
  Vandad Zahiri  نداد زھيریاجواب ياشار آذری به  و

رد» ياشار آذری«در صفحه فيسبوک » وانداد«اين مطالب به دليل اين که فردی به نام  ا ک ر ادع ام ت  هبا سماجت ھرچه تم

ه ی  دارند و نب»اساسی«که اين ترجمه ھا با ھم فرق  ن صفح» برھان رضائی«ايد ترجم ی اي د و حت سبوک را هرا خوان  في

رددنبايد کليک کرد و دشنام ھائی ھم نثار من کرد که مھم نيست،  ه می گ ه ارائ شان ب ه حرف ھای اي شان داده شود ک ا ن  ت

ه  را نمی شناسم وخاطرنشان کنم که من شخصاً مترجم برھان رضائی قابل ذکر است .ھيچ وجه صحت ندارد لی از آنجائی ک

ا در بعضی از اتی داشته باشند و ي م اختالف ا ھ د ب     ترجمه ھای مختلف از ھر کتابی خواه ناخواه يکی نمی شوند و می توان

ه برھان رضائی اساسیآن ھا اشتباھاتی صورت بگيرد ولی ادعا کردن اين که اين ترجمه ھا با ھم اختالف  د و  ترجم  دارن

 بردن در اصل اختالف اساسی در اصل يعنی دست.(زيرا که از پايه بی اساس است خواند  آن راد نبايبوده و» مزخرف«که 

د ر کن ی تغيي ه من . مطلب است به طوری که مفھوم مورد نظر نويسنده به طور کل داد گرفت ه ون ايی ک ورد ايرادھ ه در م البت

ه برھان  را به دليل وجود پيشگفتار که اين شخص تمام اين بھانه ھامطمئن ھستم  انقالبی تروتسکی در متن اصلی کتابی ک

رد  ی -رضائی ترجمه کرده، وجود دارد، می گي دئولوژيک يعن د اي ر علمی يک دي ه مسألهغي ن پست .) ب ن  اي دگان اي خوانن

  )ھا پيشگفتار برھان رضائی در آخر ترجمه( . تصميم گرفته و قضاوت کنند خودتوانند با مقايسه ی اين دو ترجمه اکنون می

 

 

 

  

  . مشخص شده استقرمز که با رنگ برھان رضائیمتعلق به » بيانيه کمونيست«ترجمه 

  . مشخص شده استسياه که با رنگ پکنمتعلق به اداره نشريات زبان ھای خارجی » مانيفست حزب کمونيست«ترجمه 

 

 

 

 

 »مانيفست حزب کمونيست«يا » کمونيستبيانيه «ھايی از  قسمت
 
  

 . تاريخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاريخ مبارزات طبقاتی است :ترجمه برھان رضائی
  . جامعه ھائی که تاکنون وجود داشته تاريخ مبارزه ی طبقاتی است تاريخ کليه:ترجمه پکن

 
 

ر بورژوازی از تمام حرفه ھائی که قب :ترجمه برھان رضائی ردم را ب رام م ا احت وأم ب   الً شريف شمرده می شد و اعجاب ت
ت رده اس صيت ک ت و شخ لب حرم ت، س ی انگيخ ار . م ه ک شمند را ب اعر و دان شيش، ش ی، ک ک، قاض ورژوازی، پزش ب

   .مزدور خود بدل کرده است مزدبگيران
ستند، از بورژوازی انواع فعاليت ھائی را که تا اين ھنگام حرمتی داشتند و ب :ترجمه پکن دان ھا با خوفی زاھدانه می نگري

  .پزشک و دادرس و کشيش و شاعر و دانشمند را به مزدوران جيره خوار مبدل ساخت. ھاله ی مقدس خويش محروم کرد
  
 

https://www.facebook.com/va.za.73?fref=ufi


د  :ترجمه برھان رضائی ه ی جدي ی طبق ا، يعن د، پرولتاري ی سرمايه، گسترش می ياب ورژوازی، يعن ه ب سبتی ک ان ن ه ھم ب
ار فقط کارگر، گسترش  د و ک دا کنن ار پي ه ک د ک ده ان وقعی زن ا م ه فقط ت د ک ه وجود می آي می يابد و طبقه ای از کارگران ب

ه ی . موقعی پيدا می کنند که کارشان سرمايه را افزايش دھد ل بقي ه فروشند، مث د خود را تکه تکه ب ه باي ارگران، ک ن ک اي
ان نيز دست خوِش تمام تغييرات مربوط به رقابت و تمام نوسانات اقالم تجارتی، جزو کاال محسوب می شوند، و در نتيجه آن

   .مربوط به بازار می گردند
 به ھمان نسبتی که بورژوازی، يعنی سرمايه، رشد می پذيرد، پرولتاريا، يعنی طبقه ی کارگر معاصر نيز رشد :ترجمه پکن

اری بدست آور. می يابد ه ک د ک ه اينان تنھا زمانی می توانند زندگی کنن د ک اری بدست آورن د ک د و فقط ھنگامی می توانن ن
اين کارگران که مجبورند فرد فرد خود را بفروش رسانند، کاالئی ھستند مانند ھر کاالی ديگر، . کارشان بر سرمايه بيافزايد

  .و به ھمين جھت نيز دستخوش کليه ی حوادث رقابت و نوسانات بازارند
  
  

دی خود را ھمين که استثما :ترجمه برھان رضائی ارگر دستمزد نق د و ک ان آم ه پاي ه ب ر کارگر به وسيله ی صاحب کارخان
  .دريافت کرد، بی درنگ ساير بخش ھای بورژوازی، يعنی مؤجر، مغازه دار، گرو بگير و غيره به جانش می افتند

زد خ :ترجمه پکن ول ھمين که استثمار صاحب کارخانه از کارگران انجام پذيرفت و کارگر سرانجام م ه صورت پ ويش را ب
  .نقد دريافت داشت، تازه قسمت ھای ديگر بورژوازی مانند صاحبخانه و دکاندار و گروبگير و غيره بجانش می افتند

  
  

وقتی است :ترجمه برھان رضائی روزی، م ی پي ه در . گه گاه کارگران پيروز می شوند، ول ان ن ارزات آن ره ی واقعی مب ثم
ھر مبارزه ی طبقاتی مبارزه ای سياسی . ... در اتحاد رو به گسترش کارگران نھفته استيک نتيجه ی فوتی و فوری، بلکه

   .سازمان يافتن پرولتارھا به صورت يک طبقه، و سازمان يافتن متعاقب آن در يک حزب سياسی است. ...است
ارزه نتيجه. استھای گذرنده  ھا تنھا پيروزی شوند ولی اين پيروزی گاه کارگران پيروز می گاه :ترجمه پکن ی  ی واقعی مب

م خود . ...آنان، کاميابی بالواسطه آنان نيست بلکه اتحاد کارگران است که ھمواره در حال نضج است اتی ھ ارزه طبق ھر مب
   -اين تشکل پرولتاريا به شکل طبقه و سرانجام به صورت حزب سياسی . ...يک مبارزه ی سياسی است

  
  

ه ای از تمام طب :ترجمه برھان رضائی قاتی که امروزه، روی در روی بورژوازی ايستاده اند، تنھا پرولتاريا به راستی طبق
ژه و اساسی صنعت . انقالبی است ا محصول وي د، پرولتاري بقيه ی طبقات در برابر صنعت جديد فاسد شده، ناپديد می گردن
  .جديد است

ازه داران، صن اه ھای کوچک، مغ ا طبقه ی متوسط پائين، صاحبان کارگ ارزه ی خود ب ه مب ه ب ران، روستائيان، ھم عت گ
رون بکشند يم خود را از آب بي ين . بورژوازی ادامه می دھند تا به عنوان اجزاء تکه ی پاره ی طبقه ی متوسط، گل ه ھم ب

ه می ک. دليل آنان نه تنھا انقالبی نيستند بلکه محافظه کار ھستند وشند بلکه از آن ھم بدتر، گروھی مرتجع ھستند، چرا ک
ا . گردونه ی تاريخ را به عقب بچرخانند اگر آنان تصادفاً انقالبی باشند، تنھا به خاطر آن است که عنقريب به داخل پرولتاري

د از ھمين رو آنان. رانده خواھند شد اه . نه از منافع امروزی خويش، بلکه از منافع آينده ی خود دفاع می کنن ان از پايگ آن
   .را در اختيار پايگاه پرولتاريا قرار دھندخود دست می کشند تا خود 

ى است :ترجمه پکن اً انقالب ه واقع ا يک طبق ا پرولتاري ام . بين ھمه طبقاتى که اکنون در مقابل بورژوازى قرار دارند تنھ تم
ره و محصو ا خود ثم ه پرولتاري ال آن ک د و ح اط و زوال می پيماين زرگ راه انحط ل صنايع ب ر تکام ر اث ات ديگر، ب ل طبق

  .صنايع بزرگ است
وران و دھقانان، ھمگى براى آن که ھستى خود را، پا، پيشهصنوف متوسط، يعنى صاحبان صنايع کوچک، سوداگران خرده

د. به عنوان صنف متوسط، از زوال برھانند، با بورژوازى نبرد می کنند ى . پس آن ھا انقالبى نيستند بلکه محافظه کارن حت
ا از . زيرا می کوشند تا چرخ تاريخ را به عقب باز گردانند.  مرتجعنداز اين ھم باالتر، آن ھا اگر آن ھا انقالبى ھم باشند تنھ

د بلکه از  اين جھت است که در معرض اين خطرند که به صفوف پرولتاريا رانده شوند، لذا از منافع آنى خود دفاع نمی کنن
 . رک می گويند تا نظر پرولتاريا را بپذيرندمصالح آتى خويش مدافعه می نمايند، پس نظريات خويش را ت

  
  

ا :ترجمه برھان رضائی ع اقليت ھ . تمام نھضت ھای تاريخی پيشين، يا نھضت ھای اقليت ھا ھستند و يا نھضت ھائی به نف
ان اکثريت عظيم است ع ھم ه نف رين . نھضت پرولتاريا، نھضت خودآگاه و مستقل اکثريت جامعه ب انی ت ن تحت ا، اي پرولتاري

ه طبقه ونی نمی ی جامع ه ی کن انی جامع اکم و فوق شر ح ه سراسر ق ن ک رازد، جز اي د براف ه خود داده، ق د تکانی ب ی  توان
  .رسمی جاکن شده، متالطم گردد



ی است ارزه ای مل م از نظر شکل، در آغاز مب وی، دست ک ه از نظر محت ر ن ورژوازی، اگ ا ب ا ب ه . مبارزه ی پرولتاري البت
   . بايد نخست تکليف بورژوازی خود را يکسره کندپرولتاريای ھر کشور

ه  :ترجمه پکن ام می گرفت ا انج سود اقليت ھ ا خود ب وده و ي ا ب کليه جنبش ھائى که تاکنون وجود داشته يا جنبش اقليت ھ
ت ذيرد. اس ی پ ام م يم انج ت عظ سود اکثري ه ب ت ک يم اس ى عظ ستقل اکثريت بش م ا جن بش پرولتاري ى . جن ا، يعن پرولتاري
ه نىتحتا شرھايى ک اى شامل آن ق ام روبن ه تم ى آن ک رازد ب ترين قشر جامعه کنونى، نمی تواند برخيزد و نمی تواند قد براف

 . جامعه رسمى را تشکيل می دھند، منفجر گردد
ى است . مبارزه پرولتاريا بر ضد بورژوازى در آغاز، اگر از لحاظ معنى و مضمون ملى نباشد از لحاظ شکل و صورت مل

 .تارياى ھر کشورى طبيعتاً در ابتداى امر بايد کار را با بورژوازى کشور خود يکسره نمايدپرول
  
  

     .نمی دھند کمونيست ھا در مقابل ساير احزاب طبقه ی کارگر حزب جداگانه ای تشکيل :ترجمه برھان رضائی
  .آنان منافعی جدا و جداگانه از پرولتاريا، به طور کلی، ندارند

ری   اصول افتراقآنان ھيچ گونه ا را شکل داده، قالب گي ه وسيله ی آن نھضت پرولتاري ا ب د ت ه وجود نمی آورن از خود ب
   .بکنند

  .کمونيست ھا حزب خاصى نيستند که در برابر ديگر احزاب کارگرى قرار گرفته باشند :ترجمه پکن
 . آن ھا ھيچ گونه منافعى، که از منافع کليه پرولتارھا جدا باشد، ندارند

 .را بميان نمی آورند که بخواھند جنبش پرولتارى را در چھارچوب آن اصول ويژه بگنجانند اىآن ھا اصول ويژه
  
  

  :تنھا دو نکته ی زير کمونيست ھا را از ساير احزاب طبقه ی کارگر مشخص می کند :ترجمه برھان رضائی
افع-١  ف، من شورھای مختل ای ک ی پرولتارھ ارزات مل ا در مب ا را، صرف کمونيست ھ ل پرولتاري ام   مشترک ک  نظر از تم

  . مليت ھا، خاطرنشان کرده، آن را جلوه گر می سازند
ا -٢ ست ھ ذرد، کموني د از آن بگ ود، باي د خ ول رش ورژوازی، در ط ا ب ارگر ب ه ی ک ارزه ی طبق ه مب ف ک ل مختل  در مراح

   .ھميشه و در ھمه جا از منافع نھضت، به طور کلی، جانبداری می کنند
نت ه پک ارزات  :رجم ا در مب ست ھ ى، کموني ه از طرف ن است ک ا در اي ارى تنھ زاب پرولت ر اح ا ديگ ا ب ست ھ رق کموني ف

د و از  رار می دھن د نظر ق شان، در م افع ملي پرولتارھاى ملل گوناگون، مصالح مشترک ھمه پرولتاريا را صرف نظر از من
اگونى ک د، و از طرف ديگر در مراحل گون اع می نماين شه آن دف ان ھمي د، آن ورژوازى طى می کن ا و ب ارزه پرولتاري ه مب

 . نمايندگان مصالح و منافع تمام جنبش ھستند
 

ه ی  :ترجمه برھان رضائی کمونيست ھا از يک سو، يعنی در عمل، پيشرفته ترين و عزم جزم کرده ترين بخش احزاب طبق
شکيل ه ھ کارگر ھر مملکت را ت ع بخشی ھستند ک د، و در واق د؛ و از می دھن ه حرکت در می آورن ه ی آن ديگران را ب م

ت،  سوی ديگر، يعنی از ديدگاه نظری، آنان نسبت به توده ی عظيم پرولتاريا اين امتياز را دارند که به روشنی، مسير حرک
   .شرايط، و نتايج نھائی و کلی نھضت پرولتاريا را درک می کنند

ارگرى بدين مناسبت کمونيست ھا عمالً، با :ترجمه پکن رين بخش احزاب ک شه محرک جنبش  عزم ت ه کشورھا و ھمي ھم
ان و ب ه شرايط و جري ان ب پيشند؛ و اما از لحاظ تئورى، مزيت کمونيست ھا نسبت به بقيه توده پرولتاريا در اين است که آن

 . اندنتايج کلى جنبش پرولتارى پى برده
 
  

متشکل : ن است که ھمه ی احزاب پرولتاريائی ديگر نيز دارندھدف فوتی و فوری کمونيست ھا ھما :ترجمه برھان رضائی
   .کردن پرولتاريا در قالب يک طبقه، سرنگون کردن سيادت بورژوازی، و تسخير قدرت سياسی به وسيله ی پرولتاريا

ه پکن شکل ساختن نزديک :ترجم ى مت د، يعن ى آنن ارى در پ ه ديگر احزاب پرولت ان است ک ا ھم ست ھ رين ھدف کموني ت
 . رولتاريا بصورت يک طبقه، سرنگون ساختن سيادت بورژوازى و احراز قدرت حاکمه سياسى پرولتارياپ

  
  

ورژوائی  :ترجمه برھان رضائی دام مالکيت ب ست، بلکه انھ ای اعم ني ه معن ردن مالکيت ب ين ب ونيزم، از ب ويژگی بارز کم
دات است، ليکن، مالکيت خصوصی جديد بورژوائی، تجلی نھائی و کامل تري. است د و تملک تولي اه دستگاه تولي وه گ ن جل

   .که به نوبه ی خود مبتنی بر تخاصم طبقاتی و متکی بر استثمار گروھی عظيم به دست گروھی قليل است
   .الغاء مالکيت خصوصی: از اين ديدگاه، نظريه ی کمونيست ھا را می توان در اين عبارت کوتاه خالصه کرد…



ن ه پک زه کم :ترجم فت ممي ت ص اء مالکي ت از الغ ارت اس ه عب ست، بلک ى ني ور کل ت بط اء مالکي ارت از الغ ونيزم عب
  . بورژوازى

ر  ه ب د و تملک محصولى است ک ان تولي ر آن چن رين مظھ ل ت رين و کام ورژوازى، آخ ت خصوصى معاصر ب ا مالکي و ام
  .مبتنى استد تضادھاى طبقاتى و استثمار فرد از فر

 . الغاء مالکيت خصوصى: وانند تئورى خود را در يک اصل خالصه کننداز اين لحاظ کمونيست ھا می ت
 
  

ه برھان رضائی ارت است از  :ترجم اً شخصی؛  بلکه عب وقعيتی است مطلق ی داشتن م ه معن ا ب ه تنھ ودن ن سرمايه دار ب
اع،. موقعيتی اجتماعی در توليد راد اجتم سياری از اف ل سرمايه محصولی است جمعی و تنھا با عمل متحد ب ی در تحلي  و حت

  .نھائی، تنھا با عمل متحد تمام افراد اجتماع، به حرکت می افتد
  .به ھمين دليل، سرمايه، قدرتی خصوصی نيست، بلکه قدرتی اجتماعی است

اع می شود، مالکيت خصوصی  راد اجتم ام اف به ھمين دليل، موقعی که سرمايه تبديل به مالکيت مشترک، يعنی مالکيت تم
ی ] جنبه[تنھا صبغه ی. نمی گردد ن تبديل به مالکيت اجتماعیبه وسيله ی آ د؛ يعن ر می ياب ه تغيي اجتماعی مالکيت است ک

   .طبقاتی خود را از دست می دھد] جنبه[مالکيت صبغه ی 
ام دار بودن تنھا به معناى اشغال يک مقام صرفاً سرمايه :ترجمه پکن  شخصى در توليد نيست بلکه به معناى اشغال يک مق

رى از اعضاء و. جتماعى در آن نيز ھستا  سرمايه يک محصول دسته جمعى است و تنھا بوسيله فعاليت مشترک عده کثي
 . فقط بوسيله فعاليت مشترک ھمه اعضاء جامعه می تواند به حرکت درآيددر آخرين تحليل

 .ى اجتماعى استئپس سرمايه يک نيروى فردى نيست بلکه نيرو
ه اعضابنابراين ھنگامى که سرما ن عمل در حکم آن ءيه به يک مالکيت دسته جمعى، متعلق به کلي ردد، اي دل گ ه مب  جامع

د و مالکيت .نيست که مالکيت خصوصى به مالکيت اجتماعى تبديل شده است ر می ياب اعى مالکيت تغيي ا خصلت اجتم  تنھ
 . جنبه طبقاتى خود را از دست می دھد

 
 

ر به ھمين دليل در  :ترجمه برھان رضائی ستی حال ب ه ی کموني اکم است، در جامع ر حال ح ورژوائی، گذشته ب جامعه ی ب
د . گذشته حاکم است ابع است و فاق ده ت سان زن ه ان الی ک در جامعه ی بورژوائی سرمايه مستقل است و فرديت دارد، در ح

  .فرديت
آری، بدون ترديد، غرض ھمان .  دارندو حق ھم! و تازه بورژواھا، الغاء چنين اوضاعی را، الغاء فرديت و آزادی می نامند

   !الغاء فرديت بورژوائی، استقالل بورژوائی، و آزادی بورژوائی است
ر  :ترجمه پکن ستى، حال ب ه کموني ه در جامع بدين ترتيب در جامعه بورژوازى، گذشته بر حال حکمرواست، در صورتى ک

ود د ب روا خواھ ته حکم رمايه داراى اس. گذش ورژوازى س ه ب ال آندر جامع ت و ح صيت اس د شخ رد  تقالل و واج ه ف ک
 . زحمتکش محروم از استقالل و فاقد شخصيت است

م . وى حق دارد! نامدی از بين بردن ھمين مناسبات است که بورژوازى آن را از بين بردن شخصيت و آزادى م ع ھ در واق
 . وازى استسخن بر سر از ميان بردن شخصيت بورژوازى و استقالل بورژوازى و آزادى بورژ

 
  

ان رضائی ه برھ د :ترجم اده اي ه وحشت افت ت خصوصی ب ردن مالکي ين ب رای از ب ا ب صد م ن ق ما از اي ين . ش ی در ھم   ول
ن مالکيت در دست  ه است؛ وجود اي ين رفت ون از ب م اکن م جمعيت ھ جامعه ی موجود شما، مالکيت خصوصی برای نُه دھ

ود آن در دس دم وج ل ع ه دلي ا ب ل، تنھ م جمعيت استگروھی قلي ه دھ ا را مالمت . ت آن نُ ع شما م ل، در واق ين دلي ه ھم       ب
وع  رای وجود آن، عدم وجود ھر ن ا شرط الزم ب ه تنھ رداريم ک ان ب م شکلی از مالکيت را از مي ا قصد داري می کنيد که م

   .مالکيت برای اکثريت عظيم اجتماع است
دی صوصى را لغو کنيم به ھراس مکه ما می خواھيم مالکيت خ شما از اين :ترجمه پکن ونى شما، . افتي ه کن ى در جامع ول

م . مالکيت خصوصى براى نه دھم اعضاى جامعه لغو شده است ه دھ راى ن ه ب اين مالکيت ھمانا در سايه آن موجود است ک
ه محرومي .ديگر موجود نيست الکيتى را ملغى سازيم ک ه می خواھيم م د ک ا را سرزنش می کني ت اکثريت بنابراين شما م

 .مطلق جامعه از مالکيت، شرط ضرورى وجود آن است
  
  

يم :ترجمه برھان رضائی و کن ين طور . در يک کالم، شما ما را مالمت می کنيد که ما می خواھيم مالکيت شما را  لغ و ھم
  .آری، ما دقيقاً ھمين قصد را داريم. ھم ھست



ول، ا ه سرمايه، پ ار را ب ی از از آن لحظه که ديگر نتوانيم ک يم، يعن ديل کن ل انحصار تب اعی قاب روی اجتم ه ني ا ب اره، و ي ج
د،  لحظه ای که ديگر نتوانيم مالکيت فردی را به مالکيت بورژوائی و سرمايه بدل کنيم، باری از ھمان لحظه، شما می گوئي

  .فرديت از ميان رفت
ه غرض شما از  رد"به ھمين دليل شما بايد اعتراف کنيد ک ه ی متوسط کسی" ف ورژوا، کسی جز آن مالک طبق  جز آن ب

   .به راستی ھم که بايد اين شخص را از ميان برد و ديگر نگذاشت پيدايش بشود. نيست
ه می خواھيم مالکيت شما را ملغى سازيم :ترجمه پکن د ک ين را . بالجمله شما ما را مالمت می کني ا ھم م م ا ھ آرى، واقع
  .خواستاريم

وان انحصارش از آن لحظه که ديگ ه بت اعى، ک درت اجتم ه يک ق ر تبديل کار به سرمايه و پول و عوايد ارضى و خالصه ب
ان لحظه  ردد، از ھم دل گ ورژوازى مب ه مالکيت ب د ب نمود، ميسر نباشد، يعنى از آن لحظه که مالکيت شخصى ديگر نتوان

  .است که شما اظھار می داريد شخصيت از ميان رفته است
ستبدين سان اقرار  ورژوا ني ى مالک ب ورژوا يعن رد ب ر از شخصيت ف ز ديگرى غي . داريد که منظور شما از شخصيت چي

  .چنين شخصيتى حقيقتا ھم بايد از بين برود
 
  

د  :ترجمه برھان رضائی کمونيزم ھيچ کس را از قدرت تملک محصوالت اجتماع محروم نمی کند؛ بلکه تنھا کاری که می کن
   .د کردن کار ديگران از طريق چنين مالکيتی باز می دارداين است که او را از مقي

د  :پکن کمونيزم از احدى امکان تملک محصوالت اجتماعى را سلب نمی نمايد بلکه تنھا از کسانى اين قدرت را سلب می کن
 . که از طريق اين تملک کار ديگران را نيز محکوم خود می سازند

 
  

ه  :ترجمه برھان رضائی د به ھمان گونه ک د شدن خود تولي ا ناپدي رادف ب اتی مت د شدن مالکيت طبق ورژوا، ناپدي از نظر ب
  .است، از نظر او ناپديد شدن فرھنگ طبقاتی، با ناپديد شدن کل فرھنگ يکسان است

سان  ا ان ه ی آموزشی است ت ه منزل ا ب فرھنگی که بورژوازی بر سر انھدام آن نوحه سر می دھد، برای اکثريت عظيم تنھ
   .ين عمل کندچون ماش

بھمانسان که براى بورژوا الغاء مالکيت طبقاتى در حکم الغاء خود توليد است، بھمان ترتيب براى وى الغاء : ترجمه پکن
 .آموزش فرھنگ طبقاتى نيز در حکم الغاء آموزش بطور کلى است

  ھا را به زائده ماشين مبدل ن اى می کند ھمان است که اکثريت عظيم انسئولى آن آموزشى که وى در زوالش نُدبه سرا
 .می سازد

 
  

ه  :ترجمه برھان رضائی ان گون ه ھم ورژوائی است؛ ب ھمان عقايد شما، زائيده ی شرايط توليد بورژوائی شما و مالکيت ب
ه  ده، اراده ای ک ان ش رای ھمگ انونی ب ه ق دل ب ه ب ست ک ما ني ه ی ش ز اراده ی طبق زی ج ما چي وانين ش سفه ی ق ه فل ک

   . جھت اساسی آن را شرايط اقتصادی حيات طبقه ی شما تعيين  کرده استو]  جنبه[صبغه
ه  ايده:ترجمه پکن انطور ک ورژوازى مالکيت است، ھم ورژوازى و مناسبات ب دى ب ھاى شما خود محصول مناسبات تولي

ده، اراده انون درآم ه ماحکام حقوقى شما نيز تنھا عبارت است از اراده طبقه شما که به صورت ق ضمونش را شرايط اى ک
 .مادى زندگى طبقه شما تعيين می کند

  
  

ر اساس سرمايه و  :ترجمه برھان رضائی خانواده ی کنونی، اين خانواده ی بورژوائی، بر چه اساسی بنيان شده  است؟ ب
ور، مک. اين خانواده، در  پيشرفته ترين شکل اش، فقط در ميان بورژوازی وجود دارد. نفع شخصی ن وضع ام مل لکن اي

   .خود را، در عدم وجود عملی خانواده بين پرولتارھا، و نيز فحشاء عمومی پيدا می کند
داخل خصوصى :ترجمه پکن ر اساس سرمايه و م انواده . خانواده کنونى بورژوازى بر چه اساسى استوار است؟ ب ن خ اي

  .رھا و فحشاء عمومى مکمل آن استخانمانى اجبارى پرولتابصورت تمام و کمال تنھا براى بورژوازى وجود دارد و بى
  
  

ه  :ترجمه برھان رضائی ادران خاتم دران و م ه وسيله ی پ دان ب ه استثمار فرزن آيا به ما حمله می کنيد که ما می خواھيم ب
  .ما به اين جنايت اعتراف می کنيم. دھيم؟ درست است



اعی ر انوادگی، آموزش اجتم ه جای آموزش خ ابود ولی خواھيد گفت، وقتی که ما ب ط را ن رين رواب ذاريم، مقدس ت   ا می گ
  .می کنيم

رده،  ن دخالت را عوض ک ی می کوشند ماھيت اي ستند، ول رورش ني اع در آموزش و پ رع دخالت اجتم ا مخت کمونيست ھ
   .آموزش و پرورش را از نفوذ طبقه ی حاکم نجات دھند

راف ما را سرزنش می کنيد که می خواھيم به استثمار والدين ا :ترجمه پکن ز اطفال خود خاتمه دھيم؟ ما به اين جنايت اعت
 . می کنيم

ه  رين مناسباتى را ک رار می سازيم، گرامی ت اعى را برق ا بجاى تربيت خانگى تربيت اجتم ى م ولى شما می گوئيد که وقت
 . براى انسان وجود دارد از ميان می بريم

ند؛ آن ھا تنھا خصلت آن را تغيير می دھند و کار پرورش را کمونيست ھا تأثير جامعه در پرورش را از خود اختراع نمی کن
 . از زير تأثير نفوذ طبقه حاکمه بيرون می کشند

  
  

د . يک بورژوا زن خود را صرفاً يک وسيله ی توليد به شمار می آورد :ترجمه برھان رضائی ه وسائل تولي او می شنود ک
ه سرنوشت اشتراکی قرار است مشترکاً به وسيله ی ھمه به کار گرفته شود،  و طبيعتاً نتيجه ای جز اين نمی تواند بگيرد ک

  .بودن ھمه چيز شامل زنان نيز خواھد شد
   .او حتی نمی تواند حدس بزند که ھدف واقعی از ميان برداشتن وضع زنان است به عنوان وسائل توليدی صرف

ردارى وى می. بورژوا زن خود را تنھا يک افزار توليد می شمرد :ترجمه پکن ره ب ورد بھ د م  شنود که افزارھاى توليد باي
د  ز خواھ ان ني ان سرنوشت شامل زن ه ھم ھمگانى قرار گيرند لذا بديھى است که نمی تواند طور ديگرى فکر کند جز اين ک

 . شد
د وى حتى نمی تواند حدس بزند که اتفاقاً صحبت بر سر آن است که اين وضع زنان، يعنى صرفاً افزار توليد بودن  ان، باي آن

 . مرتفع گردد
  
  

ان  :ترجمه برھان رضائی اره ی اشتراک در زن ا در ب ورژوای م ه ی ب ر از خشم زاھدان ز مضحک ت و ديگر آن که ھيچ چي
رد د ک رار خواھن ماً برق کارا و رس ا آش ست ھ ه کموني د ک ی کنن ود م ا وانم ه بورژواھ تراکی ک ست؛ اش ه . ني ست ک الزم ني

  .ا به وجود بياورند؛ اين اشتراک تقريباً از ازل تا به امروز وجود داشته استکمونيست ھا اشتراک در زنان ر
د، قناعت نکرده، از  ار دارن بورژواھای ما، صرف نظر از فاحشه ھای عمومی، به زنان و دختران پرولتارھائی که در اختي

   .بلند کردن زنان يک ديگر نيز غرق در شعف می شوند
ه وانگھى چيزى مضحک  :ترجمه پکن ه ب ا، ک ن اشتراک رسمى زن ھ ا از اي تر از وحشت اخالقى عاليجنانه بورژواھاى م

شه وجود . کمونيست ھا نسبت می دھند، نيست ا ھمي الزم نيست کمونيست ھا اشتراک زن را عملى کنند، اين اشتراک تقريب
 . داشته است

ار ران پرولتارھای خود را تحت اختي ان و دخت ه زن ن ک ر فحشاء بورژواھاى ما، به اي د و عالوه ب ا نمی ورزن د، اکتف  دارن
 . رسمى لذت مخصوصى می برند وقتی که زنان يکديگر را از راه بدر کنند

 
  

ه  :ترجمه برھان رضائی ت، آن چه ک ب، در نھاي دين ترتي ان شراکتی، و ب  ازدواج بورژوائی در واقع دستگاھی است از زن
ا را سر ست ھ وان کموني االً می ت اطر آن احتم ه خ انب ه جای اشتراک در زن ان، ب ه آن ن است ک رد اي ه از روی -زنش ک  ک

ه باشد-رياکاری پنھان نگه داشته شده ه خود گرفت ن، .  اشتراکی از زنان می خواھند که آشکار شکل قانونی ب ر اي عالوه ب
ه از  ان را ک اء اشتراکی از زن ا خود الغ د ب د باي ونی تولي اء دستگاه کن ه الغ ديھی است ک آن دستگاه سرچشمه اين ديگر ب

   .گرفته، يعنی الغاء فحشاء عمومی و خصوصی را، به ھمراه آورد
ا وارد . زناشوئى بورژوازى در واقع ھمان اشتراک زنان است :ترجمه پکن ه کمونيست ھ ود ب ه ممکن ب رادى ک حداکثر اي

ابود شدن . آورند اين است که می خواھند اشتراک رياکارانه و پنھانى زنان را رسمى و آشکار کنند ولى بديھى است که با ن
ان  ز از مي ر رسمى، ني ى فحشاء رسمى و غي ن مناسبات ناشى شده، يعن ه از اي مناسبات کنونى توليد، آن اشتراک زنان ک

 . خواھد رفت
 
  



ه پرو. ما از آنان چيزی را که ندارند نمی توانيم پس بگيريم. کارگران کشور ندارند :ترجمه برھان رضائی ا از آن جا ک لتاري
اری،  د، ب بايد نخست سيادت سياسی کسب کند و بايد به عنوان طبقه ی رھبر ملت قد علم کند و بايد خود ملت را تشکيل دھ

   .به اين داليل، پرولتاريا خود ملی است، و البته نه به تعبيری که بورژوازی از کلمه ی ملت دارد
ردکسى نمی تواند از آ. کارگران ميھن ندارند :ترجمه پکن د بگي ه ندارن زى ک ا چي ز . ن ھ ل از ھر چي د قب ا باي را پرولتاري زي

ى ه مل ه  سيادت سياسى را بکف آورد و بمقام يک طبق وز جنب د و خود را بصورت ملت درآورد؛ وى خودش ھن اء ياب ارتق
 . ملى دارد، گرچه اين اصال به آن معنايى نيست که بورژوازى از اين کلمه می فھمد

  
  

ت، استثمار يک ملت  :یترجمه برھان رضائ د ياف ان خواھ به ھمان نسبت که استثمار يک فرد به وسيله ی فردی ديگر پاي
به ھمان نسبت که تخاصم موجود بين طبقات يک ملت دچار زوال می شود، . به وسيله ی ملت ديگر نيز به پايان خواھد آمد

   .خصومت يک ملت نسبت به ملت ديگر نيز از ميان خواھد رفت
اى که استثمار فردى بوسيله فرد ديگر از بين می رود، استثمار ملتى بوسيله ملل ديگر نيز از به ھمان اندازه  :کنترجمه پ

 . ميان خواھد رفت
 . با از بين رفتن تضاد طبقاتى در داخل ملت ھا مناسبات خصمانه ملت ھا نسبت به يکديگر نيز از بين خواھد رفت

  
  

ادی تاريخ عقاي :ترجمه برھان رضائی د م ه تولي سبتی ک ان ن ه ھم د فکری، ب ه تولي د ک د، چه چيزی جز اين را ثابت می کن
   .تغيير پيدا کرده، دگرگون می شود؟ عقايد حاکم بر ھر عصر، پيوسته عقايد طبقه ی حاکم بوده است

وازى تاريخ ايده :ترجمه پکن ه محصوالت ذھن، م رھن می سازد ک ا محصوالت ھا چه چيز ديگرى جز اين حقيقت را مب ب
 . ھاى طبقه حاکمهھاى رايج و شايع ھر زمانى پيوسته تنھا عبارت بوده است از ايدهمادى تحول می پذيرد؟ ايده

  
  

اعی مشترکاً وجود  :ترجمه برھان رضائی ام مراحل اجتم ه در تم ره، ک حقايق ابدی وجود دارد، چون آزادی، عدالت و غي
ر لکن، کمونيزم بر اين حقايق . داشته است ه ب ه جای آن ک ابدی خط بطالن می کشد، کل مذھب، کل اخالق را لغو می کند، ب

اريخی عمل . مبنای بنيادی جديد آن ھا را شکل ببخشد ه ھای گذشته ی ت ام تجرب به ھمين دليل کمونيزم در خالف مسير تم
   .می کند

اعى مشترک استحقايق جاويدانى نظير آزادى، عدالت و غيره وجود دارد که براى ک :ترجمه پکن . ليه مراحل تکامل اجتم
ا و حال آن که کمونيزم، بجاى آن که بدل تازه سان ب رد و بدين ان می ب ئى بياورد، حقايق جاويدان و مذھب و اخالق را از مي

 ." سراسر سير تکامل تاريخى که تاکنون وجود داشته مخالف است
 
 

گر، عبارت است از، ارتقاء دادن پرولتاريا به مقام طبقه ی حاکم، نخستين قدم در انقالب طبقه ی کار :ترجمه برھان رضائی
  . و کسب پيروزی در جنگ برای دموکراسی

ام  رده، تم پرولتاريا سيادت سياسی خود را به کار خواھد برد تا درجه به درجه تمام سرمايه را از چنگ بورژوازی خارج ک
ای سازمان ی پرولتاري ت، يعن د را در دست دول ز سازد، و جمع نيروھای وسائل تولي اکم متمرک ه ی ح ه در قالب طبق  يافت

  . توليدی را ھر چه زودتر افزايش دھد
کف ولتاريا به مقام طبقه حاکمه و بدر فوق ديديم که نخستين گام در انقالب کارگرى عبارت است از ارتقاء پر :ترجمه پکن

 . آوردن دموکراسى
راى آن ا ود ب يادت سياسى خ ا از س رون پرولتاري ورژوازى بي ام سرمايه را از چنگ ب دم تم دم بق ه ق رد ک د ک تفاده خواھ س

ا  ز سازد و ب ه متشکل شده است، متمرک ه حاکم بکشد، کليه آالت توليد را در دست دولت، يعنى پرولتاريا که بصورت طبق
 . سرعتى ھر چه تمام تر بر حجم نيروھاى مولده بيفزايد

 
 

يان حرکت امور، امتيازات طبقاتی از بين رفت و سراسر توليد در دست جمع بزرگی که در جری وقت :ترجمه برھان رضائی
ارت . از کل ملت قرار گرفت، قدرت عمومی صبغه ی سياسی خود را از دست خواھد داد اً، عب منظور از قدرت سياسی، دقيق

پرولتاريا در طول مبارزه ی خود اگر . است از فقط قدرت سازمان يافته ی يک طبقه برای ستم روا داشتن بر طبقه ی ديگر
ر از طريق انقالب خود را  د، و اگ ه سازمان دھ وان يک طبق با بورژوازی، به مقتضای شرايط، مجبور شود خود را به عن
ع در  ردارد، پس در واق تبديل به طبقه ی حاکم کند و از اين طريق با نيروی قھريه، شرايط  قديم توليد را بروبد و از ميان ب



ق، سيادت کنار اين ن طري رده، ازي ابود ک ات را ن ی طبق ه طور کل اتی و ب  شرايط، شرايط الزم ادامه ی حيات تخاصمات طبق
   .خود را به عنوان يک طبقه نيز لغو خواھد کرد

ز  :ترجمه پکن راد تمرک اعى از اف د در دست اجتم ه تولي رود و کلي ھنگامى که در جريان تکامل، اختالفات طبقاتى از ميان ب
ارت .  در آن زمان حکومت عامه جنبه سياسى خود را از دست خواھد داديابد، ه عب اى خاص کلم قدرت حاکمه سياسى بمعن

اگزير بصورت . است از اِعمال زور متشکل يک طبقه براى سرکوب طبقه ديگر ورژوازى ن ر ضد ب ا ب ه پرولتاري ھنگامى ک
د اى متحد گردد، و از راه يک انقالب، خويش را به طبقه حطبقه ه مناسبات کھن تولي اکمه مبدل کند و به عنوان طبقه حاکم

ز  رده و ني ابود ک اتى را ن ضاد طبق دى شرايط وجود ت ن مناسبات تولي راه اي ر ملغى سازد، آنگاه ھم ال جب را از طريق اعم
 . بطور کلى و در عين حال سيادت خود را ھم به عنوان يک طبقه از بين می برد شرايط وجود طبقات

 
  

ونی اصھا در ھمه جا از تمام نھ خالصه کمونيست :برھان رضائیترجمه  ام کن ه نظ ی علي اعی و سياسی جت ھای انقالب تم
  .حمايت می کنند

 بدون در نظر گرفتن درجه ی -در سراسر اين نھضت ھا، کمونيست ھا، به عنوان اساسی ترين مسأله، موضوع مالکيت را
   . پيش می کشند-رشد آن در ھر زمان

 . کنندی خالصه کمونيست ھا ھمه جا از ھر جنبش انقالبى بر ضد نظام اجتماعى و سياسى موجود، پشتيبانى م :نترجمه پک
ه بخود  آن ھا در تمام اين جنبش ا بيش رشد يافت م ي ه شکلى ک ن ک ه اي ستگى ب دون واب ه مالکيت را، ب وط ب ھا مسأله مرب

 . کنندی عنوان مسأله اساسى جنبش تلقى مه گرفته باشد، ب
 
  

ان رضائی ه برھ د :ترجم ود بيزارن ای خ دف ھ تن آراء و ھ ی داش ا از مخف ست ھ ه . کموني د ک ی کنن الم م کارا اع ان آش     آن
ذير است ه زور، تحقق پ ونی از طريق توسل ب اعی کن بگذار . ھدف ھای آنان تنھا از راه سرنگون کردن تمام شرايط اجتم

ا . تارھا برای باختن چيزی جز زنجيرھاشان ندارندپرول. طبقات حاکم از انقالب کمونيستی بر خود بلزند ردن يک دني برای ب
   .در برابر آنان است

ا از . کمونيست ھا عار دارند که مقاصد و نظريات خويش را پنھان سازند  :ترجمه پکن ه تنھ د ک آن ھا آشکارا اعالم ميکنن
ه در . ھايشان ميسر استطريق واژگون ساختن ھمه نظام اجتماعى موجود، از راه جبر، وصول به ھدف ات حاکم بگذار طبق

د. مقابل انقالب کمونيستى بر خود بلرزند انى را . پرولتارھا در اين ميان چيزى جز زنجير خود را از دست نمی دھن ى جھ ول
 . بدست خواھند آورد

  
  

  برھان رضائی به بيانيه کمونيست: گفتاری مترجمپيش
  

ل شورانگيزی  عصاره اين ،کمونيستی  بيانيه مجددی  ترجمه سبب ارکسی انقالبی بين جھان ک ود آن انگلس، و م ه ب  ک

 ھا آن کردند، مراجعهی فارس زبان در بيانيه موجودی ھا ترجمه ازی ا پاره به نياز برحسب کهی وقت دوستانش، و مترجم

 استی فرزانگ و خرد انزب ھم که انقالب دستورالعمل اين. يافتند نامفھوم مواردی بسيار در و الکن مخدوش، مغلوط، را

غ، زبان ھم و يج، و تحريک تبلي ه در تھي ا ترجم دل ش،يفارسی ھ ه ب سرده،ی متن ب سالت و رمقی ب اف ار ک ود، شده ب  ب

 يأجوج زبان با آيای راست به. است زده رقم خودی بايگان در ضبطی برا عرضهی بی محضردار را ترجمه انگار کهی طور

ن جواب جست؟ راه بيانيهی انقالبی حتوام به شدی م ھا ترجمه آن مأجوج و رجم نظر  از سؤال اي ود؛ی منف حاضر مت  ب

ه چه آن و باشد؛ خواھدی م بيان اين که زبان ھر به خواھد،ی می انقالبی بيانی انقالبی محتو که چرا ا ترجم شينی ھ  پي

ه،بی انقالب یمحتوا مديون را خود حاضر مترجم چون و. بودی انقالب بيان ھمان نداشت، ديون و ياني ارکس م  انگلس و م

 انگيزش، ھيجان وی انفجار و رتحرک◌ُ پ خصلت با متن کهی طور درآورد،ی فارس به نو سر از را بيانيه کوشيد ديد،ی م

 متنی انقالب خرد از اندازه ھمان به زبانی فارس ی خواننده و بگيرد، خود ی جاذبه تأثير تحت را زبانی فارس ی خواننده



رجم دينی ادا که استی طبيع اين. بجويند بھره آن از خوانندگانشان داشتند دوست آنی اصل نويسندگان که جويد بھره  مت

زبين خوانندگان که آن مگر رفت، نخواھد بين از ھای نارسائ اين و باشد، داشتهی ھائی نارسائ حاضر ه تي د ب  صميمانه نق

ه و ن ی بيطرفان ه اي د، ترجم را بپردازن ه چ ا ک ق از تنھ هت طري ه و رجم حيح ارائ ت و ص ار درس ر آث يک و معتب  کالس

ن درک امکان ھا، ترجمه اين ی بيطرفانه و صميمانه انتقاد و نقد وی مارکسيست ار اي را آث ردمی ب ران م د حاصل اي  خواھ

  .کنند ھمت راه اين در نيز ديگران است اميدوار و است گماشته ھمت آثار ازينی برخ ی ترجمه به مترجم. شد

 یائرض برھان
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