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  اثر فردریک انگلس

   ١٨۴٧ نوامبر –اکتبر 
  

                                                              
  )١(سمکمونيل صوا

 
 :کمونيستیدات عتقاح اطر

   
 
 ؟  چيست  کمونيسم -  ال اولوئس
 Proletariat  -)٢(يا رلتاوئی پررهايط اعلم شراز تست رعبا کمونيسم - ابجو
  

 ؟  يا چيسترلتاو پر- ال دومسئو
ًا منحصرخود را گانی دنزينه هزجامعه که از ست ای ايا طبقه رلتاو پر- ابجو
ن يعنی آ، منافع يک سرمايهاز نه ورد بدست می آد خو) ٣(رکاوش نيروی فراز

می ط مربون آاد فرت اتمامی حياگ و مرو ندگی  زو درد،که خوشی ای طبقه 
ار فساقابت ت رنوسانات، و بد معامالب و خول فصوات تغييرر، کاد جووباشد به 
یا طبقه پرولترها (بطور خالصه پرولتاریا .  دارانسرمايه) ۴(ی گسيخته

Prolétairres ( همان طبقه رنجبر امروزی)است) ۵. 
  

 ؟ستاشته اندد جوويا رلتاوپره هميش پس می گوئيد که -مسوال سئو
ت حتی طبقاو ) ۶(ند اشته د داجوهميشه ونجبر و ربی چيز ت طبقا.  نه-اب جو
ندگانی زنی که اگررچنين کاها و لی چنين بی چيزوند اه دنجبر غالباً بی چيز بور

زادی و يکه آرنطوهما) هالترويعنی پر(باال باشد در حه ويط مشراآنها تحت شر
 .  نداشته اندد جووه دقابت کمتر بورگسيختگی ر فساا

  
  ؟  نداآمده د يا بوجورلتاو چگونه پر- رمچهاال سئو
ن هجدهم در قردوم نيمه در صنعتی که ب نقالانتيجه در يا رلتاو پر- ابجو
آمده د بوجو، يددگرار نيا تکرن دکليه ممالک متمدًا در بعدو شد ا پيدن نگلستاا
های ماشين ر، بخاهای ماشيناع ختر انتيجهدر صنعتی رگ بزب نقالاين ا. ستا

مکانيکی های ستگاهدشته ريک و گاه بافندگی مکانيکی ر کا-يسندگین رگوناگو
تهيه آنها فقط بوسيله ، و نددنبها بواگرر که بسياها ين ماشينا. يددگرد يجا، ايگرد

و ند دادتغيير ن را مان زتوليد آز بکلی طر، شتن دامکارگ ابزداران سرمايه 
ل نستند محصوامی توها ين ماشيناکه ا ير، زندندل راستيصاف ابطر را انگررکا
بافندگی های گاه رکاو يسندگی خ های رنی که با چراگررکااز بهتر و نتر د را ارزخو

کليه صنعت ها، ين ماشينبه این طریق ا. تهيه نمايند، نددمی کرر کاد ناقص خو
گاه رکاارــ فزا(ان را گررکاسرمايه کوچک و ه دسپررگ بزداران بدست سرمايه را 

مانی ک زنداز ايکه پس ربطو، ختنداندامی از ارزش بکلی ) غيرهونساجی 



 

چيز باقی ان هيچ گررکاای برو ست می گرفتند را در دچيز داران، همه سرمايه 
د خانه بوجورسيستم کاس، لباهای چهرتهيه پاز طردر ين ترتيب به ا. نمی ماند

عملی ر لين باای اوخانه بررسيستم کات و اشين آالمل ستعمااآنکه از پس . آمد
ه ز کو-پمانند چا، يگر صنعتهای دشته رکليه در ين سيستم ودی ابز، يددگر
ان گررکاد فرد پيش بين فراز بيش ر  کا-يافترواج غيره نيز ری و فلزکا صنایع -یگر

به تنهائی ر را که سابقاً يک کای گررکاهمان بقسمی که ، تقسيم می گشت
ين تقسيم اثر در ا. دبودار عهده ر را کان آاز يگر فقط يک قسمت داد، دمی م انجا
 .  نتر تهيه نمايندارزابالنتيجه و سريع تر ت را ميسر شد که محصوالر، کا

که ، ه مکانيکیدسار کای به یک گررکاهر باعث میشد که فعاليت ر تقسيم کا
بلکه ، ستیردبی کاخون نه فقط بهماو میشد ار ئماً تکرو داشت اتنوعی ند

 .   دشوود محدد، بون آاز خيلی بهتر 
مانند صنعت ی، يگراز ديکی بعد ، صنعتیهای شته رين م اتمابه این طریق، 

در خانه رسيستم کاها و ماشينر، ئی قوه بخاوابافندگی تحت فرمانرو يسندگی ر
رگ بزداران به تمامی بدست سرمايه ها، خانهرين کااکليه ل، حادر همين . آمدند

 . آنها سلب میگشتان از گررکال ستقالی اآخرين بقاياد و بالنتيجه، فتاا
تحت در پيش از نيز بيش ها پيشه ، قعیوا) ٧(ستی ده بر صنايع ويج عالربتد

داران سرمايه رد هم ين مودر اباين ترتيب که . آمددر خانه رئی سيستم کاوافرمانر
ری از من صرفه جوئی بسيالبته متضاکه رگ، بزهای گاه ربا تأسيس کارگ بز

ور پيشه دان ستاد، امیگيررت بهتر صور آنها نيز تقسيم کاند و در میباشرج مخا
 .نداردگذر فشادر سخت را کوچک 

های شته رتقريباً کليه ن ممالک متمدم تمادر سيديم که رينجا اتا به این طریق، 
صنايع ی کار، ر با سيستم کارخانه اداره ميشود و تقریبًا در کليه رشته هاکا
و متوسط طبقۀ سيله و به این وند اشته شده اگذر فشاها در پيشه و ستی د

ف طربه پيش از بيش ، شتندد داجوويخ رين تااکوچک که تا وران مخصوصاً پيشه 
د و دو بر می شوو زير زبه کلی ان گررضعيت سابق کاو. ندروشکستگی می ور

 .   نداشده ا پيد، بلعيداهند خورا يگر ت دطبقام يج تمارجديد که بتدطبقۀ 
 :  ازتند رطبقه عبادو ين ا
تقريباً ن ممالک متمدم تمان در کنوهم اکه رگ بزداران سرمايه  طبقۀ -١
سائل وين د ايجاای ابرزم الارهای فزم اتماو سائل حياتی ومالک کليه ء ستثناابال

يا ا رژواهبوهمان طبقۀ ين طبقه ا. می باشند) ها ماشين -خانهرکا(حياتی 
 .سترژوازی ابو
می ازتهيه لوای بر، ندرمجبوهستند و چيز همه کسانی که بکلی فاقد  طبقۀ -٢

ين ا. شندوبفررژوازی به بود را خورکاوی نيرورت دارد، ندگی ضرزمه اداکه جهت 
 .ياسترلتاويا پرها لتروپرهمان طبقۀ 

  
ه تحت چرژوازی، يا به بورلتاوپرر کاوی نيروش ين فر ا-  پنجمال سئو
 د؟   میگيررت يطی صواشر
ی ين جهت بهاد و از امیشوب کاال محسو، يگرهای دمانند چيزر کاوی  نير- ابجو
. ددتعيين میگر، ستد اموجوها ساير کاالای نينی که براقون از روی همان آ

ًا  که چنانکه بعد-زادقابت آريا رگ ئی صنايع بزنروافرمادر دورۀ کاال ی هر بها
ن توليد آرج با مخاوی مساهميشه متوسط ر ند بطودارم يک مفهو، يداهيم دخو



 

رج مخا. توليد آنسترج مخاوی مسا، نيز بهمين ترتيبر کاوی نيری بها. میباشد
ر حفظ قابليت کاای ندگی که برزسائل وقل احداز تست رعبار کاوی توليد نير

 درگر رکا، پس. نمايدی گر جلوگيررکان طبقۀ شدوم معدو از کافی باشد ان گررکا
 يعنی حفظ -قفور منظوای که براری مقداز تر دياهيچوجه زبه ر کاوی مقابل نير
) ديا مز( ر کاوی نيری بهاو، ينراز ا. يافت نمیکنددرست زم ا ال-رقابليت کا

آنجائيکه از ) ٨(ستزم االت مه حياای اداندگی که برزسائل وقل احداز تست رعبا
و بيشتر هی گر نيز گاراکهستند، بدتر هی گاو بهتر هی ستد گال دادوفصو
ر خانه بطورکه آنچه صاحب کار نطوهمالی دارد، ويافت مید درکمتر مزهی گا

نه و تر ديازنه ورد، بدست میآد خوهای کاالای بد برب و خول فصودر متوسط 
نه کمتر و متوسط نه بيشتر ر بطوهم گر رکا، توليد آنست) ٩(رجمخاان ميزاز کمتر
تحت تسلط ر مختلف کاهای شته ره که ازند هر ا.يافت می کنددرقل اين حداز ا

 .ددمی گرا جراسخت تر د مزدی قتصان اين قانو، اآيندرگ در صنايع بز
  

د جوی وگررکات طبقاام صنعتی کدب نقالاز ا قبل - ششمال سئو
 ؟   شتنددا
ندگی زيط مختلف اشردر ترقی جامعه ت جادربه نسبت ی گررکات  طبقا- ابجو

. نددمختلف بوهای ضعيت، دارای وحاکمف و بقه متصرنسبت به طو ند دمینمو
چنانکه . نددبوک مالن اصاحبا) ١٠(نگادبرلۀ به منزان گررکا، قديمنهای مادر ز

در حتی و غلب ممالک عقب مانده در اضعيت وين هم ا) ١٨٤٧(ه وزمرا
 ) ١١(داردمه اداآمريکا ۀ جنوبی ممالک متحدهای قسمت

ين اينکه اکما. نددبوک مالاصاحب اف شرا) ١٢(مايملکان گررسطی کاون وقردر 
ون قردر ه وبعال. د داردجوو) ١٣(سيه رو-ن لهستا-وزهم در هنگریمراضعيت و
در ند که دبووری پيشهان گررکاها شهردر صنعتی ب نقالوع اتا شرو سطی و

توسعه صنايع و يش اکم کم با پيدو ند دمیکرر کارژوا ه بودخردان ستااخدمت 
ی گترربزداران آمدند که بوسيله سرمايه د ستی بوجودع صنايان گررکا، ستید
  .گماشته شدندر بکا
  

 ؟نددارچه فرقی ها هدبا برها لترو پر-ال هفتمسئو
ما يک نفر ا. ستاخته شده وفرای هميشه ه يک مرتبه برد يک نفر بر- ابجو
 .شدوساعت بفرد را هر روز و هر ست خور التر مجبووپر

دارد، قتضا ابابش ارينکه مصلحت اثر ، در استب ابااره که مايملک ديک نفر بر
ما يک نفر ا. ستا تأمين شده -با بدبختی باشدأم تور هم قد هر -ندگانيشز
ند اقتی میتووفقط و نست رژوازی داطبقه بوم مايملک تماان او را لتر که میتووپر
ندگانی هيچوجه زبه ، شته باشدج داحتيان اشد که کسی به آوبفرد را خور کا
. ستد اگر موجورکاع طبقۀ مجموای ندگی فقط برزين تأمين ارد و امين شده ندتأ
ار قابت قررين ن اميادر لتر وآنکه پرل حاو ست رج اتی خارقابت تجان رجريااز ه دبر

 . حس می کندن را ين جريات انوسانام تمادارد و 
لتر و پرآنکهل حارژوازی، و بومعۀ يک عضو جالۀ نه بمنز، يک کاالستلۀ ه بمنزدبر

يک نفر و، ينراز ا. ستاشناخته شده رژوازی بومعۀ يک عضو جاد و مانند يک فر
لتر وپر، مقابلدر لی ، وشته باشددالتر وضعيت پراز وضعيتی بهتر وند اه میتودبر



 

ی جه باالتردر دره دنيز نسبت به برد خودارد و تعلق ع جتماامترقیتر درجۀ به يک 
 . ستاگرفته ار قر

د، بين ببررا از گی دبطه بررابط مالکيت فقط رواکليه ن ميااز ند اگر بتواه ديک نفر بر
ل صوء کليۀ الغارت اصودر فقط و لتر فقط وپرزادی آ، آنکهل حاو شد اهد خوزاد آ

  .يددگراهد ميسر خوخصوصی مالکيت 
  

 )١۴(؟چيستفها سرها و لتروبين پرق  فر-ال هشتمسئو
يا د و میکرار گذب وابااربه د را خول ومحصاز ينکه سهمی ف در ازای ا سر- ابجو
سيله توليد»  ويک «از ه دستفاف و احق تصرداد، میم نجاای او ابرری ينکه کاا

که متعلق به ی سايل توليدولتر با وما پرا. وردبدست میآرا مين زيعنی يک قطعه 
خويش يک ر مقابل کاو در میکند ر ين شخص کاای ابر، ستی ايگردشخص 
به د را خول محصواری از مقدف سر. دارديافت میرا درافع مناز ) ١۵(سهمی

يافت د را درخور کال محصواری از لتر فقط مقدوآنکه پرل حادهد و میان يگرد
ن فاقد آها لتروآنکه پرل حا، و ستای اندگی تأمين شدهف دارای زسر. میکند
 نآن ميادر لتر وآنکه پرل حاو ست ر اتی برکنارقابت تجاف از رسر. میباشد
 .میباشد

به د و بگريزها ينکه به شهرايکی : دشوزاد ند آابه چند طريق میتوف سر
به ل محصواز تسليم قسمتی ض عودر ينکه ايگر دازد، دبپرن گوناگوهای پيشه
دال را از فئوب باارينکه ايگر د. آيدزاد درآی عاياو رجزو در خت کند داجهی پرومالک 

قت به ف هر وسر، خالصهر بطود؛ مالک ملک شودش نده خوون رابيرد ملک خو
زاد آد، تی بشورتجات رقابت خل جريانادارا و داخل طبقه دامختلفه ق طراز يکی 
و قابت خصوصی و رمالکيت دن بين براز لتر فقط با وپرزادی آنکه آل حادد و میگر
 .يددگراهد طبقاتی ميسر خوت ختالفااکليه 

  
 )١۶(؟چيستور پيشهو لتر وبين پرق  فر- نهمال سئو
شکل در لتر جديد تنها وپروری و گر پيشهريعنی کاور، بين پيشهوت  تفا- ابجو
د خور کاوی نيرهر دو خانه رگر کارکاور و گر پيشهرکا. آنها نيستر بط کاهری رواظا
ين دد، و اخته میگرداپرد آنها نيز مزدو بهر ، شندوسائل توليد میفروبه صاحب را 
) رکاد ستاد انزل در منزا و غذ(جنسی د بشکل مزور گر پيشهرکارد مود در مز
دی شاگرت مد، سابقب خور گاور، در روزپيشهد لی شاگرو. دخته میشوداپر
ميد و انست دامیدی ستام ابه مقان سيدای رگی بردآمات مدلۀ بمنزد را خو
هم شايد و نمايد ر ختياامحل ثابتی سکونت ور در پيشهد ستااشت که مانند دا
که فعاليت د کوشش میکرو ينراز ا) ١٧(شته باشددانی ادنيز شاگرد او خوًا بعد
و تکميل نمايد د، بوار ستواستی ر دکارت مهاروی بر م هنوز يان اکه آد را، خو

و صرفه جوئی کند د، بوزم گاه مستقل الرتأسيس يک کاای که بری را مبلغ ناچيز
پس  و دمیکروری ازدواج پيشهد ستاايا بيوه و ختر دبا داد، ست میدگر فرصتی ا

محترمی ور پيشهد ستاا» دیستار ا«کای تهيهدی و شاگرلهای سان ندراگذاز 
دوها بسر پاد ه بودتحمل کردی شاگرو ئی دوه پادش در دورآنچه خوو هر میشد 

 ورد؟میآد خودهای شاگرو 
د و ستاابين د پذير بون مکادی استام ابه مقادی شاگرم مقاء از تقاارمانيکه زتا 

ا يک ميز غذو دور ند دمیکرر شيئی معينی کاروی آنها بر هر دوی که د، شاگر



 

که بين ی، ندزفرر و بط پدروا. بيايدد نست بوجواطبقاتی نمیتود تضا، ندردمیخو
رت ه بر قدوعالی، ثانورت يک قددان ستاابه ، شتد داجود وشاگرد و ستاا
م تحت تأثير مستقيد را خودان ندگی شاگرزکليه ن آسيلۀ که بو. دادمیدی ستاا

 .نددادمیار قرد خو
مانند ، نددمیکرر کاد ستاانی که پيش يک داشاگرای بط بررواين ، ايگرف دطراز 
ين و امتصل میساخت هم يگر به دان دستادان امقابل شاگردر که آنها د بوی بند
تمايلی همين نتيجه ور در پيشهدان باالخره شاگر. دمیکرا جدها را از هم سته د

يگر ف دطراز ).١٨(ندده تسليم بودموجورات مقر، به ندشتن داشدد ستاای اکه بر
دان تعويض شاگرزار دهند، تحويل باب جنس خوورها که پيشهد بوزم الن چو
د جور وظهاد اخود ستاامقابل در نست امیتود شاگررو ين د و از انبون آساان چند
نخستين عده ن های مادر زکه دان جتماعی شاگراضعيت وجهت به همين . نمايد
ضعيت از وخيلی بهتر د، نبود ياهيچوجه زبه دان ستای ا نسبت به عده نشا
  .ستاه دبووزی مرهای اخانه رکاان گررکا
  

 ؟ستی چيستدگر صنايع رکاو لتر وبين پروت  تفا-ال دهمسئو
م در همه عمور بطون هجدهم تا قردهم شانزن ستی قردگر صنايع ر کا- ابجو
ای يسندگی برخهای رچر، گاه بافندگیرامانند کد، توليد بوار فزاصاحب يک ، جا

، عت میشدزراگر رسيله کاوبه ری بيکات ساعادر مينی که زقطعه ، هاديک خانو
ستی دگر صنايع رکا. میباشدها ين چيزم التر فاقد تماوآنکه يک نفر پرل حاو 

بط د رواخوی فرمارکاو ملک ب بااربا د و ندگی مینموهميشه در دهات زتقريباً 
و ندگی میکند رگ زبزهای شهردر لتر غالباً وآنکه پرل حاو شت ی داندزفرر و پد

عالقه رگ از ستی بوسيله صنايع بزدگر صنايع رکا. داردبط پولی روافرما فقط ربا کا
دهد و ست مید را از دمايملک خوم تماد، کنده میشود خوی ندزفرر و پدهای 

 . ددمیگرل لتر مبدوبه يک پر
  

تقسيم جامعه به و صنعتی ب نقالاج  نخستين نتاي-زدهمياال سئو
 ؟   ستاه دچه بوها لتروپررژاها و بو
ارزان ئماً داماشين ر کااسطۀ صنعتی بوت ينکه محصوالاثر در االً  او- ابجو

يا صنايعی که و ستی دمين سيستم صنايع روی زممالک در کليۀ . میشد
ممالک نيمه م عمو. يددگراب بکلی خرد، ست بوردکاروی بر ن شاسساا
صنايع آنها س ساو اند ده بودفتادور ايخی رتکامل تااز بيش و که کم ، حشیو

ون بيروا نزاکنج ع از موضوهمين ثر د، در ابوار ستواستی ر دکاروی بر هنوز 
صنايع و ند دکراری خريدها را نگليسی اتر س ارزانجنااين ممالک ا. کشيده شدند

ممالکی مانند ، ين ترتيبابه ؛ ندق دادنيستی سوف بطرد را ستی خود
ض عر، در نداه دترقی ننمول هيچگونه ساهزار چندين ف ظردر که ن ستاهندو
ب نقالايک ف بطروز مر، احتی چينو ند اسر تا پا منقلب شدههی کوتات مد

 .رودصنعتی می
د، در میشواع خترن انگلستاوز در امراکه ، ئیهاسيد که ماشين ربجائی ر کا
ين ترتيب ابه . ازدندامیردن خون نارا از چينی گر رکانها ميليول يک سات مدف ظر

زارهای کليه بازد، متصل میساهم به را مين های روی زملتم تمارگ، صنايع بز
ن تمدو مينه ترقی زجا و همه جهانی تبديل میکند زارهای به بارا محلی کوچک 



 

ممالک در تفاقی که هر است که اسانيده ربه جائی ر را کاو تهيه مینمايد را 
در ) ١٨٤٧(ن کنواگر اکه ری بطو. دارديگر تأثير دممالک م تمان رخ دهد، در دمتم
يگر دکليه ممالک در مر اين ، انمايندزاد آد را خوها گررنسه کاافردر يا ن نگلستاا
اهد ممالک خون آان گررکازادی ير موجب آديا زود که د نمواهد نقالباتی بر پا خوا

  .گشت
صنعتی باعث ب نقال، اگرفترا ستی دصنايع ی جاگ رجا که صنايع بز، در هر ثانياً

رژوازی بوو توسعه برسد و جه ترقی دربه باالترين رژوازی بورت قدوت و شد که ثر
، جان در هر ين جرياايش اين شد که با پيدانتيجه . دبشور کشواول هر طبقه 

چنين ف و هم صنااف و اشرت اطبقا، ست گرفترا در دسياسی رت قدرژوازی بو
  .ق دادنيستی سوف بطرد، طبقه بودو ين اکه نماينده را لطنت مطلقه يم سرژ
کليۀ سيله که وين ابه ، را سلطنتیان خاندرت قدو فی اشررت اقدرژوازی بو
د، نموع ممنورا عتی ک زرامالوش افرو ملغی ساخت را عاليه ت طبقازات متياا

را صنفی دان ستارت اقد، صنافیزات امتيااکليه دن بين براز با رژوازی بو. دکرد نابو
ضعيتی ويعنی د، کرد يجازاد را اقابت آ، رينهای هر دو ابه جارژوازی بو. دبرن ميااز 

شته ب هر رنتخااحق د ه خوالخودکس به ن، هر آدر که ورد، جامعه پيش آدر 
م نجاامانع ن آان که فقدزم، سرمايه الاز چيز غير و هيچ شته باشد را داصنعتی 

ع شيوز آغا، ين جهتاز ا. شته ممانعت نمايدن رتعقيب آرا از او ند انتو، ستر اکا
م ين پس عداز است که ع اين موضواسمی م رعالابمنزله زاد، قابت آرسيستم 

به و . آنهاستهای سرمايه وی تسام بسته به عدواجامعه ی عضاوی اتسا
يعنی داران، بالنتيجه سرمايه ، و مؤثر میباشدو قعی رت واسرمايه قد، هوعال
اول حل امرای برزاد قابت آرلی سيستم و. نداجامعه شده اول طبقه ژواها، ربو

رگ در ست که صنايع بزاجتماعی اضع وين تنها ا اير، زمیباشدزم الرگ صنايع بز
ت محو طبقااز پس رژوازی بو. ترقی کنندو آيند د جوونند به امیتون سايه آ

 . دکرد نيز نابورا سياسی آنها رت قدف صنااف و اشرا
هم همان سياست د، در کرل شغاع اجتمااول را در اطبقه رژوازی که بوين هم
يج سيستم نمايندگی وبا ترر را ين کارژوازی ابو. دکرم عالد اخوای برم را مقا
قانونی شناخته و نين امقابل قووات در مساروی بر ن آس سااکه م داد، نجاا

رت پا به صووارممالک در ين سيستم ا. ستار استوزاد اقابت آرصل ن اشد
کسانی ، طهوين سيستم سلطنت مشردر ا. میباشد) ١٩(طهوسلطنت مشر

يعنی فقط ، معينی سرمايه باشندار ند که صاحب مقددن دارکرب نتخااحق 
د خون نمايندگارژوا بون کنندگاب نتخااين ا. کنندب نتخاانند نماينده امیتورژواها بو
کنند ع متنات اضع ماليااز وند که رداحق ن چون ين نمايندگاو اتعيين مینمايند را 

 )٢٠(ندورمیآر سر کارژوازی بر سيله يک حکومت بووباين 
. دادتوسعه رژوازی نسبت بوهمان به را يا رلتاوجا پردر همه صنعتی ب نقال، اثالثاً
تر میگشت دياها زلتروپررۀ شما، تمندتر میشدوثررژوازی نسبت که بوهمان به 
هم سرمايه و گماشته میشوند ر  سرمايه بکافقط بوسيلهها لتروکه پرا يرز
با ان گررعده کاد ياازدبالنتيجه رد، گمار بکاها را لتروکه پررود مید ياازدبه رو قتی و
ها را لتروپررژواها و صنعتی بوب نقالا). ٢١(میباشدم قدهم قيقاً دسرمايه د ياازد
جه وترين آنها به بهرگ در صنايع بزن که جريارگ، بزهای شهرل در عين حادر 
را در عظيم های ه دينکه توابوسيله زد و جمع میسا، دور هم ستاپذير م نجاا

ن آنها نشاد به خوها را لتروپررت قدورد، میآدهم گرک يک قطعه کوچک خاروی 



 

های ماشين ر نقدد هماصنعتی کامل شوب نقالاين اچه ، هر هوبه عال. دهدمی
اع ختردهد، امیق پيش به نيستی سواز بيش را ستی ر دکه کای، جديد

ل قل تنزابه حدرا گر رکاد ستمزرگ دصنايع بزهم نسبت ن بهماو میشوند 
يک از باين ترتيب . گرداندتحمل ناپذير میان را گررضع کاوبالنتيجه دهد و می
، لتاياوپرون فزرت روزاثر قددر ايگر ف دطرون و از فزدن روزاضی بورانتيجه ناف در طر
 .    ده میشوده آماين طبقاجتماعی بدست ب انقالا

  
 ؟ستاه دصنعتی چه بوب نقالی ا نتايج بعد- ال دوازدهمسئو
سائلی ، ويگرهای دماشين ر و بوسيله ساختن ماشين بخارگ  صنايع بز- ابجو
، ستزم اکم الرج با مخاو کوتاه ن مادر زبيحد توليد صنعتی د ياای ازدکه بررا 
ين اثر ودی در ابزد، بورگ ع بزين صنايوری اکه نتيجه ضرزاد قابت آر. دنمود يجاا

دارها سرمايه دی از يازعده . گرفتد سختی بخور بسيارت صو، سهولت توليد
ان ميزاز توليد ان مانی ميزک زندو در اند دکرب صنايع پرتاف بطرن را شادخو
وش ساخته شده به فرت ين گشت که محصوالانتيجه . تر شدونفزف امصر

تعطيل رها را شدند کار محبوها خانه ر کا،تی پيش آمدرتجاان يک بحرو نرسيد 
، نددفتاردن اخون ناان از گررکا، و شکست شدندها ورخانه رکان صاحبا، کنند
وش ضافی به فرت امحصوالی چنداز بعد . شدهویدا جا در همه گترين بدبختی ربز
يج ربه تدد، و ضافه شدها استمز، دنددکرر به کاوع ه شررباها دوخانه رکاو سيد ر
ل طود يازضع وين الی ، وفتد ربه بهبورو نسبت به سابق ت معامالرت و اضع تجو

ی جديدان يک بحرو توليد شد ف مصران ميزاز تر ديات زمحصوالز هم باو نکشيد 
ز آغااز باين ترتيب . گشتا يدد، هوطی مینمورا سابق ن جرياهمان ه ربادوکه 
و نی اوافرهای هدوربين ً ئماداضعيت صنايع و)  مترجم-زهمنون قر(ن ين قرا

هر که ان يک بحر)٢٢(لساهفت پنج تا هر تقريباً د و نمون نوساان بحرهای هدور
ای گترين خطر برربا بزو نقالبی عمومی ت ابا تحريکاان، گرربا فالکت عظيم کار با

 .دمیکرر ظهود، ه بوهمراه دضعيت موجووکليه 
  

 توليد پی يکديگردر لياً ائی که متوانهاين بحر از ا- دهمسيزال سئو
 دد؟حاصل میگرای چه نتيجه ، میشوند

يش اموجب پيدد، ليه تکامل خواوحل امردر آنکه رگ با صنايع بز، الً او- ابجو
و ست اه دکرا نمو پيدو شد زاد رقابت آرثر ن در اآد خووز مر، ايددگرزاد قابت آر
يع صناای براد، فراتوليد صنعتی بدست ادارۀ کلی ر بطوزاد، و قابت آرين ن اکنوا

اهد محققاً گسيخته خود و شده که بايد گيسخته شوی بندی پالۀ به منزر مذکو
ه شوند فقط با بی ادارکنونی س ساامانی که برزتا رگ، صنايع بز. شد

د نند خوامیتو، میشوندار تکرل ساهفت به ل ساهفت عمومی که های نظمی
  . نماينداری نگهدرا 
نه فقط ن، ثر آو در ا میکند تهديدن را تمدس سار اباها هر ين بی نظمیا
ق شکستگی سوورنيز به رژواها بودی از يازبلکه عده ، فتدامیبه فالکت يا رلتاوپر
 و -ددگروم بکلی معدرگ که يا بايد صنايع بزد ين میشوانتيجه . ه میشوندداد
م مستلزرگ، ين صنايع بزرت، اين صواغير دريا  و -ستامر مطلقاً غيرممکن اين ا

که ادی فراآنجا توليد صنعتی بدست در ست که اجتماعی اد جدين مازيک سا



 

، از روی جامعهم توليد بوسيله عموکليۀ بلکه ، قابت کنند نباشدهم رنسبت به 
  )٢٣(ده شوادارعمومی ت حتياجااطبقو نقشه ثابت 

خواهد ممکن رگ ين صنايع بزسيلۀ اکه بو، توسعه بيحد توليدرگ و صنايع بز، ثانياً
رد موت کليه محصوالن از آدر که زد پذير میسان مکاع را اتماجاز اضعی ، وشد
ر بکاو تکميل رت قد، جامعهی عضااز اکه بهر يک د توليد شوری ندگی بقدج زحتياا
از صی اخوهمان باين ترتيب کامالً . ده شوقتش دادلياا و قوم تمازادانۀ ختن آاندا

د يجارا اتی راتجانهای بحرو فقط فالکت وزی مرع اجتمادر اکه رگ صنايع بز
بين ور را از فالکت آنهای نوساو ين فقر ايگر دجتماعی ن امازيک سادر میکنند 

ير ثابت ع زموضوح دو ضول وکمادر ين ترتيب ابقسمی که به د، براهند خو
 :دمیشو

جتماعی ن امازساجۀ ين معايب فقط متوکليۀ ابه بعد مسئوليت ن کنوـ از هم ا١
 .ارداعی تناسب ندجتماضع ويگر با دست که اکنونی 

نوين ن مازبوسيله يک ساها بدبختیدن کليۀ کرد نابوای برزم سائل الوـ ٢
 .ست میباشددر دجتماعی ا

  
 ؟بايد باشدع جتماعی چه نوانوين ن مازين سا ا- ردهمچهاال سئو
ر بطورا توليد های شته م رتماو صنايع ، ادارۀ چيزاز همه قبل ن مازين سا ا- ابجو

بدست ا آنر، هدکررج خا، ندورزقابت میهم ر که نسبت به ادیفراست از دکلی 
اخلۀ کليۀ با مدو طبق نقشه عمومی و که بنفع عمومی رد جامعه میسپام عمو
همگان کت رمشاو مرتفع میکند را قابت ن رمازين ساا. ده شوادارجامعه ی عضاا

کيت مالم مستلزاد، فراصنايع بوسيله ادارۀ آنجائيکه از . مینشاندن آی بجارا 
اد فرسيلۀ اصنايع بودن ه کراز ادارغير ی يگردچيز هم قابت ، و رستخصوصی  ا

ادی نفراه خصوصی را از ادارين جهت مالکيت ، از اصاحب سرمايه نمیباشد
بين از بايد خصوصی مالکيت . دنموا مجزا و جدان قابت نمیتوو از رصنايع 

ت سيم کليه محصوالتقو سائل توليد از وه عمومی دستفااحق د و شته شودابر
. ددگرن جانشين آوت ثراک شترل اصواخالصه ر يا بطو، و فق نظر عمومیاطبق تو

نتيجه تکامل صنايع در که را جتماعی ن امازتغيير شکل کليه سااهيم گر بخوا
رت عبان آن مشخصترين بياو کوتاهترين ، کنيمن خالصه بيار بطود میشود يجاا
صلی ی اعارا ادمر اين ها اکمونيست رو ن ي از ا-خصوصی مالکيت ء لغا ا-ازست ا

 .نداه ار دادقرد مهم خوی تقاضاو 
  

 )٢۴( د؟ين ممکن بواز اپيش خصوصی مالکيت ء لغاا آيا -دهمپانزال سئو
، بط مالکيتن روابر شدو زير و هر زجتماعی ن امازسادر تغيير ، هر  نه- ابجو

بط سابق مالکيت رواا که بد جديد توليد بوای يش قواپيدوری ه نتيجه ضرهموار
. ستاآمده د بهمين ترتيب بوجود نيز خوخصوصی مالکيت . ستاه دادفق نمی و
در سطی ون وخر قردر اواشت بلکه اندد جوخصوصی هميشه وکه مالکيت ا يرز
تحت سلطه د و توليد بوز طری در  که طريقه جديد-ستیديش صنايع اثر پيدا

بط مالکيت سابق د از رواخوو ت نمیگرفار مالکيت صنفی قردال و سيستم فئو
 -) ٢۵(آمدد بوجوخصوصی يعنی مالکيت ، جديد مالکيتز  يک طر-دشده بود يجاا
ز طررگ، هيچ مرحله نخستين تکامل صنايع  بزو در ستی دصنايع ای لی برو

مانی که زسااز يگر غيردجتماعی ن امازساخصوصی و هيچ مالکيت از مالکيت غير



 

ان مانی که ميززتا . ممکن نمیشد، باشدار ستوخصوصی امالکيت س ساابر
اری هم مقد، عمومیت حتياجای اه بر تکافووکه عالد نشود يار زتوليد آنقد

جديد توليد ای تهيه قوو تربيت و جتماعی وت اثردن باال برای ضافی برل امحصو
ع جتمااسائل توليد وحاکمه صاحب کليه طبقۀ ست که يک زم اال، باقی بماند

بسته ت واين طبقاايش اچگونگی پيد. بماندر فقير تحت فشايک طبقه و باشد 
ما ای برد، بوورزی کشاد قتصاوابستۀ اسطی که ون وقر. ستاتکامل توليد رجۀ بد
ــ صنفی ران کادستااسطی ون وخر قرهای اواشهرورد، آف را سرو ) ٢۶(بباار
ان رگرکاو ستی دصنايع ن هفدهم قرد، کرد يجاد را امزور و روزپيشه ان گررکا

را يا رلتاوپررگ و بزداران خانه رکازدهم نون باالخره قررا و ) جنسا(ستی دصنايع 
تکميل ر سائل توليد آنقدوقت ن هيچ وست که تاکنواشن روين  ا-وردآد بوجو

خصوصی مالکيت و توليد کند ل کافی محصوای همه به اندازۀ که برد نشده بو
ثر تکامل صنايع در اکه ن کنوالی  و.دقفل شده بوو پابند لۀ توليد بمنزای قوای بر
ن مانی نظير آن در هيچ زکه تاکنو، نیاتوليد به ميزای قوها و الً سرمايه رگ، اوبز
ن مارا در زتوليد ای با آنها قوان سائلی که به توو وگشته د يجاد ايده نشده بود

ست در دتوليد ای ين قواثانياً ، ستاست د در دضافه نموابی نهايت هی کوتا
لحظه هر ه دتورگ بزهای سته ل دعين حاو در جمع شده رژوا بوودی معدعده 

رژواها بویۀ سرماد ياازدبه نسبت ن ضعيت آناو ومیآيند در لتر وپررت بيشتر به صو
عظيم توليد که به سهولت ای ين قواثالثاً . ددطاقت فرساتر میگرو تر رفالکت با

شده رج ئی خارژوابوصی و خصومالکيت رت قدود حدری از ست به قدد اياازدقابل 
ن کنوا.  وردپيش میآر فشازور و با أم ختالالتی تواجتماعی انظم در لحظه هر که 
 .ستاشده زم الحتمًا بلکه ، نه فقط ممکنخصوصی مالکيت ء لغار الين باای اوبر
  

صلح جويانه های ه خصوصی از رامالکيت ء لغاا آيا - دهمشانزال سئو
 )٢٧(د؟بواهد ممکن خو

د گيررت يق صلح جويانه صوه طرمر باين م انجااست که م اعمورزوی ن آي ا- ابجو
ه حل راين اکه مانع د بواهند آخرين کسانی خوها کمونيست ، شکون بدو 

مينه نه فقط زين ت در اتشبثاکليۀ نند که دابخوبی میها کمونيست. شوند
که هستند بخوبی متوجه ن آنا. بخش میباشدن يازبلکه حتی ، بیفايده

نتيجۀ جا ن و در همه مادر هر زبلکه د، نمیگيرم نجاابميل و قصد ت از روی البانقا
ت يا کليه طبقاب و يک حزو رهبری ه ارادبا هيچوجه ست که به اضاعی وری اوضر
در يا تقريباً رلتاومیبينند که تکامل پرها کمونيست.  اردتباطی ندارجتماعی ا

باين ترتيب و ست اشته شده اگذر ير فشازور در زبه کمک ن ممالک متمدم تما
فعاليت از برا اقوم با تماهم مخالفين آنها د خوف طرب از نقالايش اپيدای بر

يک ی بسو، شته شدهاگذر يا که تحت فشارلتاوين طريق پراگر به ا. دمیشو
ن منافع آن از بازه با وزمراکه ر نطوها هماما کمونيستد، ه شوق دادسوب نقالا

 .دکراهيم خوع فادبا عمل وز آنر، میکنيمع فادطبقه 
  

به يک ضربه ممکن خصوصی مالکيت دن بين براز  آيا - ال هفدهمسئو
  د؟ بواهد خو
ای نی که براتوليد کنونی به ميزای قودن کرد يازليل که همان دبه ،  نه- ابجو
به . دبواهد میباشد به يک ضربه ممکن نخوزم کی الاشتراسيستم د يجاا



 

اهد داد و خوم نجاايجاً رتدات جامعه موجود را ا تغييريرلتاوپرب نقالاحتمال قوی ، ا
سايل وکه د، بين ببرخصوصی را از نست مالکيت اتواهد تی خورصون در آاز پس 

  .شده باشدد يجااين عمل م انجاای ابرزم الان توليد به ميز
 

 ؟د گرفتاهچه سير تکاملی پيش خوب نقالاين  ا- ال هيجدهمسئو
و ) ٢٨(سیاموکرد چيز يک سيستم حکومت از همهقبل ب نقالاين  ا- ابجو

اهد خود بوجورا يا رلتاوئی پروا فرمانر-مستقيم يا غيرمستقيمر  بطو-نبوسيله آ
را کثريت جامعه ايا رلتاوپرن کنوهم اکه ن نگلستادر ائی واين فرمانرد ايجاا. وردآ

کثريت اکه ن، آلماو نسه افرو در . دبواهد مستقيم خور بطودهد، تشکيل می
طبقه متوسط و کوچک ورزان کشااز چنين هم بلکه ها، لتروپراز نه تنها ملت 

هستند و در يا رلتاوپرطبقۀ به ل خول دحاوز در مراه زينها تاو است اتشکيل شده 
رو ين و از ايا تبعيت میکنند رلتاوپراز پيش از بيش د سياسی خوت کليه تمايال

هم شايد . دبواهد يرمستقيم خوغر بطو، يا به پيوندندرلتاوپرهای عاادند به رمجبو
که قطعاً ی ه ثانورزيا به قيمت يک مبارلتاوئی پروايش غيرمستقيم فرمانراين پيدا

سی بالفاصله اموکردگاه هر. دشوم تما، يافتاهد يا خاتمه خورلتاوپروزی به پير
خصوصی که مالکيت ، تیرامقردن پيش برای از برای سيلهويش مانند اپيداز پس 

رد تأمين مینمايد مورا يا رلتاوندگانی پردهد و زمیار مستقيم قرحمله رد مورا 
هم که ری بطو. دبواهد يا بی فايده خورلتاوپرای بکلی برد، نگيرار ه قردستفاا
ر مذکورات ساسیترين مقر، اه بدست میآيددبط موجووری روانتايج ضرن از کنوا

 ) ٢٩:(ير میباشدح زبه شر
تهای هنگفت ماليای، تصاعدتهای بوسيله مالياخصوصی مالکيت دن کرود محدـ  ١

های قرضه )  غيرهو ه ادر زاد بر-ادربر(ثت غيرمستقيم دن ورابين برارث، از بر 
 .غيرهری و جباا
ه ن راصاحباداران، خانه رکا، عیروضی مزارامالکين از يجی مالکيت رسلب تدـ ٢

قسمتی و لتی دوقابت صنايع ری بوسيله نی قسمتراکشتیط خطوهن و آهای 
 )٣٠(بوسيله آسينيارت خت خساداپردر ازای 

 .کثريت ملتاعليه ن ياغيا، و مملکتاز کليه مهاجرين ال مواتوقيف ـ  ٣
در تا ها، گاه رکاها و خانه رکا، ملیارع مزها در لترويا شغل پرر کادن مرتب کرـ  ۴
شوند ر مجبوداران خانه رکادد و فع گرمرتان گررکاد خون قابت ميا؛ رين عملاثر ا

 .خت نمايندداست پراه دلت باال بردوکه دی را ستمزهمان د
خصوصی مانيکه مالکيت زتا ر به کار جباامقابل ع در جتمااد افرم اعمووی تساـ  ۵

ای صنعتی مخصوصاً برهای تشارتشکيل . دشته شودابين براز به کلی 
  .ورزیکشا
لت بوسيله يک بانک ملی با دوست ل در دپورت جاتها و تمرکز سيستم قرضه ـ ۶

 .ارانبانکدها و کليه بانک دن بين برو از لتی دوسرمايه 
قابل کشت ها، کشتیهنها و ه آها، راگاه رکا، ملیهای خانه ريش کاافزـ ا٧

ند به اقابل کشت شده ن ضی که تاکنواز اراقسمتی د بهبوو ضی اراکليه دن نمو
 .مینمايدد ياد را زخور ختيااتحت ان گررکاو ها نسبتی که ملت سرمايه 

که ای لحظهاز ملت ج به خرو ملی ت مؤسسان در کادتربيت کليه کوو تعليم ـ ٨
 )٣١(نباشددر ماری به پرستاج محتا



 

ان مندرکاک سکونت مشترای ملی برک مالرگ در ابزن های ساختماد يجاـ ا٩
که کليه ری بطو،  میکنندرصنايع کادر يا ورزی کشادر آنهائی که از عم التی دو
نقايص يک و معايب هيچوجه به و شته د داخورا تی ی و دهاندگی شهری زياامز

 .نباشدرا دارا يک هر طرفی 
 .ندابد ساخته شده و ئی که ناسالم هامحله زل و منادن کليۀ کراب خرـ ١٠
 .غيرقانونیو قانونی ل طفاای اثت بروراحق وی تسااری برقرـ ١١
 .ست ملتدر دنقل و حمل ای  قومتمرکز تماـ ١٢

آنها از يک هر لی و. پذير نيستندم نجااه ربه يکبااد ين موم است که تماا بديهی 
خصوصی لين حمله عليه مالکيت اوآنکه از پس . وردمیآد ه خوهمرابه ی را يگرد
تمامی ارد و جلوتر بگذم لحظه قدهر شد که اهد خور يا مجبورلتاوپرد، گيرم نجاا

لت تمرکز دوست را در دستد  دادو-نقلو صنايع حمل ورزی،  کشا-هاسرمايه 
ر ثر کار در اتوليد کشوای که قور قد، و هر سترات همين اين مقرهدف ا. دهد
نتايج و شد اهد پذير خون مکات اين تصميماانسبت ن بهما، نی يابدوفزايا رلتاوپر

  .اهد دادتوسعه خود را متمرکز خو
ست در دستد و همه دادوتمامی توليد ها، ايه قت که کليه سرمهر و باالخره 

بی فايده ل پو، فتاهد ربين خود از خودی بخوخصوصی مالکيت ، ملت تمرکز يابد
، يافتاهند تغيير خوی به حددم مرو شد اهد خوی توليد به حدو گشت اهد خو

  .ودبين براز ند اقديمی میتوت جتماعات امعاشرداب که حتی آخرين آ
  

م نجااحد ر وايک کشوب در نقالاين است که اا ممکن  آي- زدهمنوال سئو
   )٣٢(د؟ شو
ن متمدهای مخصوصاً ملتو مين های روی زملت رگ همه صنايع بز،  نه- ابجو
ملت با هر ست که اه دمتصل نموهم به ری جهانی بطوزارهای باد يجاابوسيله را 
 .میکندا بستگی پيد، يگر پيش آيددملت ن ميادر قايعی که و

تا ن، متمدرهای کشوم عمورا در جتماعی اتکامل رگ،  صنايع بز-يگر دفطر از 
يا رلتاوپررژوازی و بورها، ين کشودر کليۀ اکه ری ست بطواه دنمووی مسای حد
ه دورقطعی رزۀ مبا، طبقهدو ين ابين رزۀ مباهستند و جتماعی اصلی اطبقه دو 

بلکه ، ی نيستملب نقالاکمونيستی تنها يک ب نقالو اينراز ا. کنونی میباشد
 -  آمريکا-ننگلستادر اقالً ايعنی ن، ممالک متمدم تمادر ست که انقالبی ا
ين از ايک ب در هر نقالاين ا. گرفتاهد خورت حد صون وامان در ز آلما-نسهافر

ای  قو-بيشتروت  ثر-صنايع کامل ترری دارای ممالک به نسبت آنکه يک کشو
بدین ترتيب این انقالب . دنمواهد  خوتر پيشرفتهستهتر باشد تندتر يا آديازتوليد 

در آلمان به آهسته ترین و سخت ترین وجه، در انگلستان به تندترین و آسانترین 
مين زيک سرا لذو ست انيائی ب دنقالايک ب نقالاين ا. راه انجام پذیر خواهد بود

  .يافتاهد خوم نجاانيائی نيز د
  

 د؟بواهد خوچه خصوصی قطعی مالکيت ء لغاا نتايج -بيستمال سئو
 -نقلو سائل حمل  و-توليدای قوی کليهع، جتمااين که انتيجه  در - ابجو
طبق رج، و خصوصی خاداران ست سرمايهت را از دتقسيم محصوالو ستد دادو

ب يجان را اآع جتماانی ت همگاحتياجاو اه دسايل موجووعمومی که نقشۀ 
صنايع ن به جرياهنوز ن کنواکه ی چيز نتايج بداز هر قبل ، ه کندادارمینمايد 



 

که ای منهداتوليد پررود، بين میانها از بحر. شداهد مرتفع خودارد، بستگی رگ بز
، از ستاترين علل بدبختی یقواز يکی و ضافی اکنونی يک توليد ع جتماای ابر
 .ده شودادبايد خيلی بيشترتوسعه د و کراهد ين به بعد کفايت نخوا

فوری احتياجات فع ره بر وعال، کندد يجااينک بدبختی ی ابه جا، ضافیاتوليد 
اجتماع، احتياجات عموم را نيز رفع خواهد نمود و احتياجات نوین و همچنين 

ط شرلۀ ضافی به منزاتوليد . وردآاهد خود بوجوت را حتياجاوسائل رفع آن ا
ر بدون توليد اضافی غيرممکن مذکوهای پيشرفتو ست انوين های پيشرفت
فعه مانند سابق باعث هر دآنکه ون بدفی این پيشرفتها را توليد اضا. خواهد بود

قيد رگ از آنکه صنايع بزاز پس . وردآاهد خود بوجو، جتماعی شوندانظم ل ختالا
وزی مرايافت که صنايع اهند توسعه خوای ه ازنداشوند به زاد آخصوصی مالکيت 

کوچک بنظر وزی مراصنايع ل قبادر ستی دنسبت که صنايع همان به ، آنهال قبادر 
، عمومیت حتياجاافع ای ربر، ين توسعه صنايعا. دبواهد خواهميت بی ، میآيد
ورزی ترتيب کشاهمين به . شتاگذاهد خور ختيات در امحصوال، کافیان به ميز

نسته اخيلی کوچک نتوت تقسيماخصوصی و مالکيت ر ير فشان در زکه تاکنو
کامالً نوينی رت صود، ند شوعلمی بهره مت ترقياو يافته م نجات اصالحااز است ا

اهد خوع جتمار اختيات در اکامالً کافی محصوالار مقدو گرفت اهد خود به خو
آنکه ای بر. دبواهد خول کافی محصوان به تهيه ميزدر باين ترتيب جامعه قا. اردگذ

تقسيم دد،ه گروردبرآاد فراکليه ت حتياجااکه د شوم نجای اتنظيم تقسيم بنحو
ين تقسيم ا. دبواهد ئد خو، زاباشندد متضاهم نسبت به جامعه به طبقاتی که 

اهد تحمل ناپذير خوو جتماعی غيرقابل تطبيق ابلکه با نظم نوين ، ئدزانه فقط 
کنونی بکلی ز به طرر تقسيم کاو میباشد ر نتيجه تقسيم کات طبقاد جوو. شد
ان زبه ميورزی کشاو توليد صنعتی ن سانيدای رکه برا ير ز-فتاهد ربين خواز 
 .دکراهد مکانيکی تکافو نخوو سائل صنعتی وتنها ق، فو

نسبت تکامل همان ند بايد به ازندامیر به کارا سائل وين اقابليت کسانی که 
از پس ن هجدهم ستی قردصنايع ان گررکاورزان و که کشار نطوهما. يافته باشد
و ند دادتغيير د را ندگی خوز زبه کلی طر، کشيده شدندرگ صنايع بزف آنکه بطر

م نی بوسيله عموهمگاطريق « توليد همان به ، شدندی جديدن مادصوالً مرا
ب يجای را ايگرص دشخاابه کلی د، نتيجه میشون آاز تکامل توليد که و جامعه» 

دم مانی مانند مردکی توليد بوسيله مراشتردن اه کرادار. دکراهد خود يجاو ا
ن آر ختيااتحت ، بسته میباشندواحد توليد واشته ربه يک ن يکيشاهر که وز، مرا

فقط ن يکيشاهر مانی که ديعنی مر، میشوندر ستثمان ابوسيله آهستند و 
ه دتکميل نمود يگر خوادهای دستعدر ابه ضرد را طبيعی خوادهای ستعداز ايکی 

پذير ن مکا،امیشناسندرا کلی و یا رشته ای از یک رشته توليد شته رتنها يک و 
شخاصی اچنين از نند ايگر نمیتوده وزمراصنايع ن کنوهم احتی . دبواهد نخو
ع جتمااطبق نقشه بدست تمامی و کی اشترر اصنايعی که بطو. ه نماينددستفاا

از همه شخصی آنها ادهای ستعدامیکند که ب يجارا امانی دمر، ه شوندادار
ر تقسيم کا. کليه سيستم توليد باشنددرک به در قاو . تکامل يافته باشدت جها
رس بوز سفته بارا می رچهاو گر رکارا سومی ش و کفارا می را زارع و دويکی که 

د به کلی نابو، ه شدهدبين برها از ثر ماشينی در اتا حدن کنو، و هم امیکند
نند خيلی ابتون نااگشت که جواهد خون سيله آوتربيت و تعليم . شداهد خو

ثر در اکه اهد داد،  خوبه آنها موقعيت، و بشناسندرا ستگاه توليد دسريع کليه 



 

يگر دشته ربه ای شتهاز رمرتباً د، جامعه يا تمايل شخصی خوت حتياجاب ايجاا
که تقسيم را يک جانبی ت خصوصيا، تربيتو ين تعليم ا. دهندتوليد تغيير شغل 

جتماعی ابدين ترتيب . دبراهد خون ميا، از کس تحميل میکندهر کنونی به ر کا
که اهد داد نائی خواتود خواد فرابه کليه د، وه شادارکمونيستی ز که بطر

ر به کات جهام تما، در تکامل میيابدت کليه جهاد را که در تی خوادهای ذاستعدا
ی که جامعهری بطو. فتاهد ربين خوت مختلفه از طبقاوم مر لزاين ابا . ندازندا

يک د يجاايگر ف دطرو از تحمل نمیکند ت را طبقای بقاف يک طراز کمونيستی 
بدست را طبقاتی ت ختالفااين دن ابين برای از برزم سائل الد وخو، چنين جامعه

ترتيب ن ه نيز بهماو دبين شهر د که تضاد نتيجه میشوع ين موضواز ا. اهد دادخو
ع صنايع بدست يک نوورزی و ه کشادی ادارقتصاابدالئل کامالً . فتاهد ربين خواز 
ع جتماوری اضرو تمی يط حاشراز يکی ، طبقه مختلفی دو به جادم مر

هم به و عی رومزهای مينورزان در زه کشاوگردن پخش کر. ستاکمونيستی 
ست که تنها بر اضعيتی رگ، وبزهای شهردر صنعتی ان گررکاهای ستهدن دفشر
گونه تکامل ای هربر، و ستتطبيق اصنايع قابل ورزی و کشافتۀ تکامل نياحلۀ مر
 . دمیشوس حساابخوبی ن کنو اهمين مانع دد و امیگرب مانعی محسوی بعد

توليد طبق نقشه ای کليه قواز ينکه ای اجامعه براد فرم اعموک مشتر همکاری 
بين د، از ه شووردبرآت همه حتياجااکه ای جهرتکامل توليد بد، ه نماينددستفاا
د؛ از فع شورآنها ر به ضران و يگرعليرغم ديکی ت حتياجان اآدر ضعيتی که وفتن ر

ادهای ستعداطرفی همه تکامل ، آنهات ختالفات و ا کليه طبقاقطعیدن بين بر
بوسيله تربيت صنعتی ر، کنونی تقسيم کاز طردن بين براز با ع جتمااد افرم اعمو
ئی که بدست هاخوشی م از عمورداری بوسيله برخو، تعويض مشاغلسيلۀ بو

دن بربين از نتايج همه ينها ، اهو دشهر دن بوسيله يکی کرد و تهيه میشوهمه 
  .مالکيت شخصی میباشند

  
ی ه چه تأثيرادخانودر جتماعی کمونيستی ا نظم - يکموبيست ال سئو
 ؟شتاهد داخو
ط تبااربکلی به يک د و زن را يعنی مر، جنسدو بين ط تباارين نظم  ا- ابجو

هيچگونه حق ع جتماو اشحص میباشد و بدط خصوصی که فقط مربوو شخصی 
مر به توسط نظم اين ا. زدمیسال مبد، شتاهد دانخون آای در خلهامد

بين خصوصی را از ست که مالکيت اين نظم ا اير، زستاپذير م نجااکمونيستی 
، ناشوئی کنونیزصل دو اسيله وباين و تربيت میکند هم با ل را طفاد و امیبر

ثر مالکيت در اکه را » درمار و پدل از طفاا«و »  دمرزن از يعنی تبعيت «
اب کليۀ ضمن توضيح باال جو. دبراهد بين خو، از ستاآمده د بوجوخصوصی

ن در نادن زکی بواشترص اخصودر خالقی اخيلی ار پولدن ين آقايادهای افريا
 .ستاه شده ، دادکمونيستیجامعۀ 

کی اشترامعنی م به تمان نام زست که تمارژوازی ابومعۀ جادر ين ، احقيقتدر 
ء لی فحشاد دارد، وجووملی کار بطوء فحشارت به صووز مرامر اين هستند و ا

پس . فتاهد ربين خون از با آو میباشد خصوصی مالکيت ل صوامتکی به د خو
از بکلی ا بلکه آنردهد، مه نمیهيچوجه ادابه ء را فحشا، کمونيستین مازسا

  .دبراهد بين خو
  



 

چه د موجوهای کمونيستی با مليت ن ماز سا- و دومبيست ال سئو
 )٣٣( ؟شتاهد داخوری فتار
زادی آرژوازی، ثر تکامل بون در اکنوها هم املی ملتت ختالفاو ائی ا جد-اب جو
ندگی متناسب با زيط اشرو صنعتی ت تشابه محصوال، جهانیزارهای بارت، تجا
مر بيشتر کمک اين در ايا نيز رلتاوحکومت پر. ندروبين میاز چه بيشتر ن هر آ

 از شرایط اوليه آزادی ن دنيا، یکیمتحد ممالک متمدام قداست کم د. دکراهد خو
بين از يگر د دبه توسط فردی فرر ستثماپرولتاریا خواهد بود، بهمان نسبت که ا

نۀ شمنادضع و. فتاهد ربين خواز يگر نيز دبه توسط ملت ها ملتر ستثماود، ابر
محو ، ملتهر خل ت در داطبقاتضاد فتن ربين از ثر ، در انسبت به يکديگرها ملت 
 )٣۴.(شداهد خو
  

چه د موجواهب کمونيستی با مذن ماز سا-مسوو بيست ال سئو
 )٣۵(؟شتاهد داخوری فتار
و کليه عقايد ن، نسادی اقتصااندگی زبط رواينکه با تغيير ن ا آيا فهميد- ابجو
... ؟ستی ابيشترر بغوج محتا، نيز تغيير میکندان او جدوخالصه ر يا بطور و فکاا
مسيح هب مذاز قديم نيز ب اهمذ، فتربين میاز قديم ی نيادمانی که ز

ر فکااتحت تأثير ن هجدهم قردر مسيح هب مانی که مذز. ندردشکست خو
ر گرفتان، مان زنقالبی آرژوازی اعليه بودال جامعه فئو؛ گرفتار قری شنتررو
فقط هب مذان و جدزادی وآاز صلی د امقصو. دبوگ مرو ندگی زه رزمبا

کمونيستی به منزله ب نقالا. دبوان جدوصفحه در » زادقابت آريی وا«فرمانر
ين اتعجب نيست که ی  جا-ستابطه با مالکيت قديمی راساسیترين قطع ا
ساسی قطع ر اعقايد قديمی نيز بطوکليۀ با د سير تکاملی خون جرياب در نقالا
  .بطه نمايدرا
  

ها سوسياليست ها و کمونيست وت  تفا- رمچهاو بيست ال سئو
 ؟چيست

اميده میشوند به سه طبقه تقسيم  کسانی که سوسياليست ن- ابجو
دال و فئوهای جامعه ن بستگااز واست اتشکيل شده اول طبقه : میشوند

يعنی دو، ين و نتيجۀ اجهانی رت تجارگ و ثر صنايع بزدر اکه ) ٣۶(هیشارپد
ين ا. میشوندد بيشتر نابوو هر روز هم ند روبه نيستی میرو بکلی رژوازی، بو

جامعه ن ند که چودارعقيده و  نتيجه میگيرند کنونیع جتماامعايب از طبقه 
ن مرتبه آدو بايد ، ستاه دين معايب بوری از اسابق عاهی شارپددال و فئو
 . دنموار برقررا ستگاه د
هدف ين ی ابه سو، غيرمستقيمر سته مستقيماً يا بطودين دهای اپيشنهام تما

مدردی و هرات هتظاد جوومرتجع با های ين سوسياليست ا. میباشدف معطو
رد موهميشه ير زبدالئل ، يزندريا میرلتاوبدبختی پرای گرمی که برهای شکا

  :شداهند قع خوها واکمونيست حملۀ 
 .کوشش میکنندل مر محاايک م نجاای اآنها برـ ١
ن صاحباو صنفی دان ستا ا-افشرامرتبه حکومت دو کوشش میکنند که ـ ٢

يا ــ مستبد هان شادمت پايعنی حکو، ينهااز انتايج حاصله و ستی دصنايع 
جتماعی ، ايگررت ديا به عباها و کشيش ها و نظامی ــ لتیدوين ر مأمو-دالفئو



 

ان ميزهمان ست کم به دلی وست اکنونی ع جتماامعايب ری از که حقيقتاً عارا 
بوسيله ر، تحت فشاان گررينکه کااميد احتی ن آو در ست ايگر های دعيبدارای 
 .نمايندار  بر قر-نيست، نددگرزاد کمونيستی آن مازسا
با د، کمونيستی شوو نقالبی ايا رلتاوکه پرر باها هر ين طبقه سوسياليست ـ ا٣
ر آشکاد را صلی خوابدين ترتيب مقاصد و يا متحد شده رلتاوعليه پررژوازی بو

 .ندزمیسا
ر چاع دجتمااين وری اثر معايب ضردر اکه ، کنونیع جتماء اعضای دوم از اطبقه

ينها ا. دتشکيل میشو، نداگشته ان نگرع جتمااين ی ابقارۀ باو درده حشت شو
ن را از بسته به آوامعايب و ند ارباقی نگهدوزی را مرجامعۀ اکوشش میکنند که 

ب پر آت صالحاايگر دبرخی و خيريه ر مواآنها از بعضی ر ين منظوای ابرو بين ببرند 
ع، جتمااکلی ن مازساح الصنۀ ابه بهاو میکنند د پيشنهارا جتماعی ب اتاو 

  .نددارنگاه میرا جامعه کنونی س کهنۀ ساهمان ا
ار قرها حمله کمونيست ف ه طرهموارنيز بايد رژوا بوهای ين سوسياليست ا

جامعه و از همان خدمت میکنند ها کمونيست ن شمنادکه آنها به ا ير، زگيرند
  .مینمايندع فاهستند دنش دکرن مصمم به سرنگوها که  کمونيست 

. دتشکيل میشو) ٣٧(هاطه خوومشرهای سوسياليستم از باالخره طبقه سو
ال هجدهم سئور در مذکواد مواز قسمتی ها طريق کمونيستاز همان سته دين ا

ای سطه بران وافقط به عنور مذکواد موای جراند که ارلی عقيده ندوند رستااخورا 
میکنند ر که تصوبل، کمونيستی میباشدع جتماابه وزی مرع اجتمااز اگذشتن 

معايب دن کرد نابوو بدبختی دن بين برای از براد قسمت موای همان جراکه 
 .دبواهد کنونی کافی خوع جتماا
هنوز از که هستند ئی هالتروکلی يا پرر بطوات مکرهای دين سوسياليست ا

طبقه ن يا نمايندگاو ند ارندع طالاکافی ازۀ باندد ئی طبقه خورهايط اشر
ارت مقرو سی اموکردقتی که وکه تا هستند چک کوداران سرمايه

ت همان غلب موضوعا، در استابدست نيآمده ن آاز سوسياليستی منتج 
موقع در هر بايد ها کمونيسترو، ين از ا. میباشندها را دارا کمونيستت تمايال

و کنند ات همکاری مکرهای دين سوسياليستانند با زمیام قداست به دکه 
به و خل نشده رژوازی داخدمت بودر ينها امانی که زا تت ين لحظادر اصوالً ا

  .تعقيب نمايندرا سياست مشترکی ور لمقداحتی ، نداه دحمله نکرها کمونيست
ما بين آنها ت ختالفااف اطرت در امباحثاو همکاری، کت رين مشااست که اضح وا

  .دبراهد بين نخورا از 
  

يگر دسياسی اب حزابا ها کمونيستت  مناسبا- پنجمو بيست ال سئو
 ؟ستاعصر ما چگونه 

، نسهافرن، نگلستادر ا. ستوت اممالک مختلف متفات در ين مناسبا ا- ابجو
ات مکردمختلف اب حزافقط با ها کمونيست، حکومت میکندرژوازی بلژيک که بو

اتها در مکرده ازندهر امنافع اک شتراين احقيقت و در ند دارمنافع مشترکی 
ها کمونيستهدف به هستند، آنها ف  معردسوسياليستی که خوارت مقر
و کنند ع فاديا رلتاومنافع پراز قطعیتر و شنتر روه ازندهر ا يعنی -يکتر شونددنز

در مثالً ؛ شداهند  بيشتر خو-يا بيشتر باشدرلتاوآنها بر پری تکااه ازندهر ا
خيلی ، ستاتشکيل شده ان گررکااز که ) ٣٨(هاتيسترجمعيت چان نگلستاا



 

يک دنزها به کمونيستلها يکارادين   ايا و کوچک داران مايه سراز بيشتر 
 .میباشند

با حزبی ها کمونيست، ستاشده ار سی برقرامکردساسی ن اآمريکا که قانودر 
ه دستفاايا رلتاوبنفع پرن آد و از ببرر به کارژوازی عليه بورا ساسی ن اين قانواکه 
 .دکراهند خومکاری ه» ورزیملی کشان طلباح صالب ايعنی با «حز، نمايد

تنها حزبی ، ستمختلط اخيلی هنوز ينکه د اجووبا ل يکاب رادسويس حزدر 
لها يکارادين ابين . ستور امقدها کمونيستای براو با همکاری ست که ا
 .مترقیتر میباشندی از همه نوو ژ) ٣٩(یتلندت واستجاد

ــ از ست يش ادر پسلطنت مطلقه رژوازی و قطعی بين بوی ه رزه مبازتان آلمادر 
ين انند عليه انمیتو، بر حکومترژوازی تسلط بواز قبل ها آنجائيکه کمونيست

تر رژوازی زودکه کمک کنند تا بود بواهد ين خون در امنافعشا، ه کنندرزطبقه مبا
 .نمايندن ه سرنگوربادوتر زودچه ن را هر نند آابيايد تا بتور کاروی 

ه ايخوزادآرژوازی بوب ه با حزوارها هممقابله حکومتدر بايد ها کمونيست
ر گرفتارژواها » بول زدنهایگود قب باشند که به «خواکامالً مرو کنند همکاری 

قب اعورژوازی ينکه فتح بوص اخصودر سته دين ۀ اکنندل غفااعيد ابه موو نشوند 
ها کمونيستای بررژوازی تنها فايده فتح بو. نکنندور بادارد، يا رلتاوپرای خوشی بر

  :ستاير ار زبه قر
و بالنتيجه عقايد کمونيستی ل صور انتشاو ابحث ع فادمختلفی که زات متياـ ا١

ای بررا ه رزحاضر به مباو محکم طبقۀ يک رت يا به صورلتاوپردن متحد کر
 .زدمیسان آساها کمونيست

ها لتروپررژواها و ه بين بورزحکومت مطلقه مباط سقوروز ينکه ابه ن طميناـ ا٢
ها همان سياست حزبی کمونيست، به بعدروز ين از ا. دشاهد خووع شر

 .حکمفرماسترژوازی ممالک بون در کنواکه د بواهد سياستی خو
 
  
  
  

  زیرنویس ها
  
      Principes de communisme ـ١
ين تعريف در امرحله تخيلی تا مرحله علمی کمونيسم از پيشرفت ی کليهـ ٢
ين رت از اعباکمونيسم يگر  دنکنوا. ده میشون دادنشاکلمۀ کمونيسم ه دسا

همه نمايند که اع ختراجتماعی اجديد ت تشکيالای نيست که يک سيستمی بر
و يا رلتاوپرطبقۀ ئی از رهاتست ره عباوزمرکمونيسم ابلکه ، خوشبخت کندرا 
 ٣يخ رتاد در خولۀ نگلس طی مقاا. يعنی «جنگ طبقاتی»، ئیرهاين ايط اشر
ه  » نيز بKarl Heinzenينتس  رل هاکاها و «کمونيستان  تحت عنو١٨٤٧مبر انو

ينکه از اتست رعباری مرحله تئوکمونيسم در «: نظر می نمايدر ظهااهمين طريق 
و ست ن اجريارژوازی در بوو يا رلتاوکه بين پر، جنگ طبقاتیرا در يا رلتاوضعيت پرو

  ».تصوير نمايدو تعبير فکر عالم را در يا رلتاوئی پررهايط اچنين شرهم 
مشابه های جاو در ينجا در است ما ا» نوشته ر«کار، کاوی نيری نگلس بجاـ ا٣
ح صطالا» رکاوی کسيستی «نيررتکميل شده ماری نظر تئوب، از ين کتاايگر د



 

سرمايه» تأليف دی و مزر «کاب کتادر نگلس د به مقدمۀ اشوع جور. (می کنيم
 )کسرما
ضعيت ، همان ويح میکندتشرداری را سرمايه مرحلۀ اول نگلس اجا که ـ هر ۴

داری ثر تکامل سرمايه در البته ا. داردنظر زاد را در قابت آربا داری سرمايه
های ئی سرمايهوا فرمانر-هاستا تر-ها سنديکا-هاتل ريش کااپيد(ری نحصاا

رت قابت قدرلک امعذ. ستابسته شده ر فسازاد، اقابت آدن رگره ب) غيرهو مالی 
پيش از بيش داران، جهانی سرمايه صاد قتاين امن در دا«ملی» ر نحصاهای ا

ر فسااقابت ر«ی يانهااز زيا بهيچوجه رلتاوپرای ين جهت براز ا. ددشديد میگر
 .دگسيخته» کاسته نمی شو

 .ستا» نوشته زدهمنون «قر، »وزمرا«ی نگلس بجاـ ا۵
ص خصودر کمونيست ب حزبيانيۀ نگلس به اشتی که د به یادداشوع جوـ ر۶
، شتهد داجووطبقاتی ع جتمااز اليه که قبل اوکمونيسم ت  طبقاونبدع جتماا

 .ستانوشته 
 Manufactureـ ٧
عامل ص خصودر ) د سو- بها-دمز(ب کتادر کس رمات به نشرياد شوع جوـ ر٨
  .هدمیار تحت تأثير قرر را کاو نيری جتماعی» که بهاايخی» يا «ر«تا
بايد چنين ناميده ، نظر بگيريمع ارزش در موضورا در کس رماری تئوم گر مفهوـ ا٩

ارزش ضافه اسايل توليد به ويعنی ، ستاکم اکاال متردر شی که ارز: دشو
 .ستاکم ساخته اين کاال مترد در اخور نتيجه کادر گر رکه کای جديد
 Esclaveـ ١٠
سرتاسر ممالک متحده آمريکا ملغی در ) Eslavage( گی د بر١٨٦٢ل ساـ در ١١

ين اخير نيز احی انو، در بر ممالک جنوبیل ک شماممالوزی پيراز پس و شد 
  . عملی گشتع موضو
 Srefـ ١٢
 . ملغی شد١٨٦١ل سادر ) Servage(عايا دن رمايملک بوع سيه موضوـ در رو١٣
و مين خريد روی زبه و ند دمين بوزبسته واعايائی می گفتند که ربه فها سرـ ١۴
 )مترجم.(ندد بوبباارحقيقت مايملک و، در ينرو از امیشدند وش فر
ر کای بهااز فقط قسمتی ، هميشه قطعر که بطود، ستمزدمقابل در يعنی ـ ١۵
 .گر میباشدره کاده شده توم دادنجاا

اب جوی  جا-ستاه نشده دادنگلس های اشتدداياال در ين سئواب اجوـ ١۶
باين ط نگلس که مربوو اکس رماهای با توجه بنوشته اب را ين جو ا-دخالی بو
 .يمدتکميل نموتند ع هسموضو
 .نگلساتأليف ) ١٨٤٥ل سان در نگلستادر اگر رطبقه کا(ب کتاـ از ١٧
 در -نگلسو اکس ر تأليف ماIdeologie allemandeتفکر آلمانی ز «طرب کتاـ از ١٨
 :ستاکر شده ورها ذپيشه ع موضودر نيز ی يگردقسمت ب ين کتاا

يافتن رت به مهاد و خوص مخصور سطی به کاون وقروران ين جهت پيشه از ا...
هر بدين سبب . فتريبا باال میهنرهای زند که تا دمیکرا تمايلی پيدن آدر 

صميمانه بندگی ت مناسباد، بود پيشه خور ختيادر اسطی ون وقرور پيشه 
ير در زکه ری با کاوز مران اگررکات مناسبات از ين مناسباو اشت به آن دانسبت 

 .دخيلی بيشتر بو، ستاهميت ابی ن شايابرن آع نوو ند اه دفتان اآغ يو
 Monarchie Constitutiounelleـ ١٩



 

سی اموکرد(رژوازی بوری طه مرحله مقدماتی حکومت جمهوو سلطنت مشر-٢٠
ر تصو، نددن دارکرب نتخااکس حق ر همه حکومت مزبون در چوو ست ا) رژوازیبو

در نکه حقيقتاً آل حاو ست ابر اجامعه با يکديگر براد فراکليه ق که حقورود می
لت دو«ب به کتاد شوع جور. (نفرمائی داردفرمال کيسه پوری يکتاتودنيز رد ين موا

داری سرمايه ای ست که براسی بهترين پوششی اموکرری دجمهو: »بنقالو ا
  ).دکرر تصوان میتو
سرمايه» د و «مزب کتادر ) ١٨٤٧(ر کاد ستمزديل ذکس رماع را ين موضو ا-٢١

د بوجوج حتيااينکه «ع است که موضواه دآنجا ثابت کر و در هدصف نمووتر وح مشر
عمومی سرمايه ن نمی باشد» يک قانوهمقدم سرمايه کامالً د ياازدبا ان گررکا

 .شداهد خوزم الار مقداز بيشتر وز بران روزگررکه عده کاری بطو، ستداری ا
«تکامل : کتبدر نگلس های ابه نوشتهد جعه شوامرانها بحرص خصوـ در ٢٢
زدهم نون پا طی قردر ارو: علمی»حلۀ تخيلی بمری مرحلهاز وسياليسم س

: دکرر ظهوان چندين بحر
 ١٩٠٠ـ١٨٩۵ـ١٨٩١ـ١٨٨٢ـ١٨٧٧ـ١٨٧٣ـ١٨۵٧ـ١٨٣۶ـ١٨٢۵ـ١٨١۵
س سااجتماعی که بر اطبق نقشه د قتصااز است رت اسوسياليسم عباـ ٢٣

عمومی ت حتياجاامنظمی مبنی بر د قتصااسائل توليد» يک و«مالکيت عمومی 
 .نمايدد يجاا

 )مترجم. (ست»اسائل توليد خصوصی و«مالکيت د مقصوـ ٢۴
 .داریيا سرمايه رژوازی مالکيت بو: قيق ترر دبطوـ  ٢۵
 Baronـ ٢۶
چگونگی فعاليت خود ) ١٨۴۶ اکتبر ٢٣بتاریخ (ـ انگلس در یک نامه به مارکس ٢٧

موضوع اساسی ": در پاریس شرح ميدهد و مينویسد " جمعيت کمونيستها"را در 
در یک قسمت دیگر همين . اثبات شود" این بود که لزوم یک ـ انقالب توام با زورـ

  :بالنتيجه مقاصد کمونيستها را چنين تعریف ميکنم: نامه مينویسد
  .ـ قبوالندن منافع پرولتاریا عليرغم منافع بورژوازی١
د و مالکيت ـ انجام دادن این عمل باین وسيله که مالکيت شخصی از بين برو٢

  .عمومی ثروت بجای آن بنشيند
ـ برای انجام دادن این مقاصد هيچ وسيله بجز انقالب دموکراسی توأم با زور ٣
  .، برسميت شناخته نشود)جابرانه(

چنانکه در  "۵۴ـ رجوع شود به بيانيه حزب کمونيست ـ ترجمه فارسی صفحه ٢٨
اریا به طبقه حاکمه و بدست پيش دیدیم اولين اقدام انقالب کارگران تبدیل پرولت

دسته بندی مخالف و "استالين در کتاب " آوردن رژیم دموکراتيک خواهد بود
حق دارد که مينویسد " مسائل انقالب در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

  ".سابقًا منظور انگلس از دموکراسی، همان دیکتاتوری پرولتاریا بوده است"
د در پانزدهمين کنفرانس حزب کمونيست اتحاد ـ استالين در پایان صحبت خو٢٩

دوازده ماده فوق را قرائت نمود و ثابت کرد ) ١٩٢۶در اول نوامبر (جماهير شوروی 
که چگونه انقالب روسيه این برنامه انقالب پرولتاریائی انگلس را تا ميزان نه دهم 

 دسته بندی مخالف و مسائل انقالب در اتحاد: استالين(تحقق داده است 
  ).جماهير شوروی سوسياليستی

  .ملی باشدک مالن اآپشتوانه ی سکناسی که  اAssignatـ  ٣٠



 

و تربيت : ستاضافه شده اير ت زکلمار ختصار انگلس بطوهای اشتدداياـ در ٣١
و نق ر رو بمنظو-کهع ست باين موضوای اهرشااين اشک ون  بد-همبا ن ساختما

 .ده شوط دادتباارمولد ر ست که تعليم با کازم ا ال-مکتب توليدرواج 
 Zinowjew و جواب انگلس در مناظرات بين استالين و زینویف سئوالـ این ٣٢

. راجع به امکان پيروزی سوسياليسم در یک کشور واحد دخالت داشت) ١٩٣۶(
استالين در طی صحبت خود در پانزدهمين کنفرانس عمومی حزب کمونيست 

 نوزدهم و جواب انگلس را سئوال این ١٩٢۶اتحاد جماهير شوروی در اول نوامبر 
از کتاب دسته بندی مخالف و مسائل انقالب در اتحاد : (خواند و چنين توضيح داد

در دوره گذشته یعنی دوره سرمایه داری قبل از انحصار یا در ) جماهير شوروی
دوره قبل از امپریاليسم، زمانی که کره زمين هنوز بين چند دسته سرمایه دار 

شده بود، زمانيکه تقسيم مجدد جابرانه قسمتهائی که قبًال تقسيم تقسيم ن
شده بودند، هنوز برای سرمایه داری بمنزله مسئله حياتی نبود، زمانيکه اختالف 
سطح تکامل اقتصادی مملکت ها هنوز این طور بشدت ظاهر نشده بود و 

ه داری نميتوانست هم ظاهر شود و همچنين بعدًا تا زمانی که تضادهای سرمای
هنوز به آن حد تکامل نرسيده بودند که سرمایه داری مترقی را بسرمایه داری 
محتضر تبدیل نمایند و پيروزی سوسياليسم را در یک کشور واحد امکان پذیر 

  .سازند، البته فرمول انگلس بدون تردید صحيح بوده است
 تکامل ولی اکنون، یعنی در دوره تکامل امپریاليسم که در آن اختالف سطح

ممالک سرمایه داری، خود یکی از عناصر قطعی قدرت تکامل امپریاليستی 
محسوب ميشود اکنون که جنگهای اجتناب ناپذیر بين سرمایه داران، جبهه 
امپریاليسم را ضعيف نموده و به وجود آوردن شکافی را در این جبهه و در کشور 

" اختالف تکامل"خصوص واحد امکان پذیر مينماید، اکنون که تئوری لنين در 
اساس تئوری فتح سوسياليسم در یک کشور واحد گردیده است، اکنون فرمول 
قدیمی انگلس دیگر صحيح نيست، تحت این شرایط حتمًا الزم است که فرمول 
قدیمی بوسيله فرمول دیگری که از امکان پيروزری سوسياليسم در کشور واحد 

  .بحث نماید جانشين گردد
در فصل " طرز تفکر آلمانی" در کتاب ١٨۴۵ انگلس در همان سال بعالوه مارکس و

کمونيسم ضرورتًا فقط در . " چنين شرح داده اندFeuerbachمربوط به فوئرباخ 
صورت اقدام کليه ملل حاکم، که یکمرتبه و متحد انجام شود، امکان پذیر است و 

 به آن تکامل این امر بفرض تکامل عمومی قوای توليد و ارتباط جهانی وابسته
  .ممکن خواهد بود

دست کم اقدام :"همچنين در بيانيه حزب کمونيست توضيح داده شده است 
 ترجمه ۵١صفحه ." (متحد ممالک متمدن از شرایط اوليه آزادی پرولتاریا ميباشد

  .استالين" دسته بندی مخالف" رجوع شود به کتاب ) فارسی
 «بماند» ٢٣ و ٢٢ل های اسئواب جوی نگلس به جاهای اشتدداياـ در ٣٣

کمونيست ب حزاز بيانيۀ قطعاتی ع تکميل موضوای  بر-ستانگاشته شده 
 .ستايده دگراج ستخرا

 ٥١ -کمونيستب بيانيه حزـ ٣۴
) ١٨٤٧مبر انو(نگاشته شده ها شتدداين ياايخ تنظيم رتادر که ای نامه ـ  در ٣۵
کس نوشته ره ماچنين بی نسوافرن با لوئی بالد را کره خوانگلس نتيجه مذا
که ا ير، زنستيمدامیدوم جه در دربه کلی هب را به مذط مربوت عاوموض: ستا



 

ب حزاد فرامشاجره بين ف و ختالد ايجااه حق هيچگاست که اينها موضوعاتی ا
 .شتاهد دانخو
 Patriarcalـ ٣۶
 Social – democrateـ ٣٧
  Chartistesـ ٣٨
 Waatlandـ ٣٩
  
  
  
  
  


