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فصل دوم 
ها و کمونيست پرولترها
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 بطور کلی با يکديگر چه مناسباتی دارند؟                 پرولتارها     کمونيستها و         
.ته باشند  کمونيستها حزب خاصی نيستند که در برابر ديگر احزاب کارگری قرار گرف   •
.  جدا باشد ندارند پرولتارها آنها هيچگونه منافعی، که از منافع کليه   •
 را در چهارچوب آن اصول ويژه   پرولتاری نميآورند که بخواهند جنبش   بميان  آنها اصول ويژه ای را •

.بگنجانند    
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 را در چهارچوب آن اصول ويژه   پرولتاری نميآورند که بخواهند جنبش   بميان  آنها اصول ويژه ای را •

.بگنجانند    
در مراحل گوناگونی که مبارزه  ...  تنها در اين است که  پرولتاری فرق کمونيستها با ديگر احزاب   •

.بش هستند  و بورژوازی طی ميکند، آنان هميشه نمايندگان مصالح و منافع تمام جن      پرولتاريا 
ورها و هميشه محرک جنبش   بدين مناسبت کمونيستها عمال، با عزم ترين بخش احزاب کارگری همه کش   •

به پيش اند؛  
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به پيش اند؛  
 در اين است که آنان به شرايط و پرولتاريا  و اما از لحاظ تئوری، مزيت کمونيستها نسبت به بقيه توده   •

. پی برده اند پرولتاریجريان و نتايج کلی جنبش   
الغاء مالکيت    کمونيسم عبارت از الغاء مالکيت بطور کلی نيست، بلکه عبارت است از   مميزه صفت •

.بورژوازی
.الغاء مالکيت خصوصی : تئوری خود را در يک اصل خالصه کنند از اين لحاظ کمونيستها ميتوانند    •
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کار مزدوری، .  ايجاد ميکند؟ به هيچ وجه  مالکيتی برای وی پرولتاريا  مگر کار مزدوری يعنی کار •
ميتواند  را بوجود ميآورد که کار مزدوری را استثمار ميکند و تنها در صورتی  مالکيتیسرمايه يعنی آن 

مالکيت در شکل کنونی آن .  کنداستثمارش افزايش يابد که کار مزدوری جديدی ايجاد نمايد تا مجددا       
. مبتنی بر تضاد بين سرمايه و کار مزدوری است

در دفاع از کمونيسم و لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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. مبتنی بر تضاد بين سرمايه و کار مزدوری است

نيست بلکه به معنای اشغال يک  سرمايه دار بودن تنها به معنای اشغال يک مقام صرفا شخصی در توليد   •
 و تنها به وسيله فعاليت مشترک  سرمايه يک محصول دسته جمعی است  . مقام اجتماعی در آن نيز هست 

.واند به حرکت درآيدعده کثيری از اعضاء و فقط بوسيله فعاليت مشترک همه اعضاء جامعه ميت 

در دفاع از کمونيسم و لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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در دفاع از کمونيسم و لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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 مناسبات توليدی کنونی بورژوازی، مفهوم آزادی عبارت است     چهارديوار در داخل •
.از آزادی بازرگانی، آزادی داد و ستد   

در دفاع از کمونيسم و لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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 بلکه تنها از نمينمايد محصوالت اجتماعی را سلب  تملککمونيسم از احدی امکان    •
 کار ديگران را نيز محکوم تملککسانی اين قدرت را سلب ميکند که از طريق اين   

.خود ميسازند 

در دفاع از کمونيسم و لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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در دفاع از کمونيسم و لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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در دفاع از کمونيسم و لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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 هر اندازه که در سايه رشد صنايع بزرگ پيوندهای خانوادگی در محيط  •
 بيشتر از هم ميگسلد و هر اندازه که کودکان بيشتر به کاالی ساده و   پرولتاريا

رباره ابزار کار مبدل ميگردند، به همان اندازه ياوه سرايی های بورژوازی د   
 .ت ميکند خانواده و پرورش و روابط محبت آميز والدين و اطفال بيشتر ايجاد نفر 

آخر شما کمونيستها ميخواهيد اشتراک زن را  :  بانگ ميزنديکصدا بورژوازی 
کنيدعملی  

 مساله زن – خانواده –لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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آخر شما کمونيستها ميخواهيد اشتراک زن را  :  بانگ ميزنديکصدا بورژوازی 
.عملی کنيد 

وی ميشنود که ابزارهای توليد .  زن خود را تنها يک ابزار توليد ميشمرد بورژوا•
د طور بايد مورد بهره برداری همگانی قرار گيرند لذا بديهی است که نميتوان  
.ديگری فکر کند جز اينکه همان سرنوشت شامل زنان نيز خواهد شد   

زنان، وی حتی نميتواند حدس بزند که اتفاقا صحبت بر سر آن است که اين وضع   
.يعنی صرفا ابزار توليد بودن آنان، بايد مرتفع گردد

 مساله زن – خانواده –لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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. سازند ملغی و نيز کمونيستها را سرزنش ميکنند که ميخواهند ميهن و مليت را   •
. کسی نميتواند از آنها چيزی را که ندارند بگيرد .  کارگران ميهن ندارند •
 يک طبقه بمقام آورد و بکف بايد قبل از هر چيز سيادت سياسی را پرولتاريا زيرا •

 ملت درآورد؛ بصورتملی ارتقاء يابد و خود را  
. گرچه اين اصال به آن معنايی نيست که بورژوازی از آن ميفهمد •

 ميهن – مليت –لغو مالکيت بر ابزار توليد 
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 است که ماَتَرک گذشته  مالکيتی  انقالب کمونيستی قطعی ترين شکل گسستن رشته های پيوند با مناسبات  •
است؛ 

 ماَتَرک گذشته است به قطعی ترين   شگفت آور نيست اگر اين انقالب در جريان تکامل خود با ايده هايی که •
 .شکلی قطع رابطه کند 

کمونيسم و انقالب کارگری و زوال دولت   
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 به مقام طبقه حاکمه و به کف آوردن  پرولتاريا نخستين گام در انقالب کارگری عبارت است از ارتقاء  •
.دمکراسی

در آن زمان حکومت عامه جنبه سياسی   ...  هنگامی که در جريان تکامل، اختالفات طبقاتی از ميان برود    •
.خود را از دست خواهد داد

کمونيسم و انقالب کارگری و زوال دولت   
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در آن زمان حکومت عامه جنبه سياسی   ...  هنگامی که در جريان تکامل، اختالفات طبقاتی از ميان برود    •
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 طبقه ای متحد گردد، و از راه يک انقالب،  بصورت بر ضد بورژوازی ناگزير پرولتاريا  هنگامی که •
 ملغی طبقه حاکمه مناسبات کهن توليد را از طريق اعمال جبر      بعنوانخويش را به طبقه حاکمه مبدل کند و   

 کرده و نيز شرايط وجود  ، آنگاه همراه اين مناسبات توليدی شرايط وجود تضاد طبقاتی را نابود سازد
. يک طبقه از بين ميبردبعنوانسيادت خود را هم  طبقات بطور کلی و در عين حال  

کمونيسم و انقالب کارگری و زوال دولت   



20

، اجتماعی از  طبقاتيش بجای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات   ]پرولتاريا[
 .ه همگان است افراد پديد ميآيد که در آن، تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادان

کمونيسم و انقالب کارگری و زوال دولت   
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 نزديک ترين هدف کمونيستها  
 يک طبقه، سرنگون ساختن سيادت  بصورت پرولتاريامتشکل ساختن  

.پرولتاريابورژوازی و احراز قدرت حاکمه سياسی 

نزديک ترين هدف کمونيست ها


