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 کامل زندگی اش به کارسياسی ، لفرگ درپاريس ، آغازبه آموختن علم طبابت نموده بود اما پيش ازاختصاص دادن
يوستن پيش ازوقت وی به جنبش ھای سوسياليستی و اعتراضی ، به قيمت طرد دائمی وی ازھمه دانشکده ھای پ

زمانی که شاگرد دانشکدۀ طب بود ، به يک نشريۀ انقالبی مقاله می نوشت و دراولين (بدينگونه وی . فرانسه شد
بعدازاين نابه . ت خودرابه پايان رساندنتوانست تحصيال)  اشتراک نمود١٨٦٥کنگرۀ انترناسيونال محصالن درسال 

 با دختروی ١٨٦٨آنجا با مارکس آشنا شد و درسال . سامانی در زندگی اش ، وی مھاجرت را برگزيد وبه لندن رفت
  .ازدواج نمود

بااعتقاد کامل به اصول بنيادی سوسياليزم ، وی شامل انترناسيونال اول شد ودر رويدادھای کمون پاريس نقش 
  .به دنبال آن وقايع ، وی به اسپانيه فرارنمود و در تأسيس يک حزب کارگری ھمکاری نمود. يفاء نمودخودرا ا

، به فرانسه ) افراد منسوب به کمون پاريس(ھا مونرک با استفاده ازفروکش پيگرد و سرکوب ضد ١٨٨٠درسال 
 درظھور  ژوول گيدنفوذ .  اساس گذاشتژوول گيدبرگشت و اولين حزب مارکسيست آن کشوررابه کمک 

ِسيکسيون فرانسيز ُد لنتيرنسيونل اور ِ ری ييرمخفف . (ُاو.  ِای.افِ.ِاس بخش فرانسوی انترناسيونال کارگری يعنی  : ُ
  .تعيين کننده بود)  با آن ياد می شد١٩٧١ تا سال ١٩٠٥ ازسال)١(نامی که حزب سوسياليست فرانسه 

ھمان بود که دوبار درفاصلۀ سال ھای .  برای وی ايجاد می کردبا آنھم فعاليت ھای سياسی بازھم دردسرھائی
 بود که وی پيشگفتاررسالۀ َسنت پلژيیدرست ازدرون ھمان دخمۀ زندان .  به زندان افگنده شد١٨٩١ تا ١٨٨٣

 ـ را نوشت که درآن تبديل کار به انقياد و استثمارمفرط ازآن توسط نظام کاھل بودن يک حق استمعروف خود ـ  
  :ايه داری را به شالق انتقاد بسته ؛ نظامی که مسؤول تھيدستی کارگران استسرم

  

 شورا و به دنبال آن ، رئيس ۀًدرابتدأ وزير ، بعدأ نمايندتيير .  ِام( ابتدائیۀ، دررأس کميسيون محکم ِام تيير «
اھم نفوذ من می خو: "  می گفت١٨٤٩بود ، درسال )  درفرانسه بود١٨٧٣ تا ١٨٧١جمھوری سوم ازسال
 نيکو که به انسان می آموزد که دراين دنيای ۀ مبدل نمايم زيرا درتعميم اين فلسفتمام عيارمذھبيون را به قدرت 

نھا آ، بر» لذت ببر«عکس به وی می گويد که ه  ديگر که بۀفانی وی برای رنج کشيدن زاده شده ، و نه آن فلسف
رابيان می کرد و تجسم خودخواھی ددمنشانه و ذکاوت محدود آن  بورژوا ۀ اخالق طبقتيير. ام ِ .حساب می نمايم

  .بود

 آزادانديشيدن و کفر و الحاد را علم نمود ، ۀبورژوازی درمبارزه با اشرافيت ، با حمايه و پشتيبانی کليسا ، مفکور
امروز ، بورژوازی می خواھد از دين به عنوان . شد ، لحن و عملکرد خودرا تغييرداد اما زمانی که پيروزمند

  .تفوق اقتصادی و سياسی خود کاربگيرد)  ـ مترجمفانه:  به اصطالح افغانھا (شمعک 

و بی دينی را ازسرگرفته بود و به   ُکفرۀ درسده ھای پانزدھم و شانزدھم ميالدی ، بورژوازی شادمانه عنعن
امروز مشبوع ازنعمات . واھشات نفسانی و شھوات ، که دين مسيح آنھا را لعنت می کرد ، می پرداختاعزازخ

ھا را انکارکرده و به  ِديدروھا و ربلی  َ :مادی و ماالمال ازلذايذ شھوانی ، بورژوازی دروس متفکران خود
اری يعنی تقليد مضحک و رقت اخالق سرمايه د.  می پردازد و پاکيزگی پرھيزکاریۀکارگران اجير، به موعظ

اخالق سرمايه داری ، تقليل انسان مؤلد را به . آوراخالق مسيحی ، تن کارگر را به شالق تکفير و لعنت می بندد
 ھدف و آرمان خود قرارداده  و ش ، و فسخ و حذف خوشی ھا و سرگرمی ھايشبرآوردن اندکترين حداقل احتياجات

 سپاس ، بدون و بر وی بدون ترحم،را عرضه می دارد ، بدون رخصت وقفه اورا درنقش ماشينی که محصول کار 
  .برای ابد محکوم می نمايد

انتقاديون ھجونويس ـ ( ھای پامفليستسوسياليست ھای انقالبی ازسرگيری مبارزه ای را که فيلسوف ھا و 
يورش براخالق و انديشه ھای سوسياليست ھای انقالبی . بورژوازی به پيش می بردند ، دربرابرخود دارند) مترجم

 انھدام پيش قضاوت ھائی را دربرابرخود دارند که به ۀآنھا وظيف. اجتماعی سرمايه داری را دربرابرخود دارند
ًآنھا وظيفه دارند تا صريحا به . پاخيزی فراخوانده شده ، کشت شده انده  حاکم درمغزطبقه ای که بۀ طبقۀوسيل

 زمين بيشترازاين وادی بی پايان اشک و آه کارگران ۀخالق اعالم بدارند که کر چنين و چنان اۀسالوسان نمايند
صلح آميزاگرممکن بود ، ورنه به ربه طو« مونستی فردا که ما آنرا ۀ کبه آنھا اعالم بدارند که درجامع. نخواھدبود

ھوسی به گرچه ھيچ  ا«شد زيرا  بنيان خواھيم گذاشت ، شھوت رانی انسانھا مھارزده خواھند» صورت قھرآميز
ھا و غلو وافراط  ھوس  ما آنچه را جلو می گيريم ، چيزی به جز سوء استفاده ازآن ، مگرذات خود عيبی ندارد

 نشو ونمای ھمآھنگ ۀوسيله  توازن متقابل جلوگرفته خواھند شد يعنی بۀھا بوسيل ھوس ؛ آن )درآنھا نمی باشد
فقط زمانی که يک نژاد به حداعظم انکشاف جسمی : " اشته است اظھاردبيدووجود انسان ، ھمانطوری که داکتر

 طبيعت شناس بزرگ ـ ۀمفکور". خود برسد ، آن وقت است که به باالترين حد قوت و نيروی اخالقی دست می يابد
  ». ـ ھم ھمين بوده استچارلز داروين
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  زندان َسنت پيلژيی

  پال لفرگ
  )١٨٨٠(» کاھل بودن يک حق است« 
  

   فرانسوینام اثر به
   

Ni Dieu ni Maître!  
    
 "Le droit à la paresse"  
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 ۀ اليست فرانسه که رخ ديگری از بورژوازی آن کشوراست ، امروزتا آن حدی درلجنزارخيانت تاريخی به طبق حزب سوسي)١(

بوده و ) وسياست ھای امپرياليستی فرانسه(کارگرسقوط نموده است که اعضای آن حزب آشکارا درخدمت امپرياليزم جھانی 
يا .  ِاف. ِام.آی( ان که رياست صندوق وجھی بين المللی ازآنجمله است دومينيک ستروس ک. ازآنھا نمايندگی می نمايند

  )را به عھده دارد ـ مترجم) »انترنشنل مونتری َفند«
 


