھ ھا محتاطانھ تر شده است: [فعاالن آنھا] انترناسیونال را رد می کنند.
در برلن منتشر می شد. این  1918تا  1861نورد دویچھ آلگماینھ تسایتونگ (روزنامۀ عمومی شمال آلمان) روزنامھ ای ارتجاعی بود کھ از سال 

 ارگان حکومت بیسمارک بود. 1880تا  1860روزنامھ در دھھ ھای 
قانون آھنین اقتصادی کھ در شرایط امروز [معاصر]، زیر فرمان روائی قانون عرضھ و تقاضای «السال این قانون را چنین فرمول بندی می کرد:  -17

ھ مزد میانگین ھمواره بھ سطح شرایط الزم برای بقا کاھش می یابد کھ معموال در ھر کشوری با جان کندن کار، مزد را بدین گونھ تعیین می کند: اینک
 برای تأمین زندگی و بقای نسل الزم است.

د. مزد این سطح مزد محوری است کھ مزد واقعی روزانھ ھمواره بھ گرد آن نوسان می کند بی آنکھ ھرگز طی مدتی طوالنی از آن بیشتر یا کمتر گرد
یش جمعیت واقعی روزانھ نمی تواند برای مدتی باالتر از این مقدار حداقل باشد زیرا در این صورت شرایط زندگی آسان تر و بھتر کارگران باعث افزا

 دھد. کارگری می شود و در نتیجھ عرضۀ نیروی کار برای کارخانھ ھا افزایش می یایبد کھ بھ نوبۀ خود مزدھا را تا سطح قبلی کاھش می
ل و مزدھا ھمچنین نمی توانند مدت زیادی کمتر از این حداقل سطح معیشت باشند زیرا این کار باعث مھاجرت، زندگی مجردی، امتناع از تولید نس

لی می شود سرانجام کاھش عدۀ کارگران در اثر فقر می گردد کھ باعث کاھش عرضۀ نیروی کار بھ کارخانھ ھا و در نتیجھ افزایش مزد تا سطح مزد قب
» کند برگردد.و بنابراین مزد میانگین واقعی مقدر است کھ ھمواره سیال باشد و بھ محوری کھ بھ گرد آن زمانی بھ سمت باال و گاھی بھ پائین نوسان می 

را در » قانون«بار این  . السال برای نخستین1887زوریخ،  -، ھاتینگن1863مھ  19و  17(درس نامۀ کارگران، دو سخنرانی السال در فرانکفورت در 
 )15-16، ص 1863توضیح داد. (زوریخ، » پاسخ سرگشاده بھ کمیتۀ مرکزی برای فراخوان کنگرۀ عمومی کارگران در الیپزیک «

ت (مالتوس بر آن بود کھ رشد جمعیت در ھر جامعھ، از جملھ رشد جمعیت کارگری، از رشد محصوالت الزم برای زندگی و بھ ویژه از رشد محصوال
با اطمینان می توان تأیید کرد کھ جمعیت، اگر کنترل نشود، طبق تصاعد ھندسی افزایش می یابد بھ طوری کھ «کشاورزی سریع تر است. او می نویسد: 

] ملنند و غیره افزایش می یابد] ... اگر کشوری با مردم نسبتا خوب [ساعی؟ 16، 8، 4، 2، 1سال یکبار دو برابر می شود [یعنی بھ صورت  25ھر 
سال یکبار بھ اندازۀ آنچھ  25انگلستان، فرانسھ، ایتالیا یا آلمان را در نظر بگیریم می توانیم فرض کنیم کھ با توجھ درخور بھ کشاورزی، محصول آن ھر 

ت خواھد گرفت [یعنی امروزه تولید می شود افزایش یاید ... اما اگر این فرض تحقق یابد، افزایش محصوالت کشاورزی بر حسب تصاعدی عددی صور
بدین سان مالتوس نتیجھ می گیرد کھ » و غیره افزایش خواھد یافت] کھ بھ نحو غیر قابل قیاسی از رشد جمعیت عقب تر خواھد بود. 4، 3، 2، 1بھ شکل 

» این یا آن شکل روبرو شود. قدرت [افزایش] جمعیت آن قدر بیشتر از قدرت زمین در تولید وسایل زندگی است کھ نسل بشر باید با مرگ زودرس در«
کتنرل «مالتوس سپس از بالیای طبیعی، بیماری ھای واگیردار، جنگ ھا، قحطی و غیره و نیز از امتناع از تولید مثل کھ ھر یک بھ نحوی باعث 

عاملی در کنترل جمعیت می داند می شوند حرف می زند. مالتوس ھمچنین وضع بد و غیر بھداشتی خانھ و زندگی کارگران و درآمد کم آنھا را » جمعیت
 و بدان ھا با نظر مثبت می نگرد!

عیت مالتوس می دیدگاه السال در زمینۀ مزد با دیدگاه مالتوس در مورد جمعیت پیوند نزدیکی دارد. پیوند آن در این است کھ السال بھ پیروی از نظریۀ جم
فزون بر آن، باز ھم طبق نظر مالتوس، گمان می کرد کھ عرضۀ محصوالت الزم پنداشت کھ عرضۀ نیروی کار ھمواره از تقاضای آن بیشتر است، ا

ی السال متکی بر ھمین فرض ھاست کھ مالتوس »قانون آھنین مزدھا«برای زندگی نیز بھ طور نسبی کم و کمتر می شود و بھای آنھا افزایش می یابد. 
ینی] در ھر کشور درست بھ اندازۀ زندگی آسودۀ ساکنان آنجا باشد. فشار تالش دائمی فرض می کنیم کھ وسایل زندگی [در زمان مع«چنین بیان می کرد: 

میلیون نفر کافی بود اکنون باید  7برای جمعیت بیشتر ... باعث افزایش شمار مردم قبل از افزایش وسایل معیشت می شود. غذائی کھ پیش از این برای 
افراد بی چیز باید وضع زندگی بدتری داشتھ باشند و بسیاری از آنھا دچار وضعیت نومید کننده ای خواھند میلیون نفر تقسیم شود. در نتیجھ  8یا  7.5بین 

ھ قیمت شد. شمار کارگران نیز بیش از میزان کاری خواھد بود کھ در بازار عرضھ می شود بنابراین قیمت کار گرایش بھ کاھش خواھد داشت در حالی ک
د کرد. بدین سان کارگر باید برای بھ دست آوردن مزدی کھ در گذشتھ داشت سخت تر کار کند. در این دورۀ دشوار، عدم وسایل زندگی افزایش پیدا خواھ

عدۀ  رغبت بھ ازدواج و مشکالت نگاه داری خانواده بھ حدی زیاد خواھد بود کھ جمعیت دچار رکود می شود و در ھمان حال ارزان بودن کار، زیادی
ش صنعت بین آنھا، کشاورزان [سرمایھ دار] را تشویق می کند تا کارگران بیشتری برای زمین ھای خود استخدام کنند، زمین کارگران و ضرورت گستر

برسد ھای جدیدی بھ زیر کشت درآورند و کود دھی زمین ھای زیر کشت و اصالح کشت را کامل تر کنند تا وسایل زندگی برای جمعیت بھ میزان زمانی 
دیم. زندگی کارگر در آن حال دوباره بھ گونۀ قابل تحمل تری آسوده خواھد شد. محدودیت ھا تا درجھ ای شل تر خواھد گردید و حرکت کھ از آن آغاز کر

 »ھای پیش رونده و عقب گردھا در زمینۀ رفاه تکرار خواھد شد.
 تکرار حرف ھای این آخری است. السال کھ قبل از نقل دیدگاه ھای مالتوس آمد،» استدالل ھای«بھ روشنی دیده می شود کھ 

رمایھ داری اما در دیدگاه مالتوس و در نتیجھ دیدگاه السال چند موضوع بسیار مھم نادیده گرفتھ شده اند: نخست پیشرفت سریع بارآوری کار در نظام س
بھ عواملی کھ بر شمردیم و بھ شھادت آمارھای در اثر پیشرفت تکنولوژی و علم و عقالنی کردن سازماندھی تولید و کاھش اتالف ھا و غیره. با توجھ 

سدۀ  بسیار، رشد بارآوری کار بھ طور کلی و نیز بارآوری کار در کشاورزی معموال سریع تر از رشد جمعیت است و در دو سدۀ گذشتھ و بھ ویژه در
میلیون تن  310.74کل تولید غلھ در جھان  1970ر سال بیستم و نیمۀ دوم آن، رشد تولیدات کشاورزی بسیار سریع تر از رشد جمعیت بوده است. مثال د

سال جمعیت  40میلیارد بوده است: در فاصلۀ  6.9میلیارد و  3.7میلیون تن بود. جمعیت جھان در این سال ھا بھ ترتیب  680.88معدل  2010و در سال 
 310.74:  680.88درصد باال رفتھ است ( 119ین فاصلۀ زمانی %) اما تولید غلھ در ھم186=1.86=  3.7:  6.9در صد افزایش پیدا کرده ( 86جھان 

تولید جھانی گوشت گاو، گوشت خوک و گوشت  1970% ). این اختالف در مورد تولید گوشت و مرغ از غلھ بسیار بیشتر است. در سال 219= 2.19= 
میلیون تن رسیده است.  85.229و  106.604، 68.033بھ  بھ ترتیب 2006میلیون تن بوده کھ در سال  15.185و  35.799، 38.366مرغ بھ ترتیب 

% افزایش 461و تولید گوشت مرغ ¬% 198% ، تولید گوشت خوک بھ میزان 77.3بھ میزان  2006تا  1970بدین سان تولید گوشت گاو در فاصلۀ 
بسیار بیشتر  2006تا  1970یت در فاصلۀ سال ھای % بوده است کھ از رشد جمع191یافتھ و اگر مجموع سھ نوغ گوشت را در نظر بگیریم رشد تولید 

 است. 
 منبع: 

http://www.zootecnicainternational.com/article-archive/marketing/26-the-time-spatial-dynamics-of-global-poultry-
meat-production-between-1970-and-2006and-perspectives-for-2016.html 

 
داشت کھ رشد بارآوری محصوالت صنعتی معموال از محصوالت کشاورزی بیشتر است. افزون بر مجموع نیازمندی ھای کارگران، در ضمن باید توجھ 

نسبِت محصوالت صنعتی (و نیز برخی خدمات) بھ محصوالت کشاورزی در طول زمان رو بھ افزایش است. بدین سان دیده می شود کھ واقعیات، تز 
رشد جمعیت و رشد محصوالت کشاورزی را بھ سادگی رد می کنند. تز مالتوس حتی بھ ھنگام ارائۀ آن یعنی در پایان سدۀ  مالتوس در مورد رابطۀ بین

ھیجدھم و آغاز سدۀ نوزدھم نیز درست نبود و مطالعاتی صورت گرفتھ کھ نشان می دھند در طول سدۀ نوزدھم رشد محصوالت کشاورزی در سطح 
نوشتۀ جیووانی »  1938تا  1800رشد تولید کشاورزی در جھان از «ه است. (در این مورد مثال می توان بھ مقالۀ جھان از رشد جمعیت بیشتر بود

 فدریکو رجوع کرد. این نوشتھ بر روی اینترنت قابل دسترسی است).



بقۀ کارگر در مبارزه با سرمایھ داران و موضوع دومی کھ مالتوس و در نتیجھ السال بدان توجھ نکرده اند، مبارزۀ طبقاتی و دستاوردھای آن است. ط
ن رفتن دولت ھایشان می تواند دستاوردھائی در زمینھ ھای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشتھ باشد کھ ھرچند داشتن این دستاوردھا بھ معنی از میا

ود را برای بازپس گرفتن آن دستاوردھا بھ کار سرمایھ داری و نظام کاِر مزدی نیست و ھرچند بورژوازی و حکومت ھای سرمایھ داری تمام تالش خ
و روزھای می گیرند، اما دست کم بخشی از این دستاوردھا در زمینھ ھای اقتصادی و اجتماعی مانند مزد حداقل، ساعات قانونی کار روزانھ، زمان کار 

از آموزش، فرھنگ، تأمین اجتماعی و غیره بھ جزئی از  تعطیل در ھفتھ، مرخصی ساالنھ، حقوق بازنشستگی، حقوق بیکاری و غیره و نیز سطح معینی
، خطر زندگی عادی کارگران تبدیل شده اند و بازستاندن آنھا کار ساده ای نیست و سرمایھ داران دست کم در شرایط عادی و حتی گاه در زمان رکود

این امر نیست کھ مزد کارگر معادل ارزش یا بھای نیروی کار یا بھ  اقدام بھ حذف تمام این دستاوردھا را نمی پذیرند. وجود دستاوردھای کارگری، نافی
پدیده عبارت دیگر معادل ارزش یا بھای محصوالت و خدمات الزم برای بازتولید نیروی کار است. محصوالت و خدمات الزم برای بازتولید نیروی کار 

عین و در شرایطی کھ کارگر از سطح معینی از آگاھی طبقاتی برخوردار باشد ای اجتماعی است و نھ زیست شناسانھ. نیاز کارگر در شرایط اجتماعی م
و  دیگر تنھا در خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان او یا خانواده اش خالصھ نمی شود، بلکھ یک رشتھ نیازھای فرھنگی، اجتماعی، تفریحی

تعیین نمی گردد. مارکس،  –آنچنان کھ مالتوس و السال تصور می کنند  –ست حیوانی غیره را نیز دربر می گیرد. بدین سان مزد تنھا بر اساس حداقل زی
او تعریف نمی در نقد برنامۀ گوتا و ھمچنین در سرمایھ و دیگر آثارش مزد در نظام سرمایھ داری را با حداقل الزم برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل 

دھای مبارزۀ طبقاتی، از جملھ کاھش روزانۀ کار، قوانین مربوط مقررات کارخانھ و کارگاه و غیره را کند، بلکھ نیازھای اجتماعی و فرھنگی و دستاور
اضافی در نظر می گیرد. ضمن آنکھ کاھش بسیار شدید مزدھا، بھ ویژه در شرایط بحران، را نیز نفی نمی کند. از دید مارکس دو روش استثمار ارزش 

داری (پیشرفتھ یا عقب مانده) وجود دارند و خواھند داشت. اما نکتۀ اصلی اینجاست کھ مزد در جامعۀ سرمایھ  (نسبی و مطلق) در ھمۀ جوامع سرمایھ
 داری را با حداقل الزم برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل او نباید تعریف کرد.

ت سرمایھ (ایجاد ارتش ذخیرۀ کار)، بلکھ بھ عاملی جمعیت خطای دیگر مالتوس و السال در این است کھ بیکاری را نھ بھ سرمایھ داری و قوانین انباش
ھ ھائی در نگارانھ و زیست شناسانھ مربوط می کنند. آنھا ھمچنین بدین امر توجھ ندارند کھ عرضۀ نیروی کار ھمواره از تقاضای آن بیشتر نیست و برھ

کمبود نیروی کار روبرو باشد. از سوی دیگر مالتوس و السال ھمان گونھ کھ سرمایھ داری وجود داشتھ و می تواند وجود داشتھ باشد کھ سرمایھ داری با 
ق قائل حداقل وسایل الزم برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل او را قانونی جبری تصور می کنند برای عرضھ و تقاضای نیروی کار ھم نقش قادر مطل

مثال تشکل سندیکائی کارگران می تواند، آنچنان کھ مارکس در فقر فلسفھ توضیح می دھد، اند در حالی کھ در اینجا نیز مبارزۀ طبقاتی اثر می گذارد. 
بسیج نماید و تا  -دست کم در حوزه ھای معینی از مبارزۀ طبقاتی  –رقابت میان کارگران را از بین ببرد و نیروی کارگران را بھ ضد سرمایھ داران 
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 ).1852-1870پلئون سوم (لوئی بناپارت)، امپراتور فرانسھ (نا – 23
 درستکار، صفتی بود کھ بھ آیزناخرھا اطالق می شد. – 24
رابرت گالدستون، بازرگان لیبرال لیور پول کھ طرفدار مالیات بر درآمد تصاعدی بود کھ می بایست در درجۀ اول از زمینداران بزرگ گرفتھ  – 25

 ) نخست وزیر لیبرال بریتانیا در [دوره ھای مختلف] در نیمۀ دوم سدۀ نوزدھم بود. 1809-1898م گالدستون (شود. او برادر ویلیا
اتخاذ کرد بھ کار می بردند.  1870اصطالحی بود کھ بورژوا لیبرال ھا برای اقدامات قانونی ای کھ حکومت بیسمارک در دھۀ » مبارزۀ فرھنگی« - 26

بود کھ از جدائی طلبی و گرایش ضد پروسی مقامات » مرکز«ه برای فرھنگ عرفی ھدفشان مبارزه با کاتولیسیسم و حزب این اقدامات بھ بھانۀ مبارز
، بیسمارک بسیاری از این 1880رسمی، زمینداران و بورژوازی ایاالت متوسط و کوچک جنوب غرب آلمان پشتیبانی می کرد. اما در سال ھای دھۀ 

 نیروھای ارتجاعی ایاالت مختلف را متحد کند.اقدامات را لغو کرد تا ھمۀ 
 
  

 



 


