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 يادداشت مترجم

 
اثر کارل مارکس (نوشته شده در ماه آوريل تا اوايل نقد برنامۀ گوتا متن زير ترجمۀ تازه ای است از 

مارکس که همراه  1875ه م 5) و نامۀ مورخ 1891) با مقدمۀ انگلس بر اين نقد (1875ماه مه سال 

اين نقد به ويلهلم براکه فرستاده و از او خواسته بود تا پس از مطالعۀ نقد، آن را به رهبران حزب 

کارگران سوسيال دموکرات (آيزناخرها)، گايب، آوئر، ببل و ليبکنشت منتقل کند. در بيشترنسخه های 

نگليسی، فرانسوی و غيره، به چاپ نقد مارکس چه به زبان فارسی و چه به زبان های ا نقد برنامۀ گوتا،

و مقدمۀ انگلس و شماری نامه يا احتماال تفسيرها و توضيحاتی که به اين نقد مربوط می شوند بسنده می 

در سال  در اين نسخه ها نيامده است. اينکه انگلس در نخستين چاپ اين اثر برنامۀ گوتاکنند و خوِد 

رد بدين خاطر بود که مخاطبان اصلی او در آن زمان همگی آن را ضميمه نک برنامۀ گوتا، 1891

بارۀ طرح برنامۀ جديدی در دستور کار افزون بر آن، در آن هنگام بحث دربرنامه را می شناختند و 

و نقد  برنامۀ گوتاسال از تاريخ تدوين  137حزب سوسيال دموکرات آلمان قرار داشت. اما اکنون که 

را برنامۀ گوتا را می توان يافت که خود  نقد برنامۀ گوتاحتماال کمتر خوانندۀ مارکس بر آن می گذرد، ا
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همه ما  نيز خوانده باشد. البته مارکس در نقد خود، مهم ترين نکات اين برنامه را نقل کرده است با اين

تر خواهد لعه مفيدتر و مؤثرافکر می کنيم اگر خود برنامه همراه نقد باشد و پيش از نقد خوانده شود مط

از جمله در زمينۀ سازش غير اصولی ای  – برنامۀ گوتابود. همچنين برای درک بهتر نقد مارکس بر 

از اين رو ما داشتن شناختی از برنامۀ آيزناخ مفيد به نظر می رسد.  –که آيزناخرها با السالی ها کردند 

 ای که اين برنامه ها را نخوانده وانندهيم تا خه انقد مارکس آورد پيش ازرا  برنامۀ گوتا و برنامۀ آيزناخ

 مارکس دست يابد.قد به درک روشن تر و مستقل تری از نبا آنها آشنا شود و 

بسيار فراتر از نشان دادن مواضع انحرافی و نادرست آن برنامه و بسيار  نقد برنامۀ گوتااهميت و ُبرد ِ 

را تشکيل می دادند.  برنامۀ گوتاو سياسی  فراتر از نقد ديدگاه های السال است که خط راهنمای نظری

دامنگير  نوشتۀ مارکس نه تنها يک رشته ديدگاه های تئوريک و سياسی نادرست را که در آن زمان

بلکه به عنوان نقدی  ،اند مورد تحليل و نقد قرار می دهدنيز چنين زمان ما  در و بودندجنبش کارگری 

ی بسنده نمی کند و در هر مورد، ديدگاه و موضع مثبت و ايجابی علمی و انقالبی تنها به نفی و جنبۀ سلب

خود را نيز به روشنی و استواری مطرح می نمايد. يک جنبۀ بسيار مهم و آموزندۀ ديگر اثر مارکس 

اين است که در نقد مواضع نظری نه تنها نادرستی يا نارسائی احکام و تئوری های طرف مقابل را به 

بلکه به نتايج عملی آن مواضع نظری نيز می پردازد و بدين سان  ،ت می کندشکل علمی و منطقی ثاب

معيار عمل را، هم در نقد انديشه و نظر نادرست و هم به عنوان پشتوانۀ نظر درست، به کار می بندد. 

جنبۀ بسيار مهم نقد مارکس، يعنی از يک سو عدم اکتفا به نفی ساده و رد نظر نادرست و  اين دو

نظر جايگزين مثبت و ايجابی و از سوی ديگر نشان دادن نتايج عملی ديدگاه های  ضرورت طرح

نمونۀ برجسته ای از برنامۀ گوتاتئوريک، دو جنبۀ اساسی از نقد ديالکتيکی، علمی و انقالبی اند که نقد 

 آن است. 

وائی السالی ها به نقد نظرات غير علمی و بورژ برنامۀ گوتامارکس در اين نوشته با نقل مفصل بندهای 

ی السال، رد ديدگاه سکتاريستی و به ظاهر چپ آنان »قانون آهنين مزدها«در مورد مزد يا به اصطالح 

می » توده ای ارتجاعی«در شيوۀ برخوردشان به زحمتکشان غير پرولتری که السالی ها آنان را 

ی و عدم تعهد به ، رد ناسيوناليسم و بی توجه»دولت آزاد خلقی«ناميدند، رد تز بورژوائی 

انترناسيوناليسم کارگری و وظايف ناشی از آن، رد ديدگاه های برابری طلبانۀ خرده بورژوائی و 

اقتصادی مبتنی بر  –يکسان فرض کردن سوسياليسم يا کمونيسم با برابری طلبی، رد ديدگاه اجتماعی 

از آن ناشی می شود، رد  توزيع ثروت و ناديده گرفتن شيوۀ توليد که شيوۀ توزيع ثروت در جامعه

هرگونه سازش در اصول، رد همکاری و همکاسگی با طبقات ارتجاعی و حکومت های آنها، رد 

ی (که به معنی کنار نهادن مبارزۀ ايگر جانبه بر کار قانونی و رد قانون سوسياليسم دولتی، رد تکيۀ يک

رد نظرات نادرست حاکم بر آن برنامه انقالبی است) و غيره می پردازد. اما چنان که باالتر گفتيم به 
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اکتفا نمی کند و با بيان درک علمی از ماهيت جامعۀ سرمايه داری و طبقات مهم در اين جامعه (از 

جمله زمينداران که السالی ها نامی از آنان نمی بردند و نه تنها از مبارزه به ضد آنان پشتيبانی نمی 

و بيسمارک بودند)؛ توضيح نهاد دولت در جامعۀ سرمايه  بلکه به دنبال نوعی سازش با آنان ،کردند

داری و کارکرد آن؛ ضرورت اجتناب ناپذير فروپاشی نظام سرمايه داری؛ خطوط عمدۀ شيوۀ توليد در 

جامعۀ آينده که مستقيما پس از انقالب کارگری جانشين جامعۀ سرمايه داری می شود؛ فازهای نخستين 

وليد و توزيع در سوسياليسم و کمونيسم پيشرفته؛ توضيح دوران گذار از کمونيستی؛ ت و پيشرفتۀ جامعۀ

 سرمايه داری به کمونيسم؛ توضيح خصلت دولت در دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم؛ تکيه بر

ماهيت انترناسيوناليستی جنبش کارگری و وظايف ناشی از آن؛ ضرورت تشکل و وحدت کارگران و 

آلترناتيو  ،رت ادارۀ کارگری توليد تعاونی يا اشتراکی در جامعۀ آينده و غيرهعمل مستقل آنها؛ ضرو

از اين  برنامۀ گوتامثبت و ايجابی خود را که مبتنی بر سوسياليسم علمی است مطرح می سازد. نقد 

که با انقالب های مانيفست و مکمل آن است. ايده های بنيادی کمونيست  مانيفست حزبنقطۀ نظر ادامۀ 

)، کمون پاريس و جنگ 1864-1876اروپا، تجربۀ بزرگ انترناسيونال اول ( 1848-1850 سال

اجتماعی و سياسی در اروپا و آمريکا  –و تحوالت مهم اقتصادی  1871داخلی در فرانسه در سال

صيقل خورده بودند و از ديدگاه نظری و روش شناسی نيز با تکامل ديدگاه های مارکس و انگلس در 

به سی سالی که از تدوين نظريۀ درک مادی تاريخ می گذشت، شکل و محتوای  دقيق تری طول قريب 

به خود گرفته بودند، در نقد برنامۀ گوتا به روشنی جلوه گرند. از اين رو اغراق نيست اگر گفته شود که 

جهانی بيانگر خطوط عمدۀ برنامۀ عام پرولتاريای  مانيفست حزب کمونيستدر ادامۀ  نقد برنامۀ گوتا

 سرمايه داری، کاِر مزدی و نظام طبقاتی به طور کلی است. برای رهائی از

مارکس همچنين به مسايل دموکراتيک و مبارزۀ پرولتاريا برای خواست های دموکراتيک می پردازد و 

نشان می دهد که تنها در دموکراسی سياسی است که مبارزۀ طبقۀ کارگر به نتايج قطعی و نهائی خود 

 .می رسد

در شرايط کنونی ايران و جهان که مبارزه با انواع سوسياليسم های غير پرولتری و دفاع از سوسياليسم 

هر روز علمی و کاربست خالقانۀ آن برای پی ريزی برنامه، سياست و تشکيالت انقالبی پرولتری 

و مانيفست  در کنار نقد برنامۀ گوتاتری نشان می دهد، ضرورت خود را به شکل بارزتر و نيرومند

ديگر برنامه های کمونيستی می تواند دستيار و چراغ راهنمائی برای همۀ کمونيست ها باشد تا با 

آموختن عميق تِر سوسياليسم علمی و درس گيری از تجارب جنبش جهانی طبقۀ کارگر، مبارزه با 

ۀ سازماندهی بورژوازی و تمام نيروهای ارتجاعی را عمق و وسعت بيشتری بخشند و گامی در زمين

کارگران انقالبی و کمونيست در هر کشور و اتحاد جديد و نيرومند کارگران همۀ کشورها فراهم آورند 
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تا اين طبقه که به لحاظ عينی و تاريخی گورکن سرمايه داری و نظام طبقاتی به طور کلی است، به 

 لحاظ ذهنی، فکری و سياسی نيز به سالح الزم و ويژۀ خود دست يابد. 

 ش. س.
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 برنامۀ حزب کارگران سوسيال دموکرات 

 ) 1869اوت  8برنامۀ آيزناخ ( 
 

I - .حزب کارگران سوسيال دموکرات آلمان برای استقرار دولت آزاد خلقی مبارزه می کند 

II -  هر عضو حزب کارگران سوسيال دموکرات متعهد به پشتيبانی از اصول زير با تالش از صميم

 قلب است: 

و اجتماعی کنونی فوق العاده غير عادالنه اند و از اين رو بايد با انرژی تمام به شرايط سياسی  -1

 ضد آنها مبارزه کرد.

بلکه  ،مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر، مبارزه ای برای امتيازات طبقاتی و حقوق ويژه نيست -2

 برای حقوق و وظايف برابر و الغای سلطۀ طبقاتی است. 

سرمايه داران شالودۀ هر شکلی از بردگی است و از اين رو هدف وابستگی اقتصادی کارگر به  -3

حزب سوسيال دموکرات برای هر کارگر اين است که تمام درآمد کار را از طريق نظام تعاونی 

 دريافت دارد؛ همراه با اين، روش کنونی توليد (نظام مزدی) بايد الغا شود.

لۀ أی طبقۀ کارگراست. در نتيجه، مسآزادی سياسی اصلی ترين پيش شرط برای آزادی اقتصاد -4

اجتماعی از مسألۀ سياسی جدائی پذير نيست. حل مسألۀ اقتصادی مشروط به حل مسألۀ سياسی 

 ان پذير است. کاست و تنها در دولتی دموکراتيک ام

نظر به اينکه آزادی سياسی و اقتصادی طبقۀ کارگر تنها در صورت پيشبرد مبارزه تحت  -5

ان پذير است، حزب کارگران سوسيال دموکرات سازمانی واحد را کاماصول مشترک و واحد 

 می پذيرد که در همان حال به هر عضو امکان می دهد تا در جهت رفاه عام تأثيرگذار باشد. 

بلکه اجتماعی است که همۀ کشورهائی را  ،ه ای محلی يا ملیفنظر به اينکه آزادی کار نه وظي -6

ر می گيرد، حزب کارگران سوسيال دموکرات خود را تا آنجا بعۀ مدرنی داشته باشند درکه جام

که قوانين مربوط به تشکل اجازه می دهند شاخه ای از اتحاد بين المللی کارگران می داند و با 

 تالش های اين ارگان هم پيوند است.

 III  - :خواست های زير بايد موضوع تبليغات حزب کارگران سوسيال دموکرات باشند 

سال در انتخابات  20ی عمومی، مستقيم و مخفی برای همۀ مردان باالتر از تضمين رأ -1

نی [آلمان شمالی]، پارلمان های ايالتی آلمان و مجالس استانی و شهری و هر ارگان اپارلم

 انتخابی ديگر. برای نمايندگان منتخب پارلمانی بايد حقوق کافی روزانه تضمين شود.

 نی حق پيشنهاد ايجابی و سلبی) توسط مردم.برقراری قانون گذاری مستقيم (يع -2
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 الغای امتيازات مربوط به طبقات، مالکيت، تولد [خانواده] و ايمان مذهبی. -3

 يشيای مردمی به جای ارتش های دائمی.لاستقرار مي  -4

 جدائی کليسا از دولت و مدارس از کليسا. -5

 زشی عمومی.مؤسسات آمو مۀتحصيل اجباری در مدارس ابتدائی و آموزش رايگان در ه -6

استقالل دادگاه ها؛ برقراری محاکمات با حضور هيأت منصفه و دادگاه های ويژۀ حرفه ای؛  -7

 برقراری روند قضائی شفاهی و عمومی و رايکان بودن اجرای عدالت.

الغای همۀ قوانين ضد مطبوعات، تشکل، اتحاديه های کارگری؛ برقراری روزانۀ عادی  -8

 ار کودکان.کار؛ محدوديت کار زنان و منع ک

الغای همۀ ماليات های غير مستقيم و برقراری ماليات بر درآمد واحد تصاعدی و ماليات بر  -9

 ارث.

کمک دولتی به نظام تعاونی و وام دولتی به تعاونی های آزاد مولدان با تضمين کنترل   -10

 دموکراتيک.

 مربوط به مسايل سازمانی است.] 18تا  4[بندهای 

رنامۀ حزب متعهد می شوند که در همه جا دست به کار پی ريزی تشکل اعضای حزب بر پايۀ ب -19

 های کارگران سوسيال دموکرات شوند.

 

 )1875برنامۀ گوتا (مه 
 

و از آنجا که به طور کلی کار مفيد تنها از طري�ق  کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است -الف 

جامعه يعن�ی ب�ه هم�ۀ اعض�ای آن تعل�ق دارد، هم�ه جامعه امکان پذير است، نتايج بی کم و کاست کار به 

 بايد بر پايۀ حقی برابر در کار شرکت داشته باشند و هرکس بر حسب نيازهای معقولش دريافت کند. 

اين امر برای طبقۀ  در جامعۀ کنونی، وسايل کار در انحصار طبقۀ سرمايه دار است؛ وابستگی ناشی از

 اشکال آن است.کارگر علت سيه روزی و بردگی در همۀ 

رهائی کار مستلزم ارتقای ابزارهای کار به دارائی مشترک جامعه و تنظ�يم ک�ار جمع�ی توس�ط جماع�ت 

 همراه با تخصيص بخشی از محصول برای نيازهای عمومی و تقسيم عادالنۀ بقيه است. 

 تجاعی اند.  آزادی کار بايد امر طبقۀ کارگر باشد که در برابر او همۀ طبقات ديگر صرفا توده ای ار

با حرکت بر مبنای اين اصول، حزب کارگری سوسياليست آلمان می کوشد با همۀ وسايل ق�انونی،  –ب 

دولت آزاد و جامعۀ سوسياليستی را پی ريزی کند، قانون آهنين مزدها را با انهدام نظام کاِر مزدی درهم 
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ی اجتم�اعی و سياس�ی را از مي�ان بشکند، استثمار را در همۀ ش�کل ه�ايش لغ�و کن�د و هم�ه گون�ه ن�ابرابر

 بردارد. 

ارچوب مل�ی وارد عم�ل م�ی ش�ود از خص�لت هحزب کارگری سوسياليست آلمان هرچند که نخست در چ

بين المللی جنبش کارگری آگاه است و مصمم است که همۀ وظايفی را که اين واقعيت بر دوش کارگران 

 خشد.  می نهد انجام دهد تا برادری همۀ انسان ها را تحقق ب

حزب کارگری سوسياليس�ت آلم�ان ب�رای هم�وار ک�ردن راه ه�ا ب�ه منظ�ور ح�ل مس�ألۀ اجتم�اعی خواه�ان 

استقرار ش�رکت ه�ای ک�ارگری تولي�د ب�ا کم�ک دول�ت زي�ر کنت�رل دموکراتي�ک زحمتکش�ان اس�ت. چن�ين 

ش���رکت ه���ای تولي���دی باي���د در ص���نعت و کش���اورزی ب���ا چن���ان دامن���ه ای برپ���ا ش���وند ک���ه س���ازماندهی 

 يستی کل کار از آن ناشی گردد.سوسيال

 حزب کارگری سوسياليست آلمان خواهان موارد زير برای شالودۀ دولت است:

رأی گيری عمومی برابر، مس�تقيم، مخف�ی و اجب�اری در هم�ۀ انتخاب�ات ه�ای عم�ومی و کم�ونی  -1

س�ال رس�يده باش�ند. روز انتخاب�ات،  21اقل س�ن ق�انونی لی] برای همۀ شهروندانی که به ح�د[مح

 کشنبه و يا روز تعطيل ديگری خواهد بود.ي

 قانونگذاری مستقيم توسط مردم. تصميم جنگ يا صلح توسط مردم. -2

 خدمت نظامی همگانی. استقرار نيروهای مسلح مردمی [ميليشيا] به جای ارتش دائمی. -3

لغو قوانين حالت فوق العاده، به ويژه قوانين مربوط به مطبوعات، گردهم آئی ها و تش�کل ه�ا و  -4

به طور کلی [لغو] همۀ قوانينی که اظه�ار آزاد عقي�ده و آزادی انديش�ه و آم�وزش را مح�دود م�ی 

 کند.

 دادگستری بايد توسط مردم صورت گيرد. رايگان بودن عدالت.  -5

براب�ر م�ردم توس�ط دول�ت. آم�وزش اجب�اری. رايگ�ان ب�ودن آم�وزش در هم�ۀ  آموزش عمومی و -6

 م شود.مؤسسات تحصيلی. دين بايد امر خصوصی اعال

 حزب کارگری سوسياليست آلمان در نظام اجتماعی کنونی خواهان موارد زير است:

 تعميم وسيع ترين حقوق و آزادی های سياسی ممکن در جهت خواست هائی که قبال ذکر شدند. -1

برقراری ماليات واحد و تصاعدی بر درآمد برای دولت و کمون ها [ارگان ه�ای اداری محل�ی]  -2

 ت های غير مستقيم به ويژه آنهائی که بر دوش مردم سنگينی می کنند.به جای همۀ ماليا

 حق نامحدود تشکل. -3

برق��راری س��اعات ک��ار روزان��ۀ ع��ادی در پيون��د ب��ا نيازه��ای جامع��ه. ممنوعي��ت ک��ار در روز  -4

 يکشنبه.

 ممنوعيت کار کودکان و کارهائی که به سالمت و اخالق [و روحيۀ] زنان لطمه می زند. -5
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ظ��ت از زن��دگی و س��المت ک��ارگران. کنت��رل بهداش��تی خان��ه ه��ای ک��ارگران. [وض��ع] ق��انون حفا -6

نظارت بر کار در کارخانه ها و کارگاه ها و نيز بر کار خ�انگی از س�وی مقام�اتی [مس�ئوالنی] 

 که توسط کارگران برگزيده می شوند. وضع قانون برای مجازات سرپيچی کنندگان.

 وضع مقررات برای کار زندانيان. -7

  آزاد صندوق های همياری کارگران و امداد متقابل.ادارۀ کامال -8

 

 

 پيشگفتار انگلس

 
در س�ال   -ت�ا] نام�ۀ م�ارکس ب�ه براک�ه و نق�د ط�رح برنام�ه [گو –دستنوشتی که در اينجا انتشار م�ی ياب�د 

به براک�ه فرس�تاده ش�د ت�ا ب�ه گاي�ب، آوئ�ر، بب�ل و ليبکنش�ت  ) 2( اندکی پيش از کنگرۀ وحدت گوتا 1875

، بح��ث درب��ارۀ )3(ردد و س��پس ب��ه م��ارکس برگردان��ده ش��ود. از آنج��ا ک��ه کنگ��رۀ ح��زب در ه��ال منتق��ل گ��

برنامۀ گوتا را در دستور کار حزب قرار داده است من فکر می کنم که اگ�ر ب�يش از اي�ن از انتش�ار اي�ن 

 خ�ودداری ک�نم تقص�ير اي�ن ح�ذف ب�ر گ�ردن م�ن -شايد مهم ت�رين س�ند در پيون�د ب�ا اي�ن بح�ث  –سند مهم 

 خواهد بود.  

دورب�رد ت�ری دارد. در اينج�ا ب�رای نخس�تين ب�ار ش�يوۀ  ام�ا اي�ن دستنوش�ت اکن�ون اهمي�ت ديگ�ر و بس�يار

برخورد مارکس به خط مش�ی تبليغ�اتی الس�ال از آغ�از، ه�م در زمين�ۀ اص�ول اقتص�ادی و ه�م در ح�وزۀ 

 تاکتيک های او،  به روشنی و با قاطعيت مطرح می شود.

ه در تجزيه و تحليل اين طرح برنامه به کار رفته، افشای بی رحمانۀ نت�ايج آن و سختی بی رحمانه ای ک

کمبودهايش که در اينجا به عريانی نمودار گشته اند، هم�ۀ اينه�ا، اکن�ون پ�س از پ�انزده س�ال، ديگ�ر نم�ی 

توانن��د باع��ث رنج��ش و آزردگ��ی ش��وند. پي��روان وي��ژۀ الس��ال اکن��ون تنه��ا در خ��ارج [از آلم��ان] همچ��ون 

کسته های منزوی وجود دارند و حتی خود مؤلفان برنامۀ گوتا، آن را در هال به عنوان برنام�ه ای ورش

 در مجموع ناکارآمد و ناکافی، رها کرده اند.

همه من برخ�ی از عب�ارات و داوری ه�ای تن�د ِ شخص�ی را در جاه�ائی ک�ه اهميت�ی نداش�تند ح�ذف  با اين

ارکس ني�ز اگ�ر دستنوش�ت را ام�روز منتش�ر م�ی ک�رد هم�ين کردم و به جای آن چند نقطه گذاشتم. خود م

کار را انجام م�ی داد. خش�ونت ک�الم در برخ�ی از عب�ارات، معل�ول دو رش�ته ش�رايط ب�ود. نخس�ت اينک�ه 

مارکس و من با جنبش آلمان بيش از هر جنبش ديگری پيوند داشتيم و از اين رو الزام�ا گ�ام ه�ای واپ�س 

ه نمودار شده بود ما را به ويژه پريشان خاطر م�ی ک�رد. دوم اينک�ه م�ا گرايانه ای که در اين طرح برنام
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می گذش�ت، در خش�ن ت�رين مب�ارزه ) 4( در آن هنگام، که به زحمت دو سال از کنگرۀ الهۀ انترناسيونال

با باکونين و آنارشيست های او در گير بوديم و آنها ما را مسئول هر چيزی که در جنبش کارگری آلمان 

قلمداد می کردند؛ از اين رو می بايست انتظار داشته باشيم که تنظ�يم مخفيان�ۀ اي�ن برنام�ه را  رخ می داد

به ما نسبت دهند. اين مالحظات اکنون وجود ندارند و از اي�ن رو ض�رورتی ب�رای ب�اقی مان�دن عب�ارات 

 مورد نظر نيست.

ج�ا ک�ه  ج�ايگزين ش�ده ان�د. ه�رهمچنين به خاطر داليل ناشی از قانون مطبوعات، چند جمله با چند نقطه 

مجبور بودم عبارت ماليم تری انتخ�اب ک�نم آن عب�ارت را درون کروش�ه ق�رار داده ام. غي�ر از اي�ن، در 

 همۀ موارد متن مارکس کلمه به کلمه بازنويسی شده است.

 ف. انگلس

      1891ژانويه  6لندن، 

 

 نامۀ مارکس به ويلهلم براکه
  1875مه  5لندن، 

 

 میبراکۀ گرا

آي�ا ممک�ن اس�ت لط�ف کني�د و آنه�ا  برنامۀ وحدت،پس از مطالعۀ اين يادداشت های حاشيه ای انتقادی به 

را برای بررسی به گايب، آوئر، ببل و ليبکنشت بفرستيد. من فوق الع�اده مش�غولم و ه�م اکن�ون از ح�دود 

ود که دست به کار چن�ين نب» لذت«اين به خاطر تجويز کرده فراتر رفته ام. بنابرکاری که پزشک برايم 

نوشتۀ درازی شدم. اما اين کار الزم بود تا گام هائی که پس از اين برخواهم داشت ب�رای دوس�تانمان در 

 حزب که اين نوشته به آنان ارسال می شود موجب سوء تعبير نگردد. 

ر ک�ه نش�ان پس از برگزاری کنگرۀ وحدت، انگلس و من بيانيۀ کوتاهی منتشر خواهيم کرد به اين منظ�و

 دهيم موضع ما به طور کلی از برنامۀ اصول ياد شده به دور است و اين برنامه هيچ ربطی به ما ندارد.

ب�ا پش�تکار از  –نظری کامال نادرست  –اين کار اجتناب ناپذير است زيرا در خارج [از آلمان] اين نظر 

را  اخآيزن��موس�وم ب��ه ح��زب  س�وی دش��منان ح��زب تقوي��ت م�ی ش��ود ک��ه گوي��ا م�ا از اينج��ا مخفيان��ه جن��بش

مرا مسئول نه تنها همۀ  )5( رهبری می کنيم. مثال باکونين در کتابی به زبان روسی که اخيرا منتشر شده

بلکه حتی مسئول هر قدمی می داند که ليبکنشت از روز همکاری اش با حزب  ،برنامه ها و غيرۀ حزب

 برداشته است.   )6(مردم 
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م�ی دان�م ک�ه حت�ی ب�ا س�کوت ديپلوماتي�ک ب�ه چي�زی ک�ه از نظ�ر م�ن برنام�ۀ جدا از اين، من وظيفۀ خود 

 کامال قابل اعتراضی است و روحيۀ حزب را از بين می برد رسميت نبخشم.

 –اخ ميس�ر نب�ود از برنامۀ آيزن فراتر رفتناين اگر عی مهم تر از ده برنامه است. بنابرهر گام جنبش واق

م��ی ش��د ص��رفا موافق��ت نام��ه ای ب��رای عم��ل ب��ه ض��د دش��من  –د و ش��رايط زم��ان چن��ين اج��ازه ای نم��ی دا

کرد. اما با طرح يک برنامۀ اصول (به جای تعويق آن تا زمانی که اين امر با دورۀ قاب�ل  مشترک منعقد

اد عمل آماده شود) معيارهائی در برابر جهاني�ان ق�رار داده م�ی ش�ود ک�ه ب�ا آن س�طح جن�بش حاتۀ مالحظ

 يرد. حزب مورد سنجش قرار می گ

رهبران السالی از اين رو آمدند که شرايط آنها را مجبور به آمدن کرد. اگر از پيش به آنها گفته م�ی ش�د 

که چانه زنی بر سر اصول وجود نخواهد داشت، آنه�ا مجب�ور م�ی ش�دند ب�ه برنام�ۀ عم�ل ي�ا ط�رح اتح�اد 

اختيارنام�ه [مان�دا] بياين�د و  عمل رضايت دهند. به جای اين کار به آنان اجازه داده می شود که مجهز به

اعتبار اين اختيارنامه ها به رسميت شناخته می شود و بدين سان تسليم بی قيد و ش�رط در براب�ر کس�انی 

صورت می گيرد که خوْد نيازمند ياری اند. [الس�الی ه�ا] ب�رای رس�ميت بخش�يدن ب�ه ک�ل قض�يه، کنگ�رۀ 

پاي�ان  اخ] کنگرۀ خ�ود را پ�س ازکه [حزب آيزن ار می کنند در حالیبرگز کنگرۀ سازشخود را پيش از 

. بدين سان آشکارا ديده می ش�ود ک�ه تم�ايلی ب�رای خف�ه ک�ردن هرگون�ه انتق�اد و )7(داستان برپا می دارد 

اخ] برای انديش�يدن وج�ود دارد. اي�ن را م�ی دانن�د ک�ه  ِص�رف ِ وگيری از دادن فرصت به حزب [آيزنجل

شود، اما اشتباه است اگر گمان کنند ک�ه به�ای گزاف�ی ب�رای اي�ن متحد شدن باعث خرسندی کارگران می 

 موفقيِت لحظه ای نپرداخته اند.

 ديگر اينکه برنامه، حتی جدا از ايمان آوردنش به اصول السالی، اصال برنامۀ خوبی نيست.

را ب�رای ش�ما م�ی فرس�تم. ت�داوم چ�اپ ب�ه س�رمايه چ�اپ فرانس�وی  من در آيندۀ نزدي�ک بخ�ش ه�ای آخ�ر

ر ممنوعيتی که حکومت فرانسه برقرار کرد برای مدت زيادی به تعويق افتاد. در اين هفته ي�ا هفت�ۀ خاط

ر را ب�ه بِِک�فت کرده ايد؟ لطف�ا نش�انی برن�ارد آينده کار انتشار تمام خواهد شد. آيا شش بخش قبلی را دريا

 . )8(من بدهيد چون بخش های آخر را برای اوهم بايد بفرستم 

روش های خاص�ی دارد. م�ثال ت�ا ام�روز حت�ی ي�ک نس�خه از انتش�ارات در  )9( لکشتاتکتاب فروشی فو

 را برای من نفرستاده است. )10( محاکمۀ کمونيست ها در کلنبارۀ 

 با بهترين آرزوها

 کارل مارکس شما 
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 يادداشت های حاشيه ای بر برنامۀ حزب کارگران آلمان

 [نقد برنامۀ گوتا]

 کارل مارکس

I 
ب�ه ط�ور  از آنج�ا ک�هو  رچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است [ک�ار سرچش�مۀ ه�ر ث�روت و فرهنگ�ی اس�ت]کار س - 1

کلی کار مفي�د تنه�ا از طري�ق جامع�ه و در جامع�ه امک�ان پ�ذير اس�ت، نتيج�ۀ ب�ی ک�م و کاس�ت ک�ار ب�ه جامع�ه يعن�ی ب�ه هم�ۀ 

 اعضای آن تعلق دارد.

 

 »فرهنگ ها است. و کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها«بخش اول اين پاراگراف: 

درس�ت ب�ه ان�دازۀ ک�ار سرچش�مۀ ارزش ه�ای مص�رف اس�ت (و  طبيعت. سرچشمۀ هر ثروتی نيستکار 

ص�رفا جل�وه ای از ي�ک ني�روی  ثروت م�ادی از ارزش مص�رف تش�کيل ش�ده اس�ت!) و خ�ود ِ ک�ار قطعاً 

ت�اب ه�ای انس�انی اس�ت. عب�ارت ذک�ر ش�ده در برنام�ه را م�ی ت�وان در تم�ام ک طبيع�ت يعن�ی ني�روی ک�ار

عبارت تنها در صورتی درست است که تلويحا پذيرفته شود که کار نسبت به  نابتدائی کودکان يافت و اي

همۀ اشيا و روندهائی که آن را همراهی می کنند تقدم دارد. اما يک برنام�ۀ سوسياليس�تی نم�ی توان�د اي�ن 

نند بدان عبارت پردازی معن�ائی گونه عبارت پردازی بورژوائی را مجاز بداند و شرايطی را که می توا

دهند، مسکوت بگذارد. تنها به ميزانی که انسان از آغاز نسبت ب�ه طبيع�ت، اي�ن نخس�تين سرچش�مۀ هم�ۀ 

وسايل و مصالح کار، رفتاری مالکانه دارد و بر آن همچ�ون چي�زی متعل�ق ب�ه خ�ود عم�ل م�ی کن�د، ک�ار 

چش�مۀ ث�روت تب�ديل م�ی ش�ود. بورژواه�ا انسان به تنها سرچشمۀ ارزش های مصرف و در نتيجه به سر

ب�ه ک�ار دارن�د: از اي�ن نتيج�ه م�ی ش�ود ک�ه  انتساب اي�ن ق�درت ف�وق طبيع�ی آفرينن�دگیداليلی عالی برای 

انس��انی ک��ه مال��ک چي��زی ج��ز ني��روی ک��ارش نيس��ت قه��را در ه��ر ح��التی از جامع��ه و تم��دن ب��ردۀ کس��انی 

رند. و از اين رو تنها با اج�ازۀ اي�ن آخ�ری ه�ا خواهد بود که شرايط عينی کار را در اختيار [تصرف] دا

 می تواند کار و زندگی کند.

اما اين حکم را بدان سان که اقامه شده يا بهت�ر بگ�وئيم آنچن�ان ک�ه م�ی لنگ�د ب�ه ح�ال خ�ود بگ�ذاريم. ح�ال 

 ببينيم چه نتيجه ای از اين حکم می توان انتظار داشت؟ بديهی است که نتيجۀ زير:

چشمۀ هر ثروتی است پس هيچ ک�س در جامع�ه نم�ی توان�د ث�روت ه�ائی را تص�رف از آنجا که کار سر«

اين اگرکسی خود کار نکند از کار ديگران زنده است و حتی ف�رهنگش ار نباشند. بنابرکند که محصول ک

 »را از کار ديگران می گيرد.
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اف�زوده م�ی » نج�ا ک�هاز آ«به جای اين، در برنامه حکم دومی به حکم نخس�تين ب�ا اس�تفاده از کلم�ۀ راب�ط 

 شود بدين منظور که نتيجۀ نهائی نه از حکم اول بلکه از دومی استخراج شود. 

 »امعه و در جامعه امکان پذير است،کار مفيد تنها از طريق ج«بخش دوم حکم پاراگراف اول: 

اين جامع�ه ب�دون ک�ار ث�روت ه�ا و هم�ۀ فرهن�گ ه�ا اس�ت، بن�ابرطبق حک�م نخس�ت، ک�ار سرچش�مۀ هم�ۀ 

 ممکن نيست.» مفيد«ن نيست. اينک به عکس می آموزيم که بدون جامعه کار ممک

من�د [ني�ز] تنه�ا در مفي�د و حت�ی از نظ�ر اجتم�اعی زيان درست به همين طريق می توان گفت که کار غير

جامعه می تواند به شاخه ای از صنعت بدل شود، و تنها در جامعه است ک�ه م�ی ت�وان انگ�ل وار زن�دگی 

 ). 11(خالصه می توان تمام روسو را رونويسی کرد کرد و غيره، 

و  –ر را ب�ه ب�ار آورد. وحش�ی ای ک�ه ظ�کاری اس�ت ک�ه نتيج�ۀ مفي�د م�ورد ن چيست؟ مطمئناً » مفيد«کار 

حي�وانی را ب�ا س�نگ م�ی کش�د، ک�ه مي�وه گ�رد م�ی  –انسان پس از خروج از حالت ميمونی، وحش�ی ب�ود 

 انجام می دهد. » مفيد«آورد و غيره کار 

چون کار مفيد تنها در جامعه و از طريق جامعه ممکن است [پس] نت�ايج ب�ی ک�م و کاس�ت «ه: جسوم: نتي

 »کار با حق برابر به همۀ اعضای جامعه تعلق دارد.

نتيجه گيری زيبائی است! اگر کار مفيد تنها در جامعه و از طريق جامعه ممک�ن اس�ت [پ�س] نت�ايج ک�ار 

کار » شرايط«ن مقدار از اين نتايج به فرد کارگر می رسد که برای حفظ و تنها آ  –به جامعه تعلق دارد 

 يعنی جامعه الزم نباشد. 

ب��وده اس��ت. نخس��ت،  نظ��م اجتم��اعی ح��اکمدر واق��ع اي��ن حک��م در هم��ۀ اعص��ار م��ورد اس��تفادۀ قهرمان��ان 

] ادعاهای [مطالبات] حکومت و همه چيزهائی که بدان مربوط می شود مطرح می گردد زيرا [حکومت

ارگان حفظ نظام اجتماعی است؛ سپس مطالب�ات ان�واع مالک�ان خصوص�ی ط�رح م�ی ش�ود، زي�را ان�واع 

گوناگون مالکان خصوصی بنياد جامعه هستند و غيره. می توان ديد که چنين عبارات توخ�الی ای را در 

 هر جهت دلخواه می توان گرداند و چرخاند. 

رت زي�ر م�ی توانن�د پيون�د قاب�ل فهم�ی [معن�ی داری] بخش های نخست و دوم پاراگراف اول تنها به صو

 داشته باشند:

ک�ار «، کار اجتماعی و »کار تنها به عنوان کار اجتماعی به سرچشمۀ ثروت و فرهنگ تبديل می شود«

 مرادف اند. » در جامعه و از طريق جامعه

م�ادی آن) ني�ز يط اچرا درست است زيرا گرچه کار منفرد (ب�ا مف�روض داش�تن ش�ر اين حکم بی چون و

 می تواند ارزش مصرف توليد کند اما نمی تواند ثروت و فرهنگ به وجود آورد.

 اما حکم زير نيز بی چون و چرا درست است:
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به نسبتی که کار به صورت اجتماعی تکامل می يابد و از اين رو به سرچشمۀ ثروت و فرهنگ تب�ديل «

و فرهن�گ در مي�ان غي�ر ک�ارگران توس�عه م�ی می شود، فق�ر و ته�ی دس�تی در مي�ان ک�ارگران و ث�روت 

 »يابد.

» جامعه«و » کار«بارۀ رو در اينجا به جای کلی بافی در کنون است. از ايناين قانونِ  تاريخ از آغاز تا

ثاب�ت ش�ود ک�ه چگون�ه در جامع�ۀ س�رمايه داری معاص�ر، ش�رايط م�ادی و  مش�خصمی بايس�ت ب�ه ط�ور 

ه اند که کارگران را قادر و وادار سازد اين نفرين تاريخی را غيره، دست کم آن چيزی را به وجود آورد

 از ميان بردارند.

در واقع، اما، ک�ل پ�اراگراف، ب�ا س�بک و درونماي�ۀ ناش�يانه اش، تنه�ا ب�ه اي�ن منظ�ور آم�ده ک�ه اص�طالح 

نت�ايج «را همچون شعاری بر پرچم حزب نقش کند. من پائين تر ب�ه » نتايج بی کم و کاست کار«السالی 

و غيره بر خواهم گشت چون همين موضوع به شکل تا اندازه ای » حقوق برابر«، »ی کم و کاست کارب

 متفاوت تکرار می شود.

 

اي�ن ام�ر ب�رای  در جامعۀ کنونی، وسايل کار در انحصار طبقۀ سرمايه دار است؛ وض�عيت وابس�تگی ناش�ی از« -2

 »طبقۀ کارگر علت سيه روزی و بردگی در همۀ اشکال آن است.
   

 ، غلط است.»اصالح شده«اقتباس شده در اين ويرايش ِ  اساسنامۀ انترناسيونالاين عبارت که از 

در جامع��ۀ کن��ونی ابزاره��ای ک��ار در انحص��ار زمين��داران (انحص��ار مالکي��ت زم��ين حت��ی پاي��ۀ انحص��ار 

اي�ن ي�ا ذک�ری از  اساسنامۀ انترناس�يونالسرمايه داران است. در عبارت مورد بحث در  وسرمايه است) 

س�خن گفت�ه م�ی ش�ود. » انحص�ار وس�ايل ک�ار يعن�ی سرچش�مه ه�ای زن�دگی«آن طبقه نيس�ت. در آنج�ا از 

ب�ر م�ی زم�ين را ني�ز در ،به روشنی نش�ان م�ی ده�د ک�ه ابزاره�ای ک�ار» سرچشمه های زندگی«افزودن 

 گيرد.

لی که امروز ب�ر از آن رو صورت گرفته که السال، به دالي [توسط نويسندگان برنامۀ گوتا] اين تصحيح

به طبقۀ سرمايه دار حمله می کرد و نه به زمين�داران. در انگلس�تان، س�رمايه دار  تنها همه روشن است،

 معموال حتی مالک زمينی که کارخانه اش در آن قرار دارد نيست.

  
هم�راه  رهائی کار مستلزم ارتقای ابزارهای کار به دارائی مشترک جامعه و تنظيم کار جمعی توس�ط جماع�ت«  -3

 »عادالنۀ بقيه است. حصول برای نيازهای عمومی و توزيعبا تخصيص بخشی از م
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تب�ديل «روشن است که اين جمله بايد چنين خوان�ده ش�ود: »! ارتقای ابزارهای کار به مالکيت اجتماعی«

 ؛ اما از اين بگذريم.»به مالکيت مشترک

اخي��ر، آي��ا ک��ل ارزش محص��ول اس��ت ي��ا چيس��ت؟ محص��ول ک��ار ي��ا ارزش آن؟ و در حال��ت » نت��ايج ک��ار«

 بخشی از ارزش که کار به تازگی به ارزش وسايل توليد مصرف شده افزوده است؟ 

 مفهوم سستی است که السال جانشين مفاهيم معين اقتصادی کرده است.» نتايج کار«

 چيست؟ » عادالنه توزيع«

و آيا [توزيع کنونی] در واقع تنه�ا توزي�ع است؟ » عادالنه«آيا بورژواها تأييد نمی کنند که توزيع کنونی 

عادالنه بر پايۀ شيوۀ توليد معاصر نيست؟ آيا روابط اقتصادی توسط مفاهيم حقوقی تنظيم می شوند يا به 

عکس روابط حقوقی ناشی از روابط اقتصادی اند؟ همچنين آيا فرقه های سوسياليستی متنوع ترين درک 

 ندارند؟» عادالنه«ها را از توزيع 

ه�م در نظ�ر  در اين رابطه، بايد پاراگراف نخست و عبارت ب�اال را ب�ا» توزيع عادالنه«برای فهم معنی 

ابزارهای کار در مالکيت اشتراکی اند و ک�ل «بگيريم. جملۀ اخير جامعه ای را فرض می کند که در آن 

ب�ی ک�م و کاس�ت نت�ايج «، و از پاراگراف نخست م�ی فهم�يم ک�ه »کار به صورت تعاونی تنظيم شده است

 » کار با حقوق برابر به همۀ اعضای جامعه تعلق دارد.

نت�ايج ب�ی ک�م و کاس�ت «؟ به آنهائی که کار نمی کنن�د ه�م؟ در اي�ن ص�ورت از »به همۀ اعضای جامعه«

ق�وق براب�ر هم�ۀ اعض�ای حچه می ماند؟ يا صرفا به آنهائی که کار م�ی کنن�د؟ در اي�ن ص�ورت از » کار

 ند؟جامعه چه باقی می ما

عب�اراتی ب�يش نيس�تند. هس�تۀ قض�يه اي�ن اس�ت ک�ه در اي�ن » حق�وق براب�ر«و » همۀ اعض�ای جامع�ه«اما 

 السالی را دريافت کند.» نتايج بی کم و کاست کار«جامعۀ کمونيستی هر کارگر بايد 

را در معنی محصول کار در نظر بگيريم، در اين ص�ورت نت�ايج » نتايج کار«بگذاريد نخست اصطالح 

 خواهد بود.   کل محصول اجتماعیی کار، تعاون

 از اين محصول کل، موارد زير بايد کسر شود: 

 مقداری برای جانشينی وسايل توليد مصرف شده. ،نخست

 ، بخش ديگر برای گسترش توليد.دوم

 خيره يا بيمه برای حوادث و نابسامانی های ناشی از باليای طبيعی و غيره.ذصندوق  سوم،

، ض�رورتی اقتص�ادی ان�د و مق�دار آنه�ا ب�ر حس�ب »نتايج ب�ی ک�م و کاس�ت ک�ار«ده از اين مقادير کسر ش

وسايل و نيروهای در دسترس و بخشی بر حسب محاسبات احتماالت انجام م�ی گيرن�د و ب�ه ه�يچ رو ب�ر 

 اساس عدالت و انصاف قابل محاسبه نيستند.
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ل مص�رفی در نظ�ر گرفت�ه م�ی آنچه از کل محصوالت توليدی باقی می ماند بخشی است ک�ه ب�رای وس�اي

 شود.

 اين مقدار بين افراد بايد موارد زير از آن کسر شود: پيش از توزيع

 هزينه های عمومی اداری که به طور مستقيم به توليد تعلق ندارند. ،نخست
هزين�ه ه�ای اداری در جامع�ۀ کن�ونی کمت�ر خواه�د  و بسيار چش�مگيری ازحاين مقدار از همان آغاز به ن

 نسبت تکامل جامعۀ نوين، کمتر خواهد شد. بود و به

مدرس�ه، خ�دمات بهداش�تی و درم�انی و غي�ره در دوم، مقاديری که برای ارضای نيازهای عمومی مانند 

 نظر گرفته می شود.

از همان آغاز اين بخش به نحو چشمگيری در مقايسه با جامعۀ کن�ونی رش�د م�ی کن�د و ب�ه نس�بت تکام�ل 

 د.جامعۀ نوين افزايش می ياب

، به طور خالص�ه ب�رای ت�أمين آنچ�ه ام�روزه ب�ه سوم، ذخيره برای کسانی که قادر به کار نيستند و غيره

 طور رسمی امداد به بی چيزان ناميده می شود.

برسيم که برنامه، تح�ت ت�أثير » توزيعی«تنها اکنون [پس از کسر مقادير ذکر شده در باال] می توانيم به 

نظرانه تنها آن را مالحظه می کند، يعن�ی آن بخ�ش از وس�ايل مص�رفی ک�ه بينش السالی، به نحوی تنگ 

   بين مولدان جداگانۀ جامعۀ تعاونی تقسيم می شود.  
ب�دل ش�د هرچن�د چي�زی ک�ه از » ک�اهش يافت�ه«، يواشکی و پنه�انی ب�ه نت�ايج »نتايج بی کم و کاست کار«

قيم ب�ه عن�وان عض�و جامع�ه ب�ه ر مستمولد به عنوان فرد خصوصی کسر می شود، به طور مستقيم يا غي

 می گردد.او بر

ب�ه ط�ور کل�ی » نتايج ک�ار«ناپديد شد، اکنون عبارت » نتايج بی کم و کاست کار«همان گونه که عبارت 

 نيز از بين می رود.

محصوالت خود را مبادل�ه نم�ی کنن�د؛  ،در جامعه تعاونی مبتنی بر مالکيت عمومی وسايل توليد، مولدان

اي�ن محص�والت، ب�ه ص�ورت کيفيت�ی  به صورت ارزشه کار مصرف شده در محصوالت همان گونه ک

عينی در آنها ظاهر نمی شود. زيرا در اينجا [جامعۀ تعاونی مبتنی بر مالکيت عمومی وسايل توليد]، بر 

خالف جامعۀ سرمايه داری، کار فردی ديگر نه به شکل غير مستقيم، بلکه ب�ه ص�ورت مس�تقيم همچ�ون 

تی امروزه به خاطر ابهامش قابل اعتراض اس�ت در حکه » نتايج کار«از کل کار وجود دارد. مؤلفه ای 

 جامعۀ آينده به طور کلی معنی خود را از دست می دهد.

باش�د  تکام�ل يافت�هجامع�ۀ کمونيس�تی ای ک�ه ب�ر ش�الوده ه�ای خ�ود آنچه در اينج�ا ب�ا آن س�ر و ک�ار داري�م 

؛ جامع�ه ای ک�ه سر ب�ر م�ی آوردتازه از جامعۀ سرمايه داری  بلکه به عکس، جامعه ای است که نيست،

م زاده شدن از زهدان جامعۀ کهن را ب�ا خ�ود دارد. ياز هر لحاظ، اقتصادی، اخالقی و فکری، هنوز عال
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هم�ان چي�زی را درياف�ت م�ی کن�د ک�ه ب�ه  –پ�س از کس�ر م�وارد ي�اد ش�ده  –در نتيجه فرد مولد از جامع�ه 

را ک��ه ب��ه ص��ورت مق��داری ک��ار ب��ه جامع��ه داده اس��ت. م��ثال روزان��ۀ ک��ار  جامع��ه داده اس��ت. آن چي��زی

اجتماعی شامل مجموع ساعات کار فردی است، و زمان کار فردی فرد مولد، مي�زان ش�رکت او در اي�ن 

کار کلی يا س�هم او در آن اس�ت. او گ�واهی نام�ه ای از جامع�ه درياف�ت م�ی کن�د ک�ه نش�ان م�ی ده�د ف�الن 

مواردی از کارش برای صندوق عمومی) انجام داده است و با اين گ�واهی نام�ه  (پس از کسر مقدار کار

محصول دريافت می کند. همان مقدار ک�اری را ک�ه  ،به اندازۀ کارش ،از انبار اجتماعی وسايل مصرفی

 به شکلی به جامعه داده است در شکل ديگر [از جامعه] دريافت می کند.  

رزش های براب�ر مرب�وط م�ی ش�ود، آش�کارا هم�ان اص�لی ح�اکم اس�ت ک�ه در اينجا، تا آنجا که به مبادلۀ ا

مبادلۀ بين کاالها را تنظيم می کند. [اما] محتوا و شکل اين مبادله عوض شده اند، زيرا در شرايط تغيير 

يافته هيچ کس نمی تواند چيزی غير از کارش را بدهد و از سوی ديگر بدين علت که ه�يچ چي�ز غي�ر از 

ی تواند به مالکيت فردی درآيد. اما تا آنجا که به توزيع وسايل مصرفی بين افراد مولد وسايل مصرف نم

مربوط می شود، همان اصلی حاکم است که در مبادلۀ کاالهای هم ارز حاکم ب�ود: مق�دار معين�ی ک�ار در 

 يک شکل با همان مقدار کار در شکل ديگر مبادله می شود.

اس�ت، گرچ�ه اص�ل و عم�ل، ديگ�ر  ح�ق ب�ورژوائیه لح�اظ اص�ولی، در اينجا هنوز ب� حق برابراين بنابر

شاخ به شاخ نيستند در حالی که در مبادلۀ کاالها، مبادلۀ ارزش های يکسان تنها به طور متوسط ص�ادق 

 است و نه در موارد انفرادی و جداگانه. 

م�ی کن�د. ح�ق  هن�وز پيوس�ته مح�دوديت ب�ورژوائی را ب�ا خ�ود حم�ل حق براب�ربه رغم اين پيشرفت، اين 

کاری است که عرضه می کنند، برابری در اين واقعيت مستتر است که ان�دازه گي�ری ب�ا  متناسبمولدان 

يعنی کار صورت می گيرد. اما يک آدم به لحاظ جسمی يا ذهنی از ديگری برتر اس�ت و  معيار يکسانی

ب�ه ک�ار بپ�ردازد؛ و ک�ار  در نتيجه در زمان يکسانی کار بيشتری می تواند عرضه کند ي�ا زم�ان بيش�تری

ب��رای اينک��ه ب��ه عن��وان مقي��اس در نظ��ر گرفت��ه ش��ود باي��د ب��ر حس��ب زم��ان ي��ا ش��دت تعري��ف ش��ود وگرن��ه 

، حق�ی ن�ابرابر ب�رای ک�ار ن�ابرابر اس�ت. اي�ن ح�ق ه�يچ براب�رمعياری برای اندازه گيری نيست. اين حق 

تلويح��ا ی اس��ت؛ ام��ا تف��اوت طبق��اتی را ب��ه رس��ميت نم��ی شناس��د چ��ون ه��رکس ک��ارگری مانن��د ديگ��ر

پس، اين اين ظرفيت توليدی کارگر را به عنوان امتيازهای طبيعی می پذيرد. استعدادهای نابرابر و بنابر
ح��ق، بن��ا ب��ر طبيع��ت خ��ود تنه��ا م��ی توان��د  ح��ق، در محت��وای خ��ود، ح��ق ن��ابرابری اس��ت مانن��د ه��ر حق��ی.

ن�ابرابر نبودن�د اف�راد متم�ايزی ب�ه حس�اب کاربست معياری يکسان باشد؛ اما افراد ِ نابرابر (و اف�راد اگ�ر 

نمی آمدند) تنها تا آنجا با معيار يکسانی قابل اندازه گيری اند ک�ه از زاوي�ۀ دي�د يکس�انی نگريس�ته ش�وند، 

مالحظ�ه گردن�د  تنها به عن�وان ک�ارگردر نظر گرفته شوند، مثال در مورد کنونی  معينتنها از يک جنبۀ 

ه قرار نگيرد، هر چيز ديگری ناديده گرفته شود. افزون ب�ر اي�ن، ي�ک و چيز بيشتری در آنها مورد توج
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کارگر ازدواج کرده، ديگری نه؛ يکی فرزندان بيش�تری از ديگ�ری دارد و غي�ره و غي�ره. ب�دين س�ان ب�ا 

براين سهم يکسانی از ذخيرۀ منابع مصرفی، يک کارگر در واقع بيش از ديگ�ری و بنابازده يکسان کار 

برای احتراز از همۀ اينه�ا، ح�ق باي�د  شت، يکی غنی تر از ديگری خواهد بود و غيره.دريافت خواهد دا

 نه برابر بلکه نابرابر باشد.

درده�ای ط�والنی  ها در فاز نخست جامعۀ کمونيستی، هنگامی ک�ه اي�ن جامع�ه ت�ازه پ�س ازاما اين کمبود

هرگ��ز نم��ی توان��د ب��االتر از  زايم��ان از ش��کم جامع��ۀ س��رمايه داری س��ر ب��رآورده، اجتن��اب ناپذيرن��د. ح��ق

 باشد. ،آن ساختار است بهساختار اقتصادی جامعه و تکامل فرهنگی ای که مشروط 

 در فاز باالتر جامعۀ کمونيستی، پ�س از ناپدي�د ش�دن تبعي�ت ب�رده س�از ف�رد از تقس�يم ک�ار و هم�راه ب�ا آن

ی برای زندگی به ني�از اص�لی تضاد بين کار ذهنی و کار بدنی؛ پس از تبديل شدن کار از صرفا وسيله ا

ف�وران هم�ۀ چش�مه ه�ای ث�روت زندگی؛ پس از افزايش نيروهای مولد همراه با تکامل همه جانبۀ ف�رد و 

آری تنها در آن زمان می توان از افق تن�گ ح�ق ب�ورژوائی در تمامي�ت آن فراگذش�ت و جامع�ه تعاونی، 

وان��ائی اش و ب��ه ه��رکس برحس��ب خواه��د توانس��ت ب��ر پ��رچم خ��ود چن��ين نق��ش کن��د: از ه��رکس برحس��ب ت

 نيازهايش!

پ�رداختم ت�ا نش�ان ده�م ت�الش » توزي�ع عادالن�ه«و » نتايج بی کم و کاس�ت ک�ار«من به نحوی طوالنی به 

برای تحميل ايده هائی که در دورۀ معينی معنائی داشتند و اکنون به ياوه گ�وئی ه�ای فرس�وده ب�دل گش�ته 

يکسو، و از سوی ديگر فاسد کردن بينش واقع گرايانه ای که  اند به عنوان آئين مذهبی گونه به حزب از

از طري�ق ي�اوه ه�ای همه تالش به عمل آمد تا به تدريج در حزب نفوذ کند و در آن ريشه دوانده است  آن

ليست های فرانسوی رايج است، چ�ه ابارۀ حق و غيره که در ميان دموکرات ها و سوسيايدئولوژيکی در

 جنايت جدی ای است. 

طالح ص�ا از تجزيه و تحليل�ی ک�ه ص�ورت گرف�ت، تأکي�د و پ�رداختن تفص�يلی [ط�رح برنام�ه] ب�ه ب�ه اجد

 به طور کلی اشتباه بود.توزيع، 

توزيع وسايل مصرف صرفا نتيجه ای از توزيع خود شرايط توليد است، و اين توزيع اخي�ر جنب�ه ای از 

بر اين واقعيت اس�ت ک�ه ش�رايط م�ادی تولي�د  خودِ  شيوۀ توليد است. مثال شيوۀ توليد سرمايه داری متکی

در دستان غير مولدان به صورت مالکيت سرمايه و زمين جمع شده در حالی که توده ها صرفا ص�احب 

شرايط شخصی توليد يا نيروی کارند. اگر عناصر توليد چنين توزيع شده باشند، در آن صورت، توزي�ع 

ش�ود. اگ�ر ش�رايط م�ادی تولي�د، مالکي�ت تع�اونی  کنونی وسايل مصرف به صورت اتوماتيک نتيج�ه م�ی

خود کارگران باشد، در آن صورت توزيع وس�ايل مص�رفی نتيج�ه م�ی ش�ود ک�ه ب�ا توزي�ع کن�ونی تف�اوت 

خواهد داشت. سوسياليسم عاميان�ه (و از طري�ق آن بخش�ی از دموکراس�ی ب�ه نوب�ۀ خ�ود) از اقتص�اددانان 

شيوۀ توليد مالحظه و بررسی کند و از اي�ن رو سوسياليس�م بورژوا اين را گرفته که توزيع را مستقل از 
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طوری ارائه می ش�ود ک�ه گ�وئی اساس�ا ب�ه گ�رد توزي�ع م�ی گ�ردد. پ�س از م�دت ه�ا ک�ه از کش�ف رابط�ۀ 

 واقعی [بين شيوۀ توليد و توزيع وسايل مصرف] می گذرد، چرا دوباره عقب گرد می کنند؟

 

 »ر برابر او همۀ طبقات ديگر صرفا توده ای ارتجاعی اند.رهائی کار بايد امر طبقۀ کارگر باشد که د«  -4
 

شده است. در آنج�ا گفت�ه م�ی » تصحيح«بخش اول جمله از مقدمۀ اساسنامۀ انترناسيونال اول اقتباس اما 

طبق�ۀ «؛ در اينج�ا ب�ه عک�س گفت�ه م�ی ش�ود »ۀ ک�ارگر باي�د عم�ل خ�ود ک�ارگران باش�دق�رهائی طب«شود: 

 را. هر کسی که قادر است بفهمد!» کار«چه چيزی  را؟  –بايد رهائی بخشد » کارگر

نسبت به او (نس�بت ب�ه طبق�ۀ ک�ارگر)، هم�ۀ «در عوض، بخش دوم جمله، نقل قولی ناب از السال است: 

 »توده ای ارتجاعی اند.طبقات ديگر صرفا 

ان�د،  از همۀ طبقاتی ک�ه ام�روز رو در روی ب�ورژوازی ايس�تاده«گفته شده است: مانيفست کمونيستدر 

اس�ت. طبق�ات ديگ�ر رو ب�ه زوال ان�د و س�رانجام در براب�ر ص�نعت  طبقه ای واقعا انقالب�یپرولتاريا تنها 

 » مدرن ناپديد می شوند؛ پرولتاريا خود محصول ويژه و اصلی اين صنعت است

نسبت به اربابان فئودال و بخش  –حامل صنعت بزرگ  –بورژوازی در اينجا همچون طبقه ای انقالبی 

را  رين طبقۀ متوسط که می خواهند هم�ۀ موقعي�ت ه�ای اجتم�اعی محص�ول ش�يوه ه�ای تولي�د فرس�ودهزي

ص�رفا ت�وده ای ارتج�اعی تش�کيل نم�ی آنه�ا هم�راه ب�ا ب�ورژوازی اين حفظ کنند، تصور شده اس�ت. بن�ابر

 دهند.

د ک�رده از سوی ديگر، پرولتاريا نسبت به بورژوازی انقالبی است زيرا خود بر پايۀ صنعت بزرگ رش�

و می کوشد از توليد خصلت سرمايه داران�ه اش را ک�ه ب�ورژوازی م�ی کوش�د جاودان�ه کن�د، بزداي�د. ام�ا 

بخش زيرين طبقۀ متوسط ... ب�ا مش�اهدۀ تح�ول آت�ی اش ب�ه پرولتاري�ا انقالب�ی م�ی « می افزايد:مانيفست 

 »شود.

» توده ای ارتج�اعی«بابان فئودال گفتن اينکه اين بخش همراه با بورژوازی و ار ،پس، از اين ديدگاه هم

 نسبت به طبقۀ کارگر تشکيل می دهند، ياوه گوئی است. 

اعالم ک�رده  )12( در طی انتخابات اخير دهقانانآيا کسی به پيشه وران، صاحبان کارگاه های کوچک و 

 است: نسبت به ما، شما همراه با بورژوازی و اربابان فئودال صرفا توده ای ارتجاعی هستيد؟

دس�ی را ک�ه او ب�ود، هم�ان گون�ه ک�ه پي�روان م�ؤمن او کت�اب ه�ای مق را از ب�ر مانيفست کمونيستالسال 

اين اگر آن را چنين گستاخانه تحريف می کند، تنها بدين منظور است که ب�ه ائ�تالف نوشته از برند. بنابر

 بدهد. خود با فئودال ها و طرفداران حکومت مطلقه که مخالف بورژوازی اند رنگ و جالئی
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افزون بر آن در عبارت باال گفت�ۀ وح�ی گون�ۀ الس�ال ب�ه زور و ب�ی ارتب�اط ب�ا نق�ل ق�ول تحري�ف ش�ده از 

ب�ه ه�يچ رو ب�رای  گوئی اس�ت ک�ه در واق�عرد شده است. بدين سان ن�وعی نابج�ااساسنامۀ انترناسيونال وا

) 13( م��ارای ب��رلنخوش��ايند نيس��ت، يک��ی از آن تک��ه ه��ای ب��ی ماي��ه و ب��ی ش��رمانه ک��ه آق��ای بيس��مارک نا

 مرتکب می شود.

  

طبقۀ کارگر برای رهائی خود پيش از هر چيز در چارچوب دولت ملی کنونی مبارزه می کند و آگ�اه اس�ت ک�ه « -5

نتيجۀ ضروری تالش هايش که با کارگران همۀ کشورهای متمدن اشتراک دارد، ب�رادری ب�ين الملل�ی هم�ۀ خل�ق 

 »هاست.
 

ست و تمام سوسياليسم گذشته، به جنبش کارگری از تنگ نظرانه ترين ينالسال در تقابل با مانيفست کمو

 پيروان او نيز چنين می کنند! انترناسيونالموضع می نگريست. در اين زمينه و [حتی] پس از کار 

ر س�رزمين خ�ويش به طور کلی بديهی است که طبقۀ کارگر برای آنکه بتواند مبارزه کن�د باي�د خ�ود را د

ۀ زبه عنوان يک طبقه متش�کل کن�د و کش�ور خ�ود او نخس�تين عرص�ۀ مب�ارزۀ اوس�ت. ب�دين طري�ق مب�ار

بلک�ه از  ،طبقاتی او ملی است اما همان طور که مانيفست کمونيست می گوي�د ن�ه از لح�اظ محت�وا و ذات

ب�ۀ خ�ويش از نظ�ر ، امپرات�وری آلم�ان، خ�ود ب�ه نو»چ�ارچوب دول�ت مل�ی کن�ونی«نظر ش�کل. ام�ا م�ثال 

نظام دولت ها قرار دارد. هر » چارچوب«بازار جهانی و از نظر سياسی در » چارچوب«اقتصادی در 

آدم اهل کسب و کاری می داند که تجارت آلمان در همان حال تجارت خارجی است و البته عظمت آقای 

 بيسمارک در سياست بين المللی خاص اوست.

سم کارگری را به چه تقليل می دهد؟ به اين آگاهی که نتيج�ۀ ت�الش ه�ای حزب کارگر آلمان انترناسيونالي

ب�ه  )14( مجم�ع ب�ورژوائی ص�لح و آزادیجمل�ه ای ک�ه از  -» برادری بين المللی خلق ها خواهد بود«او 

ن��د آن را مع��ادل ب��رادری ب��ين الملل��ی طبق��ات ک��ارگر در مب��ارزۀ ا عاري��ت گرفت��ه ش��ده اس��ت ک��ه در ص��دد

وظ�ايف  ب�ارۀ تی يک کلم�ه دراين حو حکومت هايشان قلمداد کنند. بنابربقات حاکم مشترکشان به ضد ط
آلمان در ميان نيست! و بدين طريق است که طبق�ۀ ک�ارگر باي�د ب�ا  طبقۀ کارگر المللی [عملکردهای] بين

بورژواه�ای هم�ۀ کش�ورهای ديگ�ر ب�ه ض�د او پيون�د ب�رادری ب�ورژوازی ای ک�ه ب�ا  –بورژوازی خودی

      ).15( و با سياست توطئۀ بين المللی آقای بيسمارک مبارزه کند  -ده برقرار کر

بی نهاي�ت پ�ائين ت�ر اس�ت.  حزب تجارت آزاددر واقع، اعتراف بين المللی برنامه [گوتا] حتی از برنامۀ 

خواه�د ب�ود. ام�ا اي�ن » ب�رادری ب�ين الملل�ی خل�ق ه�ا«اين حزب نيز تأييد می کند که نتايج ت�الش ه�ای او 

و ب�ه ه�يچ رو ب�ه اي�ن آگ�اهی خرس�ند نم�ی  انجام م�ی ده�دب کاری هم برای بين المللی کردن تجارت حز

 شود که همۀ خلق ها در کشور خود تجارت می کنند.
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[انترناسيونال اول] بستگی اتحاد بين المللی کارگران فعاليت بين المللی طبقۀ کارگر به هيچ رو به وجود 

ين تالش برای ايجاد ارگانی مرکزی برای آن فعاليت بود، تالشی ک�ه ب�ه ندارد. انترناسيونال صرفا نخست

نخس��تين ش��کل خاطرت��أثيرش م��وفقيتی ديرپ��ا ب��ه دس��ت آورد ام��ا پ��س از س��قوط کم��ون پ��اريس ديگ��ر در 
 اش قابل تحقق نبود.  تاريخی

مطلق��ا ح��ق داش��ت هنگ��امی ک��ه ب��رای رض��ايت ارب��ابش اع��الم ک��رد ک��ه ح��زب  ،بيس��مارک ،هچ��ن��ورد دوي

  ).16( گران آلمان در برنامۀ جديدش سوگند انترناسيوناليسم را شکسته استکار

 

II 
 

با حرکت بر مبنای اين اصول، حزب کارگران آلمان می کوشد با همۀ وسايل قانونی، دول�ت آزاد و جامع�ۀ سوسياليس�تی «

مار را در همۀ شکل هايش لغو کن�د و را پی ريزی کند، قانون آهنين مزدها را با انهدام نظام کاِر مزدی درهم بشکند، استث

 »همه گونه نابرابری اجتماعی و سياسی را از ميان بردارد.

 

 می گردم.بعدا بر» آزاد«به دولت 

 )17(ی السال معتقد باشد! »قانون آهنين مزدها«نده بايد به بدين سان حزب کارگران آلمان در آي

(بايد گفت الغای نظام ک�ار ِ » الغای نظام مزدی«بارۀ رن از قلم نيافتد به ياوه گوئی دبرای اينکه اين قانو

پرداخته شده است. اگر من کار مزدی را لغو کنم در آن صورت » قانون آهنين مزدها همراه با«مزدی) 

طبيعتا قوانين آن را هم لغو خواهم کرد خواه از آهن باشند يا اسفنج. اما حملۀ السال به کار ِ مزدی تقريبا 

طالح قانون اس�ت. ب�دين س�ان ب�رای اينک�ه پي�روزی فرق�ۀ الس�ال ثاب�ت ش�ود صاين به ا منحصرا حمله به

 لغو شود و نه بدون آن.» قانون آهنين مزدها همراه با«بايد » نظام مزدی«

ه��يچ چي��زش از آِن الس��ال نيس��ت ج��ز » ق��انون آهن��ين مزده��ا«ام��ا اي��ن ام��ری ش��ناخته ش��ده اس��ت ک��ه از 

رم��ز » آهن��ين«. کلم��ۀ )18( گوت��ه گرفت��ه اس��ت» وانين اب��دی آهن��ينق��«ک��ه آن را ه��م از عب��ارت » آهن��ين«

شناسائی است که مؤمنان حقيقی از طريق آن يکديگر را می شناسند. اما اگر اين قانون را با  ُمهری ک�ه 

السال بر آن زده و در نتيجه با معنائی که مورد نظر او بوده و نيز با مبانی ای که برای اثبات آن به کار 

نظر بگيرم. اين مبنا چيست؟ همان گونه که النگه قبال کمی پس از مرگ السال نشان داده است  رفته در

ام�ا اگ�ر اي�ن نظري��ه ) 19(اي�ن مبن�ا نظري�ۀ جمعي��ت م�التوس اس�ت (ک�ه خ��ود النگ�ه آن را تبلي�غ م�ی ک��رد) 

ا اي�ن زي�ر ،ب�ار ملغ�ی س�ازم دق�انون را لغ�و ک�نم حت�ی اگ�ر نظ�ام م�زدی را ص� نمی توانمدرست باشد من 

دانان ب�ا تکي�ۀ اجتماعی ديگری ح�اکم اس�ت. اقتص�اد بلکه در هر نظام ،قانون نه تنها در نظام کارِ  مزدی

مستقيم بر نظريۀ مالتوس طی پنجاه سال و بيشتر در حال اثبات اين نکته بوده اند که سوسياليسم قادر ب�ه 
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د فق�ر را تعم�يم دهن�د و آن را در س�طح بلکه تنها م�ی توانن� ،نيست پايۀ طبيعی دارداز ميان بردن فقر که 

 کل جامعه توزيع کنند.

اما اصل موضوع، اينها نيست. کامال جدا از فرمول بندی نادرس�ت الس�ال از ق�انون، گ�ام قهقرائ�ی خش�م 

 [تحمل ناپذير] حقيقی از اين قرار است: انگيز

آن چيزی نيستند ک�ه  پس از مرگ السال مسيری در حزب ما برای اين درک علمی گشوده شد که مزدها

ارزش ي�ا قيم�ت ، بلک�ه ص�رفا ش�کل نق�اب داری از ارزش ي�ا قيم�ت ک�ارظاهرا به نظ�ر م�ی رس�ند يعن�ی 
و نيز همۀ نقدهای گذش�ته ب�ر اي�ن درک، ي�ک  از اين رو کل درک بورژوائی قبلی از مزدنيروی کارند. 

نگامی مجاز است برای بق�ای بار برای هميشه به دور ريخته شد و روشن گرديد که کارگر مزدی تنها ه

خود يعنی برای زنده بودن کاری داشته باشد که برای زمان معينی به طور رايگان برای سرمايه دار (و 

اينکه کل نظام سرمايه داران�ۀ تولي�د ب�ر  ارزش اضافی) کار کند؛ در نتيجه برای ديگر مصرف کنندگان ِ 

کار يا توسعۀ بارآوری کار، افزايش شدت نيروی پايۀ افزايش اين کار اضافی از طريق افزايش ساعات 

کار و غيره می چرخد؛ و در نتيجه نظام کار ِمزدی نظام بردگی است و در واقع بردگی ای که به نسبت 

تکامل نيروهای مولد اجتماعی کار، سخت تر می شود، خواه کارگر م�زد بهت�ر ي�ا ب�دتری درياف�ت دارد.  

ش�تر و بيش�تری در ح�زب م�ا پي�دا ک�رد، ب�ه ج�زم ه�ای م�ذهبی گون�ۀ و پس از اينکه چنين درکی زمين�ۀ بي

م��زد چيس��ت، ام��ا ب��ا پي��روی از  نم��ی دانس��تالس��ال برم��ی گردن��د گرچ��ه اي��ن را م��ی دانن��د ک��ه الس��ال 

 اقتصاددانان بورژوا نمود ِ موضوع را به جای ماهيت آن می گيرند. 

ب�ه ش�ورش روی  و ه ان�دداری را دريافت�اين مانند آن است ک�ه در مي�ان بردگ�انی ک�ه س�رانجام راز ب�رده 

آورده ان��د، ي��ک ب��رده ک��ه هن��وز در بن��د مف��اهيم فرس��وده اس��ير اس��ت در برنام��ۀ ش��ورش چن��ين رق��م بزن��د: 

 اکثر پائينی بيشتر شود!ن در نظام بردگی نمی تواند از حدبردگی بايد ملغی شود زيرا تغذيۀ بردگا

ند چنين حملۀ ددمنشانه ای را به درک رايج در ميان آيا صرف اين واقعيت که نمايندگان حزب ما توانست

توده های حزب ما انجام دهند به خودی خود ثابت نم�ی کن�د ک�ه ب�ا چ�ه سس�ت انديش�ی مجرمان�ه و ب�ا چ�ه 

 درجه از ناآگاهی به کار طرح برنامۀ سازش روی آورده اند!

م�ی بايس�ت گفت�ه » و سياس�یالغای همۀ ن�ابرابری ه�ای اجتم�اعی «به جای جملۀ نامعين پايان پاراگراف 

خ�ود ه می شد که با الغای تمايزهای طبقاتی هرگون�ه ن�ابرابری اجتم�اعی و سياس�ی ناش�ی از آنه�ا خ�ود ب�

 ناپديد خواهد شد.

III 
خواه�ان اس�تقرار ش�رکت ه��ای  هم�وار ک��ردن راه ه�ا ب�ه منظ�ور ح�ل مس��ألۀ اجتم�اعیح�زب ک�ارگران آلم�ان ب�رای «      

اس�ت. چن��ين ش�رکت ه�ای تولي�دی باي�د در ص��نعت و  زي��ر کنت�رل دموکراتي�ک زحمتکش�ان کم�ک دول�تک�ارگری تولي�د ب�ا 

 ».ه سازماندهی سوسياليستی کل کار از آن ناشی گرددکشاورزی با چنان دامنه ای برپا شوند ک
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می گردد. به جای مبارزۀ » هموار«، راه به نحو شايسته ای »قانون آهنين مزدها«پس از اکسير السالی 

راه را ب�رای ح�ل آن «ظ�اهر م�ی ش�ود ک�ه باي�د » اجتم�اعیمس�ألۀ «وجود، عبارت روزنامه ای طبقاتی م

به جای آنکه از روند انقالب�ی تح�ول جامع�ه برخي�زد، » سازماندهی سوسياليستی کل کار». «هموار کرد

، ش�رکت »ناش�ی م�ی ش�ود«خواهد داد، » شرکت های تعاونی کارگران«که دولت به » کمک دولتی«از 

ها از مخيلۀ الس�ال چن�ين تص�وری برم�ی آي�د به وجود خواهد آورد. تن دولت  ه نه کارگران، بلکههائی ک

 ممکن است با وام دولتی ساخته شود! ،مانند راه آهنی جديد ،ای نوين که جامعه

قرار » زحمتکشان«زير کنترل دموکراتيک » کمک دولتی«به خاطر خرده شرمی که هنوز باقی مانده، 

 داده شده است.

 در آلمان، دهقانان هستند و نه طبقۀ کارگر.» زحمتکشان«نخست بايد گفت که اکثريت 

اس��ت. ام��ا » حکوم��ت م��ردم«ب��ه معن��ی  volksherrschaftlichدر آلم��انی  » دموکراتي��ک«دوم اينک��ه 

چيست؟ به ويژه در مورد زحمتکشانی که از طري�ق » کنترل توسط حکومت مردمی زحمتکشان«معنی 

ه به دولت عرضه می کند آگاهانه اعالم می دارند که ن�ه حکوم�ت م�ی کنن�د و ن�ه ب�رای اين خواست ها ک

 حکومت کردن آماده اند!

در زم�ان فرم�ان روائ�ی ل�وئی  )20( در اينجا زائد به نظر می رسد که ب�ه نق�د نس�خه ای ک�ه توس�ط بوش�ه

قرار  )22(آتليه فدار به ضد سوسياليست ها تجويز شد و مورد پذيرش کارگران ارتجاعی طر )21(فيليپ 

بلک�ه در عق�ب گ�رد از موض�ع  ،گرفت پرداخته شود. لطمۀ اصلی نقل اين نسخۀ س�ری در برنام�ه نيس�ت

 جنبش طبقاتی به موضع جنبشی فرقه ای است.

اينکه کارگران بخواهند شرايطی برای توليد تعاونی در مقياس اجتماعی و نخست در مقياس ملی مس�تقر 

ين معنی را داشته باشد که آنان برای منقلب ک�ردن ش�رايط کن�ونی تولي�د فعالي�ت م�ی کنند، تنها می تواند ا

کنند و اين امر هيچ ربط�ی ب�ا پ�ی ري�زی ش�رکت ه�ای تع�اونی ب�ا کم�ک دول�ت ن�دارد. ام�ا ت�ا آنج�ا ک�ه ب�ه 

ري�دۀ فشرکت های تع�اونی کن�ونی مرب�وط م�ی ش�ود، چن�ين ش�رکت ه�ائی تنه�ا ت�ا آنج�ا ارزش دارن�د ک�ه آ

 گران باشند و نه تحت الحمايۀ حکومت ها و بورژواها.مستقل کار

 

IV 
 ال به بخش دموکراتيک [طرح برنامه] می پردازم.ح

 »شالودۀ آزاد دولت« الف.

مب�ارزه م�ی » ب�رای دول�ت آزاد«طرح برنام�ه آم�ده ک�ه ح�زب ک�ارگران آلم�ان IIنخست اينکه در قسمت 

 کند.
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 دولت آزاد چيست؟

ود رعايای سر به زير خود را رها کرده باشند ب�ه ه�يچ رو اي�ن نيس�ت هدف کارگرانی که از ذهنيت محد

تقريب��ا ب��ه هم��ان ان��دازه آزاد اس��ت ک��ه در » دول��ت«ک��ه دولت��ی آزاد مس��تقر کنن��د. در امپرات��وری آلم��ان، 

روسيه. آزادی عبارت از اين است که دول�ت از ارگ�انی ک�ه ب�االی س�ر جامع�ه ق�رار دارد ب�ه ارگ�انی ک�ه 

را » آزادی دول�ت«اس�ت تب�ديل ش�ود، و ام�روز ه�م ش�کل ه�ای دولت�ی ب�ه مقياس�ی ک�ه  ک�امال ت�ابع جامع�ه

 محدود می کنند بيشتر يا کمتر آزادند.

نشان می دهد که ايده ه�ای سوسياليس�تی  –دست کم اگر برنامه [گوتا] را بپذيرد  –حزب کارگران آلمان 

ت�ی ب�رای جامع�ۀ آين�ده ص�ادق اس�ت) اش بسيار سطحی اند: به جای آنکه جامعۀ موجود را (و اين امر ح

دول��ت موج��ود م��ورد بررس��ی ق��رار ده��د، دول��ت را پدي��ده ای مس��تقل تلق��ی م��ی کن��د ک��ه  ش��الودۀهمچ��ون 

 خود را دارد. »اخالقی و آزادی خواهانۀ شالوده های فکری،«

» جامع�ۀ معاص�ر«، »دول�ت معاص�ر«بارۀ کاربرد نابجا و آشفته انديشانۀ اص�طالحاتی چ�ون و اينک در

برنامه و کژفهمی آشفته انديشانه تری که با اعالم خواست ه�ايش نس�بت ب�ه دول�ت ايج�اد م�ی کن�د چ�ه  در

 بايد گفت!

جامعۀ سرمايه داری است که در همۀ کشورهای متمدن به صورت کمابيش عاری از » جامعۀ معاصر«

ش تکام�ل عناصر قرون وسطائی، کمابيش مشروط به تکامل ويژۀ ت�اريخی ه�ر کش�ور و ب�ه ش�کل کم�ابي

ب�ا عب�ور از م�رز ه�ر کش�ور ف�رق م�ی کن�د. دول�ت » دول�ت معاص�ر«يافته وج�ود دارد. از س�وی ديگ�ر، 

آلمان با دولت سويس فرق دارد. دولت در انگلستان ب�ا دول�ت در اي�االت متح�ده ف�رق  -امپراتوری پروس

 اصطالحی خيالی است. » دولت معاصر«دارد. از اين رو، عبارت 

ی مختلف در کشورهای مختلف متم�دن، ب�ه رغ�م تن�وع و چن�دگانگی ش�کل ش�ان در با اين همه، دولت ها

ي��ک چي��ز مش��ترکند و آن اينک��ه همگ��ی ب��ر جامع��ۀ م��درن ب��ورژوائی مبتن��ی ان��د ک��ه در يک��ی بيش��تر و در 

ديگری کمتر تکامل سرمايه دارانه يافته است. از اين رو دارای برخی جنبه ه�ای اساس�ی ه�ای مش�ترک 

در تقابل با آينده ک�ه در آن ريش�ۀ » سرشت يا ماهيت دولت معاصر«معنا می توان از  نيز هستند. در اين

 کنونی دولت يعنی جامعۀ بورژوائی، رخت بربسته است، سخن گفت. 

در آن صورت اين پرسش مطرح می شود: سرشت دولت در جامعۀ کمونيستی دستخوش چه تحولی می 

ر آن جامعه باقی می مانند که شبيه عملکردهای کنونی گردد؟ به بيان ديگر، چه عملکردهای اجتماعی د

دولت اند؟ به اين پرسش تنها می توان ب�ه ش�کل علم�ی پاس�خ داد و ب�ا ه�زار گون�ه ترکي�ب کلم�ۀ م�ردم ب�ا 

 کلمۀ دولت به اندازۀ جهش کک نيز به [حل] مسأله نزديک نخواهيم شد. 
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نقالب��ی از اول�ی ب��ه دوم�ی وج��ود دارد. ب�ين جامع�ۀ س��رمايه داری و جامع�ۀ کمونيس��تی ي�ک دورۀ تح�ول ا

متناظر اين دورۀ تحول، يک دورۀ گذار سياسی ني�ز هس�ت ک�ه دول�ت در آن چي�زی نم�ی توان�د باش�د ج�ز 

 . ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا

 اکنون برنامه [گوتا] نه به اين آخری می پردازد و نه به سرشت دولت در جامعۀ کمونيستی. 

ن آش�نا هس�تند ن�دارد: رأی آچيزی بيش از دعاهای دموکراتيکی ک�ه هم�ه ب�ا  خواست سياسی برنامۀ گوتا

ح��زب عم��ومی، ق��انون گ��ذاری مس��تقيم، حق��وق م��ردم، ميليش��يای مردم��ی و غي��ره. آنه��ا ص��رفا پ��ژواک 

و همگی خواست هائی هستند ک�ه ت�ا آنج�ا ک�ه ب�ه ص�ورت  و مجمع صلح و آزادی هستند بورژوائی مردم

ان�د. ص�رفا دولت�ی ک�ه اي�ن خواس�ت ه�ا ب�دان تعل�ق دارن�د در  تحقق يافت�هاکنون  تخيلی بيان نشده باشند هم

، »دول�ت آين�ده«درون مرزهای آلمان نيست، بلکه در سويس و در اياالت متحده و غيره است. اي�ن ن�وع 

 امپراتوری آلمان نيست. » چارچوب«چند که در است هر دولت معاصردر واقع 

در درون  ش�کارا اع�الم م�ی دارد ک�هآنجا که حزب ک�ارگران آلم�ان اما يک چيز فراموش شده است. از آ

در  –آلم�ان عم�ل م�ی کن�د  –اين در درون دول�ت خ�ود، امپرات�وری پ�روس و بن�ابر» دولت ملی کن�ونی«

نمی  –غير اين صورت خواست هايش بی معنی خواهد بود زيرا آدم چيزهائی را طلب می کند که ندارد 

ب�رق متک�ی ب�ر ب�ه  وش ک�رده باش�د يعن�ی اينک�ه هم�ۀ آن کلم�ات پ�ر زرق وبايست مهم ترين چيز را فرام

 اند.  جمهوری دموکراتيک اين تنها مناسب يک صطالح حاکميت مردم و بنابررسميت شناختن به ا

ک�ه خواس�ت جمه�وری  –و عاقالن�ه ه�م هس�ت چ�ون ش�رايط احتي�اط م�ی طلبن�د  –چون جرأت اين نيست 

برنام��ه ه��ای ک��ارگران فرانس��وی در زم��ان ل��وئی فيلي��پ و ل��وئی  دموکراتي��ک مط��رح ش��ود، آن گون��ه ک��ه

  )24(» درس��تکاری«خواس��تارش بودن��د، [ام��ا] نباي��د ن��ه ب��ه طف��ره رف��تن روی آورد ن��ه ب��ا ) 23(ن��اپلئون 

خواست هائی را که تنها در يک جمهوری دموکراتيک معنی دارند از دولتی طلب کرد که چيزی نيس�ت 

دولت��ی آميخت��ه ب��ا عناص��ر  ن��گ و لع��اب ش��کل پارلم��انی خ��ورده اس��ت،ج��ز اس��تبداد نظ��امی پليس��ی ک��ه ر

فئودالی، زير نفوذ بورژوازی و تکميل شده با ارکان بوروکراتيک، و سپس اطمينان داد که می ت�وان ب�ا 

 چيزهائی به اين دولت تحميل نمود!» وسايل قانونی«

ۀ موع�ود م�ی دان�د و اص�ال حتی دموکراسی عاميانه، که جمه�وری دموکراتي�ک را دوران س�عادت ه�زار

گمان نمی کند که دقيقا در اين شکل نهائی دولت در جامعۀ بورژوائی است که مبارزۀ طبقاتی باي�د ت�ا ب�ه 

آری حت�ی اي�ن دموکراس�ی از آن گون�ه دموکراتيس�می ک�ه در  –آخر و تا دست ي�ابی ب�ه نتيج�ه ادام�ه ياي�د 

 تر است. چارچوب اجازۀ پليس عمل می کند و نه منطق، بسيار باال

در واقع ماشين حکومتی است يا دولت همچون ارگانيسمی که از طريق تقس�يم » دولت«اينکه منظور از 

ب�ه عن�وان ح�زب ک�ارگران آلم�ان «کار از جامعه جدا ش�ده اس�ت در اي�ن کلم�ات خ�ود را نش�ان م�ی ده�د: 
مالي�ات ه�ا ش�الودۀ و غي�ره. » خواستار برقراری ماليات بر درآمد تصاعدی اس�ت شالودۀ اقتصادی دولت
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اقتصادی ماش�ين حک�ومتی هس�تند و ن�ه چي�زی ديگ�ر. در دول�ت آين�ده، ک�ه در س�ويس موج�ود اس�ت، اي�ن 

خواس��ت [مالي��ات ب��ر درآم��د تص��اعدی] ب��ه ص��ورت نس��بتا خ��وبی تحق��ق يافت��ه اس��ت. مالي��ات ب��ر درآم��د 

ری اس�ت. از اي�ن مفروض بر منابع گوناگون درآمد طبقات مختلف جامعه و در نتيج�ه جامع�ۀ س�رمايه دا

رو ام�ری ع�ادی اس�ت [ج�ای ش��گفتی نيس�ت] ک�ه اص�الح گ�ران م��الی ليورپ�ول، بورژواه�ائی ک�ه ب��رادر 

 همين خواست را همچون برنامه به پيش می کشند. )25(گالدستون در رأس آنها است 

 

 ت:حزب کارگران آلمان به عنوان شالودۀ فکری و اخالقی دولت خواستار برقراری موارد زير اس« ب.

 »  نوسط دولت.  آموزش اجباری عمومی دبستانی. آموزش رايگان آموزش ابتدائی برابر -1

 

؟ اين کلمات چه چيزی پيشنهاد می کنند؟ آي�ا ب�اور مؤلف�ان برنام�ه اي�ن اس�ت ک�ه در آموزش ابتدائی برابر

ب�ر باش�د؟ ي�ا جامعۀ کنونی (و بايد تنها به جامعۀ کنونی پرداخت) آموزش می تواند برای همۀ طبقات برا

خواستش��ان اي��ن اس��ت ک��ه طبق��ات ب��اال ني��ز اجب��ارا ب��ه س��طح پ��ائين آم��وزش مق��دماتی ای تنه��ا ب��ا ش��رايط 

 اقتصادی کارگران مزدی و دهقانان همخوانی دارد تنزل کنند؟

اول�ی حت�ی در آلم�ان وج�ود دارد، دوم�ی در ح�د » آموزش اجباری عم�ومی دبس�تانی. آم�وزش رايگ�ان.«

سس�ات آم�وزش ؤيس و اياالت متحده برقرار است. در برخی از اياالت آمريکا مآموزش دبستانی در سو

هستند که در واقع بدين معنی است که هزين�ۀ آم�وزش طبق�ات ب�اال از مح�ل درياف�ت » رايگان«عالی نيز 

بخ�ش ال�ف برنام�ه  5ماليات عمومی پرداخت می شود. در مورد رايگان بودن دادگستری ه�م ک�ه در بن�د 

اين موضوع صادق است. ادارۀ دادرس�ی جن�ائی در هم�ه ج�ا رايگ�ان اس�ت؛ دادرس�ی م�دنی  [گوتا] آمده،

تقريبا منحصرا به دعواهای مربوط به مالکيت م�ی پ�ردازد و از اي�ن رو ب�ه ط�ور انحص�اری ب�ه طبق�ات 

 دارا ارتباط دارد. آيا حل و فصل مناقشات آنها بايد به هزينۀ خزانۀ عمومی صورت گيرد؟

به مدارس بايد دست کم خواستار مدارس فنی (نظری و عملی) در ترکي�ب ب�ا م�دارس  پاراگراف مربوط

 مقدماتی باشد.  

ني�ز ب�ه ط�ور کل�ی قاب�ل اعت�راض اس�ت. تعري�ف و تعي�ين هزين�ه ه�ای » آموزش مق�دماتی توس�ط دول�ت«

ن مدارس ابتدائی، تعيين کيفيت کادر آموزشی، تعيين رشته های درسی و غي�ره و نظ�ارت ب�ر اج�رای اي�

ويژگی های قانونی توسط بازرسان دولتی، چنان که در اياالت متحده صورت می گيرد، با اينک�ه دول�ت 

 به عنوان مربی مردم منصوب شود بسيار متفاوت است.

عمال هرگونه نفوذی بر مدرسه طرد ش�وند. در واق�ع، ب�ه وي�ژه در امپرات�وری اِ حکومت و کليسا بايد از 

، که ديديم مسايل در آن چگونه ط�رح خواهن�د ش�د، از »دولت آينده«جاع به آلمان (و نبايد با ار –پروس 

 موضوع طفره رفت)، به عکس خوِد دولت نيازمند آموزشی سخت و جدی از جانب مردم است.
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ش در همه جا با ايمان چاکر منشانۀ السالی به دول�ت رن�گ ا اما کل برنامه به رغم هياهوی دموکراتيک

دموکراتيک به معجزه که بهتر از اولی نيست و يا سازشی است بين اي�ن دو ب�اور آميزی شده يا با ايمان 

 دو به طور يکسان از سوسياليسم به دورند.  به معجزه که هر

آزادی «در پاراگرافی از قانون اساسی پروس وجود دارد. پ�س چ�را در اينج�ا آم�ده اس�ت؟ » آزادی علم«
ش�عارهای ق�ديمی ليبراليس�م را ب�ه ي�اد او ) 26( فرهنگ�ی مب�ارزۀاگر کسی بخواهد در اين دورۀ » وجدان!

بياورد اين کار مطمئنا به شکل زير بايد صورت گيرد: هرکس بايد قادر باشد نيازه�ای دين�ی و جس�مانی 

رصتی آگ�اهی فخود را بدون دخالت پليس برطرف کند. اما حزب کارگران بايد به هر صورت در چنين 

آزادی دين�ی   ب�ورژوائی چي�زی ج�ز تحم�ل ان�واع» آزادی وج�دان«د ک�ه خود از اين واقعيت را اعالم کن�
و اين حزب بايد به نوبۀ خود بکوشد وجدان را از توهم دينی آزاد کند. اما اين را برگزيده  نيست، وجدان

 فراتر نروند.» بورژوائی«اند که از سطح 

نامه آمده بخ�ش ش�اخص آن نيس�ت. اکنون من به پايان اين گفتار می رسم زيرا ضميمه ای که به دنبال بر

 از اين رو در اينجا بسيار خالصه می کنم.
 

 »روزانۀ عادی کار« -2

 

بلک�ه  ،در هيچ کش�ور ديگ�ری ح�زب ک�ارگران خ�ود را ب�ه ارائ�ۀ چن�ين خواس�ت ن�امعينی مح�دود نس�اخته

رده همواره زمان ک�ار روزان�ه ای را ک�ه در ش�رايط معين�ی ع�ادی ارزي�ابی م�ی کن�د تعي�ين و تص�ريح ک�

 است.

  
 »محدود کردن کار زنان و منع کار کودکان« - 3

  

استاندارد کردن [تثبيت] زم�ان ک�ار روزان�ه باي�د مح�دود ک�ردن ک�ار زن�ان را ت�ا آنج�ا ک�ه ب�ه زم�ان ک�ار، 

داش�ته باش�د در غي�ر  ب�ره در روزانۀ ک�ار مرب�وط م�ی ش�ود درتوقف موقت کار [برای استراحت] و غير

به معنی مستثنی کردن زنان از شاخه هائی از صنعت باشد که به وي�ژه ب�رای اين صورت تنها می تواند 

مند و يا از نظر اخالقی برای جنس زن قابل اعتراض اند. اگر منظور اينها بوده می ن زيانسالمت تن آنا

 بايست تصريح می شد.

 در اينجا مطلقا ضروری است که حد سنی اعالم شود.» منع کار کودکان!«

ر کودکان با صنعت ب�زرگ س�ازگاری ن�دارد. از اي�ن رو آرزوئ�ی مق�دس و توخ�الی ب�يش کا منع عمومی

امری ارتجاعی است زيرا در صورت تنظيم جدی زمان ک�ار  –اگر امکان پذير باشد  –نيست. تحقق آن 
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برحسب گروه های مختلف سنی و ديگر اقدامات مربوط به ايمنی و حفاظت کودک�ان، ترکي�ب ک�ار مول�د 

 ی از استوارترين وسايل برای تحول جامعۀ کنونی خواهد بود.با آموزش يک

  
 »کارگاه ها و صنعت خانگی. ،ر کارخانه هادنظارت دولتی « -4

  

آلمان، حتما بايد خواسته می شد که بازرسان تنه�ا توس�ط دادگ�اهی ق�انونی  –برای مقابله با دولت پروس 

آنه�ا را ب�ه خ�اطر غفل�ت از وظايفش�ان م�ورد  قاب�ل ح�ذف و تع�ويض باش�ند؛ و اينک�ه ه�ر ک�ارگری بتوان�د

 تعقيب قرار دهد؛ و اينکه بازرسان بايد از حرفۀ پزشکی باشند.

 
 »تنظيم کار در زندان ها« - 5

 

خواست کوچکی در برنامۀ عمومی کارگران اس�ت. در ه�ر ص�ورت باي�د ب�ه روش�نی اع�الم م�ی ش�د ک�ه 

ا زندانيان عادی جنائی مانند حي�وان رفت�ار گ�ردد قصد اين نيست که از ترس رقابت اجازه داده شود که ب

ان است محروم شوند. اي�ن مس�لما و به ويژه تمايل بر اين نيست که آنان از کار مولد که تنها اصالحگرش

 قلی است که از سوسياليست ها می توان انتظار داشت.حدا

 
 »آمد در مورد مسئوليت در سوانحوضع قانونی کار« -6

  

 در مورد سوانح چيست.» کارآمد«که منظور از قانون بايد بيان می شد 

در ضمن بايد توجه شود که به هنگام صحبت از روزانۀ ک�ار ع�ادی آن بخ�ش از ق�وانين کارخان�ه ک�ه ب�ه 

مقررات بهداشتی و ايمنی و غيره مربوط می شوند ناديده گرفت�ه ش�ده اس�ت. ق�انون مرب�وط ب�ه مس�ئوليت 

 لی شود که چنان مقرراتی نقض شده باشند.در سوانح تنها هنگامی می تواند عم

 غفلت و بی توجهی در نگارش است. در يک کالم، شاخص اين ضميمه نيز

 گفتم و روح خود را نجات دادم.

  1875نوشته شده در آوريل تا اوايل مه 
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 پانوشت ها
 )از ترجمۀ انگليسی است ذکر شده،جز در مواردی که منبع ديگری  ،همۀ پانوشت ها(
در زمينۀ تکامل نظريۀ علمی  مارکس contributionsی مارکس يکی از مهم ترين رهاوردهای نقد برنامۀ گوتا  -1 

نوشته شد و  1875کمونيسم و نمونه ای از مبارزۀ سازش ناپذير با اپورتونيسم است. اين اثر در ماه آوريل و اوايل مه 

بررسی انتقادی طرح برنامۀ  نقد برنامۀ گوتا) ارسال گرديد. به رهبری آيزناخرها (ويلهلم براکه 1875مه  5در تاريخ 

 حزب سوسيال دموکرات متحد آلمان است که برای کنگرۀ وحدت در شهر گوتا آماده شده بود.

به رغم مخالفت رهبری اپورتونيست حزب سوسيال  1891برای نخستين بار توسط انگلس در سال نقد برنامۀ گوتا 

(دی نويه سايت) ارگان نظری حزب  زمان نوانگلس در مجلۀ  » پيشگفتار«نوشتۀ مارکس با  دموکرات آلمان منتشر شد.

 به چاپ رسيد. 1891سال  18، شمارۀ 1سوسيال دموکرات آلمان، ج 

 منتشر کرد.  نقد برنامۀ گوتامارکس به ويلهلم براکه را همراه با  1875مه  5انگلس همچنين نامۀ مورخ 

انگلس به کائوتسکی روشن است که انگلس مجبور بود لحن برخی از پاراگراف های تند  1891فوريۀ  21از نامۀ مورخ 

      را تعديل کند. ترجمۀ کنونی عين نوشتۀ مارکس بدون هيچ تغييری است.

کارگران حزب  -برگزار شد، دو سازمان موجود کارگری آلمان 1875مه سال  28تا  22در کنگرۀ گوتا که از  - 2

ن با اين آدر شهر آيزناخ تأسيس شد و رهبری  1869ها) که توسط ليبکنشت و ببل در سال رات (آيزناخرسوسيال دموک

  -ن، سازمانی السالی که توسط هازن کلور، هاسلمان، و تولکه رهبری می شد ادو بود و اتحاد عمومی کارگران آلم

 وحدت کردند و حزب کارگران سوسياليست آلمان را به وجود آوردند. 

اکتبر  16در  –نخستين کنگره پس از لغو قانون ضد سوسياليستی  –کنگرۀ حزب سوسيال دموکرات آلمان در هال  -3

تصميم گرفت تا طرح برنامۀ جديدی برای کنگرۀ بعدی آماده برنامۀ گوتا به پيشنهاد ويلهلم ليبکنشت مؤلف اصلی  1890

 ت به تصويب رسيد (برنامۀ ارفورت)کند. اين برنامۀ جديد در اکتبر سال بعد در کنگرۀ ارفور

در الهه تشکيل شد که شاخص آن مبارزه با باکونين بود.  1872کنگرۀ الهۀ انترناسيونال اول در سپتامبر سال  – 4

اکثريت کنگره از موضع شورای عمومی [انترناسيونال] به رهبری مارکس پشتيبانی کرد و باکونين از انترناسيونال 

 اخراج شد.

 1873نوشتۀ باکونين، زوريخ دولت گرائی و آنارشی کتاب  - 5

تأسيس شد اساسا مرکب از دموکرات های خرده بورژوای ايالت های جنوب  1865حزب مردم آلمان، در سال - - 6

آلمان و بخشی از بورژوا دموکرات ها بود. اين حزب با سرکردگی پروس بر آلمان مخالفت می کرد و شعارهای 

ه پيش می برد در همان حال بازتاب گرايش جدائی طلبانۀ برخی ايالت های آلمان بود. اين حزب دموکراتيک عام را ب

 خواستار تشکيل آلمانی فدرال بود و با وحدت آلمان تحت جمهوری دموکراتيک متمرکز مخالفت می کرد.

دم آلمان ادغام شد و حزب مردم ايالت ساکسونی که هستۀ آن را کارگران تشکيل می دادند در حزب مر 1866در سال 

جناح چپ اين حزب را تشکيل داد. حزب پس از اين وحدت با طرح مسألۀ وحدت ملی آلمان از طريق دموکراتيک 

و بعدها در جهت خط مشی ای سوسياليستی تکامل يافت. پس از جدائی از دموکرات های خرده بورژوا در  موافقت کرد

 شرکت کرد. 1869رها] در ماه اوت سال تشکيل حزب کارگران سوسيال دموکرات [آيزناخ
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در شهر گوتا برگزار شد؛ کنگرۀ  1875م] سال  28تا  22 لۀدر فاص[کنگرۀ وحدت سوسيال دموکراسی آلمان   - 7

 1875ژوئن  8السالی ها در اوايل مه همان سال برگزار شده بود در حالی که کنگرۀ آيزناخرها پس از کنگرۀ وحدت در 

 ده شد.در هامبورگ فراخوان

بخ�ش [تک�ه تک�ه]  -که خود مارکس ويرايش آن را بر عهده داش�ت ب�ه ص�ورت بخ�شسرمايه نخستين ترجمۀ جلد اول  - 8

  در پاريس منتشر شد. 1872-1875در فاصلۀ سال های 
دولت ه وابسته به هيدت تحريريۀ فولکشتات (کمنظور مرکز انتشارات حزب کارگران سوسيال دموکرات است  - 9

 رگان مرکزی حزب بود.)، اخلقی

بارۀ محاکمۀ کمونيست ها در کلن (آثار مارکس و انگلس، هائی در چاپ دوم جزوۀ مارکس زير عنوان افشاگری - 10

 توسط کتاب فروشی فولکشتات در اليپزيک منتشر شد. 1875و اين نوشته در سال  )405-470ص  8چاپ آلمانی، جلد 

عصر روشنگری، نمايندۀ جناح چپ بورژوازی (رستۀ سوم)،  ) فيلسوف 1712-1778ژان ژاک روسو ( - 11

دموکراسی بورژوازی بالنده، طرفدار پر جوش و خروش مبارزه به ضد استثمار فئودالی و حکومت مطلقه بود و از 

دفاع می کرد که در مبارزۀ مردمی ژاکوبن ها تحقق يافت. روسو نقد خود از جامعۀ فئودالی را » حاکميت مردم«ريۀ ظن

ت و ان در کمونيسم بدوی و برتری طبيعر درک انتزاعی و نه تاريخی برابری طبيعی و شرايط توأم با خوشبختی انسب

 می ناميدند.» حواری طبيعت«روابط طبيعی بر روابط اجتماعی بنياد نهاد. معاصرانش او را 

 و قوانين تکامل آن به رونويسی آموزه، به جای تحليل طبقاتی علمی از نظام اجتماعی برنامۀ گوتامارکس نشان داده که 

 های انتزاعی ای می پردازد که به ايده های روسو نزديک هستند. (پانوشت ترجمۀ فرانسوی)

به نظر می رسد که مارکس صرفا خواسته نشان دهد که نه تنها کار مفيد بلکه کار بيهوده و حتی کار زيان مند هم پديده (

 مواردی از فعاليتروسو هم بدين خاطر بوده است که بگويد می توان مانند روسو هائی اجتماعی اند و اشاره اش به 

را در جامعه نشان داد. به نظر نمی رسد که مارکس خواسته باشد  هنر) (از جمله در حوزۀ علم و بيهوده يا زيان مند

ان چنين نزديکی هائی بين برنامۀ نزديک اند. در واقع به زحمت می تو وبه ايده های روس برنامۀ گوتابگويد که ايده های 

   )گوتا و ديدگاه های روسو پيدا کرد. مترجم فارسی
 است. 1874ژانويۀ  10منظور انتخابات مجلس ملی آلمان [رايشتاگ] در  –12

 دموکرات. سيالتسواشارۀ طنز آميز به هاسلمان سردبير نوير  - 13

کارگران آلمان بود که سه بار در هفته در فاصلۀ سال های  دموکرات ارگان السالی اتحاد عمومی سوتسيالمجلۀ نوير 

با  يانهجودر برلن منتشر می شد. اين مجله وفادارانه خط مشی السالی سازش با رژيم بيسمارک و آشتی  1876تا  1871

ايانه با طبقات حاکم در آلمان و نيز اپورتونيسم و ناسيوناليسم رهبری السالی را دنبال می کرد. از موضعی فرقه گر

رهبری مارکسيستی انترناسيونال و حزب کارگران سوسيال دموکرات آلمان مخالفت می کرد و از فعاليت های 

 طرفداران باکونين و ديگر عناصر ضد پرولتری به ضد شورای عمومی انترناسيونال پشتيبانی می نمود.  

ه نويس، انقالبی ژاکوبن، نمايندۀ کنوانسيون در )، پزشک، فيزيکدان، روزنامه نگار و مقال1743-1793(ژان پل مارا (

 انقالب کبير فرانسه).

توسط گروهی از  1867يک سازمان بورژوائی صلح طلب بود که در سال  آزادی مجمع بين المللی صلح و - 14

ر آن ورژوا و ليبرال ها در سويس تشکيل شد (ويکتور هوگو و جيوزپه گاريبالدی و ديگران دبجمهوری خواهان خرده 

مجمع در آغاز فعاليتش  نميخائيل باکونين به فعاليت های اين مجمع پيوست. اي 1867-1868نقش فعالی داشتند). در سال 

اياالت «اين مجمع بر آن بود که با تشکيل نوعی  می کوشيد از جنبش کارگری برای دستيابی به اهداف خود بهره جويد.
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توهم پراکنی می کرد تا پرولتاريا را از وده ها شت. بدين سان در ميان تمی توان جنگ را از ميان بردا» متحد اروپا

 مبارزۀ طبقاتی منحرف کند.

کوشيد معاهده ای با اتريش و روسيه برای عمل  1871-1872بيسمارک در سال های  پس از سقوط کمون پاريس - 15

و در توافق با پيشنهاد  ر ويژه منعقد سازدمشترک به ضد جنبش انقالبی به طور کلی و به ضد انترناسيونال اول به طو

تشکيل شد تا به هنگام وقوع  1873مجارستان در اکتبر سال  –بيسمارک مجمع سه امپراتوری آلمان، روسيه و اتريش 

 به عمل مشترک روی آورند. » اغتشاش در اروپا«

عمل تبليغی سوسيال «ا گفته شده بود: . در آنج1875مارس  20در تاريخ  نورد دويچه آلگماينه تسايتونگسرمقالۀ  – 16

 »ناسيونال را رد می کنند.رلمان] در برخی جنبه ها محتاطانه تر شده است: [فعاالن آنها] انتآدموکراتيک [

 1918تا  1861) روزنامه ای ارتجاعی بود که از سال روزنامۀ عمومی شمال آلمان( نورد دويچه آلگماينه تسايتونگ 

 ارگان حکومت بيسمارک بود. 1880تا  1860اين روزنامه در دهه های  در برلن منتشر می شد.
زير فرمان قانون آهنين اقتصادی که در شرايط امروز [معاصر]، «ون را چنين فرمول بندی می کرد: السال اين قان -17

سطح شرايط الزم  مزد را بدين گونه تعيين می کند: اينکه مزد ميانگين همواره به روائی قانون عرضه و تقاضای کار،

 برای بقا کاهش می يابد  که معموال در هر کشوری با جان کندن برای تأمين زندگی و بقای نسل الزم است.

واقعی روزانه همواره به گرد آن نوسان می کند بی آنکه هرگز طی مدتی طوالنی  اين سطح مزد محوری است که مزد

ی تواند برای مدتی باالتر از اين مقدار حداقل باشد زيرا در اين صورت از آن بيشتر يا کمتر گردد. مزد واقعی روزانه نم

شرايط زندگی آسان تر و بهتر کارگران باعث افزايش جمعيت کارگری می شود و در نتيجه عرضۀ نيروی کار برای 

 کارخانه ها افزايش می يايبد که به نوبۀ خود مزدها را تا سطح قبلی کاهش می دهد.

اقل سطح معيشت باشند زيرا اين کار باعث مهاجرت، زندگی متر از اين حدتوانند مدت زيادی ک مزدها همچنين نمی

مجردی، امتناع از توليد نسل و سرانجام کاهش عدۀ کارگران در اثر فقر می گردد که باعث کاهش عرضۀ نيروی کار به 

زد ميانگين واقعی مقدر است که همواره سيال و بنابراين م مزد قبلی می شود حکارخانه ها و در نتيجه افزايش مزد تا سط

، دو درس نامۀ کارگران» (باشد و به محوری که به گرد آن زمانی به سمت باال و گاهی به پائين نوسان می کند برگردد.

السال برای نخستين بار اين  .1887زوريخ،  -، هاتينگن1863مه  19و  17سخنرانی السال در فرانکفورت در 

 .توضيح داد» پاسخ سرگشاده به کميتۀ مرکزی برای فراخوان کنگرۀ عمومی کارگران در اليپزيک « را در» قانون«

 )15-16، ص 1863(زوريخ، 

از رشد محصوالت الزم برای  ،، از جمله رشد جمعيت کارگریدر هر جامعه (مالتوس بر آن بود که رشد جمعيت

با اطمينان می توان تأييد کرد که «او می نويسد:  زندگی و به ويژه از رشد محصوالت کشاورزی سريع تر است.

يعنی [ سال يکبار دو برابر می شود 25جمعيت، اگر کنترل نشود، طبق تصاعد هندسی افزايش می يابد به طوری که هر 

نند انگلستان، ااگر کشوری با مردم نسبتا خوب [ساعی؟] م ...] می يابدو غيره افزايش  16، 8، 4، 2، 1به صورت 

 25به کشاورزی، محصول آن هر  درخور سه، ايتاليا يا آلمان را در نظر بگيريم می توانيم فرض کنيم که با توجهفران

... اما اگر اين فرض تحقق يابد، افزايش محصوالت  افزايش يايد شوده امروزه توليد می آنچسال يکبار به اندازۀ 

و غيره افزايش خواهد يافت] که  4، 3، 2، 1شکل کشاورزی بر حسب تصاعدی عددی صورت خواهد گرفت [يعنی به 

قدرت [افزايش] «بدين سان مالتوس نتيجه می گيرد که » به نحو غير قابل قياسی از رشد جمعيت عقب تر خواهد بود.

مرگ زودرس در اين يا آن شکل با زمين در توليد وسايل زندگی است که نسل بشر بايد قدرت بيشتر از  آن قدرجمعيت 

امتناع از توليد و غيره و نيز از  ، قحطیسپس از باليای طبيعی، بيماری های واگيردار، جنگ هامالتوس  » ود.روبرو ش
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می شوند حرف می زند. مالتوس همچنين وضع بد و غير بهداشتی  »کتنرل جمعيت«وی باعث که هر يک به نحمثل 

 می داند و بدان ها با نظر مثبت می نگرد!خانه و زندگی کارگران و درآمد کم آنها را عاملی در کنترل جمعيت 

پيوند آن در اين است که السال به  نزديکی دارد. پيوند در مورد جمعيت ديدگاه السال در زمينۀ مزد با ديدگاه مالتوس

آن،  بيشتر است، افزون برپيروی از نظريۀ جمعيت مالتوس می پنداشت که عرضۀ نيروی کار همواره از تقاضای آن 

 عرضۀ محصوالت الزم برای زندگی نيز به طور نسبی کم و کمتر می شود که گمان می کرد ق نظر مالتوس،هم طب باز

ی السال متکی بر همين فرض هاست که مالتوس چنين بيان می کرد: »قانون آهنين مزدها« .افزايش می يابد هاو بهای آن

باشد. فشار  آنجا به اندازۀ زندگی آسودۀ ساکنانفرض می کنيم که وسايل زندگی [در زمان معينی] در هر کشور درست «

از افزايش وسايل معيشت می شود. غذائی که پيش از  شمار مردم قبل تالش دائمی برای جمعيت بيشتر ... باعث افزايش

 ميليون نفر تقسيم شود. در نتيجه افراد بی چيز بايد وضع 8يا  7.5بايد بين  کافی بود اکنوننفر ميليون  7اين برای 

شمار کارگران نيز بيش از ميزان  زندگی بدتری داشته باشند و بسياری از آنها دچار وضعيت نوميد کننده ای خواهند شد.

بنابراين قيمت کار گرايش به کاهش خواهد داشت در حالی که قيمت  بازار عرضه می شوددر کاری خواهد بود که 

بايد برای به دست آوردن مزدی که در گذشته داشت سخت تر  وسايل زندگی افزايش پيدا خواهد کرد. بدين سان کارگر

خواهد بود که جمعيت زياد دشوار، عدم رغبت به ازدواج و مشکالت نگاه داری خانواده به حدی  دورۀکار کند. در اين 

و در همان حال ارزان بودن کار، زيادی عدۀ کارگران و ضرورت گسترش صنعت بين آنها،  دچار رکود می شود

را تشويق می کند تا کارگران بيشتری برای زمين های خود استخدام کنند، زمين های جديدی به  رزان [سرمايه دار]کشاو

زير کشت درآورند و کود دهی زمين های زير کشت و اصالح کشت را کامل تر کنند تا وسايل زندگی برای جمعيت به 

. باره به گونۀ قابل تحمل تری آسوده خواهد شدال دون حميزان زمانی برسد که از آن آغاز کرديم. زندگی کارگر در آ

محدوديت ها تا درجه ای شل تر خواهد گرديد و حرکت های پيش رونده و عقب گردها در زمينۀ رفاه تکرار خواهد 

 ».شد

ری السال که قبل از نقل ديدگاه های مالتوس آمد، تکرار حرف های اين آخ »استدالل های«به روشنی ديده می شود که 

 ست.ا

چند موضوع بسيار مهم ناديده گرفته شده اند: نخست پيشرفت سريع و در نتيجه ديدگاه السال اما در ديدگاه مالتوس 

ن سازماندهی توليد و کاهش اتالف بارآوری کار در نظام سرمايه داری در اثر پيشرفت تکنولوژی و علم و عقالنی کرد

رشد بارآوری کار به طور کلی و نيز  ،و به شهادت آمارهای بسيارم عواملی که بر شمرديو غيره. با توجه به  ها

و در دو سدۀ گذشته و به ويژه در سدۀ بيستم و نيمۀ  است سريع تر از رشد جمعيت معموالبارآوری کار در کشاورزی 

له در جهان کل توليد غ 1970مثال در سال  دوم آن، رشد توليدات کشاورزی بسيار سريع تر از رشد جمعيت بوده است.

ميليارد  3.7. جمعيت جهان در اين سال ها به ترتيب ميليون تن بود 680.88معدل  2010سال  ميليون تن و در 310.74

) %186=1.86 = 3.7 : 6.9در صد افزايش پيدا کرده ( 86هان جسال جمعيت  40در فاصلۀ  :ميليارد بوده است 6.9و 

اين اختالف  .) %219 =2.19 = 310.74 : 680.88(صد باال رفته است در 119در همين فاصلۀ زمانی  اما توليد غله

و گوشت  کتوليد جهانی گوشت گاو، گوشت خو 1970در مورد توليد گوشت و مرغ از غله بسيار بيشتر است. در سال 

 و 106.604، 68.033به ترتيب به  2006يون تن بوده که در سال ميل 15.185و  35.799، 38.366رتيب به تمرغ 

گوشت  % ، توليد77.3به ميزان  2006تا  1970در فاصلۀ گوشت گاو توليد بدين سان ميليون تن رسيده است.  85.229

ع سه نوغ گوشت را در نظر بگيريم رشد و اگر مجمو افزايش يافته% 461توليد گوشت مرغ و % 198به ميزان  خوک

  بسيار بيشتر است. 2006تا  1970در فاصلۀ سال های  % بوده است که از رشد جمعيت191توليد 
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رشد بارآوری محصوالت صنعتی معموال از محصوالت کشاورزی بيشتر است. افزون بر در ضمن بايد توجه داشت که 

محصوالت صنعتی (و نيز برخی خدمات) به محصوالت کشاورزی در طول  نسبتِ  ،جموع نيازمندی های کارگرانم

بدين سان ديده می شود که واقعيات، تز مالتوس در مورد رابطۀ بين رشد جمعيت و رشد زمان رو به افزايش است. 

رائۀ آن يعنی در پايان سدۀ هيجدهم و آغاز محصوالت کشاورزی را به سادگی رد می کنند. تز مالتوس حتی به هنگام ا

د در طول سدۀ نوزدهم رشد محصوالت نسدۀ نوزدهم نيز درست نبود و مطالعاتی صورت گرفته که نشان می ده

رشد توليد کشاورزی «(در اين مورد مثال می توان به مقالۀ کشاورزی در سطح جهان از رشد جمعيت بيشتر بوده است. 
 نوشتۀ جيووانی فدريکو رجوع کرد. اين نوشته بر روی اينترنت قابل دسترسی است).»  1938تا  1800در جهان از 

ست. طبقۀ کارگر ن او دستاوردهای آ موضوع دومی که مالتوس و در نتيجه السال بدان توجه نکرده اند، مبارزۀ طبقاتی

داشته  و سياسی اجتماعی اقتصادی، ایدر زمينه هدر مبارزه با سرمايه داران و دولت هايشان می تواند دستاوردهائی 

نيست و هرچند بورژوازی سرمايه داری و نظام کاِر مزدی  اين دستاوردها به معنی از ميان رفتن داشتن باشد که هرچند

اما دست کم بخشی  ،تمام تالش خود را برای بازپس گرفتن آن دستاوردها به کار می گيرند و حکومت های سرمايه داری

زمان کار و کار روزانه،  قانونی اقل، ساعاتاقتصادی و اجتماعی مانند مزد حد ردها در زمينه هایاز اين دستاو

، روزهای تعطيل در هفته، مرخصی ساالنه، حقوق بازنشستگی، حقوق بيکاری و غيره و نيز سطح معينی از آموزش

د و بازستاندن آنها کار ساده ای نيست و تأمين اجتماعی و غيره به جزئی از زندگی عادی کارگران تبديل شده ان فرهنگ،

را نمی ردها اين دستاو تمام خطر اقدام به حذف ،در زمان رکودگاه سرمايه داران دست کم در شرايط عادی و حتی 

اين امر نيست که مزد کارگر معادل ارزش يا بهای نيروی کار يا به عبارت  نافی ،وجود دستاوردهای کارگریند. پذير

محصوالت و خدمات الزم برای بازتوليد نيروی کار است. محصوالت و خدمات الزم برای زش يا بهای ارديگر معادل 

در شرايطی که بازتوليد نيروی کار پديده ای اجتماعی است و نه زيست شناسانه. نياز کارگر در شرايط اجتماعی معين و 

يا خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان او کارگر از سطح معينی از آگاهی طبقاتی برخوردار باشد ديگر تنها در 

د. بدين بر می گيررا نيز در ، تفريحی و غيرهاجتماعیزهای فرهنگی، بلکه يک رشته نيا ،خالصه نمی شودخانواده اش 

 ،مارکس د.ی گردتعيين نم –د نالسال  تصور می کنو آنچنان که مالتوس  –اقل زيست حيوانی سان مزد تنها بر اساس حد

اقل الزم برای زنده ماندن زد در نظام سرمايه داری را با حدو ديگر آثارش م سرمايهدر  چنينو همد برنامۀ گوتا نقدر 

طبقاتی، از جمله کاهش بلکه نيازهای اجتماعی و فرهنگی و دستاوردهای مبارزۀ  ،و بقای نسل او تعريف نمی کند کارگر

کاهش بسيار شديد را در نظر می گيرد. ضمن آنکه  و غيره ه، قوانين مربوط مقررات کارخانه و کارگاروزانۀ کار

مارکس دو روش استثمار ارزش اضافی (نسبی و مطلق)  ددي نفی نمی کند. ازنيز ، به ويژه در شرايط بحران، را هازدم

مزد در اما نکتۀ اصلی اينجاست که در همۀ جوامع سرمايه داری (پيشرفته يا عقب مانده) وجود دارند و خواهند داشت. 

 نبايد تعريف کرد. او و بقای نسلکارگر  برای زنده ماندنجامعۀ سرمايه داری را با حداقل الزم 

خطای ديگر مالتوس و السال در اين است که بيکاری را نه به سرمايه داری و قوانين انباشت سرمايه (ايجاد ارتش 

که  ندارندط می کنند. آنها همچنين بدين امر توجه و زيست شناسانه مربو ، بلکه به عاملی جمعيت نگارانه)کار ذخيرۀ

و می تواند وجود عرضۀ نيروی کار همواره از تقاضای آن بيشتر نيست و برهه هائی در سرمايه داری وجود داشته 

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
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
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اقل که حد مالتوس و السال همان گونه. از سوی ديگر باشدکه سرمايه داری با کمبود نيروی کار روبرو داشته باشد 

الزم برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل او را قانونی جبری تصور می کنند برای عرضه و تقاضای نيروی کار وسايل 

مثال تشکل سنديکائی کارگران می طبقاتی اثر می گذارد. هم نقش قادر مطلق قائل اند در حالی که در اينجا نيز مبارزۀ 

رقابت ميان کارگران را از بين ببرد و نيروی کارگران را به ، توضيح می دهدفقر فلسفه در  تواند، آنچنان که مارکس

ی بی و تا حدی اثر عرضه و تقاضا بسيج نمايد - دست کم در حوزه های معينی از مبارزۀ طبقاتی –ضد سرمايه داران 

 مترجم فارسی) .را خنثی سازد مانع و رادع، و ليبراليسم افسار گسيخته

 ه.گوت [الهی]ربانی نقل از شعر  – 18

دويز مسألۀ کار: معنی و اهميت آن در زمان حال و آينده، «يدريش آلبرت النگه در کتاب خود نظريه ای که فر – 19

 به پيش می برد. ،1865بورگ،

از سوسياليسم  1840) مورخ و مقاله نويس فرانسوی. او در سال های 1796-1865فيليپ ژوزف بوشه ( – 20

 ان تشکيل تعاونی های کارگری با کمک دولت بود. کاتوليکی پشتيبانی می کرد که خواه

به تخت  1830او پس از انقالب ژوئيۀ ». سلطنت ژوئيه«) شاه فرانسه در دورۀ 1773-1850لوئی فيليپ ( – 21

 به فرمان روائی او پايان داد.  1848پادشاهی نشست و انقالب 

پيشه وران و کارگرانی که زير نفوذ سوسياليسم  توسط 1850تا  1840) ماهنامه ای بود که از کارگاه(آتليه  - 22

کاتوليکی بودند در پاريس منتشر می شد. هيأت تحريريۀ آن را نمايندگان کارگران تشکيل می دادند که هر سه ماه يکبار 

 انتخاب می شدند.  

 ).1852-1870ئی بناپارت)، امپراتور فرانسه (لوناپلئون سوم ( – 23

 ه به آيزناخرها اطالق می شد.درستکار، صفتی بود ک – 24

رابرت گالدستون، بازرگان ليبرال ليور پول که طرفدار ماليات بر درآمد تصاعدی بود که می بايست در درجۀ  – 25

) نخست وزير ليبرال بريتانيا در [دوره 1809-1898اول از زمينداران بزرگ گرفته شود. او برادر ويليام گالدستون (

 م سدۀ نوزدهم بود. های مختلف] در نيمۀ دو

ۀ انونی ای که حکومت بيسمارک در دهاصطالحی بود که بورژوا ليبرال ها برای اقدامات ق» مبارزۀ فرهنگی« - 26

اتخاذ کرد به کار می بردند. اين اقدامات به بهانۀ مبارزه برای فرهنگ عرفی هدفشان مبارزه با کاتوليسيسم و  1870

و گرايش ضد پروسی مقامات رسمی، زمينداران و بورژوازی اياالت متوسط و  بود که از جدائی طلبی» مرکز«حزب 

، بيسمارک بسياری از اين اقدامات را لغو کرد 1880کوچک جنوب غرب آلمان پشتيبانی می کرد. اما در سال های دهۀ 

 تا همۀ نيروهای ارتجاعی اياالت مختلف را متحد کند.

 


