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تنها ن روز يط آاشردر ست اکه بديهى ى، گررلمللى کاابينن مازين ساا"  هايۀ کمونيستدتحاا"
 در ١٨٤٧ل مبر ساانودر که د خوۀ کنگر، در شته باشدد داجوومانى مخفى زسارت نست به صوامیتو

ب عملى حزو يک رساخت برنامۀ مفصل تئور مأمورا يرين ن زکنندگاء مضااما د، ه بويافتد نعقان اشهر لند
ب نقالاز اقبل هفته چند و آمد د جوويرين به ز"  مانيفست"بدين ترتيب . تهيه نمائيمر نتشااى ابررا 
پ به آلمانى به چاا بتداکه "  مانيفست. "ه شددفرستان به لندپ چااى برن ست نويس آد) ٣(يهرفو
ترجمۀ . آمريکا نشر يافتن و نگلستان و اآلمان در گوناگوپهاى با چان بازبدين ر ه بادوازدستکم ، ددسير
 در ١٨٥٠لسار در نخستين بااى برد يافته بوم نجاالن رمک فاهلن سيلۀ ميس وکه به ن نگليسى آا

، يکاآمرر در قالً سه با ا١٨٧١لسادر سپس و منتشر گشت )Red Republican) "۴"ن در شهر لند
ئن ژوماه م قيااز کمى پيش ، فعهدلين اى اوبر، وینساترجمۀ فر.  نشر يافتن آاز مختلفى هاى ترجمه
. ستامنتشر شده رک نيويوپ چا)Le Socialiste) "۵"در نيز ًا خيررج و اخاپ چااز يس رپا در ١٨٤٨ل سا

ن لنددر آلمانى پ نخستين چااز ندکى پس ن اترجمۀ لهستانى آ. ستاست تهيه ى در دترجمۀ جديد
ندکى اکى نيز رنمان دابازبه . گرفتم نجاانو ژشهر در شصت لهاى سان در سى آروترجمۀ . نشر يافت

  . يددترجمه گررش نتشااز اپس 

کلى ل صوهمه، اين ابا ، قوياً تغيير يافتهع ضاو اويط اخير شرل اپنج ساو بيست ض عردر گرچه 
حاضر نيز به صحت ن مازفته تا ريهم روست اه شده اددبسط ح و شر"  مانيفست"ين در امسائلى که 

ين اعملى اء جرا. صالحاتى به عمل آيدد اشايسته بوها بعضى جادر . ستاباقى مانده د کامل خو
يط ابه شرط جا مربو، هميشه و همه کر شدهذ" مانيفست"د خودر که ر طو، همان صولىامسائل 

ست ايده دقيد گردوم فصل ن پايادر نقالبى که ت ااماقدن اآاى جهت برهمين به و ست د ايخى موجورتا
بسى از ين قسمت اکه د شايسته بووزى مرايط اشردر. قائل شدان مطلق نمی تواهميت جه هيچ وبه 
خير ل اپنج ساو بيست ض عررگ در صنايع بزدۀ لعاق انظر به تکامل فو. دشون بياى يگردبه شکل ظ لحا
عملى ت نيز نظر به تجربياو ست اه همراين تکامل صنعتى اا گر که برحزبى طبقۀ کانهاى مازشد ساو ر
نخستين اى مى که برهنگايعنى ــ يسرپان کموى در بيشتران گاه به ميزن آو يه رفوب نقالدر االً اوکه 



 

ها برخى قسمتن در کنواين برنامه ، احاصل آمده، شتداست دبه را يا حکومت رلتاوماه پرت دو مدر با
ه ماشين دسار ند به طواگر نمی تورطبقۀ کا"که د ثابت کرن که کمون  آيژهوبه . ستاکهنه شده 

رجوع کنيد به جنگ " (ازدندر امقاصد خويش به کااى برن را آو نمايد ف تصراى را هدآماو لتى حاضر دو
، که در آنجا ١٩چاپ آلمانی، صفحه " داخلی در فرانسه؛ پيام شورای کل جمعيت بين المللی کارگران

 د ازنتقااست که اضح د واخودى ه به خووبه عال). ر کاملتری شرح و بسط داده شده استاین فکر بطو
د و بر ميگير را در ١٨٤٧لفقط تا ساد نتقااين ا ايرزست اناقص وز مراى اسوسياليستى برهاى نوشته

فصل (ن يسيوزپون اگوناگواب حزابا ها کمونيست تبه مناسباط مربوت ست که مالحظاانيز مسلم 
از برخى ز لى با، وستاباقى د ه نيز به صحت خووزمراحتى ن مسائل آ سئورين که اگو ، )رمچها
آنها از که را بى احزا غلب، ايخىرتکامل تاو ه دضع سياسى کامالً تغيير کرا ويرزکهنه شده ن آ تجزئيا
       . ستاه ر زدودگاروزصفحۀ از ه شده دبرم نا

ى وارد تغييرن آدر نيم که دانمی  محقد را يگر خودا مو يخى رست تاى اسند"  مانيفست"د جووين ابا 
 تا ١٨٤٧مانى بين زکه فاصلۀ دهيم ترتيب اى مقدمهى بعد پچادر که د ست ميسر شواممکن . يمزسا
ين م انجاا قتوکه د غير منتظره بون ما چنااى بر"  مانيفست"کنونى پ به چاام قدد؛ اگير بروز را در مرا
  . شتيماندر را کا

 نگلس ادریکفر، کسرمارل کا

  ١٨٧٢لئن سا ژو٢٤ -ن لند

  

  

  )۶(١٨٨٢پيشگفتار چاپ روسی سال 

  

ر نتشاا) ٧(شصتلهاى ساز آغا، در ترجمۀ باکونين"  کمونيستب مانيفست حز"سى پ رونخستين چا
"  مانيفست"سى پ روچان هنگام آدر .  دسيده بوربه طبع )  ٨"(ناقوس"مطبعۀ در ين نسخه ؛ ايافت

يگر يک چنين ن دکنوالى و. دطرفۀ مطبوعاتى تلقى شوع نست تنها به مثابۀ يک نواوباختر می تدر 
 . ستل امحااى نظريه

ود يا محدرلتاوجنبش پرع عرصۀ شيو) ١٨٤٧ل سامبر سادر ديعنى (ن هنگام آدر ه ازنداين که تا چه ا
 تمناسبا"ان تحت عنو"  مانيفست"آخرين فصل از همه ست که بهتر است موضوعى اه دبو

ع ين فصل موضواتفاقاً ا.  دهميدن نشا"  نيسيوزپوامختلف اب حزامختلف با ى ارهکشوها در کمونيست
ع تجارگ همۀ اربزۀ خيرذسيه آخرين روکه د مانى بوزين دارد، اکسر را آمريکا ۀ متحدت ياالو اسيه رو
. می بلعيدت ه مهاجررارا از پا ى ارويارلتاوضافى پروهاى اآمريکا نيرۀ متحدت ياالو اميشد ب پا محسوارو

صنعتى هاى هوردفرآوش فرزار بال عين حاو در ند دادتحويل می م خااد پا مواروا به رهين کشوهر دو ا
پا د اروموجوم تکيه گاه نظاى يک به نحون هر مان زآ، در آنهاهر دو نتيجه در . می شدندب پا محسوارو
  .نددبو

ورزى را شد عظيم کشارکه د عاملى بون همان پائياروت امهاجر!  ستاه دضع تغيير کروين ر اچقدن کنوا
کوچک رگ و مالکيت بزس سااقابت خويش ربا ورزى ين کشاو اشمالى ميسر ساخت ى آمريکادر 
ن چنان به آن داد مکااآمريکا ۀ متحدت ياالابه ت ين مهاجراه وبه عال. ستاه وردآدره زبه لررا پا اروضى ار

مدتی کوتاه در کند که دارى بهره برد تکامل صنعتى خووت ع پر ثرمناباز جديتى و و نيرن با چناو حد 
کيفيت به نوبۀ هر دو ين ا.  دهدخاتمه ن نگلستاايژه وبه ى و باخترى پااروصنعتى ر نحصاابايستى به 

متوسط و جاً مالکيت کوچک رمتدرگ بزرمهاى قابت فار.  نقالبى می بخشدابه آمريکا نيز تأثير د خو
اى برل عين حازد؛ در ميساد خوب ست مغلور اين کشواسياسى م ه پايۀ کليۀ نظاکرمها را فالحتى فا



 

وارى فسانه ر اسرمايه به طوود و يش ميرافزابه رو يا رلتاومناطق صنعتى جمعيت پرر در نخستين با
 . ددمتمرکز می گر

پائى نيز اهاى ارورژوپا بلکه بوارو نه تنها سالطين ١٨٤٩ــ ١٨٤٨ب نقالدر دوران ا! يمدازسيه بپرروبه ل حا
سيه می روخلۀ امدد، ه بودکرن شدار به بيدوع ه شرزکه تارا، يا رلتاوست پرت از دتنها طريق نجا

و ست ب انقالاسير جنگى ، ا)٩(گاتچينان وى در کنوا. نددنموم عالاپا ع اروتجادۀ ارسرکرار را تز. نستنددا
  .  پاستارونقالبى اجنبش دار سيه طاليهرو

. رژوازىناپذير مالکيت کنونى بواز حترو اآتى دى نابوم عالد از ابورت عبا"  ونيستىمانيفست کم"ظيفۀ  و
ش گسترو شد ل رحام در که با سرعت تمادارى سرمايهب تاو پر تب ب لتهاازات ابه مو، سيهدر رولى و
از نيمى از ست ما بيش اتکوين ل حادر که فقط حاال رژوازى ضى بوارمالکيت ازات نيز به موو ست ا
آيا : پيش می آيدال ين سؤن اکنوا. ده می کنيمهمشان نادهقاکى اشترامالکيت را در ضى ارا

و ينک به سختى مختل احقيقت در مين که زسته جمعى دليۀ اوين شکل مالکيت روس ــ ا) ١٠(آبشين
دد؟ گرل مين مبدزسطه به شکل عالى يعنى به شکل کمونيستى مالکيت واند بالامی توــ شده اب خر
 ؟ستايخى باختر ربپيمايد که مختص سير تکامل تااى را تجزيهن جرياوًا همان ه بر عکس بايد بدکن يا آ

وع سيه عالمت شرب رونقالاگر ا:  ستاين ال داد اين سؤابه ان می تون کنوا     تنها پاسخى که 
ضى ارت مالکيرت صون آ، در تکميل کنندرا يگر ديک هر دو که ى به نحود، باختر بشوى يارلتاوپرب نقالا
 . ددتکامل کمونيستى گرء ند منشااسيه می توروکى کنونى اشترا
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گر رطبقۀ کاهمۀ که دى مرــ کس رما.  کنمء مضاامن بايد به تنهائى را کنونى پ چار متأسفانه پيشگفتا
ن کنوو هم اميده ريگيت آن هاستارگودر ينک ــ است ن امديوى يگرد دفراز هر بيش او کا به آمريو پا ارو

ح و جراز ند سخنى ايگر نمی تواو دگذشت از درپس رت صوهر به . ستائيده رونخسين گياه ار او بر مز
تب اه مرنم کاميدورى يژه ضروين جهت من به ابه . باشدن ميادر " مانيفست"تکميل و ضافه اتعديل يا 

 . ن دارميگر بيار دکاملی يک باح ضووبا را يرين ز

ن مازسادى و قتصااين که توليد ايعنى هد، بهم پيوند ميدرا "  مانيفست"سر اساسى که سرافکر ن آ
و يخ سياسى رتاد بنياد ين توليد ناشى ميشواز اناگزير ر يخ که به طورتار عصاى از اعصرهر جتماعى ا

کى اشترامالکيت ن تجزيه شداز هنگام (ين کيفيت اين که بنابرهد، و اميدتشکيل را عصر ن آى فکر
ن و کنندگار ستثمااه بين رزمبا، طبقاتىرزات يخ مبارتااز ست اه دبورت يخ عبارسر تااسر)  مينزليۀ او
ن کنواين که انيز و جتماعى اتکامل ن گوناگوارج مدم و در محکوو حاکم ت بين طبقان، شوندگار ستثماا
غ يواز ند ايگر نمی تود) يارلتاوپر(ستمکش و شونده ر ستثمااست که طبقۀ اسيده ره به جائى رزمباين ا

اى بررا جامعه م تمال عين حادر که ن ئى يابد مگر آرها) رژوازىبو(ستمگر و کننده ر ستثمااطبقۀ 
ًا نحصرمو ساسى کامالً اين فکر ، ــ اکندص طبقاتى خالرزۀ مباو ستم ر و ستثمااقيد هميشه از 
 *١. ستاکس رمتعلق به ما

نيز " مانيفست"د مقدمۀ خون را در نم که آاميدزم الن کنوص الى بخصوام وگفتهرها بارا ين نکته امن 
 . کر نمايمذ



 

 نگلسا. ف

 ١٨٨٣ل ئن سا ژو٢٨ -ن لند
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د آلمانى بوًا منحصرز آغادر که ى گررکان مازيا سا"  هايۀ کمونيستدتحاا"برنامۀ ان به عنو"  مانيفست"
د جووپا  در ارو١٨٤٨ل يط سياسى که تا سااشرن آو در لمللى تبديل شد ابينن مازسپس به يک ساو 
، يهدتحاۀ اکنگردر . يددمنتشر گر، يک جمعيت مخفى باقى بماندرت می بايستى به صور شت ناچادا

ه شد که برنامۀ کامل داديت رنگلس مأموو اکس ربه ماتشکيل يافت ن لند در ١٨٤٧ل مبر ساانودر که 
ستنويس و ديافت ن  پايا١٨٤٨نويه اى ژابرر ين کاا. تهيه کنندر نتشااى ابرب را عملى حزو يک رتئو

ى نسواترجمۀ فر. ه شددفرستان طبع به لنداى نسه برايه فرر فو٢٤ب نقالاز اپيش هفته آلمانى چند 
نخستين ترجمه انگليسی  که بوسيله ميس هلن .س از طبع خارج شددر پاريئن م ژوقيااز ندکى پيش ا

ن لند در ١٨٥٠ل سادر نى ن هارجولياج متعلق به جر" Red Republican"د، در شده بوم نجاالين رمک فا
 . شدرج طبع خااز لهستانى نيز و کى رنماهاى داترجمه. نشر يافت

م نجاامدتى اى برز هم بارژوازى، بوو يا رلتاورپرگ بزد ين نخستين نبر، ايسر پا١٨٤٨ئن م ژوشکست قيا
از مانند قبل دًا مجد، موقعن آاز . ختانداعقب را پا اروگر رسياسى طبقۀ کاو جتماعى هاى استاخو
ه رزيگر مبادتسلط با يک ى و برتراز حراى اند که بردبودارا مختلف طبقۀ هاى هوتنها گر، يهرفوب نقالا

و ه کند رزمبا، فعاليت عملىدر سياسى زادى آوردن ست آدبه اى رشد بر گر ناچارطبقۀ کا. نددمیکر
گونه جنبش مستقل هر. نمايدل شغارا اطبقۀ متوسط ل يکارادطى قسمت افرح اموقع جناو ضع و
موفق شد وس مثال پليس پر. ميشدب بيرحمانه سرکواد، ميدوز برد خواز حياتى ر که آثادام مارى، لتاوپر

ين کميته ء اعضاا.  کشف کندد، شهر کلن بون هنگام در که آها را، ستيۀ کمونيدتحاى اکميتۀ مرکز
ين ا.  يدنددگاه تسليم گرداد به ١٨٥٢لکتبر سا، در اشتزداماه بااز هجده پس و توقيف شدند 

هفت .  نجاميدل امبر به طوا نو١٢کتبر تا  ا٤، از ستراکه مشهو) ١٣" (کلنىهاى سى کمونيستدادر"
، حکمور صداز بالفاصله پس . شدندم قلعه محکودر به حبس ل ا شش ساسه تاز متهمين از نفر 

موقع ن آاز سيد که ميربه نظر " مانيفست"ما و ا. منحل ساختندرا يه دتحاهر الظااعلىء عضااباقيمانده 
هجوم گرفت تا و کافى نيرازۀ ندابه دًا پا مجداروگر رمى که طبقۀ کاهنگا. ستاموشى ابه فرم محکو

ين جمعيت که الى و.  دکرر ظهوان گررلمللى کااجمعيت بين، کندوع حاکمه شرت ضد طبقابر اى را هزتا
پا رى ارولتاوپررز مباوهاى متحد ساختن کليۀ نيروردن و آد گرر صريحى يعنى به منظوو شن ر روبه منظو

 معالد اشده بون بيا"  مانيفست"در که را صولى انست بالفاصله انمی تود، آمريکا تشکيل شده بوو 
اى برو هم نگليس نهاى ايونيودتراى برهم سيع باشد که ر وقدن لمللى می بايستى آابرنامۀ بين.  دارد
ه دشمرل قابل قبون آلما* ٢هاىالساليناى برو هم سپانيا و ايتاليا و ابلژيک و نسه افرودون در پروان پير
کامالً متکى به ، ضى کندااب را رحزاين همۀ اکه د نوشته بوى به نحورا ين برنامه که اکس رما. دشو
. باشدراء آدل تباک و حتمى فعاليت مشترۀ که می بايستى ثمرى شدد، رگر بورطبقۀ کاى شد فکرر

می ر ناچاها ــ فتحاز بيش ها ضمناً شکستــ و ه بر ضد سرمايه رزمباهاى بمو ير ادث و زحود خو
بفهماند د، بون عالقۀ آنارد  که موى راکسير مانندن اگوناگوهای نسخهدن ه بودبيهوان گرربايستى به کا

کس ربه جانب ماهم حق ، ه نمايددگر آمارئى طبقۀ کارهاقعى وايط اکامل تر شراى درک بران را گررکاو 
ن، تشکيل آز آغادر چه که ن به کلى با آان گررکا،  منحل شد١٨٧٤ل سادر لملل امى که بينهنگا.  دبو

ل زوال حان در آلمادر الساليانيسم و نسه افردر نيسم وودپر. شتندوت داتفا، ندد بو١٨٦٤لسادر يعنى 
لملل ابا بيند را بطۀ خود رابوتها کثريت آنها مداکه ، نگليسىر امحافظه کانهاى يونيود حتى ترد و بو

از نست انس تواسودر آنها ۀ ئيس کنگررپيش ل سيدند که ساريج به جائى ربه تد، نددگسسته بو



 

بين "  مانيفست"ل صواقع در وا). ١۴"(يمارحشتى ندوه رسوسياليسم قااز يگر ما د: "جانب آنها بگويد
 . نى يافتاوافرر نتشارها اکليۀ کشوان گررکا

 ١٨٥٠ل سااز متن آلمانى . دکسب نمورا لى اوجه دًا اهميت درمجدهم "  مانيفست"د بدين ترتيب خو
به رک شهر نيويو در ١٨٧٢ل اسدر . شدپ آمريکا تجديد چان و نگلستاو اسوئيس ر در به بعد چندين با

ين ترجمۀ از روى ا. سيدربه طبع ) ١۵"(Woodhull and Claflinls Weekly"و در يد دنگليسى ترجمه گرا
به ن هنگام آاز . يافتر نتشارک انيويو" Le Socialiste"و در گرفت م نجاانسه ابه فراى نگليسى ترجمها

در آنها از يکى و آمريکا به عمل آمد در ريف بيش تحو نگليسى با کم ايگر دترجمۀ دو قل ابعد ال
 در ١٨٦٣ل ساد، در اوان باکونين بون که مترجم آ، سىرولين ترجمۀ او. تجديد طبع شدن نگلستاا

ن ورا آاز که ، سىدوم روترجمۀ .  سيدرنو به طبع در ژقع وامتعلق به گرتسن "  ناقوس"مطبعۀ 
ن بازبه اى هزتاپ چا. يافتر نتشا ا١٨٨٢ل سادر نو ژشهر در يضاً ا) ١۶(دبون سوليچ قهرمازا
ترجمۀ جديد ؛ آمدون  بير١٨٨٥ل ساگ در کپنها" Socialdemokratisk Bibliotek"در ) ١٧(کىرنمادا
خير يک ترجمۀ اين ترجمۀ از روى ا.  طبع شد١٨٨٥ل سادر يس رپا)  ١٨"(Le Socialiste"در نسه افر
ى کرذمتن آلمانى د مجدهاى طبعاز ). ١٩(يد نشر يافتدرما در ١٨٨٦ل ساو در سپانيولى به عمل آمد ا

که می ، منىارترجمۀ . آلمانى تجديد طبع شدن بازبه ر ه بادوازدقل اين متن الورم، انمی آن به ميا
تنها و نيافت ر نتشا، انداکه به من گفتهرى به طودد، قسطنطنيه منتشر گردر بايستى چند ماه پيش 

د حاضر نبوهم مترجم ، کس پخش کندرمام بناب را ی ترسيد کتاکه ناشر مد ين بون هم اعلت آ
ئى هايگر چيزنهاى دبازبه ى بعدهاى جع به ترجمهرا. جا بزندد ثر شخصى خوان ابه عنورا " مانيفست"

يخ رتادى ياود زتا حد" مانيفست"يخچۀ ربدين ترتيب تا.  امنديدهها را ين ترجمهدم الى خوام وشنيده
سوسياليستى هاى نوشتهن ميادر ثر اين احاضر ل حازد؛ در  منعکس ميساى راگررجنبش معاصر کا

ى سيبراز گر رکانها ست که ميليوابرنامۀ مشترکى و ست ر المللى ترين آثاابينو يج ترين رايد دترون بد
 . نداپذيرفتهن را تا کاليفرنى آ

مانيفست سوسياليسی ن را نستيم آانمی تو، می نگاشتيمب را ين کتاامى که ما هنگاين د اجووبا 
مختلف تخيلى مانند هاى سيستماران طرفى به طرفداز سوسياليست م  نا١٨٤٧ل سادر . بناميم
هاى طريقترت يگر به صودآنها هر دوى ميشد که ق طالانسه افردر يه رفون و نگلستااران ُاون در اطرفد
ق طالاجتماعى ان اگرن فسوع اانوايگر به ف دطر؛ و از نددبول زوال حادر يج ربه تدو آمده ودى در محد

کليۀ مصائب د، شون وارد آد سوو به سرمايه رى که کوچک ترين ضرن بى آ، نددعده ميکروميشد که 
رج خادر ند که دبوادى فراينها احالت در هر دو . ه کنندرچان گوناگوریهاى صلهکاوسيلۀ وبه را جتماعى ا

آنها کمک و از خته دو"  هدتحصيل کر"ت  به طبقابيشترد را خون يدگاو دشتند ار داگر قررجنبش طبقۀ کا
صرفاً سياسى معتقد هاى تادکودن که به غير کافى بو، گررطبقۀ کااز قسمت ن ما آو ا.  می طلبيدند

کمونيست د را خوم يان اآد، در می نموم عالرا اکليۀ جامعه ن مازساسى سااتغيير وم لزد و شده بو
يج به رين کمونيسم به تدالى د؛ وبوى کامالً غريزو شيده انترو مخت زين يک کمونيسم ا. می ناميد

ند اکه بتود مند شده بووکافى نيرازۀ نداگر به رمحيط طبقۀ کاو در ست می يافت دساسى انقطۀ 
بدين ترتيب .  وردآد جووبه ن آلمارا در يتلينگ واکمونيسم تخيلى و نسه افررا در کمونيسم تخيلى کابه 

در سوسياليسم .  گررجنبش طبقۀ کا، کمونيسمد و بورژوازى جنبش بو،  سوسياليسم١٨٤٧ل سادر 
يم دين عقيده بواما بر ، عملو بداز همان آنجا که و از . لى کمونيسم برعکسد وبو"  ممحتر"قل اه الرقا

ين از ايکى ب نتخادر ا) ٢٠" (دگيررت گر صورطبقۀ کاد ست خودند به اگر فقط می تورطبقۀ کات نجا"که 
ين از اکه د نکرر گز به فکر ما خطوهم هربه بعد ن آاز ه وبه عال. يمدجايز نشمررا تأمل و يد دسم تردو ا
 . جوئيماف نصرم انا

صل ن اکه آم نم متذکر شواموظف ميدرا لى خويشتن ، وماستک ثر مشترا"  مانيفست"که ن با آ
در هر : ست که ايناصل ن اآ. داردکس تعلق ربه ماهد تشکيل ميدب را صلى کتاهستۀ اساسى که ا

ين شيوه از اجتماعى که ناگزير م انظان آدى و قتصاالۀ دمباو مسلط توليد ۀ يخ شيورتار عصااز ايک 
و بنا شده ن آى يخ تکامل فکررتاو عصر ن يخ سياسى آرتان آروى ست که بر ايربنائى دد زناشى می گر

ن مااز ز(يخ بشريت رسر تااين سرانابربد؛ و توجيه نمورا يخ رين تاان ايربنا می تون زسيلۀ آوتنها به 
رى پيکاو طبقاتى رزۀ يخ مبارتا)  دکى بواشترامالکيت ن آدر مين زليه که اى اوجامعۀ طايفهن تجزيه شد



 

، طبقاتىرزۀ ين مباايخ رتاو ست اه دبوم محکوو حاکم ت طبقاو شونده ر ستثماو اکننده ر ستثماابين 
يعنى م محکوو شونده ر ستثمااطبقۀ ن آدر ست که  اسيدهاى ربه مرحلهن کنود اضمن تکامل خو

در که ن ئى يابد مگر آرژوازى، رهايعنى بو، حاکمو کننده ر ستثمااسلطۀ طبقۀ از ند ايا نمی تورلتاوپر
رزۀ مباو طبقاتى ت تقسيماو ستم ر و ستثمااگونه را از هر جامعه م تمااى هميشه برل و عين حا

 . بخشدت طبقاتى نجا

اى ين بررى داروشته باشد که تئوهمان اهميتی را دايخ رتااى من بايد برۀ که به عقيدين فکر ابه 
را ين ا.  يک می شديمديج نزر به تد١٨٤٥لسااز پيش ل چند سااز ما دارد، هر دوى يست شناسى ز

ضع طبقۀ و"به م من موسوب کتادم از روى فته بورين مسير پيش در اه من مستقالً ازنداکه تا چه 
را کس ريگر مار د با١٨٤٥ل سار بهادر مى که هنگالى وفهميد ان به خوبى می تو* ٣"ننگلستااگر رکا

کر ذشنى که فوقاً رات روعباهمان تقريباً با د و نده بووراپررا ين فکر دم وى اکرت کسل مالقاوبردر 
  .شتن دايم بياابرام، هدکر

نقل را يرين ت زيم جمالانوشته ١٨٧٢ل سادر طبع آلمانى منتشره اى مشترکى که برر پيشگفتااز 
 : ميکنم

کلى ل صوهمه، اين ابا ، قوياً تغيير يافتهع ضاو اويط اخير شرل اپنج ساو بيست ض عردر گرچه " 
حاضر نيز به صحت ن مازفته تا ريهم روست اه شده دادبسط ح و شر" مانيفست"ين در امسائلى که 

ين اعملى اء جرا. صالحاتى به عمل آيد ادشايسته بوها بعضى جادر . ستاباقى مانده د کامل خو
يط ابه شرط جا مربو، هميشه و همه کر شدهذ"  مانيفست"د خودر که ر طو، همان صولىامسائل 

ست ايده دقيد گردوم فصل ن پايادر نقالبى که ت امااقدن اآاى جهت برهمين به و ست د ايخى موجورتا
، از ين قسمتاکه د شايسته بووزى مرايط اشردر . قائل شدان مطلق نمی تواهميت جه ههيچوبه 

لهاى سان جريادر صنايع معاصر دۀ لعاق انظر به تکامل فو.  دشون بياى يگردبه شکل ظ بسى لحا
نيز نظر ؛ و *۴ستاه همراين تکامل صنعتى اگر که با رحزبى طبقۀ کانهاى مازشد ساو ر به بعد ١٨٤٨

مى هنگايعنى ، يسرپان کموى در بيشتران به ميزگاه ن آو يه رفوب نقالدر االً اوعملى که ت به تجربيا
ن در کنواين برنامه ؛ احاصل آمده، شتداست دبه را يا حکومت رلتاوماه پرت دو مدر نخستين بااى که بر

ر ند به طواگر نمی تورطبقۀ کا"که د ثابت کرن که کمون يژه آوبه .  ستاکهنه شده ها برخى قسمت
ع جور". (ازدندر امقاصد خويش به کااى برن را آو نمايد ف تصرا اى رهدآماو لتى حاضر دوه ماشين دسا

پ چاان، گررلمللى کااکل جمعيت بين راى شوم پيا.  نسهافردر خلى داجنگ .  کسرما.  ککنيد به 
ه به وبه عال). ستاه شده دادبسط ح و شرى کامل ترر ين فکر به طواآنجا در که ، ١٥آلمانى صفحه 

د نتقااين ا ايرزست اناقص وز مراى اسوسياليستى برهاى نوشتهد از قانتاست که اضح د واخودى خو
با ها کمونيستت به مناسباط مربوت ست که مالحظاانيز مسلم د و بر ميگير را در ١٨٤٧ل فقط تا سا

د ه نيز به صحت خووزمراحتى ن مسائل آس ئورين که اگو ، )رمفصل چها(ن يسيوزپون اگوناگواب حزا
تکامل و ه دضع سياسى کامالً تغيير کرا ويرزکهنه شده ن آت جزئيااز رخى بز لى با، وستاباقى 

 . ستاه ر زدودگاروزصفحۀ از ه شده دبرم آنها نااز که را بىاحزاغلب ، ايخىرتا

ى وارد تغييرن آدر نيم که امحق نميدد را يگر خودما و يخى رست تاى اسند"  مانيفست"د جووين ابا 
  . يمزسا

. ستاه دترجمه کررا کس رما"  لکاپيتا"ۀ  ست که قسمت عمدر اه ساموئل موترجمۀ کنونى متعلق ب
ن ست به آايخى رجنبۀ تاداراى من چند حاشيۀ توضيحى که و نديم رانظر گذن را از ما مشترکاً آ

 . ودمفزا

 نگلس ادریکفر

 ١٨٨٨نويه  ژا٣٠ن، لند

  



 

 

  )٢١ (١٨٩٠پيشگفتار چاپ آلمانی سال 

  

آلمانى ن بازبه "  مانيفست"آمد که زم يگر الر ديک با) ٢٢(ستااشته شده نگق فور مانى که سطواز ز
ينجا دارد در است که جا اه رى رخ دادبسياادث حوهم "  مانيفست"د خواى ه بروبه عالد و شوپ چا
  .  يمورآن به ميان آى از کرذ

پيش ؛ نشر يافتد گرفته بوم نجااسوليچ ورا زاسيلۀ وسى که به رومين ترجمۀ دونو  در ژ١٨٨٢ل سادر 
و ) ٢٣(امهدگم کررا ست نويس آلمانى دمتأسفانه متن . من نوشته شدو کس رماف طرن از آر گفتا
ين ر اپيش گفتا. ندکى صدمه ميزند، اصلابه د ين خوو اسى ترجمه کنم از روه ربان را دوآرم مجبو

 : ستا

ر نتشااشصت لهاى  سازآغا، در ترجمۀ باکونين"  کمونيستب مانيفست حز"سى پ رونخستين چا" 
در "  مانيفست"سى پ روچام نگان هآدر . دسيده بوربه طبع " ناقوس"مطبعۀ  در ين نسخه ؛ ايافت

يگر يک چنين ن دکنوالى د وطرفۀ مطبوعاتى تلقى شوع نست تنها به مثابۀ يک نواباختر می تو
ع عرصۀ شيو)  ١٨٤٧ل سامبر سادر ديعنى (ن هنگام آدر ه ازنداين که تا چه ا. ستل امحااى نظريه

تحت "  مانيفست"آخرين فصل از همه ست که بهتر است موضوعى اه دبوود يا محدرلتاوجنبش پر
تفاقاً ا. هدميدن نشا"  نيسيوزپوامختلف اب حزامختلف با ى ارهکشوها در کمونيستت مناسبا"ان عنو
ۀ خيرذسيه آخرين رو که دمانى بوزين ا. داردکسر را آمريکا ۀ متحدت ياالو اسيه ع روين فصل موضوا
ه را از راپا ى ارويارلتاوضافى پروهاى امتحده آمريکا نيرت ياالو اميشد ب پا محسوع اروتجارگ همۀ اربز

وش فرزار بال عين حاو در ند ادتحويل ميدم خااد پا مواروبه رها ين کشوهر دو ا. میبلعيدت مهاجر
تکيهگاه ى يک به نحون هر مان زآ، در آنهاو هر دنتيجه در . ميشدندب پا محسواروصنعتى هاى هوردفرآ
 . نددپا بود اروموجوم نظا

ورزى را شد عظيم کشارکه د عاملىبون همان پائيات ارومهاجر! ستاه دضع تغيير کروين ر اچقدن کنوا
کوچک رگ و مالکيت بزس سااقابت خويش ربا ورزى ين کشاو اشمالى ميسر ساخت ى آمريکادر 
ن چنان به آن داد مکااآمريکا ۀ متحدت ياالابه ت ين مهاجراه وبه عال. ستاه وردآدر ه زبه لررا پا اروضى ار

مدتى کوتاه در کند که دارى بهره برد تکامل صنعتى خووت منابع پر ثراز جديتى و و نيرن با چناو حد 
بۀ کيفيت به نوهر دو ين ا. دهدخاتمه ن نگلستاايژه وبه ى و باخترى پااروصنعتى ر نحصاابايستى به 

متوسط و جاً مالکيت کوچک رمتدرگ بزرمهاى قابت فار.  نقالبى می بخشدابه آمريکا نيز تأثير د خو
ر نخستين بااى برل عين حازد؛ در ميساب مغلور را ين کشواسياسى م پايۀ کليۀ نظاها و مررفالحتى فا

متمرکز می ارى وفسانه ر اسرمايه به طوود و يش ميرافزابه رو يا رلتاوجمعيت پر، مناطق صنعتىدر 
 . ددگر

پائى نيز رژواهاى اروپا بلکه بوارو نه تنها سالطين ١٨٤٩ــ ١٨٤٨ب نقالدر دوران ا! يمدازسيه بپرروبه ل حا
سيه می روخلۀ امدد، ه بودکرن شدار به بيدوع ه شرزکه تارا، يا رلتاوست پرت از دتنها طريق نجا

و ست ب انقالاسير جنگى ، اگاتچينان وى در کنو ا. نددنموم عالاپا ع اروتجادۀ ارسرکرار را تز. نستنددا
 . پاستارونقالبى اجنبش دار سيه طاليهرو

. رژوازىناپذير مالکيت کنونى بواز حترو اآتى دى نابوم عالد از ابورت عبا"  مانيفست کمونيستى"ظيفۀ  و
ش گستر و شدل رحام در که با سرعت تمادارى سرمايهب تاو پُر تب ب لتهاازات ابه مو، سيهدر رولى و
از نيمى از ست ما بيش اتکوين ل حادر که فقط حاال رژوازى ضى بوارمالکيت ازات نيز به موو ست ا
  .  ه می کنيمهدمشان نادهقاکى اشترامالکيت را در ضى ارا

در که ، مينزسته جمعى دليۀ اوين شکل مالکيت روس ــ اآيا آبشين : پيش می آيدال ين سؤن اکنوا
سطه به شکل عالى يعنى به شکل واند بالامی توــ شده اب خرو ختل ينک به سختى ماحقيقت 



 

بپيمايد که اى را تجزيهن جرياوًا همان که برعکس بايد بدن يا آدد؟ گرل مين مبدزکمونيستى مالکيت 
 ؟ستايخى باختر رمختص سير تکامل تا

ب نقالوع ات شرسيه عالمب رونقالاگر ا:  ستاين ال داد اين سؤابه ان می تون کنواتنها پاسخى که 
ضى ارمالکيت رت صون آ، در تکميل کنندرا يگر ديک هر دو که ى به نحود، باختر بشوى يارلتاوپر
 ". ددتکامل کمونيستى گرء ند منشااسيه ميتوروکى کنونى اشترا

 نگلس ادریکفر، کسرمارل کا

 ١٨٨٢ل نويه سا ژا٢١ن، لند

سپس  "  Manifest Kommunistyćzny:"فتنو نشر يادر ژترجمۀ جديد لهستانى م ياهمين اقريب به 
.  منتشر شد"  ١٨٨٥ Social-demokratisk Bibliotek, Kobenhavn"در کى رنمان دابازبه اى هزترجمۀ تا

ه دمترجم مشکل بواى که گويا برن ساسى آهاى ابرخى قسمتو ين ترجمه کامل نيست امتأسفانه 
از ين نکته و است د اقت مشهوم دعدر آثاها تبرخى قسمدر کلى ر به طوو خته شده انداقلم از ست ا
د در ميشوم معلو، کنيموت ست قضااکه شده رى کاروى گر ، است کهانظر بيشتر مايۀ تأسف ن آ

 . نائل آيدزى نست به نتايج ممتااشت می تودامی ول مبذى قت بيشتردتی که مترجم رصو

بين ؛ در يافتر نتشاايس رپا" Le Socialiste"در نسه افرن بازبه ى  ترجمه جديد١٨٨۶ل سادر 
 . دميشوب ين بهترين ترجمه محسو، استاشده وز مرائى که تا هاترجمه

ا در بتداسپانيولى به عمل آمد که ن ابازبه اى ترجمهى نسواترجمۀ فرل از روى همين سادر همان 
 :  شدپچااى گانهاسالۀ جدرت رسپس به صود و يد منتشر ميشودرمادر که " El Socialista"مجلۀ 

"Manifesto del Partido Comunista", por Carlos Marx y F. Engels . 

Madrid Administración de "El Socialista" Hernan Cortés ٨  . 

به "  مانيفست"منى ارستنويس ترجمۀ  د١٨٨٧ل سادر نم که اکر ميدذبه زم يک نکتۀ جالب الان به عنو
ى شت چيزاندأت حسابى جرد ين مرالى ؛ وساندپ ربه چان را قسطنطنيه تسليم شد تا آى در ناشر

د به خوب را نست که مترجم تأليف کتاح دابيشتر صالو کند پ ست چان اآروى کس بر رمام که نارا 
 . دفقت نکرامود ين پيشنهااخير با الى شخص زد ومنتسب سا

 ١٨٨٨ل سام در انجابيش ناموثقى منتشر شد سرو آمريکائى کم هاى ترجمهر چند بان نگلستادر ا
به از دادن تن قبل دو ما م داد و نجار است من ساموئل مورا دوين ترجمه ا.  ترجمۀ موثقى منتشر شد

 :ستاچنين ن آان عنو. نديمرانظر گذاز يگر ر ديک بان را مطبعه آ

"Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorized English 
Translation, edited and annotated by Frederick Engels.   London, William Reeves   ,١٨٥  Fleet 
st .E.C .".  

اى بر"  مانيفست. "ستا فعلى ضميمهپ به چاام ترجمه نوشتهن آاى مالحظاتى که من براز بعضى 
، ياليسم علمىسوسن يافت پيشگامار نتشاا " مانيفست"مى که هنگا.  ستاسرنوشتى د داراى خو

ع را ين موضوو ا(ند دکرل ستقباانى اواشعف فرر و با شورا  نآد، کم بون شاادتعدن هنگام آدر که 
 ثراتجاعى که بر ودى ارلى بزو)  يم ثابت ميکنداهدبرم آنها نار اول از پيشگفتا درئى که هاترجمه

ين م انجااسرو شت اگذن انسي قطارا در يد مانيفست دگرز  آغا١٨٤٨ئن در ژويس رپاان گررشکست کا
غير ، "ين قانونىازطبق مو  "١٨٥٢ل مبر ساانو درکلنى هاى نتيجۀ محکوميت کمونيستب در کتا

 وجتماعى ناپديد گشت اصحنه د از بوط يه مربورفوب نقالاکه با ى گررکا جنبش. يددگرم عالاقانونى 
  .فتون ربيران ميداز ين جنبش اه همرانيز " مانيفست"



 

ت بر ضد حاکميت طبقااى را هزتاهجوم گرفت تا و کافى نيرازۀ ندابه دًا پا مجداروگر رۀ کامى که طبقهنگا
رز مباوهاى که کليۀ نيرد ين بواجمعيت هدف . دکرر ظهو " انگررلمللى کااجمعيت بين"کند ز حاکمه آغا
نست ای تونم ين جمعيتاجهت همين به ورد آد گرى حدرگ واتش بزرا در ارآمريکا  وپا اروگر رطبقۀ کا

ن چنان بلکه می بايستى آ د،شور ست به کاد"  مانيفست"در حه ومشرل صواسطه طبق وابال
و بلژيکى ى و نسوافرهاى نيستودوپرو نگليسى نهاى ايونيودتر روىبه در را شته باشد که اى دابرنامه

را ــ لملل ابين امۀ يعنى مقدمۀ آئينن- ين برنامه ا. دنبند* ۵آلمانى هاىالسالينو سپانيائى ا ويتاليائى ا
 . نيز به این استادی اذعان کردندهاشيسترآناو نگاشت که حتى باکونين دى ستان اکس با چنارما
شد رکامالً متکى به و شت داسخ ن راطميناا" مانيفست"در حه ومشرل صوانهائى وزى کس به پيررما
ادث حو. باشدراء آدل اتبک و حتمى فعاليت مشترۀ که می بايستى ثمرى شدد، رگر بورطبقۀ کاى فکر
ان گررنست به کاانمی توها ــ فتحاز بيش ها ضمناً شکستــ و ه بر ضد سرمايه رزمباى اهبمو ير و ز
پا و بى پر ، نددمی کروى پيرن آن از مان زکه تا آى کسير ماننداسائل ن وه آازنداکه تا چه هد ندن نشا
هتر دگر آمارئى طبقۀ کارهاقعى وايط اشرکامل تر اى درک برن را آناهاى نست مغزانمی تو، و ستا

گر به رطبقۀ کا،  منحل شد١٨٧٤ل سادر لملل امى که بينهنگا.  دکس بوربه جانب ماهم حق . نکند
نيسم ودوپر. شتوت داتفاد بو، ١٨٦٤ل سادر يعنى ، لمللاتشکيل بينز آغادر چه ن کلى با آ

محافظه ق مافونهاى يونيود حتى  ترد و بور حتضال احان در آلماص الساليانيسم خاو من رهاى روکشو
جانب از نست انس تواسودر آنها ۀ ئيس کنگر ر١٨٨٧ل سادر سيدند که ريجاً به جائى رنگليسى تدر اکا

ه ر سوسياليسم قا١٨٨٧ل سادر ما و ا". يمارحشتى ندوه رسوسياليسم قااز يگر ما د: "آنها بگويد
تا "  مانيفست"يخ ربدين ترتيب تا. ستا تشريح شده " مانيفست"در که د بورى تقريباً منحصر به تئو

در ثر اين احاضر ل حادر .  منعکس ميکند،  به بعد١٨٤٨ل ساى را، از گررمعاصر کاجنبش يخ رتاودى حد
ک برنامۀ مشترو ست ر المللىترين آثاابينو يجترين رايد دترون سوسياليستى بدهاى نوشتهن ميا
 . ستاتا کاليفرنى ى سيبررها از ۀ کشوکليان گررچندين ميليونى کاهاى هدتو

 ١٨٤٧ل سادر . مانيفست سوسياليستى بناميمن را نستيم آانمی توب ين کتاانشر د هنگام جووين ابا 
مکاتب مختلف تخيلى مخصوصاً به اران يکى به طرفد:  ميشدق طالص اشخاع انودو سوسياليست به 

رت موقع به صودر همان آنها هر دو نسه که افرر ديه رفون و نگلستادر ا) Robert Owen(اران ُاونطرفد
جتماعى که ان افسونگراع انوابه ى يگرو د. نددبول زوال حادر يج ربتدو آمده ودى درمحدهاى طريقت

به را جتماعى اکنند مصائب ن وارد آد سوو به سرمايه رى که کوچک ترين ضرن ند بى آدعده ميکرو
ند دبوادى فراحالت آنها در هر دو . ه کنندرچان گوناگوریهاى اصلهکو وکسير مانند اسائل اع ونواسيلۀ و

و از خته دو" هدتحصيل کر"ت بيشتر به طبقاد را خون يدگاو دشتند ار داقرى گررجنبش کارج خادر که 
صرفاً هاى تادکودن گر که به غير کافى بورطبقۀ کااز قسمت ن آ، برعکس؛ و آنها کمک می طلبيدند
ين ا. نداکمونيست می خود را خوم يان اآد، در بوع جتمااساسى اتغيير هان اخوو سياسى معتقد شده 

که ن آاى برد مند بووکافى نيرازۀ ندالى به ومخت ظ زلحارى بسياى و از صرفاً غريزم و يک کمونيسم خا
کمونيسم و نسه افررا در متعلق به کابه " رىيکاا"سيستم کمونيسم تخيلى يعنى کمونيسم دو 
ــ کمونيسم د و بورژوازى  سوسياليسم جنبش بو١٨٤٧ل سادر .  وردآد جووبه ن آلمار را ديتلينگ وا

ست درلى کمونيسم وه ميشد دنده شمرازه کامالً بررقادر ست کم دسوسياليسم . ىگررجنبش کا
گر فقط می رطبقۀ کات نجا"ين که اشتيم به داسخى ۀ راموقع عقيداز همان آنجا که ما و از .  برعکس

را يد دتراى هم حتى لحظهم نادو ين از ايکى ب نتخادر ا" دگيررت گر صورطبقۀ کاد ست خودند به اتو
 . جوييماف نصرم اين نااز اکه د نکرر گز به فکر ما خطوهربه بعد نيز ن آو از جائز نديديم 

يعنى ، يسرپاب نقالاآستانۀ ، در پيشل ساو دو قتى که ما چهل و!" متحد شويدن جهارهاى لتاوپر"
ختيم تنها اندن در اجهارا در ين صال د، اشرکت نمود خوص خات با مطالبان آدر يا رلتاونقالبى که پر اليناو

ى پارهاى اروکثر کشورهاى التاو پر١٨٦٤ سپتامبر ٢٨در لى و. دادما پاسخ اى به ندود چند بانگ معد
. متحد شدند، ماندهد اخوار پيوسته پايدن آر فتخااپر ۀ که خاطران، گررلمللى کااجمعيت بينى در باختر
يد وجاد تحااين که الى د وندگى کرل زه ساـُفته تنها نريهم رولملل ابيند ست که خواست در
حتى و ست اباقى ، هنوز ستايخته رلملل اين بينن را اآدۀ که شالورها، کشورهاى همۀ لتاوپر
وز، در مراا يرز. ستن اآهد ضع کنونى بهترين شاوست که اموضوعى ، ستاشده هم تر ارستوا



 

رت به صور لين بااى اوبرد را خووهاى آمريکا نيرو پا ى ارويارلتاوپررم، می نگار را ين سطواکه اى لحظه
ين ا. می بيندن سا، ستاآمده د حد گرهدف وايک ترين دبه خاطر نزو حد واير پرچم ى در زحدواتش ار

ۀ  کنگر١٨٦٦ل سادر حتى را ن نه که آروزاطبيعى ر ساعت کادن هشت قانونى کراز ست رت اعباهدف 
وز مرۀ امنظر. ستاشته م داعال ا١٨٨٩ل سادر يس رپاان گررکاۀ يگر کنگرر دسپس باو نو در ژلملل ابين

قعاً متحد ن واکنورها اکشورهاى همۀ لتاوکه پراهد داد خون نشان جهاهمۀ مالکين داران و به سرمايه
  .  نداشده

 ! يددمی د به چشم خورا  منظره يناتا د من بور کنان در کنواکس رماش يکاا

 نگلسا. ف

  ١٨٩٠ل ماه مه سان، اول لند

 

 

  )٢۵ (١٨٩٢پيشگفتار چاپ لهستانی سال 

  

، ستاشده ورى لهستانى ضرن بازبه "  مانيفست کمونيستى"اى از هزتاپ ين حقيقت که چاد اخو
 : دبشوى چندى ایهنتيجهگيرهد ه ميدزجاا

رۀ قارگ شد صنايع بزدار رنموع خر به يک نواواين در ا"  فستماني"ست که اکر ن ذشاياهمه بر م مقد
بين در توسعه يابد و شد رگ رمعينى صنايع بزر کشودر که ان ميزهمان به . ستاشده ل پا مبدارو
تقويت می ت دارا، طبقال قبادر گر رطبقۀ کاان به عنود ضع خوهی از وميل به آگار ين کشوان اگررکا
بدين . نى می يابدوفز"  مانيفست"ى تقاضاد و منه می گيرداآنها ن  ميادرجنبش سوسياليستى دد؛ گر

قيق دنسبتاً ر به طوان می تو، معينر يک کشون بازبه " مانيفست"ۀ نسخ منتشرار مقداز روى ترتيب 
 . دنيز معين کرر را ين کشورگ اجۀ تکامل صنايع بزدربلکه حتى ى گررضع جنبش کاونه تنها 

. ستن اترقى قطعى صنايع لهستااز لهستانى حاکى ن بازبه " مانيفست"د جهت طبع جدي به همين 
م نجا، اگذشتهب ين کتااآخرين طبع ر نتشااز اه سالى که ض دعردر قع چنين پيشرفتى در واين که و ا

ن لهستان، سلطنتى لهستار کشو. دگيرار يد قردتررد ند مواجه نمیتوهيچ وبه ، ستاگرفته 
سيه ۀ روحالى که صنايع عمددر .  ستاسيه شده رى روتوامپرانعتى مهم يک ناحيۀ ص) ٢۶(اىکنگره

، )يميردال، ومسکو(مرکز در يگر دقسمت ، خليج فنالنددر قسمتى ــ ست اکنده امختلفى پرط نقادر 
يک عرصۀ نسبتاً ن در صنايع لهستاــ غيره زوف و آى ياو درسياه ى يادرحل اسوم در قسمت سو

داران خانهرکا. ستدار ابرخوى معايب يک چنين تمرکزو هم از يا امزز و هم امتمرکز شده ودى محد
دن سى کرروميل آتشين به د جووبا ، ند کهدکرار قراين تمرکز ى ايااقتى به مزوسى ۀ روقابت کنندر

اى ه براخون ما معايب آو ا. دضع شووگمرکى ق حقوارض و عون ند بر ضد لهستادتقاضا نمون، لهستا
سوسياليستى بين ر فکااست که اين رت از اسيه عبارولت اى دوه براخوو انى صنايع لهستن صاحبا

 . ستون افزروزا" مانيفست"ى تقاضاو می يابد ر نتشاابا سرعت ن لهستاان گررکا

ليل د دست به نوبۀ خوافته رسيه باالتر روصنايع ان ميزاز که ن، ين تکامل سريع صنايع لهستاالى و
ن حاکميت ملى لهستاار ستقراى ابرى ضامن جديدن و  ناپذير ملت لهستانحياتى پاياوى بر نيراى هزتا

د به خوط ست که نه تنها مربوى امرهم امستقل ر و مقتدن يک لهستاء حياو ا. ستاآينده در 
تى ميسر رصودر عرصۀ جهانى تنها در پا اروقانۀ ملل دصاهمکارى . ماهمۀ به ط بلکه مربون لهستانيا

ن آن جريادر  که ١٨٤٨ب نقالا. کامل باشدر ختيااصاحب د خانۀ خوها در لتين ماز ايک هر ست که ا
عين م دهند، در نجارژوازى را ابور کا، مرهيت اما، در يارلتاوپراى ير لودر زشدند ر ناچارى لتاوين پرهدمجا



 

 ن وآلماو يتاليا ل استقالابه رک ــ بيسمارت و يعنى لوئى بناپاد ــ خوى صايان وست مجريادبه ل حا
اى برر ين سه کشوع امجمواز  بيش ١٧٩٢ل سااز که ن را، لى لهستاو. جامه عمل پوشاندن ستارمجا
وى بر نيراه بردکه ، سيهوهاى رومنگنۀ نير در ١٨٦٣لسادر مى که د هنگاه بودخدمت کرب نقالا

ل ستقالاز انستند نه ا نتواشراف.  شتنداگذد خول به حاد، يده بودگران ناتوو ليل د، ذبون لهستا
قل احدل ستقالاين ن اکنورژوازى ابواى بر، ندورست آده به ربان را دونه آو کنند ع فان دلهستا
ورى ضرن لهستال ستقال، اپااروملل هنگ آاى همکارى هم برد جووين الى با و. ستالسويه اعلى

ورد ست آدگر به ورد و است آدند به امی تون لهستاان جوى يارلتاوتنها پرل را ستقالاين ا. ستا
پا به اروبقيۀ ان گررکااى برن لهستال ستقالا ايرد، زد بواهخون مصون و مأموهاى او ستل در دستقالا

 . لهستانىان گررکاد خواى ست که برورى اه ضرازندهمان ا

 نگلسا. ف

 ١٨٩٢يه ر فو١٠ن، لند

  

  

  )٢٧(١٨٩٣پيشگفتار چاپ ایتاليائی سال 

  به خواننده ایتاليائی

  

 يعنى ١٨٤٨رس  ما١٨روز شد با دف قيقى مصار دتقريباً به طو" ستکمونيب مانيفست حز"ر نتشاا
رۀ مرکز قادر آنها از که يکى ن آلماو يتاليا ، املتدو مسلحانۀ م برلن يا قيان و ميالبهاى نقالروزهاى ا

و کندگى اپرو ثر تفرقه ابر ن مان زملت تا آدو ين ار دارد؛ انه قرامديتررهاى مرکز کشوى در يگرو دپا ارو
يتاليا تابع اگر ا. نددگرفته بوار قرن بيگانگاۀ سبب تحت سيطرهمين به و خلى ضعيف شده ت داقشامنا
مستقيم تر غير گر چه به شکل اکه ، شتار داسيه قرروکل ار تزغ ير يوزنيز ن آلماد تريش بور اتوامپرا
ن را آلماو يتاليا  ا١٨٤٨رس  ما١٨ادث قب حواعو. دنبوس يتاليا محسورت اسااز اکمتر رت صودر هر لى و

و شدند ذات ملت کبير قائم به دو ين  ا١٨٧١ تا ١٨٤٨بين ن گر طى ساليا؛ ائى بخشيدرهاين ننگ از ا
، همان کسرمارل کال به قو، کهد جهت بوان ين بد، امستقر گشتى آنها به نحواز يک ل هر ستقالا

ل مبدن آى صايا ونخويش به مجرياارادۀ غم رند على دکرب سرکو را ١٨٤٨ب نقالاکسانى که 
 ). ٢٨(يدنددگر

ن جاد و برپا میکرن خيابادها در يکارکه باد گر بورطبقۀ کام داد؛ نجااگر رطبقۀ کاب را نقالاين اجا همه 
شنى روکامالً ر منظو، ختن حکومتاندابراز ند که ديس بورپاان گررلى تنها کاو. دمی نمور نثاد را خو
که بين طبقۀ آنها ى ناگزيرد تضااز که آنها ن با آ، ماا. رژوازىبوم ختن نظااندابرد از بورت عبان آو شتند دا
دۀ نه سطح تفکر تور و کشودى قتصاانه تکامل ا معهذ، نددشت به خوبى با خبر بود داجورژوازى وبوو 
ممکن و ميسر را جتماعى م اکه تجديد نظاد پايه نرسيده بون به آام هنوز کدى هيچ نسوافران گررکا
رهاى کشودر . وردبه چنگ آداران مر طبقۀ سرمايههيت اماب را در نقالات اجهت ثمرمين هبه .  ندداگر
کمک رژوازى که به بود ين بون اتنها عملشاا بتدان از همان اگررکا، تريشن و اآلماو يتاليا ايگر نيز مانند د
ى ميسر ملل ستقالون ابدرژوازى بودت سيارى کشودر هيچ لى و. دست گيردبه را ند تا حاکميت دکر

فاقد ن مان زمللى که تا آن آل ستقالت و احدو می بايستى به ١٨٤٨ب نقالاجهت همين به . نيست
ن نوبت به لهستال حا.  ددمنجر گرن، ستارمجان و آلماو يتاليا ايعنى ، نددستقاللى بوت و احدوچنين 

ين ۀ ادلى جاد وسوسياليستى نبوب نقال ا١٨٤٨ل ساب نقالهم اگر ، ابدين ترتيب.  ستاسيده ر
و نق رومسبب رها کشودر همۀ که رژوازى بوم نظا. يش مهيا ساختابررا مينه و زکوبيد ب را نقالا
و مجتمع و نبوه ى ايارلتاوجا پرهمه خير ل ا سا٤٥ض عرل در عين حا، در صنايع عظيم شدهى عتالا

د جووبه د را وکن خرگورژوازى بوم نظا"  مانيفست"ل به قون، بدين سا.  ستاه دکرد يجاى را امندونير



 

ست ايا ممکن رلتاولمللى پرانه يگانگى بين، مللاز يک ت هر حدل و وستقالار استقرون ابد. ستاه وردآ
ين سخن امايش زآاى بر. کمشترهدفهاى نيل به اى ين ملل برانۀ هاآگاو مسالمتآميز همکارى نه و 

و آلمانى ر و مجاو ئى يتالياان اگررلمللى کاابينک مشترت عمليات و مااقداز اسعى کنيد يکى 
دهاى پس نبر!  مجسم کنيدد نظر خو در ١٨٤٨ل سااز يط سياسى قبل اشرو روس را در لهستانى 

ند دامی گردور نقالبى دوران اين را از اکه ما هم پنج سالى و ين چهل ا. ستاه ده نبود بيهو١٨٤٨ل سا
يتاليائى اين ترجمۀ ر انتشاا که دممن فقط مايل بوو ست انضج ل حان در آات ثمر. ستاه نگذشته دبيهو

جهانى ب نقالامبشر ب، صل کتار انتشااکه ر طو، همان يتاليا باشدى ايارلتاوپروزى پيرم قدش مبشر خو
 . دبو

د، ادا کرء يفااگذشته دارى در که سرمايهرا نقالبى انقش ن حق آم تماف نصاو الت ابا عد" مانيفست"
معاصر ز دوران آغاو لى دافئوى سطاون وقرن پايا. دويتاليا بدارى انخستين ملت سرمايه. ميکند

ون آخرين شاعر قر، يتاليايىانتۀ ــ داين سيما ا. دبا عظمتى مجسم ميشوى سيمادارى در سرمايه
يخى نوين ر عصر تا١٣٠٠ل نيز مانند سان کنوا. ستانخستين شاعر عصر جديد ل عين حاو در سطى و
، توقيع کندرى را لتاويعنى عصر پر، ين عصر جديداکه ساعت تولد ى نتۀ جديد، دايتاليااآيا . دميشوز آغا

 اهد داد؟به ما خو

 نگلس ایکدرفر

 ١٨٩٣ل يه سارفون، اول لند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  )١(مانيفست حزب کمونيست

  

  .١٨۴٨ و متن اصلی بزبان آلمانی ژانویه ١٨۴٧نوشته شده در دسامبر 

  .زوه ای بطبع رسيد در لندن نخستين بار بصورت ج١٨۴٨در فوریه 

  

 و مترنيخ ار،تز و پپا: کهن ىپاارو وهاىنير ۀهم.  کمونيسم شبح ــ کند یم مضطرب را پاارو شبحى

 مقدس اتحاد کی وارد شبح ينا طرد اىبر ن،آلما پليس جاسوسان و یونسافر هاى ليکاراد و،گيز

  .نداشده

داشتن خاطر به ، ندانشستهرت دکه بر مسند ق مخالفينشتوسط يسيونى که زپوب احزن ت آساکجا 

م تهاداغ ا، ديسيونى که به نوبۀ خوزپو ان کجاست آ ؟تقبيح نشده باشد، کمونيستىتمایالت 

  ؟ده باشد مرتجع خويش نزدشمنانه بر اخوو از خود پيشرفته تر ن يسيوزپوااحزاب  ه براخورا يسم کمون

  : دنتيجه حاصل می شودو مر اين از ا

 .  تلقى می کنندتربه مثابۀ يک قدرا يگر کمونيسم ن دکنواا پهاى ارو رتقدهمۀ  -١

را در خويش ت تمايالو  مقاصد ،تنظرياها ست که کمونيستاسيده  رارفکامال ن قت آ و دیگرالحا -  ٢

خود  مانيفست  را باشبح کمونيسمکودکستانی فسانۀ  ا وبه چاپ برسانندرا آشکان جهانياهمۀ بر ابر

 . دهند، جواب بحز

ح طررا يرين  ز"يفستمان"و  آمدند  همدگرن لند در ین گوناگوهاىمليتهاى کمونيست، رنظون مبدي

  . يابدر نتشااکى رنماى و داهلند ،يتاليائى ا، آلمانى،سوینا فر،نگليسىهاى ا نباز به تاند دکرى يزر

  

  *۶ــ بورژواها و پرولتارها١

  

 . ستاطبقاتی رزۀ ايخ مبرتا* ٧شتهد داجون وئى که تا کنوهايخ کليۀ جامعهرتا

ستمکش با يک و خالصه ستمگر د ــ شاگررو کادستاف، اسرو مالک ، پلبينو پاتريسين ، بندهزاد و آد مر
ل يا به تحور باهر که اى هرزمبار، گاه آشکان و گاه نهاع، نقطاابالاى هرزبه مباو ه دئمى بود داتضادر يگر د
  . نداهزدست ، ديددمتخاصم ختم می گرت قاطبک مشترى يا به فناو سر جامعه اسرن مازنقالبى ساا

ى جهبنددرمختلف يا ف تقسيم کامل جامعه به صنوهد جا ما شادر همه تقريباً ، يخرتاادوار نخستين در 
ها، پلبينها، ليهاشوها، قديم ما به پاتريسيندر رم . هستيمجتماعى ن اگوناگوت مقامااز گوناگونى 

می رد برخوفها سردان و شاگر،  * ٨رانکادستالها، اسادال، واوفئن بابااربه ، سطىون وقرن و در گادبر
  . د داردجووخاصى ى جهبنددرنيز ت ين طبقادر همۀ اضمن تقريباً و در کنيم 



 

ه دنبرن ميارا از طبقاتى د تضا، آمدهون بردال يافتۀ فئوزوال جامعۀ از درون که رژوازى، جامعۀ نوين بو
ل و شکااجانشين را ه رزنوين مبال شکاو استم ر و وين جويط ناشر، نوينت بلکه تنها طبقا، ستا

  . ستايط کهن ساخته اشر

ه ده کردسارا طبقاتى د ست که تضااين صفت مشخصه رژوازى، داراى ابودوران يعنى ، مادوران لى و
در که مستقيماً رگ طبقۀ بزدو به ، متخاصمرگ گاه بزدو اردوپيش به از سر جامعه بيش اسر: ستا
 . يارلتاوپررژوازى و بو: دند تقسيم ميشواهديستاايگر دبر يک ابر

زاد آن ين صنف شهرنشينا؛ از اپديد آمدندها نخستين شهرزاد لى آاهاسطى ون وقرفهاى سراز 
 . نما يافتندو نشو رژوازى نخستين عناصر بو

. وردآد جووبه اى هزمينۀ تاد، زبوء تقال ارحادر که رژوازى، بواى بر، آفريقادور يائى دره و راکشف آمريکا 
ر به طوها کاالو له دسائل مباويش افزات، الۀ با مستعمردمبا، آمريکار ستعماو اچين و شرقى زار هند با

تکامل ن بدينساد و بی سابقه بون مان زکه تا آداد تکانى ن صنايع چناردى و يانوو درگانى زربه بام، عمو
 . يددموجب گرد، بوط سقوط و طانحل احادر که دال را نقالبى جامعۀ فئواسريع عناصر 

يش افزر اکادر جديد زارهاى باازات که به مورا، يگر تقاضا ن دکنوالى يا صنفى توليد داپيشين فئوۀ شيو
سيلۀ صنف متوسط وگاه به رکادان ستاا.  گرفتى صناعت يدن را آى جا، نست تکافو کندانمی تود، بو

به د را خوى جاو فت ن رميان از گوناگواى فهحرنهاى مازبين سار تقسيم کا؛ نده شدندراصنعتى 
 . دادگانه اجدهاى گاهرکااز يک ر در هر تقسيم کا

ۀ عهداز يگر ى هم دصناعت يد.  ديش بوافزل احادر تقاضا پيوسته و شد ل رحادر ئماً زارها داما باا
جديد رگ صنايع بز.  نددکرد يجاانقالبى اتوليد صنعتى در ماشين ر و گاه بخان آ. بر نمی آمدن آى تکافو
هاى لشگرن گادسرکر، صنعتىهاى ميليونررا صنف متوسط صنعتى ى جاو گرفت ى را صناعت يدى جا

 . نوين گرفتندرژواهاى يعنى بو، کامل صنعتى

جهانى به زار با.  وردآد جووبه د، ه بودمينه چينى کرن را زکه کشف آمريکا آرا، جهانى زار بارگ، صنايع بز
توسعۀ صنايع د در مر به نوبۀ خواين ا. اى دادهدلعاق اه خشکى بسط فوط از راتباو ارردى يانورت و درتجا

و شد رنيز رژوازى بو، بسط می يافتهن ه آو رانى راکشتىو نسبتى که صنايع همان به د و تأثير کر
سطى ون وقرن ماندگازکه بارا طبقاتى ود و همۀ فزاخويش می هاى بر سرمايهو تکامل می پذيرفت 

  .  ندا به عقب ميرنددبو

شته ريک و تکامل طوالنى ن يک جريال محصود نوين خورژوازى ه می کنيم که بوهدبدين ترتيب مشا
 . ستاله دمباو توليد ه شيوت در تحوال

که رژوازى بو. شتداپى از * ٩ای راکاميابى سياسى مربوطهرژوازى، حل تکامل بواين مراز ايک هر 
حاکم بر و جمعيتى مسلح رت به صو* ١٠نکمود در ستمکش بو، صنفىدال فئون باباارتسلط هنگام 
که به سلطنت "  صنف سومى"ــ آنجا و در * ١١دبوى مستقل شهررى جمهوــ ينجا ، در اآمددر خويش 
حريف ، صنفى يا مطلقههاى سلطنتى در ه صناعت يددر دورسپس و * ١٢ختدامی پرت ماليا

ار ستقراز اپس م نجااسر، و گرفتار قررگ بزهاى تساسى سلطناکلى پايۀ ر به طوو يد دفيت گراشرا
به د خويش سلطۀ سياسى منحصر به فراى نتخابى نوين برالت ، در دوجهانىزار بارگ و صنايع بز

ه رژوازى را ادارطبقۀ بوک همۀ مشترر مواست که اى التى نوين فقط کميتهرت دوقد.  وردست آد
 . مينمايد

 . ستاه ديفا نموانقالبى اه دلعاق ايخ نقش فورتارژوازى در بو

.  هم زدبر را حساساتى هی و اشارلى پددافئوت کليۀ مناسبا، سيدرت رجا که به قدرژوازى، هر بو
، بسته می ساختواخويش "  مين طبيعىومخد"به ن را نسااکه را لى دانگ فئورنگاهاى رپيوند

بى عاطفه باقى "  نقدينۀ"و ف جز پيوند نفع صِرى، يگردپيوند ن ميادبين آو گسست از هم بيرحمانه 



 

حساساتى تنگ ۀ اشيوو ليه مآبانه اشووش خرش و جوهبی و جذبۀ مذس مقدهيجان .شتانگذ
ن را نسااقابليت شخصى وى . ساختقپرستانۀ خويش غردخویهاى حسابگرزدۀ يخ بهاى آرا در نه انظر
به کف ق ستحقاى ااز روعطا شده يا ر بی شمازادیهاى آى به جاو ساخت ل بداى لهدمباارزش به 
دۀ پردر که رى ستثماى ابه جا، يک کلمهو در ساخت ار برقررت را تجاان جدرى از وعازادى تنها آ، آمده
و مستقيم م، شراز خالى ر، آشکار ستثماد، ابور مستوو سياسى پيچيده هبی و مذارهاى پند

 . نيددايج گراى را راسنگدالنه

، نه مینگريستندزاهدابا خوفى انها بدو شتند داحرمتى هنگام ين اکه تا را ئى هافعاليتاع نورژوازى ابو
جيره دوران به مزرا نشمند و داشاعر و کشيش و دادرس و پزشک . دکروم خويش محرس لۀ مقداز ها
  . ساختل مبدار خو

ت به مناسبان را آو يد را از هم درگى ادخانوت حساساتى مناسباو اپوشش عاطفه آميز رژوازى بو
  .دبديل نموصرفاً پولى ت

خشونت آميز هاى نمائىرت قدۀ ندازمکمل بر، تنآسائىو ساخت که چگونه لختى ر آشکارژوازى بو
نخستين اى بروى . اش هستندنمائى که مرتجعين تا بدين حد ستايندهرتقدد، همان سطائى بوون وقر
که به کلى غير ، وردپديد آاز هنر عجايبى و ست هاچه چيزد يجاامى مستعد دکه فعاليت آن داد نشار با

از که بالمره م داد نجاائى هالشگرکشى؛ ستاگُتى رالهاى کاتدب رم و آهاى لولهو مصر از اهرام 
 . ستاصليبى متمايز ت بارمحاو قبايل ام و قوتهاى امهاجر

و توليد ت مناسبادن نقالبى کرون اين بدابنابرو توليد ارهاى فزدر ائمى ت داتحوالد يجاون ابدرژوازى، بو
ط لين شراوکه بر عکس ن آل حاو . شته باشدد داجووند انمی تو، جتماعىت امناسباع ين مجموچنهم 
الينقطع ت تحوال. دکهنۀ توليد بوز بال تغيير طرهدارى نگارت از عبا، *١٣صنعتى سابقت کليۀ طبقاد جوو

گی هميشجنبش و ئمى ن داطمينام اعدو جتماعى ال احوع و اضااوکليۀ ع نقطاابالل تزلز، توليددر 
همۀ با ، هزدنگ و زخشکيده ت کليۀ مناسبا.  زدسابق مشخص می ساادوار کليۀ رژوازى را از بودوران 

چه که ن آ، و نددمحو می گر، شتندداخويش ام لتزدر اکهن سالى که س و مقدت نظريارات و تصون آ
وم معد، تساکد و راچه که صنفی ن آ. ستاکهنه شده د که جانى بگيرن آاز پيش ، ه ساخته شدهزتا

ناگزير ميشوند به نها نسام انجااسرد و می شورى عاد خوس قداز ست س اچه که مقدن آدد، می گر
 . بنگرندهشيار يدگانى دبط متقابلۀ خويش با و رواندگى زضع و

. مين می کشاندۀ زکرى جاهمه به روژازى را بود، خوهاى کاالوش فراى لتوسعه برائمزار دابه يک باز نيا
 . زدساار بطه برقرراجا همه با د و جا ساکن شو، همه کندخ سورجا بايد همه 

داد و طنى ن وجنبۀ جهارها کشوف همۀ مصرو جهانى به توليد زار بااز طريق بهرهکشى رژوازى از بو
ردۀ صنايع سالخوهاى شتهر. کشيدون قالب ملى بيررا از صنايع ، مرتجعيناوان سف فرو اآه عليرغم 

نوين صنايع که هاى شتهرا رآنها ى جا. ستافتن ربين ل از حادر نيز روز و هر فته ن رميااز ملى 
در يگر دخامش اد ئى که موهاشتهد، ــ رست می گيراحياتى ى مرن اکليۀ ملل متمداى برن جشاروا

ل ئى که محصوهاشتهد، رمی شواهم مين فرۀ زترين مناطق کراز دوربلکه ، نيستر کشودرون 
، سابقیهاى مندزنياى به جا. سدرمی ف نيا به مصردر همۀ دبلکه ، نمعير کشودر يش نه هاخانهرکا

آنها ء ضااى ارميکند که بروز يج نوين براينک حو، ايددمی گرء ضاارصنعتى محلى ت که با محصوال
ء کتفاو امحلى کهن و عُزلَت جوئى ملى ى جا.  ستزم االن قاليم گوناگوو است دور دممالک ل محصو

يگر دجانبۀ ملل با يک همه بستگى و واجانبه ط همه تباو ارآمد و فت را ردى خوى توليدت به محصوال
فعاليت ات ثمر. ستت ايادتوليد مارد مودر ضع ونند همانيز ت توليد معنويارد مودر ضع و. دمی گير

از يت ملى بيش ودمحدو يک جانبه ۀ شيو.  ددمی گرل گانه به ملک مشترکى مبداملل جدى معنو
 . دساخته ميشو* ١۴جهانىت بياادمحلى يک و ملى ن گوناگوت ابيل و از ادپيش محا

ط، تباارسائل ازۀ وندو اطريق تسهيل بى حد و از توليد ارهاى بزاطريق تکميل سريع کليۀ رژوازى، از بو
رژوازى، همان بوهاى کاالى ارزان بها.  می کشاندن تمدى به سورا حشى ترين ملل وحتى همه و 



 

هاى لجوجانه ترين کينهو می کوبد را در هم چين ارهاى يودگونه ن هر  آست که بااتوپخانۀ سنگينى 
اهند گر نخواناگزير ميکند که ها را ملتوى . زدبه تسليم می سان را وادار نسبت به بيگانگان حشياو

د رواج دهند خود نزم دارد نان تمدح صطالاکه به را چه ن آو بپذيرند رژوازى را توليد بوۀ شوند شيود نابو
 . نند خويش می آفريندو هماشکل هم که جهانى ن خالصه آ. شوندرژوا ن معنى که آنها نيز بوبدي

شهر نسبت به س نفواد بر تعدورد، آد جووبه  ن کالهاى شهر. شهر ساختدت تابع سيارا ه رژوازى، دبو
ون ه بيردندگى هت زبالرا از لى از اهابخش مهمى ن بدين ساود و فزاشگرفى ان ه به ميزس دنفو
نيز را حشى ونيمه و حشى رهاى وکشو، شهر ساختدت تابع سيارا ه دشيوه که همان به . شيدک
 . دبستۀ باختر نموور را واخارژوا و بستۀ ملل بورا وافالحت پيشه هاى ملتن و متمدرهاى بستۀ کشووا

 را سنفووى . زدمرتفع می ساس را نفوو مالکيت و سائل توليد وکندگى اپراز پيش از بيش رژوازى بو
کمى تمرکز بخشيده ۀ ست عدرا در دمالکيت و ه دکم نموامتررا سائل توليد ، وستامجمتع ساخته 

بط د روامستقل که تنها بين خونهاى شهرستا. ستاضع تمرکز سياسى وين ى انتيجۀ قهر.  ستا
ک يرت به صو، نددگمرکى مختلف بورات و مقرو ا هحکومتو نين اقوو منافع و داراى شتند دى داتحاا

 حدواگمرکى ى ازهمر و حدوامنافع ملى طبقاتى  و حدواارى گزن قانو، حدواحکومت ، حدواملت 
 . آمدنددر

از که ورد پديد آى توليدوهاى نيرن چنان آد، طبقاتى خودت سيال صد سااز کمتر ت مدض عررژوازى در بو
رام . نداهوردآد وجوگذشته جمعاً به هاى نسلهمۀ ست که ى اچيزن آاز عظمت باالتر و کميت ظ لحا

هن، ه آ، رانىاکشتيرورزى، کشاو صنايع در شيمى دن برر به کا، توليد ماشينى، طبيعتاى ساختن قو
يش اپيددن رودها، نى کراقابل کشتيرن، جهاهاى بخشاز ساختن يک سلسله روع مز، برقىاف تلگر
نستند ا گذشته می تورعصااز ايک ام کد... مين می جوشندق زعمااز اجمعيت که گوئى از ئى هاهدتو
 ! ستن امکنوى توليدوى جتماعى يک چنين نيرر ابطن کادر بزنند که س حد

جامعۀ ، در يافتار ستقرن اآد بر بنيارژوازى که بواى لهدمباو سائل توليد ويم که ده کرهدمشان بدين سا
ن خل آدر داى که مناسبات، لهدمباو سائل توليد وين اشد از رمرحلۀ معينى در . دشده بود يجادال افئو

رت يا به عبا، و صنايعورزى و لى کشادافئون مازپذيرفت يعنى سام نجاالى دالۀ جامعۀ فئودمباو توليد 
از ند دشد يافته بورکه اى مولدهوهاى با نيرد را يگر مطابقت خو، دلى مالکيتدافئوت مناسبا، يگرد
. يدنددگرل مبدن به پابند آو * ١۵شدندن ه آراسد دهند پيشرفت را که توليد ن آى به جا، و نددادست د

  .شدندد هم خرد و کرد خررا می بايستى آنها 

سياسى طبقۀ دى و قتصااه تسلط ن، همراسياسى متناسب با آو جتماعى ن امازسازاد و قابت آر
 . جانشين آنها شدرژوازى بو

و توليد رژوازى بط بوروابا ازى، رژوجامعۀ نوين بو. دمی پذيرم نجااما ن يدگادبر ابردر نيز ن جرياهمين نظير 
و مند توليد وسائل نيروکه گوئى سحرآسا چنين اى جامعهن، مالکيت آرژوازى بوت با مناسباو له دمبا
اى قون آدن کرو رام ه ۀ ادارعهدد از ست که خوى اگردوشبيه جان کنو، استاه وردآد جووبه را له دمبا

ست که ل اه ساديگر يک چند ل دحا.  نمی آيدست براه دنمور حضاد اخون فسواضى که با رالاتحت
ت مناسبان معاصر بر ضد آۀ مولدوهاى نيرن يخ طغيارتااز ست رت اگانى تنها عبازرباو يخ صنايع رتا

ه کنيم که رشااتى رتجاانهاى ست به بحراکافى . ستاوسلطۀ رژوازى و بوط هستی مالکيتى که شر
فنا ض معررژوازى را در جامعۀ بوم تماهستی د آميزتر ه تهديى همواربه نحوو خويش ار ادوارى با تکر
بلکه حتى ، ساخته شدههای کاالهنگفتی از نه تنها بخش ر باهر تى رتجاان قع بحرامودر . ندهميدار قر
جتماعى انى رى همگايک بيماانها بحرهنگام .  ددمی گرد ند نيز نابواآمدهد جووکه به اى مولدهوهاى نير

نى رى همگابيمان آ، و سيدربه نظر می ل گذشته نامعقور عصادم امراى برن آر که تصود پديد ميشو
گوئى قحط د، ميشور چادبربريت ل بغتتاً به حادد و میگرز باا به قهقرن جامعه ناگها. ستاضافه توليد ا

که صنايع ارى پند؛ ستاساخته وم ندگى محرزسائل زى او را از همه وجنگ عمومى خانمانسوو غال و 
ندگى بيش زسائل وحد از بيش ن، حد تمداز که جامعه بيش ن آاى برا؟ چر. ستاشده د نابوگانى زرباو 
تکامل ر يگر به کا، دستر اوختيادر اکه اى مولدهوهاى نير. داردخويش ر ختيادر اگانى زرباو حد صنايع از 



 

ت ناسباين ماى ابروها نيرن آ، برعکسرد؛ مالکيت نمی خورژوازى بوت مناسباو * ١۶رژوازىبون تمد
وهاى مى که نيردد؛ و هنگامانع می گررا آنها ى نماو نشو رژوازى، بوت مناسباو ند ابسى عظيم شده

ر چارژوازى را دسر جامعۀ بواگاه سرن آ، می کنندز آغاها را سدو نع اين موم اشکستن تمادر هم مولده 
ت مناسباۀ ئردا. ندزخطر می ساش ستخورژوازى را دمالکيت بونمايند و هستی میل ختالو اپريشانى 

چه از . خويش بگنجانددر ست د اوخوۀ که آفريدرا تى وند ثراست که بتواتنگ شده ن آاز بيش رژوازى بو
از کمالى م و تماهاى هدتورى جبااسيلۀ محو وطرفى به ؟ از فع ميکندان را دبحررژوازى طريقى بو

. کهنهزارهاى باى از  بهره کشى بيشتروه زتازارهاى سيلۀ تسخير باويگر به ف دطرو از مولده وهاى نير
ى از سائل جلوگيرو از وه ميکند دآماى را ترب مخرو سيع تر انهاى وه که بحرراين ؟ از اهراچه از باالخره و 

 . هدآنها نيز می کا

 . ستامتوجه رژوازى بود بر ضد خون کنو، اساختن گورا واژليسم دافئون با آرژوازى سالحى که بو

ح ين سالاکه را مى دبلکه مر، ساختاهد خوهالکش که د کرادى حدرا نها سالحى نه ترژوازى لى بوو
 . وردآد جوونيز به رها را لتاونوين يا پران گرريعنى کاد، نمواهند متوجه خوى او به سورا 

گر معاصر نيز ريعنى طبقۀ کا، يارلتاوپرد، شد می پذير، ريعنى سرمايهرژوازى، نسبتى که بوهمان به 
مى می هنگافقط و ند ورست آدبه رى ندگى کنند که کازنند امانى می توزتنها ن ينا ا.شد می يابدر
به د را خود فرد ند فررکه مجبوان، گررين کاا. يدابر سرمايه بيافزن شارند که کاورست آدبه رى نند کااتو
ادث کليۀ حوش ستخودجهت نيز همين به ، و يگرى دکاالهر مانند هستند کاالئى ، سانندوش رفر
 . ندزاربات نوساناو ابت قر

ست د را از دگونه جنبۀ مستقالًنۀ خوهر يا رلتاوپرر کار، تقسيم کاو ماشين ل ستعمااثر توسعۀ ابر 
دد میگرل ماشين مبددۀ ساۀ ئدزاگر به رکا.  ستافته ربين از گر رکااى نيز برر نتيجه لطف کاو در ه داد

. دگرفته ميشوافراز همه تر نکه آسااهند  می خورائى هاختترين شيوهايکنوو ه ترين دفقط ساو از وى 
حفظ اى سائلمعيشتى که بروبه تهيۀ دد تنها منحصر ميگرد گر ميشورکااى فى که برربدين جهت مصا

توليد رف با مصاوى مسا، )٢٩(رجمله کان آ، و از يک کاالى بهاو . ستورى انسلش ضرء بقادش و خو
می هش کاد نسبت نيز مزهمان به د، ه ميشوودفزر انسبت که بر نامطبوعى کاهمان به .  آنست
به ، توسعه می يابدر تقسيم کاو ماشين ل ستعماانسبت که همان به : باالترهم ين از احتى . دپذير

نتيجۀ در ه اخور و کات ساعاد ياب ازده به حسااخودد، ه ميگرودفزا* ١٧رنسبت نيز بر کميتکاهمان 
 . غيرهو نتيجۀ تسريع حرکت ماشين در يا و ين معن مات زيک مدزم در الر يش کميت کاافزا

هاى هدتو. ساختل مبددار سرمايهرگ خانۀ بزربه کال را کارپاتريار کاد ستااگاه کوچک رکا، صنايع معاصر
دى عازان به مثابۀ سرباان گررکا. متشکل ميشوندزان ند مانند سربااآمدهد خانه گررکادر که ، گررکا

نه تنها ن آنا.  می گيرندار قران فسرداران و اجهاز در کاملى تباسلسله مررت تحت نظا، صنعتى
ناظرين و ساعت ماشين هر روز و هر می باشند بلکه رژوازى حکومت بورژوازى و طبقۀ بون غالما
هر . ندورمی آدرخويش رت ساابه قيد ن را خانه آنارصاحب کارژواهای بود خواز همه بيش و خانه رکا
ه ازندهمان ابه م دارد، عالامقصد خويش ى هدف و ترربه نحو آشکا ورزى را دسواد، ستبداين اه که ازندا

 . زدمتوجۀ خويش می ساى را خشم بيشترر قدو همان ست اتر رمنفوو سفلهتر 

، شد يابدربدين معنى که صنايع معاصر بيشتر ، آيدزم ستى کمتر الر دکازو در بارت و زور ه مهاازندهر ا
اى يگر بردجنس و سن ف ختالا* ١٨. دميشود مرر  بيشتر جانشين کادککور زن و ه کاازندهمان ابه 

جنس و ند که بر حسب سن رکاار فزهد، همه است ميدد را از دجتماعى خواهميت اگر رطبقۀ کا
 . ندزم دارالرا مختلفى رف مصا

يافت را درخويش د مزم نجااگر سررکاو پذيرفت م نجاان اگررکااز خانه رصاحب کار ستثمااکه همين 
غيره به جانش می و گير وگرار و کاندو دمانند صاحب خانه رژوازى يگر بوهاى ده قسمتزتا، شتاد
 . فتندا



 

وران و پيشه، کوچکاران باخوو رکسبه ، کوچکداران خانهريعنى کا، پائينى صنف متوسطهاى قشر
ۀ کوچک سبب که سرمايان بداى عده. خل میشونددايا رلتاوپرف به صفوت ين طبقان، ــ همه انادهقا
تر رگ بزداران قابت با سرمايهۀ رعهدو از سا نيست رعظيم صنعتى هاى ئر ساختن بنگاهاى داآنها بر

.  دميشوارزش سائل جديد توليد بى  ل وقبان در شغلى آنارت که مهان آاى براى عدهو برنمی آيند 
 . ميشوندوارد يا رلتاوپرۀ مرادى در زفرالى ت اهاطبقام تمان از بدين سا

ز ندگيش آغازبا ازى مورژوازى بر ضد بواش هرزمبا.  می پيمايدرا تکامل و شد ن رحل گوناگوايا مررتالوپر
 . ددميگر

صنايع از شته ريک ان گررگاه کان آو خانه ريک کاان گررکاها بعد، ه می کنندرزمباد فرد فران گررکاا بتددر ا
. ندارمی گذرا ه رزمباز می نمايد آغار ماستثامستقيماً ن را ئى که آنارژوابون يک ناحيه بر ضد فالدر 

توليد نيز ارهاى فزد انيست بلکه بر ضد خورژوازى بوى توليدت تنها بر ضد مناسباان گررحملۀ کا
ها را ماشين، ندزمی ساد قابت ميکند نابون رکه با آنااى را بيگانههاى بدين معنى که کاال* ١٩.هست

فتۀ رست م از دمقال زور عماامی کوشند تا با و نند طعمۀ حريق ميکرا خانه رکا، می شکننددر هم 
 . يابندزبارا سطائى ون وگر قررکا

ر چا، دقابترثر ابر و کنده اپرر سر کشواسردر که دهند تشکيل می اى را هدتوان گررين مرحله کادر ا
وازى رژنيست بلکه نتيجۀ يگانگى بون آناد خود تحاۀ اگر ثمررکاهاى هديگانگى توهنوز . ستاق افترا
هنگام هنوز ين ورد و در اآدربه جنبش را يا رلتاوپرهمه مقاصد سياسى خويش بايد از حراى است که برا
رزۀ مبا.  ه نمی کنندرزمباد شمن خودبر ضد رها لتاوين مرحله پردر ا.  م دهدنجار را اين کااست در اقا
ه دخرو غير صنعتى رژواهاى وبو مين زمالکين و سلطنت مطلقه ن ماندگازشمن يا بادشمن دبر ضد ن آنا
در که وزى پيرو هر تمرکز می يابد رژوازى ست بودر ديخى رجنبش تان همه بدين سا. سترژوازى ابو
 . سترژوازى ابووزى ست آيد  پيردين حالت به ا

هاى هدتورت يا به صورلتاوبلکه پر، يش می يابدافزايا رلتاوپراد نتيجۀ ترقى صنايع نه تنها تعددر لى و
ل ستعماابه نسبتى که .  بهتر حس ميکندو را ين نيرد و انى می گيرويش فزونير، آمدهد  گرگىربز

تا وى مسار به طور همه را کاد تقريباً مزد و می برن ميار را از کاف ختالانى وفزر روز اماشين به طو
و نند هماپيش از يا نيز بيش رلتاوندگى پرزيط اشرو نسبت مصالح همان به هد ميدط لى سقوزناان ميز

د مز، ستاقابت رين از اتى که ناشى رتجاانهاى بحررژواها و بين بوون فزروز اقابت ر.  دميشون يکسا
و تر تکامل مچه تماهر که به سرعتى ، ماشينر کا.  وردمی آدر تر ارتى ناپايدرپيوسته به صوان را گررکا

بين افراد  جداگانه کارگر ت ماد  تصا.نددانامطمئنتر میگران را گررندگى کازضع ، ومیيابدد ه بهبوهموار
ر کاز آغاان در گررکا.  دمی گيرد به خورا طبقه ن دو ميادم پيش شکل تصااز  بيش و افراد جداگانه بورژوا 

و مشترکاً عمل می نمايند د خور کاد مزع از فااى دبرو ميزنند * ٢٠فئتالاست به رژوازى دبر ضد بو
سائل معيشت ونند احتمالى بتوت امادتصارت صو در تاهند ئمى تشکيل ميدهاى داحتى جمعيت

 . دميگيرد به خورش ه جنبۀ شورزمباط برخى نقادر . تأمين کنندرا خويش 

ن آنارزۀ قعى مباوانتيجۀ . ستانده رگذوزیهاى تنها پيروزیها ين پيرالى وميشوند وز پيران گررگاه گاه کا
اوم شد مدر.  ستانضج ل حادر ه هموار که ستان اگررکاد تحاانيست بلکه ن سطۀ آناواکاميابى بال

زد، در ميساط يگر مربودبه يک ن را حى گوناگوانوان گررکاو ست رگ اصنايع بزل که محصوط تباارسائل و
در که را محلى رزۀ مبانهاى کانوم ست تا تمازم ابطه الراين اتنها . مینمايدت مساعدوى مر به اين ا

رزۀ مباهر . زدملى متمرکز ساو طبقاتى رزۀ يک مبارت ست به صواحد وايک خصلت داراى جا همه 
اى سطى برون وقرن يگانگى که شهرنشينان آو .  ستاسياسى رزۀ يک مباد خوهم طبقاتى 

هاى هراسيلۀ ومعاصر به ى يارلتاوپر، نددبونها مند قرزستائى نياهاى روهراه رکود جووثر دش، در ايجاا
 . وردمی آد جووبه ل چند ساض عرهن در آ

قابتى که بين رثر در الحظه ، هر سياسىب حزرت به صوم نجااسرو يا به شکل طبقه رلتاوين تشکل پرا
  .ددمختل می گرد دارد جوان وگررکاد خو



 

هاى بين قشرت عازمناو از می آيد د جوومند تر به ونيرو محکم تر و تر ی يگر قور دين تشکل باالى و
به و سميت شناخته شده ربه ان گررمنافع کااز يکند که برخى ناگزير مرا آنها ، هده نمودستفارژوازى ابو
 . ننگلستادر اه ساعته ر دکاروز به ط مربون ست قانواين قبيل د، از اه شودادقانونى رت صون آ

يا رلتاوشد پرن ربه جرياظ لحارى بسياد دارد از جووجامعۀ کهن در درون ماتى که دکلى تصار به طو
ن سپس عليۀ آاف، شرابر ضد ز آغادر : ستع انقطاابالرزۀ مبال حاى در رژوازبو.  می نمايدت مساعد
رژوازى ئم عليۀ بور دابه طوو ست د اکه منافع آنها با پيشرفت صنايع متضارژوازى بواز ئى هاقسمت

و وى را کند اد ستمدايا رلتاوپراز ست اناگزير رژوازى بورزات، ين مباهمه اطى .  بيگانهرهاى کشوهمه 
ست که رژوازى ابود ين خواين ابنابر. به عرصۀ جنبش سياسى بکشاندن او را بدين ساو بد طلرى به يا
می ر وى ختيارا در اضد خويش ح يگر سالرت دبه عباهد، ميدرا * ٢١دخوزش يا عناصر آمورلتاوبه پر
  . اردگذ

يا رلتاورخل پدابه را طبقۀ حاکمه از تمامى م و تاهاى يديم ترقى صنايع قشردکه ن چنا، ما بعدو ا
عناصر د، ياان زنيز به ميزن يناا. هدميدار تهديد قرش ستخورا دندگى آنها زيط اقل شرايا الو ند رامی
 . ندوره می آهمرايا رلتاوپراى بر* ٢٢زش راآمو

طبقۀ در درون که اى تجزيهن جرياد، يک ميشودطبقاتى به لحظۀ قطعى نزرزۀ مى که مبام، هنگانجااسر
که بخش د میگيرد به خوى شديدش و جنبۀ پرجون چناد، می پذيرم نجاان جامعۀ کهم تماو حاکمه 

می ، ستن اوآاز که آينده اى يعنى طبقه، نقالبىاشده به طبقۀ دان گرن روآاز طبقۀ حاکمه از کوچکى 
ن کنو، امیآمدندرژوازى بوى به سوء نجبااز که بخشى ، ست که مانند گذشتهاجهت همين به . دپيوند

درک به رى تئوظ لحااز ند انستهاکه تورژوازى، بوان صاحبنظراى از يا عدهرژوازى و بواز نيز قسمتى 
 . ندويا ميگررلتاوبه پر، جتماعى نائل آينداجنبش 

. ستانقالبى اقعاً وايا يک طبقۀ رلتاوند تنها پرار دارقررژوازى مقابل بون در کنواطبقاتى که همه بين 
د يا خورلتاوکه پرن آل حاو می پيمايند ط و زوال نحطااه رگ راثر تکامل صنايع بزابر ، يگرت دطبقام تما

 . سترگ اصنايع بزل محصوو ثمره 

ن آاى برن، همگی ناوران و دهقاپيشه، هپادخران گرداسو، صنايع کوچکن يعنى صاحبا: متوسطف صنو
 آنها پس.  می کنندد نبررژوازى با بو، نندهابر، از زوال صنف متوسطان به عنود را، خوهستی که 
يخ رتاخ می کوشند تا چرا يرز. آنها مرتجعند، باالترهم ين از احتى . ندرنقالبى نيستند بلکه محافظه کاا

ين خطرند که ض امعردر ست که اين جهت از اباشند تنها هم نقالبى اگر آنها ا. نندداگرز به عقب بارا 
فعه امصالح آتى خويش مداز د بلکه نمی کننع فاد دمنافع آنى خوا از لذ، نده شوندرايا رلتاوپرف به صفو

 . بپذيرندرا يا رلتاومی گويند تا نظر پرک تررا خويش ت پس نظريا، می نمايند

ب نقالن اجريا، در جامعۀ کهنهاى نفعالى پوسيدگى تحتانى ترين قشرل اين محصو، ايارلتاولومپن پر
ندگى خويش ز عمومى ضعوثر الى بر د وکشيده ميشو* ٢٣جنبشف به طرط برخى نقارى، در لتاوپر

 . شدوتجاعى بفرت ارتحريکاو سائس دبه د را ست که خوابسى بيشتر متمايل 

ارد؛ مايملکى ندر لتاوپر. ستاشده د يط جامعۀ کهن نابوايگر شر، ديارلتاوندگى پرال زحوع و اضادر او
نوين ر کاارد، جه مشترکى ندوگونه رژوازى هيچ بوهاى هادخانوت ند با مناسبازفرزن و با ت وى مناسبا

و آمريکا در ه اخوو نسه افرن و نگلستادر اه اکه خو، سرمايهغ ير يورت در زساانوين ۀ شيوو صنعتى 
اى وى برهب، مذق، خالن، اقانو.  ستاه زدوديا رلتاوپررا از گونه جنبۀ ملى ، هر ستاخت ايکنون آلما
 . ستاشده ن هاپنرژوازى پس آنها منافع بودر که رژوازى بوت فاانيست جز خرى چيز

که به چنگ را موقع حياتى و ضع ن ومی کوشيدند آدت، به سيان سيداز رپس ، پيشينت طبقام تما
ما ا. ندزتابع سا، تأمين کندرا تملک آنها ز يطى که طرابه شررا جامعه م تماو ند تحکيم کنند اهوردآ
کنونى تملک ۀ نند شيواند که بتووردست آدبه را جامعه ۀ مولدوهاى نند نيرامانى می توزتنها رها لتاوپر
رها از لتاوپر. ببرندن ميااز ست اشته د داجون وکه تاکنورا مالکيتى هاى شيوهل همه عين حاد و در خو



 

د حفاظت می نمورا مالکيت خصوصى ن که تا کنورا چه ن آنها بايد آ، ند که حفظش کنندارندى چيزد خو
  .نندداگرد می ساخت نابون مصون و مأمون را آو 

م نجاها اقليتد ابه سود يا خوو ه دبوها قليتاشته يا جنبش د داجون وئی که تاکنوهاکليه جنبش
م نجااکثريت عظيم د است که به سواکثريتى عظيم ايا جنبش مستقل رلتاوجنبش پر. ستامیگرفته 
ازد فراد برند قانمی تود و ند برخيزانمی تو، يعنى تحتانى ترين قشر جامعۀ کنونى، يارلتاوپر. دمیپذير
 . ددمنفجر گرهند، تشکيل ميدرا سمى رئى که جامعۀ هاقشرن شامل آى بنام روکه تمان بى آ

رت صوو شکل ظ لحااز ملى نباشد ن مضموو معنى ظ لحااز گر ز، اآغارژوازى در يا بر ضد بورلتاوپررزۀ مبا
 . يکسره نمايدد خور کشوژوازى ربا بور را مر بايد کااى ابتددر اطبيعتاً رى کشوى هر يارلتاوپر. ستاملى 

جامعۀ درون بيش پنهانى و خلى کم داجنگ ن يا آرلتاوتکامل پرو شد رحل کلى اما ضمن توصيف مر
زور، طريق رژوازى از ختن بواندايا با بررلتاوپرد و می گيرر درنقالبى آشکااکه اى نقطهن تا آد را، موجو

 . يماهدکرل نبا، دفکنداپى می را حاکميت خويش 

ستمکش و ستمگر ت طبقاد تضاد بر بنيا، نداشتهد داجون ومعى که تاکنواکليۀ جو، يديمدکه ن اچن
را يطى است شرزم االار داد ستم قرر و جوض معراى را در طبقهان که بتون آاى ما برا.  نداهدبوار ستوا

به واژ  سريطاشرف در سر.  ندگى کندوار زه  دند براقل بتواطبقۀ ستمکش الن، که طبق آد تأمين نمو
. تبديل شدرژوا لى به بودافئواد ستبدغ اير يورژوا در زه بودچه خرن چناــ يد دگرل مبدن عضو کمو
از تر زل ضعى ناوپيوسته به ، ه ترقى طى کند، راکه با ترقى صنايعن آى به جا، گر معاصرربرعکس کا

شد از رشد مسکنت رد و مسکينتر ميشوم بددم گر رکا. می نمايدط ندگى طبقۀ خويش سقوزيط اشر
ين از انيست که بيش در قارژوازى که بودد ميگرر آشکان دين ساب. ستاسريع تر وت هم ثرس و نفو

م به تمااى نين تنظيم کنندهاقوان به عنورا يط طبقۀ خويش اشرو جامعه باقى بماند واى طبقۀ حکمر
ه  دندگى برزحتى اش هدبراى ند برانمی تون ئى نيست چووابه حکمردر قاوى .  جامعه تحميل کند

د از که خون آى نمايد که به جال ضعى تنزن وبه چنااش هدبرارد ست بگذر اومجبو تأمين نمايد وارى را 
.  دبسر بَرَرژوازى بوۀ ين تحت سيطراز اند بيش اجامعه نمی تو.  هدبدا غذرا تغذيه نمايد آنها ن قبلِ آنا

 . نيستر گازجامعه سات يگر با حيارژوازى دبوت بدين معنى که حيا

ست وت در دثرن نباشته شداز است رت اعبارژوازى بقۀ بوطدت سياد و جواى وساسى برط اشر
ًا منحصردورى مزر کا.  ستدورى امزر کا، سرمايهد جوط وشر*. ٢۴يش سرمايهافزو اتشکيل ص و شخاا

، ستن امت آوبالمقاو ه ارادبالى مجررژوازى که بو، ترقى صنايع. ستابسته ان گررقابت فيمابين کاربه 
هاى جمعيتد يجاابا را نقالبى آنها است يگانگى اقابت آنها ناشى از رکه ان، گررکندگى کااپرى به جا
بر رژوازى که بواى هدشالون آد خورگ، تکامل صنايع بزو شد رين با ابنابر. وردمی آد جووبه ى گررکا
بر م مقدرژوازى بو. دميريزو فرهد ميدص ختصاد ابه خوت را محصوالو ست ل ابه توليد مشغون آس ساا

  . ستاناگزير ى نندر همايا به طورلتاوپروزى پيرى او و فنا. وردمی آد جووبه را  خويش نکنارچيز گوهر 

 

 هاکمونيسترها و لتاوپرــ ٢

  

 ؟ندداريگر چه مناسباتى دکلى با يک ر به طورها لتاوپرها و کمونيست

 . گرفته باشندار قرى گررکااب حزايگر دبر ابردر خاصى نيستند که ب حزها کمونيست

 . ندارند، باشدا جدرها لتاومنافع کليۀ پراز که ، گونه منافعىهيچ آنها 

يژه ل وصون اآب چورچهارى را در لتاوجنبش پراهند ند که بخوورنمی آن به ميارا * ٢۵اىيژهل وصواآنها 
 . بگنجانند



 

رزات مباها در کمونيست، طرفىاز ست که اين در اتنها رى لتاوپراب حزايگر دبا ها کمونيستق فر
ار مد نظر قرن، در منافع مليشااز نظر ف صررا يا رلتاوپرک همه مصالح مشترن، ملل گوناگوهاى رلتاوپر
طى رژوازى بوو يا رلتاوپررزۀ حل گوناگونى که مباامردر يگر ف دطر، و از می نمايندع فان دآهند و از ميد

 . هستندجنبش م منافع تماو مصالح ن نمايندگان هميشه آنا، ميکند

رها و هميشه کشوى همه گررکااب حزا* ٢۶ترين بخشمبا عز، عمالًها مونيستبدين مناسبت ک
ين در ايا رلتاوپردۀ نسبت به بقيۀ توها مزيت کمونيسترى، تئوظ لحااز ما ؛ و انداجنبش به پيشک محر
 . نداهدپى بررى لتاونتايج کلى جنبش پرن و جرياو يط ابه شرن ست که آناا

يعنى متشکل ساختن ، پى آنندرى در لتاوپراب حزايگر دت که سها همان اکمونيستهدف يکترين دنز
  .  يارلتاوحاکمۀ سياسى پررت قداز حررژوازى و ابودت ساختن سيان سرنگو، يک طبقهرت يا به صورلتاوپر

يا و کشف ن که يک مصلح جها، صولىها و ايدهاجه مبتنى بر هيچ وبه ها يک کمونيسترتئوت نظريا
 . نيست، ه باشددکراع خترا

يخى رجنبش تان آو طبقاتى رى ه جارزقعى مبات واکلى مناسبان بيااز ست رت افقط عبات ين نظرياا
نيست که ى چيز، شتهد داجون ومالکيتى که تاکنوت مناسباء لغاا.  ن داردما جريان يدگادبر ابردر که 

 . صرفاً مختص به کمونيسم باشد

ه ديخى بورتات هميشگی تبدالو يخى ر تائمىات داتغييرش ستخودمالکيت پيوسته ت کليۀ مناسبا
 . ستا

 . دنمون جانشين آرژوازى را مالکيت بوو ملغى ساخت را لى دانسه مالکيت فئوافرب نقالامثالً 

مالکيت ء لغااز است رت ابلکه عبا، کلى نيستر مالکيت به طوء لغارت از اکمونيسم عباۀ صفت مميز
 . رژوازىبو

تملک محصولى و توليد ن چنان کامل ترين مظهر آو آخرين ى، رژوازما مالکيت خصوصى معاصر بوو ا
 . ستامبتنى * ٢٧دفرد از فرر ستثماو اطبقاتى دهاى ست که بر تضاا

 . مالکيت خصوصىء لغاا: صل خالصه کنندايک د را در خورى نند تئوامیتوها کمونيستظ ين لحااز ا

ه وردست آدکه شخصاً به را يتى مالکاهيم که می خوهند ميدار مالمت قررد موها را ما کمونيست
دى را فرل ستقالها و افعاليتزادیها و آد همه که بنيارا مالکيتى ، ستاشخص د خور نتيجۀ کاو شده 

 . يمزملغى سادهد تشکيل می 

ه دخررژوازى و ه بودمالکيت خرن تادآيا مقصو!  ستاکد يمين ر و کاۀ ثمرو سترنج دمالکيتى که حاصل 
ملغى ن را ست که ما آزم اچه الد؟ بورژوازى مالکيت بواز دوران ه قبل ست که متعلق بانى دهقا
 . ستن اکامل آء لغار اکاو در مره ملغى ساخته ر روزبه طون را ست که آاشد صنايع رين ، ايمزسا

 ؟نيدراسخن می رژوازى مالکيت خصوصى بواز يا شايد و 

دورى، مزر کا.  جههيچ وبه ؟ ميکندد يجاامالکيتى اى وى يا بررلتاوپرر يعنى کادورى مزر لى مگر کاو
تى رصودر تنها و ميکند ر ستثمادورى را امزر که کاورد می آد جووبه را مالکيتى ن سرمايه يعنى آ

شکل در مالکيت . کندرش ستثمادًا انمايد تا مجدد يجاى اجديددورى مزر يش يابد که کاافزاند اميتو
سى ربررد مود را ين تضااجانب ن هر دو کنوا. ستدورى امزر کاو بين سرمايه د مبتنى بر تضان کنونى آ

 . ار دهيمقر

ل شغاى اتوليد نيست بلکه به معنادر صرفاً شخصى م يک مقال شغاى اتنها به معنادن بودار سرمايه
سيلۀ فعاليت وتنها به و ست استه جمعى ل دسرمايه يک محصو.  هستنيز ن آدر جتماعى م ايک مقا



 

ند به حرکت اجامعه می توء عضاک همه اسيلۀ فعاليت مشتروفقط به ء و عضااى از عده کثيرک مشتر
  . آيددر

 . ستاجتماعى ائى ونيست بلکه نيردى فروى پس سرمايه يک نير

دد، گرل جامعه مبدى عضاامتعلق به کليۀ ، سته جمعىدمى که سرمايه به يک مالکيت هنگاين ابنابر
تنها خصلت ، ستاجتماعى تبديل شده ابه مالکيت نيست که مالکيت خصوصى ن حکم آدر ين عمل ا
 . هدست ميدد را از دمالکيت جنبۀ طبقاتى خوو جتماعى مالکيت تغيير می يابد ا

 . يمدازبپردورى مزر به کان کنوا

يک اى سائل معيشتى که برويعنى مجموعۀ د، قل مزاحداز ست رت اعبادورى مزر متوسط کاى بها
ثر فعاليت ابر دور گر مزرکه کارا چه ن ين آابنابر. ندگى کندزگر رکاان نوند به عاست تا بتوزم اگر الرکا

ن آد صددر جه هيچ وما به ، ستاندگيش کافى زتجديد توليد اى بزحمت برورد، خويش به کف می آ
ود، از ميرر ندگى به کاد زتوليد مجداى که مستقيماً برر را، کات نيستيم که تملک خصوصى محصوال

حکم م محکوى را يگرزوى دحمت باان زبتون نميکند تا با آد يجازادى است که مااتملکى ين ا. ببريمن ميا
تملک ز ين طرا در ايرزببريم ن ميارا از ين تملک ر اجنبۀ مصيبت بااهيم ما تنها می خو. خويش ساخت

مه ست که مصالح طبقۀ حاکانده زمانى زتا و يد است که بر سرمايه بيافزانده ن زآاى گر تنها بررکا
 . دمقتضى شمر

کم امترر جامعۀ کمونيستى کادر .  ستاکم امترر يش کاافزاسيلۀ ونده فقط ر زکارژوازى جامعۀ بودر 
تر می ن آساو تر ر سرشان را آو توسعه بخشيده را گر رندگى کان زست که جريااى اسيلهوفقط 
 . ندداگر

ل حا، جامعۀ کمونيستىدر تى که رصو، در ستواحکمرل گذشته بر حارژوازى، جامعۀ بودر بدين ترتيب 
و ست اجد شخصيت ل و واستقال، داراى اسرمايهرژوازى جامعۀ بودر . دبواهد خووا بر گذشته حکمر

 . ستافاقد شخصيت ل و ستقالوم از احمتکش محرد زکه فرن آل حا

 حق وى!  می نامدزادى آو شخصيت دن بين برن را از آرژوازى ست که بوت امناسبادن همين بين براز 
رژوازى بوزادى آرژوازى و بول ستقالرژوازى و اشخصيت بودن برن ميااز سخن بر سر هم قع در وا.  دارد
 . ستا

، گانىزربازادى آاز ست رت اعبازادى آم مفهورژوازى، کنونى بوى توليدت مناسباار يوردخل چهادر دا
 . ستدزادى داد و آ

گانى زربارۀ بادرئى که ریهاسخنو.  فتاهد رخون ميا از نيززاد گانى آزربا، گانىزرسم بادن رفتاالى با برو
گانى زربااى کلى فقط برر به طوزادى، آرۀ بادرما رژواهاى يگر بوهاى دنیاجزخواع رنوامانند د، ميشوزاد آ

شته باشد نه دامفهومى و ند معنى اسطائى می توون وقرۀ ه شددبرن شهرنشينااى برزاد و غير آ
 . رژوازىبود نيز خورژوازى و بوى توليدت مناسباو گانى زرکمونيستى باء لغااى ابر

جامعۀ کنونى در لى و.  فتيدامی هراس لغو کنيم به را مالکيت خصوصى اهيم ين که ما ميخواز اشما 
ن سايۀ آدر نا هماين مالکيت ا. ستاجامعه لغو شده ى عضادهم انه اى مالکيت خصوصى بر، شما
نش می کنيد که می زسررا ين شما ما ابنابر. نيستد جويگر مودهم دنه اى ست که برد اموجو
ن آد جوورى وضرط شر، مالکيتاز کثريت مطلق جامعه اميت ويم که محرزملغى سارا مالکيتى اهيم خو
 . ستا

ما هم قعاً رى، واآ. يمزملغى سارا مالکيت شما اهيم مالمت می کنيد که می خورا بالجمله شما ما 
 . يمرستااخوهمين را 



 

که ، جتماعىرت اخالصه به يک قدو ضى اريد اعول و پوو به سرمايه ر يگر تبديل کادلحظه که ن آاز 
ند به مالکيت ايگر نتودلحظه که مالکيت شخصى ن آاز يعنى ، ميسر نباشدد، نمورش نحصاان ابتو
 . ستافته ن رميااز يد شخصيت دارمی ر ظهااست که شما الحظه دد، از همان گرل مبد* ٢٨رژوازىبو

يعنى مالک رژوا بود شخصيت فراز غير ى يگردشخصيت چيز از شما ر يد که منظوار دارقرن اين سابد
 . ودبين براز بايد هم چنين شخصيتى حقيقتا .  نيسترژوا بو

رت ين قداکسانى از سلب نمی نمايد بلکه تنها را جتماعى ت اتملک محصوالن مکاى احداز اکمونيسم 
 . می کنندد خوم نيز محکوان را يگرر دملک کاين تاطريق از سلب ميکند که را 

و لَختى د و گونه فعاليتى متوقف ميشوهر مالکيت خصوصى ى لغااثر امعترضانه می گويند که بر 
 . د ميگيرا فررا جا همه نى همگابطالت 

ا در يرزشده باشد د بطالت نابوو ثر لختى امدتها پيش بر رژوازى می بايستى جامعۀ بورت ين صودر ا
. نمی کندر کاورد ست می آدبه ى که چيزن آورد و ست نمی آدبه ى ميکند چيزر که کان ن جامعه آيا

دورى مزر شت کااندد جووقتى سرمايه وکه د ميشوود محدر مکرار ين تکرابه و هراسها ين بيم همه ا
 . شتاهد دانخود جوويگر دنيز 

عيناً ، ندورمی آدى وارد مات محصوالتوليد و کمونيستى تملک ۀ که به شيورا ئى ادهايرن اکليۀ آ
اى که برن ساهمان به . هندميدق نطبااماغى نيز ر دکات توليد محصوالو تملک ۀ به شيوهمانها را 

هنگ فرزش آموء لغااى وى اترتيب برن بهما، ستاتوليد د خوء لغااحکم در مالکيت طبقاتى ء لغارژوا ابو
 . تساکلى ر به طوزش آموء لغااحکم در طبقاتى نيز 

به نها را نسااکثريت عظيم است که همان ائى ميکند الش ندبه سروى در زواشى که زآمون لى آو
 . زدميسال ماشين مبدۀ ئدزا

ق و حقوهنگ و فرزادى و آرۀ باد درمآبانۀ خورژوا بوارهاى نظرگاه پندرژوازى را از مالکيت بوء لغااما شما ا
ل محصود شما خوهاى يدها. يددازله نپرد به مجانتيجه با ماهيد و در ندار سنجش قررد غيره مو
حقوقى م حکااکه ر طو، همان ستامالکيت رژوازى بوت مناسبارژوازى و جامعۀ بوى توليدت مناسبا

ندگى طبقۀ شما دى زيط مااشررا که مضمونش اى ه، ارادطبقۀ شمااز ارادۀ ست رت اشما نيز تنها عبا
 . تعيين ميکند

د را از مالکيت خوت مناسباى و توليدت مناسبازد می سان تاوادارکه د، خومغرضانۀ ار ين پنددر اشما 
ودان جان به قانون را آو نگاشته ا اجد، تکاملى توليد تغيير ميکندن يخى که طى جريارمناسباتى تا

ند اهده فنا سپرو راه دئى کرواشما حکمراز طبقاتى که قبل ن آهمه با ، ــ کنيدل تفکر بدو طبيعت 
را چه ن يد آارندأت می آيد شما جرن به ميارژوازى مالکيت بواز مى که سخن هنگا. يدايمسهو شريک 

 . کنيددرک نيز رد ين مو، در الى می کنيدداعهد فئون و باستادوران مالکيت رد مودر که 

  .می آينددربه خشم ها ين قصد پليد کمونيستاز انيز لها يکارادطى ترين افراحتى !  هادخانوء لغااما و ا

ه ادخانو.  خل خصوصىامدو سرمايه س ساابر ؟ ستار استواساسى ابر چه رژوازى کنونى بوادۀ خانو
عمومى ء فحشارها و لتاوپررى جباابىخانمانى د دارد و جورژوازى وبواى تنها برل کمام و تمارت به صو
  .  ستن امکمل آ

أم سرمايه توزوال با ود و زوال هر دو ميربين د از ين مکمل خوافتن ن رميااز طبيعتاً با رژوازى بوادۀ خانو
 . ستا

ين جنايت اما به دهيم؟ خاتمه د خول طفااز الدين ر واستثماابه اهيم نش می کنيد که می خوزسررا ما 
 . می کنيماف عترا



 

می اگر، يمزمی ساار برقررا جتماعى اتربيت خانگى تربيت ى قتى ما به جاولى شما می گوئيد که و
 . می بريمن مياد دارد از جون ونسااى اکه برا رترين مناسباتى 

ت مناسبان آورش ين پرۀ امگر تعيين کنند؟ شما جامعه نيستد خوورش پرۀ ما مگر تعيين کنندا
از يا غير مستقيم جامعه و خالت مستقيم دنيز و مشغوليد ورش پرر به کان آدر درون جتماعى که ا

آنها تنها ؛ نمی کننداع خترد اخوورش را از پردر معه تأثير جاها کمونيست؟ غيره نيستو سه رطريق مد
 . می کشندون طبقۀ حاکمه بيرذ ير تأثير نفوورش را از زپرر کاهند و تغيير ميدن را خصلت آ

و میگسلد از هم يا بيشتر رلتاومحيط پردر گى ادخانوهاى پيوندرگ شد صنايع بزرسايۀ در ه که ازندهر ا
هاى ئىاهسروه ياازندهمان ابه ، نددمی گرل مبدر کاار فزو اه دساى کاالبيشتر به ن کاده که کوازندهر ا
 . ميکندت نفرد يجاابيشتر ل طفاو الدين وابط محبت آميز ورش و رواپرو ه ادخانورۀ بارژوازى دربو

 . عملى کنيداک زن را شتراهيد امی خوها آخر شما کمونيست:  بانگ ميزندا يک صدرژوازى بو

دارى بهره بررد توليد بايد موارهاى فزاکه د می شنووى . دتوليد می شمرار فزاها يک تند را خورژوا زن بو
سرنوشت همان ين که افکر کند جز ى يگرر دند طواست که نمی توابديهى ا گيرند لذار نى قرهمگا

  . شداهد نيز خون نازشامل 

ار بزايعنى صرفاً ن، نازضع وين است که ن اتفاقاً صحبت بر سر آا بزند که س ند حداحتى نمی تووى 
  .ددبايد مرتفع گرن، آنادن توليد بو

که ن، نازسمى اک رشتراين از اما رژواهاى خالقى عاليجنابانۀ بواحشت از ومضحک تر ى نگهى چيزوا
ين ، اعملى کننداک زن را شترها انيست کمونيستزم ال. نيستهند، نسبت ميدها به کمونيست

 . تساشته د داجوهميشه وتقريباً اک شترا

ه بر وعالو ند ورزکتفا نمی ، اندر دارختيااتحت د را خوان گررکاان خترن و دنازين که ابه ، مارژواهاى بو
 . کنندر ه بدرا از رايگر ديک ن نازقتی که ومخصوصى می برند ت سمى لذء رفحشا

ها وارد به کمونيستد که ممکن بوادى يراکثر احد. ستن انااک زشترهمان اقع رژوازى در واناشوئى بوز
لى بديهى و. کنندر آشکاو سمى ن را رنازپنهانى و نه راياکااک رشتراهند است که می خواين اند وردآ
يعنى ، ناشى شدهت ين مناسبااز اکه ن نااک زشترن اآ، کنونى توليدت مناسبان شدد ست که با نابوا

  . فتاهد رخون ميااز نيز ، سمىرغير و سمى ء رفحشا

 . ندزملغى سارا مليت و ميهن اهند نش ميکنند که می خوزسرها را نيز کمونيستو 

چيز از هر يا بايد قبل رلتاوپرا يرز. دند بگيرارکه ندى را آنها چيزاز ند اکسى نمی تو. ندارميهن ندان گررکا
ورد؛ آدرملت رت به صود را خوو *٢٩يابد ء تقااريک طبقۀ ملى م به مقاورد و به کف آرا سياسى دت سيا
 . می فهمدن آرژوازى از معنائى نيست که بون صالً به آاين اگرچه دارد، جنبۀ ملى وز دش هنخووى 

يکسانى و جهانى زار باو گانى زربازادى آرژوازى و توسعۀ بوو شد رثر ابر ها ملتد تضاو ئى ملى اجد
 . ودميرن ميااز پيش از بيش ن، ندگى منطبق با آزيط اشرو توليد صنعتى 

قل امساعى الد تحاا.  پيش تسريع ميکنداز بيش د را تضاو ئى اين جدافتن ن رامياز يا رلتاوپردت سيا
 . ياسترلتاوپرزادى ليۀ آاويط اشراز يکى ن، متمدرهاى کشو

سيلۀ ملل وملتى به ر ستثماود، اميرن ميااز يگر د دسيلۀ فروبه دى فرر ستثمااکه اى هازندهمان ابه 
 . فتاهد رخون ميااز يگر نيز د

ن ميااز يگر نيز دنسبت به يک ها خصمانۀ ملتت مناسباها خل ملتدر داطبقاتى د فتن تضاربين از با 
  .فتاهد رخو



 

هيچ به د ميشووارد يک به کمونيسم ژيدئولواکلى ر به طوو فلسفى هبی، نقطه نظر مذاز تهاماتى که ا
 . سى مفصلى نيستندربرر خودرجه و

هيم و در مفات و نظريارات، ه پى ببريم که تصوکن آاى ست برزم اخاصى الت بصيرو نديشى ژرف اآيا 
جتماعى آنها تغيير اندگى و زجتماعى ت امناسباو يط معيشت اشرنها همپاى نسار ايک کلمه شعو

 ؟می يابد

ت با محصوالازى موت ذهن، که محصوالزد ميساهن مبررا ين حقيقت اجز ى يگردچه چيز ها يدهايخ رتا
هاى يدهاز است اه دبورت مانى پيوسته تنها عباهر ز شايع ويج هاى رايدهد؟ امی پذيرل تحودى ما

 . طبقۀ حاکمه

شن را روين حقيقت اين نکته تنها اکر ؛ ذنقالبى ميکندرا اجامعه م نند که تماائى سخن ميرهايدهاز ا
همپا کهن ر فکازوال اين که و است اجامعۀ قديم عناصر جامعۀ جديد تشکيل شده در درون که زد ميسا
 . ستاندگى زيط کهن اشرال زوه و همرا

در مى که هنگا. مسيح شدندهب مذب کهن مغلواهب مذد بوزوال ست در دقديم ى نيادمى که هنگا
ن آدر که رژوازى با بودال جامعۀ فئو، ميشدد طلبانه نابود تجدر فکات اير ضربادر ز عقايد مسيحى ١٨ن قر
فقط مظهر سلطۀ هب، مذان و جدزادى وبه آط ومربهاى يدها. دبور مرگبارى پيکار کاد در نقالبى بوم اياا
 . دبو* ٣٠تنيااجدوعرصۀ در قابت زادى رآ

غيره قطعاً و حقوقى و سياسى و فلسفى و خالقى هبی و امذهاى يدها" "لىو: "گفتاهند به ما خو
و سياست و فلسفه ق و خالهب و امذد ما خوا. نداتى يافتهراتطوت و يخى تبدالرمسير تکامل تادر 
 . ستامانده ظ محفور تطول و ين تبدن ارياجق در حقو

جتماعى احل تکامل اکليۀ مراى که برد دارد جووغيره و لت اعدزادى، نى نظير آايدوه حقايق جاوبه عال
هب و مذان و يدوحقايق جاورد، بيااى هزتايل که بدنآى به جا، که کمونيسمن آل حاو .  ستک امشتر

مخالف ، شتهد داجون ويخى که تا کنورسر سير تکامل تاابا سرن بدين ساد و میبرن مياق را از خالا
 ". ستا

ت مسير تناقضا، در شتهد داجون ومعى که تاکنوايخ کليۀ جورتاد؟ به کجا منجر ميشوم نجااسرم تهااين ا
 . ستاه دسير کر، گرفتهد گوناگونى به خول شکاامختلف ادوار که طى ، طبقاتى

سيلۀ وجامعه به از بخشى ن شدر ستثماز ابا، فته باشندگرد شکلى که به خوت هر ين تناقضاالى و
بدين مناسبت عجبى نيست که .  داردگذشته عموميت ون کليۀ قراى ست که براحقيقتى ، يگردبخش 
با وتها، تفاها و شکلف ختالهمه اغم رعلى ، گذشتهر عصاون و اجتماعى کليۀ قرر و ادراک اشعو
نهائى دى ثر نابوامعرفت سير ميکند که تنها بر از ئى هاشکلن يعنى با آ، معينن و ئی يکساهاشکل

  .  شداهند خود به کلى نابوت تناقض طبقا

ک ست که ماتَرامالکيتى ت پيوند با مناسباهاى شتهرکمونيستى قطعىترين شکل گسستن ب نقالا
گذشته ک ئى که ماتَرهايدهابا د تکامل خون جرياب در نقالاين اگر انيست ور شگفت آ؛ ستاگذشته 

 . بطه کندراست به قطعىترين شکلى قطع ا

 . يمرنسبت به کمونيسم بگذرژوازى بوت ضااعتراز اينک ا

و طبقۀ حاکمه م يا به مقارلتاوپرء تقااز ارست رت اعباى گررکاب نقالم در ايديم که نخستين گاق دفودر 
 . سىامکروردن دبه کف آ

چنگ را از سرمايه م تمام به قدم که قدد کراهد ه خودستفان اآاى برد سياسى خودت سيااز يا رلتاوپر
طبقۀ حاکمه رت يا که به صورلتاويعنى پر، لتدوست را در دتوليد ت کليۀ آال، بکشدون بيررژوازى بو

  .يدامولده بيافزوهاى تر بر حجم نيرم چه تماهر با سرعتى زد و متمرکز سا، ستامتشکل شده 



 

ى توليدت مناسباو مالکيت ق حقودر نه امستبدخالت دست تنها با اممکن ا بتدر در اين کاالبته ا
، سندربه نظر می ار ستوانا و سا رنادى قتصاظ الحااز که د گيرم نجااماتى اقدايعنى با کمک رژوازى بو
د يجااى اسائلى بروآنها به مثابۀ دن برر به کاو * ٣١نما يافتهو نشو د به خود خو، جنبشن جريادر لى و

 . ستاناپذير از حترى ارماتوليد ۀ کليۀ شيول در تحو

 . دبواهد خووت متفان گوناگورهای کشوت در مااقداين است که ابديهى 

 : شتى دامجررا يرين ت زمااقداکلى ر به طوان ميتورها ترين کشووپيشردر لى و

 . لتىرج دوتأمين مخااى مين براز زيد حاصله اعوف صرک و مالا ضبط -١

 . سنگينى تصاعدت  ماليا-٢

 . ثتراو لغو حق -٣

 . متجاسرينو کليۀ مهاجرين ال موا ضبط -٤

 . صمخصور نحصاابا حق و لتى دوسيلۀ يک بانک ملى با سرمايۀ ولت به دوست رات در دعتباا تمرکز -٥

 . لتدوست در دنقل و سائط حمل و تمرکز کليۀ -٦

 . حدواطبق نقشۀ ضى اراساختن د آباح و صالو اتوليد ارهاى فزو التى هاى دوخانهرکااد تعدد يا ازد-٧

 . ورزىکشااى يژه بروتش صنعتى به د اريجااى همه و ابرر کان يکسار جبا ا-٨

 *. ٣٣شهرو ه دبين *٣٢ديجى تضارفع تدره در راکوشش و صنعت ورزى و  پيوند کشا-٩

 نکادکور کادن برن ميان و از کادکليۀ کون يگاو راجتماعى ورش ا پر-١٠

 . غيرهو غيره دى و تربيتى با توليد مار مواآميختن در .  نبه شکل کنونى آها خانهرکادر 

اد فراز اجتماعى است در دکليۀ توليد ود و برن ميااز طبقاتى ت ختالفا، اتکاملن جريادر که هنگامی 
حاکمۀ سياسى رت قد. اهد دادست خود را از دحکومت عامه جنبۀ سياسى خون مان زآ، در تمرکز يابد
مى هنگا.  يگردطبقۀ ب سرکواى متشکل يک طبقه برل زور عمااز ات سرت اکلمه عباص خاى به معنا
به طبقۀ را خويش ب، نقالاه يک دد، و از رامتحد گراى طبقهرت ناگزير به صورژوازى يا بر ضد بورلتاوکه پر

ن آزد، جبر ملغى سال عمااطريق را از کهن توليد ت طبقۀ حاکمه مناسباان به عنوو کند ل حاکمه مبد
به ت طبقاد جوويط انيز شرو ه دکرد نابورا طبقاتى د تضاد جوويط اشرى توليدت ين مناسبااه همراگاه 
 . دبين میبراز يک طبقه ان به عنود را هم خودت سيال عين حاو در * ٣۴کلىر طو

ن، آدر پديد می آيد که اد فراز اجتماعى ، اطبقاتيشت تناقضات و با طبقارژوازى، جامعۀ کهن بوى به جا
  . ستهمگان انۀ زاداتکامل آط شرد فرهر نۀ دازاتکامل آ

  

  ــ ادبيات سوسياليستی و کمونيستی٣

  ـ سوسياليسم ارتجاعی١

  الف ـ سوسياليسم فئودالی

  



 

که بر ضد جامعۀ د ين بون ايتشاريخى خويش مأمورموقع تاء قتضاانگليس بنا به و انسه افراف شرا
اران جنبش طرفدو در نسه افر در ١٨٣٠ل ئيه ساب ژونقالدر ا. ندرئى بنگاهانامهرژوازى هجومعاصر بو

ين از ا. ندردشکست خور منفوۀ سيددوران ره به زتااز يگر ر ديک بااف شرن، انگلستادر المانى رپام فرر
طريق از ه رزه مباراتنها . باشدن ميادر نست اسياسى نمی توى جدرزۀ يک مبااز يگر سخنى دپس 
تجديد سلطنت دازیهاى دوران پررت يگر عبادنيز ت بياادعرصۀ ر دما د، اباقيمانده بون يشاابرت بيااد
ند که زچنين جلوهگر ساهر می بايستى به ظا، جلب شفقتاى براف شرا.دغير ممکن شده بو*٣۵
گر رفقط به خاطر حفظ منافع طبقۀ کارژوازى بر ضد بون ست آنااخوو دادنيستند د بند منافع خودر يگر د
ه ودسرت لياد هزجديد خوَور می ساختند که بر ضد سَرش لخودبدين را د خون آنا. ستاشده ر ستثماا

 . کمابيش شومى کنندهاى پيشگوئىش وى گون در کناانجوو 

و نيمى قصۀ گذشته ت، لياهزنيمى ، ئىانوحه سرن آاز که نيمى ، لىدابدين ترتيب سوسياليسم فئو
مستقيماً قلب ارش نيشدو بذله گويانه و نامۀ تلخ دادآمد که گاه گاه د جووبه ، ستانيمى تهديد آينده 

، يخ معاصررتان جريااى درک کامل برادى ستعدالى پيوسته به علت بىد وميکردار جريحهرژوازى را بو
 . شتورى داتأثير خنده آ

به د پى خودم را از ند تا مروردمی آدر پرچمى به حرکت ن چورا هم يا رلتاوگى پرزيوى درچنتااف، شرا
ن پشت آنارا در لى داقديمى فئون نشا، شدندن روان آنال نبادبه دم قت که مر هر ولىوند ازنداه را

 . گرفتنددورى مى احتراز ابا قهقهۀ بلند خالى و ند ده کرهدمشا

 . شدندل مشغوى ين کمداء اجرابه ) ٣٠"(انجون نگلستاا"ه وگرو نسه افرهاى لژيتيميستاز قسمتى 

رژوازى بور ستثماۀ اشيواز غير ى و يگرع دنواز آنها ر ستثماۀ ايوثابت ميکنند که شدالها مى که فئوهنگا
ن ميان از کنواکه ى يگردبه کلى ال حوع و اضان در اوميکنند که آناش موافررا ين نکته افقط ، ستاه دبو
ن تشادسيادر دوران ميکنند که ن مى که آنها خاطرنشاهنگا. نددبول مشغور ستثمااست به افته ر
م ناگزير نظاۀ معاصر ثمررژوازى تفاقاً بواميکنند که ش موافررا ين نکته اشت اندد جوور معاصى يارلتاوپر
 . جتماعى آنهاستا

بر ن عمده شام تهااند که دارمی ن کم پنهارا خويش دات نتقااتجاعى ارجنبۀ ر قدن آدالها ه فئووبه عال
نما می يابد که کليۀ و نشو اى طبقهرژوازى بودت سيادر دوران ست که رت از همين اعبارژوازى ضد بو
 . ساختاهد منفجر خورا جتماعى کهن م انظا

از نه ورد می آد جووبه را نقالبى ى ايارلتاوپروى ميکنند که هش ين جهت نکواز ابيشتر رژوازى را آنها بو
 . وردمی آد جووبه را يا رلتاوکلى پرر ين جهت که به طوا

و گر شرکت میجويند رنه بر ضد طبقۀ کااجابرت اماقداکليۀ ، در عمل سياسىهنگام جهت همين به 
يا و * ٣۶ينهاى زرسيبدن جمع کراى بررا فرصت اق پُر طمطررات عباهمه با دى هم ندگى عادر ز
ست ق را از دعرر و چغندو پشم گوسفند رت تجااز گى با منافع حاصله زادآو محبت و فا ولۀ دمبا
 *٣٧هندنميد

سوسياليسم کشيشى ، ستاشته دابر می م گادال فئوزوى بابه زو که کشيش پيوسته بار طوهمان 
  .  ستاحرکت در لى داسوسياليسم فئودوش به دوش نيز 

. ده شودادنگ سوسياليستى ب و رمرتاضانۀ مسيحى آۀ تر نيست که به شيون ين آسااز اچيز هيچ 
آنها ى  جامگر به؟ ستاه دنکرر لت پيکاو دوناشوئى و زمگر مسيحيت نيز به ضد مالکيت خصوصى 

؟ ستاه دموعظه ننمورا کليسا و نيت ، رهباشتن نفسار داخود و ندگى مجر، زمسکنترى و نکوکا
فيت اشراغضب و بر خشم ها ست که کشيشامتبرکى ب تنها به مثابۀ آ* ٣٨سوسياليسم مسيحى

 . میپاشند

  



 

 رژوازىه بودسوسياليسم خر. ب

  

جامعۀ در نش رايط گذاشرو شده ن سرنگوژوازى رست بودنيست که به اى يگانه طبقهدال فيت فئواشرا
ن و سطائى شهرنشيناون وصنف قر. ستاه دطى کرزوال را ه د راخوو يده دخيم تر گررژوازى ومعاصر بو

تى رتجاو صنعتى ظ لحااز ئى که رهاکشودر . نداهدمعاصر بورژوازى بوف سالاه پا دخرن نادهقاصنف 
  . هدمه ميدد را اداندگى جامد خوزشد يابنده رژوازى ربور کنار ن هم دين طبقه تاکنو، انداشد يافتهرکمتر 

د جووبه ى جديدرژوازى ه بودست خرابسط گرفته و شد يافته رئى که مدنيت معاصر رهاکشون آدر 
ين ا. طى ميکندد را خون آمدد جووئماً سير به رژوازى دابخش مکمل جامعۀ بوان به عنوــ و ست اآمده 
ين طبقه امتعلق به اد فراپيوسته ، قابترلى و. ستن انوسارژوازى در بوو يا رلتاوبين پررژوازى ه بودخر
ثر اکه بر ، لحظهن ين نکته ميکنند که آدرک ابه وع يگر شرن دآناو ند ايا ميررلتاوپرف خل صفودابه را 
ا آنهى جاو ست ايک دنز، ندوبرن ميااز بخش مستقل جامعۀ معاصر به کلى ان به عنورگ شد صنايع بزر

 . گرفتاهند جير خون امستخدمان و سازربا، عتو زراصنعت رت و تجارا در 

هند، تشکيل ميدس را کليۀ نفواز نيمى از تب بيش ابه مرن نادهقاکه ، نسهائى مانند فررهاکشودر 
طبيعی بود که نویسندگانی که بجانبداری از پرولتاریا بر عليه بورژوازی برميخيزند موازین خرده بورژوائی 

. خرده دهقانی را در انتقاد بر رژیم بورژوائی بکار برند و از دیدگاه خرده بورژوائی از کارگران دفاع کنندو 
در نسه بلکه افردر نه تنها ى سيسموند. پديد آمدرژوا ه بودکه سوسياليسم خرد بدين ترتيب بو

 . ار داردقرع ين نواز ابياتى رأس ادنيز بر ن نگلستاا

ى توليدت مناسبادر ه دموجودهاى ست تضاانسته اتواوان بصيرتى فرو بينى ين سوسياليسم با تيزا
و توليد ماشينى ب مخرات ثرو اکند ش فان را يودقتصاانى سالوسانۀ اثناخوو نمايد را درک معاصر 

فقر رژوا و دهقان، ه بودناگزير خرانها، زوال بحر، ضافه توليد، اضىارمالکيت و تمرکز سرمايه ر، تقسيم کا
با يک ها صنعتى ملتز خانمانسوهاى جنگوت، يع ثرزتناسب فاحش توم عد، توليدج مر، هرج و يارتالوپر
ۀ با شيورا قديم هاى مليتو گى ادکهن خانوت مناسباو سابق م سوداب و رآن شدخ منسو، يگرد
 . زدساهن مبرى ناپذيررنکاا

ه همرابه و له دمباو  توليد سائل کهنوبا دارد ين سوسياليسم سعى د، امثبت خون نظر مضمواز لى و
و سائل معاصر توليد وکه ن يا آو نمايد ء حياايگر ر دبارا جامعۀ کهن و قديمى مالکيت ت مناسبان آ

سائل وين اسيلۀ وکهن مالکيتى که قبالً به ت مناسباب چورچهادر يگر ر دباو زور ه جبر را از راله دمبا
، در ين سوسياليسماحالت در هر دو . بگنجاندد، وم منفجر شهمی بايستى ر ناچاو توليد منفجر شده 

 . تخيلىو هم ست اتجاعى ل، هم ارعين حا

ورزى کشال در کاربط پاترياو رواصنايع در صنفى ن مازست که سان اين سوسياليسم آم اآخرين کال
 . ددمستقر گر

  *٣٩يددگرل مبداى به لند لند مرعوبانهد تکامل آتى خوو شد در رين طريقت ا

 

  "حقيقى"ياليسم آلمانى يا سوسياليسم سوس. ج

 

مظهر و آمده د جووحاکم به رژوازى بور که تحت فشا، نسهاکمونيستى فرو سوسياليستى ت بيااد
رزۀ ه مبازتارژوازى آنجا بودر ه شد که ل دادنتقان امانى به آلماد، زين حاکميت بواه بر ضد رزبى مبااد
 . دوه بدنمووع لى شردافئواد ستبدابر ضد د را خو



 

ت بياادين امن م در دالع تماص و وبا حرن آلمادر يبا ت زجمالاران ستدفها و دونيمه فيلسوفها و فيلسو
يط حياتى اشرن، نسه به آلماافرها از ين نوشتهل انتقااه با همراند که دکرش موافقط فرو ند زدچنگ 
عملى ى اهميت نسوا فرتبيان، ادآلماال حوع و اضادر او. ستامنتقل نشده ن نسه به آلماافرر کشو
می بايستى ت بياادين ا. گرفتد به خورا بى ادصرفاً ن يک جرياۀ منظرداد و ست د را از دسطۀ خووابال

هيت تحقق يافتن مارۀ بادر* ۴٠و قعى وايک جامعۀ رۀ بان درباالرغ شبيه به خيالبافى فاى فقط چيز
 فرانسه اول انقالب یها خواست ،هجدهم قرن یآلمان فالسفه جهت نیبد   *. ۴١نسانى به نظر آيدا
 یانقالب یبورژواز اراده اتيتجّل و کردند ینم یتلق" یعمل عقل "یکل یها خواسته جز یزيچ را

 اراده  -باشد ستیبا یم که سان بدان اراده، خالص، اراده نيقوان تياهم و اعتبار آنان، نظر در فرانسه
  .داشت ،یانسان واقعا

فلسفى کهن ان جدوبا ى را نسوانوين فرهاى يدهاين شد که احصر به مصنّفين آلمانى منر کام تما
 . گيرندافرد نظرگاه فلسفى خوى را از نسوافرهاى يدهاصحيحتر رت يا به عباو ند زسار گازخويش سا

طريق از يعنى ، ميگيرندافررا بيگانه ن بازگرفت که معموالً م نجااشکلى همان گرفتن به اين عمل فرا
 . ترجمه

نوشته ن باستان کالسيک بت پرستار آثان ئی که بر آهاست  نويسدبر ، راهبان نيمدامی که ن چنا
ينى دضد ت بياادمصنّفين آلمانى با . می نگاشتندرا مقدسين کاتوليک ى بى معنال حاح شرد، شده بو

نسه اظَهر متن فرد را در باطيل فلسفى خواند بدين معنى که دکرر را فتارين است عکس درنسه افر
و "  ىبشرهيت مان شدا جدد خواز : "پولى نوشتندت مناسباى از نسوافرد نتقاايل در ذمثالً . تندنوش
 . لخو ا" ىسلطۀ کل تجريدء لغاا: "نوشتندرژوازى لت بوى از دونسوافرد نتقاايل در ذ

، "فلسفۀ عمل"م به ناى را نسوافرریهاى يل تئوذفلسفى هاى لفاظین ين عمل گنجاندن اآنا
غيره تعميد و " فلسفى سوسياليسمد بنيا"، "نش آلمانى سوسياليسمدا"، "حقيقىسوسياليسم "
 . نددکر

.  دادست د را از دقعى خوهيت وابه کلى ماى نسواکمونيستى فرــ سوسياليستى ت بياادبدين ترتيب 
نها آلماد، يگر نبودعليۀ طبقۀ اى طبقهرزۀ يگر مظهر مبانها دست آلمات در دبياادين اآنجائى که و از 

از حقيقى یهاى مندزنياى به جاو ند اگرفتهار قر"  ىنسوافردن يکطرفه بو"ق ند که مافودمطمئن بو
کلى يعنى ر به طونها نساى و ابشرهيت منافع مااز يا رلتاومنافع پرى به جاو به حقيقت ى مندزنيا
ستی او در هنيست بلکه تنها د قع موجوالواصوالً فىو انيست اى طبقههيچ  نسانى که متعلق به ا

  . می نمايندع فا، دستر افلسفى متصوارهاى پندد مهآلون آسما

پُر ى و به شکل جدر قدن آد را چرند خوب و سکوالستيک مآهاى اکه تمرين، ين سوسياليسم آلمانىا
د را از معصوميت عالِم نمايانۀ خوک ندک اندد، اگرمى مینموزار بال جنجار و با جاد و تلقى ميکرارت حر
 . دادست د

يگر رت ديا به عباو سلطنت مطلقه دالها و بر ضد فئووس پررژوازى بوص به خصون، آلمارژوازى بورزۀ مبا
  . تر می گشتىه جد، هموارلىاجنبش ليبر

سوسياليستى هاى ستابه چنگ آمد تا خوب فرصتى مطلو"  حقيقى"سوسياليسم اى برن بدين سا
قابت ، رنتخابىالت ، دوليسمابه ليبرد جوبر حسب سنت موار دهد و مقابل جنبش سياسى قررا در 

دۀ توو لعنت بفرستد رژوازى بووات مسازادى و آرژوازى، بوق حقورژوازى، بوت مطبوعازادى آرژوازى، بو
در بلکه بر عکس ، بستاهند طرفى برنخورژوازى هيچ ين جنبش بون از اموعظه کند که آنادم را مر

که د می کرش موافرزم موقع الدر سياليسم آلمانى سو. هندست بدد را از دچيز خوهمه خطرند که 
رژوازى و جامعۀ معاصر بود جوض وفراز ناشى د، بون آروح تقليد بى  س و نعکاوى اکه ى، نسوافرد نتقاا

د مقدماتى بون کليۀ آض فراز يعنى ناشى ن، سياسى متناسب با آن ساختمادى و يط حياتى مااشر
 . آمدهن آنها به ميان وردست آدبه از سخن ن آلمادر ه زکه تا



 

ارس و مدء ليان و اومانند کشيشان ملتزمين آنان و آلماادى ستبدهاى احکومتاى ين سوسياليسم برا
تهديد رژوازى بر ضد بوى به منزلۀ مترسک مساعدها، ين حکومتانى ايول دعُمّاهل و جاهاى يونکر

 . دبوض معترو کننده 

ها حکومتهمين که د تفنگ بوهاى گلولهزان و سوى هايانهزين سوسياليسم مُکمّل تسليت بخش تاا
 . نددميکرب سرکورا آلمانى ان گررکامهاى به کمک آنها قيا

رژوازى ه بر ضد بورزمبااى براى به حربهل لت بددوست در د"  حقيقى"گر بدين طريق سوسياليسم ا
پايۀ . د آلمانى بوانتجاعى يعنى منافع کوته  نظرارمظهر منافع هم مستقيماً ل عين حا، در می گشت

ست دهم اشانزن قرۀ ماندزست که باائى رژواه بودطبقۀ خرن، آلماد در موجوت جتماعى ترتيبااحقيقى 
 .      ستاگرفته د به خواى هزه به تازتاهاى پيوسته شکلن تاکنون مان زآو از 

م عب تماربا ازى رژوه بودين خرا. ستن اآلمادر ه دموجوت حکم حفظ ترتيبارژوازى در ه بودين خراحفظ 
طرفى و از سيلۀ تمرکز سرمايه وطرفى به رژوازى از سياسى بووست که سلطۀ صنعتى ن اآر نتظادر ا
چنين ميرسيد که وى به نظر . وردبيار به بال ضمحالدى و ايش نابوانقالبى برى ايارلتاوشد پررثر ابر 

ى گيررى همه  مانند بيماا لذ.  با يک تير بزندن را نشاهر دو ين اند اميتو"  حقيقى"سوسياليسم 
 . شاعه می يافتا

با و فصاحت تزيين يافته ر نگاو نقش ش خوهاى با گلو بافته ت تخيالت عنکبورتااز ين جامه که ا
در آلمانى هاى فانه که سوسياليسترين جامۀ عاد، اه شده بودادشستشو ط مفرات سرشک تأثر

ن ميان در آناى کاالوش ند تنها بر فرامی ساختهن انهد را ناقابل خو"  انيدوحقايق جا"مشتى ن لفافۀ آ
 . ودفزاين جماعت می ا

مطنطن ۀ ست که نمايندۀ اوکه به عهدد پيش پى ميبراز بيش د سوسياليسم آلمانى نيز به نوبۀ خو
 . باشدان ين کوته  نظرا

اى براى مونهمانند نرا آلمانى ی کوته  نظرو يک ملت نمونه ان به عنون را ملت آلما، ين سوسياليسما
، باطنى قائل ميشدو سوسياليستى عالى ى يش معناهانائتاز ديک اى هر برو شت اميدم عالابشر 
ساند رپيگير به جائى ز به طرر را کان پاياو .  ميساختل بدد چه که بون ست به عکس آن را دريعنى آ

عالم د وى در شت که خوم داعالو ابرخاست ها کمونيست"  بمخرو خشن "روش که مستقيماً بر ضد 
چه ن آود، معدء ستثناابه جز چند . ار داردطبقاتى قررزۀ گونه مباق هربىغرضى با عظمت خويش مافو

و پليد ت بياادين ابه ن دارد، کمونيستى جرياو سوسياليستى ت تأليفاح صطالابه ان به عنون آلمادر که 
  *.۴٢ست ط امربوور آارىبيز

 

  ئىرژوايا بور  سوسياليسم محافظه کا-٢

 

 . تأمين نمايدرژوازى را جامعۀ بوء کند تا بقان مارا درجتماعى دردهاى است امايل رژوازى بواز قسمتى 

ى عضا، اخيريههاى جمعيتن بانيا، گررمصلحين طبقۀ کان، ستان دونساوران، اپرع نون، يودقتصاا
و نگ ز همه راه  پا دخرن طلباح صالات و امؤسسين مجامع منع مسکرت، نااحيواز حمايت هاى نجمنا

م و تماهاى سيستمرت حتى به صورژوا ين سوسياليسم بوا. نددارسته تعلق دين ابه ش، قماهمه 
 . می آمددر کمالى 

 . کر می کنيمودون را ذتأليف پر" فلسفه فقر"ب کتال مثاان به عنو



 

و رزات مباون لى بدوحفظ کنند را جامعۀ معاصر ت يط حيااشراهند می خورژوا بوهاى سوسياليست
ون لى بدوحفظ کنند د را جامعۀ موجواهند آنها می خو. دناشى ميشون آاز تى که ناگزير امخاطر
يا می رلتاوپرون بدرژوازى را آنها بو.  می پاشداش را از هم هازشيرو ه دنقالبى کرن را اکه آى عناصر
سوسياليسم . دارلم می پنداطبيعتاً بهترين عو، ستواحکمرن آدر که را عالَمى رژوازى بو.  اهندخو
مى که هنگا.  وردمی آاى در هريا نيمهکام و يک سيستم تمارت به صورا تسليت بخش ار ين پندرژوا ابو
وى جديد س لمقدابيتو در عملى نمايد او را ميکند که سيستم ت عوديا رلتاوپراز ين سوسياليسم ا
لى وباقى بماند ن م چناهجامعۀ کنونى در يا رلتاوفقط آنست که پروى قع توقع ارد، در واگذم گا
 . فکنددور اين جامعه به رۀ اباد را درکينهآميز خوهاى نديشها

می کوشيد ، ستالى بيشتر عملى ومنظم و که کمتر سيستماتيک ، ين سوسياليسماز امى ع دونو
طبقۀ اى نمايد که برت ثباو انقالبى نظرياتى منفى تلقين کند اجنبش هر گر نسبت به رطبقۀ کادر تا 
ت مناسبادى و يط ماامند نيست بلکه تنها تغيير شردسياسى سوت صالحان ايا بهمان و  فالگررکا
ت مناسباء لغااجه هيچ وبه دى يط مااتغيير شراز ين سوسياليسم د اما مقصوو ا.  ستامفيد دى قتصاا

ت صالحاابلکه مقصد ، نمی باشد، ستاعملى شدنى ب، نقالاطريق از که تنها رژوازى، بوى توليد
دورى هيچ مزر کاو بط بين سرمايه ، در روانتيجهدر . ستد اموجوى توليدت مناسباس ساابر ادارى 
ر مودن اه تر کردسارژوازى و بودت سيارف مصااز جز کاستن ت، بهترين حاالو در نمی کند ى وارد تغيير

 . هدنميدرت صوى يگردعمل رژوازى لت بودى دوقتصاا

ل مبدرى سخنواز جهى وکه به د جلوگر ميشود خوۀ ندازبرۀ مانى با چهرزتنها رژوازى سوسياليسم بو
  . ددگر

د به سو! ادىنفرانهاى اند؛ زگررطبقۀ کاد به سو! حمايت گمرکى؛ گررطبقۀ کاد به سو!  گانىزربازادى آ
 . رژوازىسوسياليسم بوى تنها سخن جدو ست آخرين اين ــ ا... گررطبقۀ کا

  . گررطبقۀ کاد به سو، سترژوابورژوا ست که بواعا ادين است منحصر به رژوازى درسوسياليسم بو

 

  تخيلىدی ـ نتقااکمونيسم  و  سوسياليسم -٣

 

ه ديا بورلتاوپرهاى ستاخون ترجما، کنونىن مازکبير بهاى نقالاکليۀ در بياتى که ن ادآاز ينجا در اما 
 ). غيرهو بابف هاى نوشته(يم ورنمی آن سخن به ميا، ستا

، در عمومىد در دوران هيجان طبقاتى خوص مستقيم منافع خااى جراى ايا بررلتاوپرششهاى لين کواو
يط اشران نتيجۀ فقددر چنين و هم يا رلتاوپرد شد خوم رثر عدابر ، ناگزيردال، سرنگونى جامعۀ فئودوران 

نقالبى که ت ابيااد. يددجه می گرابا شکست مو، سترژوازى اعصر بول که تنها محصو، ئيشدى رهاما
يک ا يرزست اتجاعى ن ارمضموظ لحااز ناگزير ، يا پديد شدرلتاونخستين پرهاى ين جنبشاه همرا
 . موعظه ميکندهموارى را ناوات مسا، و نيت عمومىرهبا

در غيره ، ُاون و يهرفون، يعنى سيستم سنسيمو، کمونيستىو صلى سوسياليستى هاى اسيستم
ه بين رزمانى که مبازيعنى ") يارلتاوپررژوازى و بو"کنيد به بخش ع جور(، گذشتن صف آوليه که دوران او

  . می آيدد جووبه د، شد نيافته بورژوازى ربوو يا رلتاوپر

جامعۀ د خوب درون چنين تأثير عناصر مخرو هم طبقاتى د تضاها ين سيستمامخترعين ، ستاست را
، هيچگونه يخىرفعاليت مستقل تاهيچگونه يا رلتاوپرد خواى لى بر، وه می کنندهدمشارا حاکمه 

  .  جنبش سياسى خاصى قائل نيستند



 

يافت ۀ درعهدهنوز از آنها ا لذ، ستاحرکت در شد صنايع ى رطبقاتى پا به پاد شد تضارآنجائى که از 
نين اقون چنان آو جتماعى اعلم ن چنان آى جستجوو در يا بر نمی آيند رلتاوپرت نجادى يط مااشر
 . وردآد جووبه را يط اين شراند اکه بتوهستند جتماعى ا

يط ابايد شرت را يخى نجاريط تااشرى جاو عى شخص آنها اخترابايد فعاليت را جتماعى افعاليت ى جا
بايد تشکل جامعه طبق نسخۀ من را طبقه رت يا به صورلتاويجى پررپيشرفت تدى جا، و تخيلى آنها

هاى عملى نقشهاى جرو اتبليغ  از سترت اعبان جهام تماۀ يخ آيندرنظر آنها تادر . دآنها بگيروردى آدر
 . نجتماعى آناا

به ، گررمنافع طبقۀ کااز عمده ر به طون، شادخوهاى نقشهدر می کنند که اف عتراست آنها است را
ست ت امند ترين طبقادردين نقطه نظر که از ايا تنها رلتاوپر. فعه ميکنندامدت مندترين طبقاان دردعنو
 . د داردجووآنها اى بر

به آنجا می را آنها ر کاص شخااين د اندگانى خوزضع وچنين و هم طبقاتى رزۀ مبارس  نالى شکلو
حتى ، و جامعهى عضاهمه اضع اهند وآنها می خو.  کنندر طبقاتى تصود تضااز برتر د را کشاند که خو

ع را ماجتهمه اجهت آنها همين به .  نمايندح صال، ايط به سر ميبرندابهترين شردر که را کسانى ر گاروز
به نظر آنها کافى . هندميدار مخاطب قرى بيشترن جحاربا را حتى طبقۀ حاکمه ف و ختالوت و اتفاون بد
بهترين اى ين سيستم بهترين نقشه براکه د تا تصديق شود ه شودپى برن يشااست که به سيستم ا

 . ستاجامعۀ ممکنه 

طريق از بر آنند که و می نمايند د طررا نقالبى ايژه وبه و سياسى ام قدن هر اجهت آناهمين به 
لبته و اکوچک هاى مايشزند تا به کمک آش اکوشو در ست يابند د دخوهدف مسالمتآميز به 

  . کنندهموار جتماعى جديد خويش انجيل اى ابررا ه رانمونه ل و مثازور به ، و بىنتيجه

اى شد نيافتهر رضع بسيادر وهنوز يا رلتاوکه پرد ميشوار مانى پديدزجامعۀ آينده از صف خيالى وين ا
در صف وين ا. نددانظر مجسم ميگردر به شکلى خيالى د را خوع ضاهنوز اوجهت همين به و ست ا

 . ستاعمومى جامعه ح صالاى ابرت این طبقه حدسيااز نباشته ق اشور و لين شواو* ۴٣انطباق با 

دى مباهمه به ر ين آثاا. اردد دجوونيز دى نتقااکمونيستى عناصر و سوسياليستى ر ين آثادر الى و
ر فکااتنوير اى نبها برامصالح گراد و مواوان فران به ميز، جهتهمين به د و حمله ميبرد جامعه موجو

* ۴۵دتضادن برن ميااز مثال ، *۴۴جامعۀ آينده رۀ بادرمثبت آنها ت ستنتاجاا. ستاه دادست دبه ان گررکا
تبديل و جتماعى م هماهنگی اعالدورى، امزر کاو خصوصى دهاى سوو ه ادخانوء لغا، اهو دبين شهر 

ه زکه تارا، طبقاتى د فع تضاورت رتنها ضرل، صواين ــ همه استگاه توليد ده دساادارۀ حکومت به يک 
همين به .  ميکندن بياد، شن بورونظر آنها اش در ليهاوبىشکلى م و بهاافقط با و ه دبه بسط کروع شر

  . ستابۀ به کلى تخيلى جنل هنوز داراى صواين هم اجهت 

نسبت بهمان .  س دارديخى نسبت معکورتخيلى با تکامل تادى نتقااکمونيسم و سوسياليسم اهميت 
اى ين کوشش تخيلى برد، اميگيرد به خوى مشخصترهاى شکلو طبقاتى بسط می يابد رزۀ که مبا

و عملى اهميت گونه ت هر رزاين مباامنفى تخيلى نسبت به روش ين رزات و اين مباق اگرفتن مافوار قر
بسى ها از ين سيستمامؤسسين هم گر اين جهت ابه . می دهدست د را از ديک خورصالحيت تئو

توجه به ون بدن آنا.  می آينددر تجاعى ارفِرقى رت پيوسته به صون نشاواپير، نداهدنقالبى بوت اجها
جهت همين به . نداسبيدهمحکم چو سخت ن نشاراگازکهنۀ آموات به نظر، يارلتاويخى پررتکامل تا

ين ، هنوز در اآنها. بدهندآشتى ت را تناقضاو کُند ساخته را طبقاتى رزۀ يگر مبار دتالشند بادر نه اپيگير
هاى فاالنسترو ند زعملى ساد را جتماعى خوارهاى اپندها، مايشزطريق آاز که رزو هستند آ

کوچک ریهاى يکاو انمايند اث حدا") Home - colonies("خلى هاى داکلنىو ند ورآد جووبه اى گانهاجد
ب ند به قلورآسمانى ناچاخهاى ين کام اتماد يجااى ابردهند و ترتيب ــ شليم جديد اوربغلى پ چاــ *۴۶
يا و تجاعى هاى ارجۀ سوسياليستدريج به ربه تدن يناا. جعه نمايندامررژواها بول کيسۀ پوور و پرع نو



 

دى عتقاو اشى منظم تر ويک فضل فرظ لحااز تنها و نند ميکل گذشت تنزن کر آذکه ر، محافظه کا
 . آنها متمايزندد، از جتماعى خوانش ى دامعجزآسارت خيالى به قد

که به ان، گررسياسى کاهاى تر عليۀ جنبشم چه تماهر ست که آنها با شدتى اجهت همين به 
 . ميکنندم قيا، ستانجيل جديد انه به راکورکودى عتقاافقط نتيجۀ بىن يشاۀ اعقيد

ينجا عليۀ ها و در اتيسترآنجا عليۀ چا، در نسه به ترتيبافردر يه رفووان پيرن و نگلستاوان ُاون در اپير
 )٣١.(قيامندل حاها در فرميستر

  

  ـ مناسبات کمونيستها با احزاب۴

  مختلف اپوزیسيون

  

يگر ن دکنوا که ىگررکااب حزن ابا آها کمونيستت مناسبا، گفته شددوم بخش در چه که ن بنا بر آ
شن ، روشمالىى آمريکادر ضى ت ارصالحااران اطرفدن و نگلستاها در اتيسترند يعنى چاد دارجوو
  .  ستا

ل عين حادر لى وه می کنند رزگر مبارمنافع طبقۀ کاهدفها و يک ترين دبه نزن سيداى ربرها کمونيست
ه با رزمباها، در نسه کمونيستافردر .  فعه می نمايندانهضت نيز مدۀ آينداز جنبش کنونى ن جريادر 

حفظ حق از که ن آون بد، ندايدهوگرات مکردسوسياليست ب به حزل يکارژوازى رادبوران و محافظهکا
 . صرفنظر کنند، ستاسنت شده ب نقالن امااز زتى که هماتوت و نسبت به جمالد نتقاا

عناصر ب از ين حزاند که  دارنمیدور نظر از لى وحمايت می کنند لها يکاها از رادسوئيس کمونيستدر 
قسمت و نسه ابه سبک فرات مکرهاى دست که قسمتى شامل سوسياليستاتشکيل شده د متضا

 . ستل ايکارژواهاى راديگر شامل بود

همان يعنى ، ندداملت می ت نجاط شررا ضى ب ارنقالاحزبى که ها از کمونيستها، لهستانین ميادر 
 . پشتيبانى می نمايند، ستاه د برپا کرى راکواکرم  قيا١٨٤٦ل سادر حزبى که 

بر ضد سلطنت رژوازى ه بودارد، همرانقالبى رژوازى روش امانى که بوزتا ، کمونيستب حزن آلمادر 
 . داردبرمی م تجاعى گارژوازى اره بودخردال و مالکين فئوو مستبده 

خصمانۀ د  تضاردموور، در لمقداين غافل نيست که حتىاى هم از اکمونيست حتى لحظهب لى حزو
نند اآلمانى بتوان گررکند تا کاد يجاان اگررکاى در شن ترهی روآگار و شعو، يارلتاوپررژوازى و بين بو

بر اى مانند حربهورد آر بايستى به بارژوازى بودت سياسى که سياو جتماعى ايط اشرن آاز بالفاصله 
رژوازى بود ه بر ضد خورزمبان، آلمادر ى تجاعت ارختن طبقااندابراز پس رًا فوو ه کنند دستفاد او اضد خو

 . نمايندوع شررا 

رژوازى بوب نقالايک ن آستان در آلماا يرزند دارمی ف معطون به آلماد را ساسى خواتوجه ها کمونيست
تب ابه مرى يارلتاويک پرو کلى مترقى تر ر پائى به طوارويط يک مدنيت اشرل را در ين تحوار دارد و اقر
ب نقالا الذ. اهد دادخوم نجان هجدهم انسۀ قرافرن هفدهم و قرن نگلستاات به نسبى شد يافتهترر
  .  يائى باشدرلتاوپرب نقالاسطۀ يک واآمد بالدرند فقط پيش امی تون آلمارژوازى بو

پشتيبانى د، سياسى موجوو جتماعى م انقالبى بر ضد نظااجنبش از هر جا ها همه خالصه کمونيست
 . می کنند



 

ين که شکلى کم يا بيش ابستگى به ون وابدرا، به مالکيت ط مسئلۀ مربوها جنبشين م اتمادر  آنها 
 . ساسى جنبش تلقى ميکنندامسئلۀ ان به عنو، گرفته باشدد شد يافته به خور

 . می کوشندرها کشوهمه تيک امکراب دحزافق اتود و تحاانيل به اى جا برها همه کمونيستم، نجااسر

می کنند که تنها م عالرا اآنها آشکا.  ندزسان پنهارا خويش ت نظرياو د ند که مقاصر دارعاها کمونيست
.  ستاميسر هدفهایشان به ل صو، وه جبرد، از راجتماعى موجوم انظاهمه ساختن ن گوواژطريق از 
نجير زجز ى چيزن ين ميارها در التاوپر.  ندزبلرد کمونيستى بر خوب نقالامقابل در حاکمه ت طبقاار بگذ
 . وردآاهند ست خودبه را لى جهانى و. دهندست نمی دد را از خو

  

 !متحد شويدن جهارهاى لتاوپر

  

  

  :زیر نویسها

يخ رتااى من بايد برۀ ين فکر که به عقيدابه : "امنگليسى چنين نوشتهاترجمۀ ر پيشگفتادر من ـ  * ١
ل چند سااز ما دارد، هر دوى يست شناسى اى زين بررى داروشته باشد که تئوهمان اهميتی را دا

ين مسير پيش در اه من مستقالً ازنداکه تا چه را ين ا. يک ميشديمديج نزر به تد١٨٤٥ل سا، از پيش
لى ، وفهميدان به خوبى ميتو" ننگلستااگر رضع طبقۀ کاو"به م من موسوب کتادم از روى فته بور

د نده بووراپررا ين فکر دم وى اکرت کسل مالقاوبررا در کس ريگر مار د با١٨٤٥ل سار بهادر مى که هنگا
پ چااى نگلس براحاشيۀ " (شتن دايم بياابرام هدکر کرذشنى که فوقا رات روعباهمان تقريباً با و 

  ). ١٨٩٠ل سادر آلمانى منتشره 

پايه را "  مانيفست"ليل دبدين و ست اکس رماد شاگروى پيوسته به ما می گفت که ل الساد خوــ *٢
هاى ست شرکتاخو از ١٨٦٢- ١٨٦٤لهاى ساد، در عمومى خوت يغاتبلدر لى و. نداميدد خوات نظر
حاشيه . (شتاتر نگذاگامى فرد، می نموارى آنها نگهدرات از عتباء اعطاالت با دوکه ى نى توليدوتعا
  )نگلسا

  ”BY Fredrick Engels. ”The Condition of the Working class in England in 1844ــ *٣

Translated by Florence K. wischnewetzky, New york. Lovell – London W. Reeves, 1888 

 ٢رجوع شود به صفحه . ، این جمله با کمی تغيير آمده است١٨٧٢ــ در پيشگفتار چاپ آلمانی *۴
  همين کتاب ـ مترجم

مارکس است و بدین دليل " شاگرد"ــ خود السال در روابط خود با ما پيوسته دعوی داشت که وی *۵
ولی طرفداران او روش دیگری داشتند و از خواست وی دائر بر . را پایه نظریات خود ميداند" ستمانيف"

ایجاد جمعيتهای تعاونی توليد با اعتبارات دولتی فراتر نميرفتند و طبقه کارگر را به هواداران کمک از 
  )حاشيه انگلس. (جانب دولت و هواداران کمک از جانب خود، تقسيم ميکردند

اء جراکه هستند صود از بورژوازی ــ طبقه سرمایه دار معاصر و مالکين وسائل توليد اجتماعی ــ مق*۶
گونه هيچ صاحب د خواز ست که ا معاصردور گر مزرطبقۀ کا، يارلتاوپرد از مقصو. ينددورمزر کان کنندگا

حاشيۀ (ارد گذش وفرض به معرد را خور کاوى نير ستر اندگى کند ناچازکه ن آاى برو توليد نيست ار بزا
  ).١٨٨٨ لنگليسى ساپ اچااى نگلس برا



 

ماقبل  هنوز ١٨٤٧لسادر . ار داردما قرس ستر در دکتبىد سنارت ايخى که به صورتام يعنى تماــ *٧
طى . دنبوم معلوهيچوجه تقريباً به ب،يخ مکتورتااز به پيش ط جتماعى مربون امازساو يخ جامعه رتا

رر مائود، سيه کشف کررا در رومين زکى اشترامالکيتزن ئوهاکس هارد، می گذن مان زآاز مدتى که 
يخى رتکامل تا، منىام ژرقواست که کليۀ اجتماعى ء امنشااءو ين شکل مالکيت يک مبداکه د ثابت کر

از هند جا در همه ستائى روکى اشتراشد که مالکيت م يج معلوربه تدو ند اهدکروع شرن آد را از خو
ين جامعۀ کمونيستى انى ن درومازسا. ستاه ديا بوو ليۀ جامعه می باشد  اويرلند شکلاگرفته تا 

و حقيقى قبيله ماهيت با کشف داد و توضيح ن گارمو، ستاشته داکه وارى شکل نمونهنبا آرا ليه او
ت جامعه به طبقا، ليهن اوين کمواتجزيۀ از پس . بخشيدم نجاابه قضيه سر، طايفهن ميان در موقعيت آ

مالکيت ، هادخانوء منشا"ب کتادر که دم من سعى کر. دتقسيم ميشود متضام نجااسرص و خا
حاشيه .(جریان این تجزیه را توصيف کنم) ١٨٨٦) رتشتوتکاا (Stuttgarچاپ دوم (،  لتو دوخصوصى 

 .) حذف شد١٨٩٠، آخرین جمله در طبع آلمانی ١٨٨٨انگلس به طبع انگليسی سال 

حاشيه (ن آرأس خل صنف نه بر در داست دى استا، استد ا صنف خوقلحقواعضو کاملر، کادستاــ ا*٨
  ).١٨٨٨ل نگليسى ساانگلس به طبع ا

نيز " ين طبقها"رت عبا" کاميابى سياسى مربوطه"کلمۀ ل نبا در د١٨٨٨ل نگليسى سااطبع ــ در *٩
  مترجم. ستاضافه شده ا

دال فئون بابان و ارياوا فرمانرکهن آاز حتى قبل ، می آمدد جوونسه به افردر ئى که هاشهرــ *١٠
ناميده "  نکمو"، ندورست آدبه "  مصنف سو"ان به عنود را حق سياسى خوو محلى رى مختادخو

ن و از نگلستار اکشورژوازى، بودى قتصااتکامل ظ لحااز ينجا در اگفت ان کلى می تور به طوو . میشدند
نگلس به احاشيۀ . (نداشدهب نتخارى اوانمونه ر نسه به منزلۀ کشوافرر تکامل سياسى کشوظ لحا

 ).١٨٨٨ل نگليسى سااطبع 

دال فئون بابااز ارنستند اتور که نخستين بان آاز نسه پس افرو يتاليا ن است که شهرنشيناانامى ن کمو
. نددنموق طالد اخوى به جماعت شهر، ندورست آدبه د يا خوو خريد کنند ز بارى را مختادحق خو

  ).١٨٩٠ل لمانى سانگلس به طبع آاحاشيۀ (

مانند : "این کلمات گذارده شد" جمهوری مستقل شهری" پس از کلمات ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *١١
  مترجم". ایتاليا و آلمان

ذکر " بود که به سلطنت ماليات ميپرداخت" صنف سومی" پس از عبارت ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *١٢
  ـ مترجم". مانند فرانسه: "شده است

  ـ مترجم. نوشته شده است" دیگر"کلمه " سابق" بجای کلمه ١٨٩٠تن اصلی آلمانی ــ در م*١٣

  ــ مترجم. ــ در اینجا منظوراز ادبيات نوشته های علمی، هنری و فلسفی ميباشد*١۴

  ـ مترجم .  این جمله نيست١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *١۵

  ــ مترجم. افتاده است" ازی وتمدن بورژو"  کلمات ١٨٩٠، ١٨٨٣، ١٨٧٢ــ در چاپهای آلمانی *١۶

  ـ مترجم".سنگينی کار: "نوشته شده است" کميت کار" بجای عبارت ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *١٧

بهمان اندازه کار زن بيشتر جانشين "بجای )  صفحه٢٣در  (١٨۴٨ــ در نخستين چاپ آلمانی فوریه *١٨
ــ ". ودک بيشتر جانشين کار مرد ميشودبهمان اندازه کار زن و ک: "نوشته شده است" کار مرد ميشود

  مترجم

حمله کارگران بر ضد خود : " بجای این جمله چنين نوشته شده است١٨٨٨ــ در طبع انگليسی * ١٩
  ـ مترجم". افزارهای توليد است نه بر ضد مناسبات توليدی بورژوازی



 

  ـ مترجم".یه کارگریاتحاد: "نوشته شده است" ائتالف" پس از کلمه ١٨٨٨ــ در چاپ انگليسی *٢٠

عناصر آموزش : "چاپ شده است" عناصر آموزش خود" بجای عبارت ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی چاپ *٢١
  ـ مترجم". سياسی و عمومی خود

عناصر : "چاپ شده است" بميزان زیاد عناصر آموزش" بجای عبارت ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی چاپ *٢٢
  ـ مترجم". نوین فرهنگ و ترقی

  ــ مترجم. اضافه شده است" خودآگاه"، کلمه "جنبش" پس از کلمه ١٨٨٨طبع انگليسی ــ در *٢٣

شرط اساسی برای وجود و سيادت طبقه : " جمله مذکور چنين است١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *٢۴
  ـ مترجم". بورژوازی عبارت است از تشکيل و افزایش سرمایه

  ـ مترجم" طریقتی: " استنوشته شده" ویژه" بجای ١٨٨٨ـ در طبع انگليسی *٢۵

پيشروترین و : "نگاشته شده است" باعزمترین بخش" بجای کلمات ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *٢۶
  مترجم". باعزمترین بخش

استثمار اقليت از : "نوشته شده است" استثمار فرد از فرد" بجای عبارت ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *٢٧
  ــ مترجم".اکثریت

به : "این کلمات گذارده شد" به مالکيت بورژوازی" پس از کلمات ١٨٨٨ــ درطبع انگليسی *٢٨
  ــ مترجم".سرمایه

بمقام : "چاپ شده است" بمقام یک طبقه ملی ارتقا یابد" بجای عبارت ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *٢٩
  ــ مترجم".طبقه رهنمون ملت ارتقا یابد

در : "نوشته شده است" ضه وجدانياتدر عر" بجای ١٨٩٠ و ١٨٨٣، ١٨٧٢ــ در چاپهای آلمانی *٣٠
  ــ مترجم".عرصه معرفت

یورش بعدی بر نظم اجتماعی کهنه را ایجاب " پس از این عبارت، کلمات ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *٣١
  ــ مترجم.اضافه شده است" ميکند

". اختالف: "نوشته شده است" تضاد" بجای کلمه ١٨٩٠ و ١٨٨٣، ١٨٧٢ــ در چاپهای آلمانی *٣٢
  ترجمم

پيوند کشاورزی و صنعت و کوشش در راه رفع : " ماده مذکور چنين است١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *٣٣
  مترجم". تدریجی اختالف ده و شهر از طریق تقسيم یک نواخت تر سکنه در کشور

" و نيز شرایط وجود طبقات بطور کلی"  بجای عبارت ١٨٩٠ و ١٨٨٣، ١٨٧٢ــ در چاپهای آلمانی *٣۴
  مترجم". طبقات را بطور کلی منحل مينماید: "ده استنوشته ش

نيست، بلکه تجدید سلطنت فرانسه است ) ١۶۶٠ــ١۶٨٩(ــ مقصود تجدید سلطنت انگلستان *٣۵
  ).١٨٨٨حاشيه انگلس برای ترجمه انگليسی سال ). (١٨١۴ـ ١٨٣٠(

که از : " استاضافه شده" سيب های زرین" در دنبال عبارت ١٨٨٨ــ در ترجمه انگليسی سال *٣۶
  مترجم". درخت صنایع می ریزد

ــ این مطلب اصوًال مربوط به آلمان است که در آن اشرافيت فالحت پيشه و یونکرها بخش عمده *٣٧
امالک خویش را تحت نظر خود بتوسط مباشرین اداره ميکنند و بعالوه صاحبان عمده کارخانه های 

 ثروتمندتر انگليسی هنوز به این پایه نرسيده اند؛ اشراف. چغندر قند و عرق سيب زمينی نيز هستند



 

ولی آنان نيز ميدانند، چگونه ميتوان تنزل عواید حاصله از زمين را با گذاردن نام خود در اختيار مؤسسين 
  )١٨٨٨حاشيه انگلس به ترجمه انگليسی سال . (شرکتهای سهامی کم و بيش مشکوک جبران کرد

نوشته شده ولی در " مقدس و امروزی"کلمات " مسيحی"بجای  ١٨۴٨ــ در متن اصلی آلمانی *٣٨
  مترجم. آمده است" مسيحی" همين کلمه ١٨٩٠ و ١٨٨٣، ١٨٧٢طبع های آلمانی 

سرانجام، هنگاميکه : " بجای عبارت مذکور چنين نوشته شده است١٨٨٨ــ در چاپ انگليسی *٣٩
را زائل ساخت، این شکل سوسياليسم فریبی  حقایق سرسخت تاریخی کليه آثار تخدیر کننده این خود

  ـ مترجم"به لندلند فالکت باری مبدل گردید

  ـ مترجم.نيست" درباره یک جامعه واقعی و" عبارت ١٨٩٠ و ١٨٨٣، ١٨٧٢ــ در چاپ های آلمانی *۴٠

  ـ مترجم. جمله مذکور نيست١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *۴١

ز ميان برد و هوس سوداگری با سوسياليسم را  این مسلک فاسد را ا١٨۴٨ــ طوفان انقالبی سال *۴٢
حاشيه . (نماینده عمده و نمونه کالسيک این مسلک آقای کارل گرون است. از سر پيروانش بيرون کرد

  )١٨٩٠انگلس به چاپ آلمانی سال 

  مترجم. آمده است" ناشی از"، "در انطباق با"  بجای ١٨٩٠ و ١٨٨٣، ١٨٧٢ــ در متن اصلی آلمانی *۴٣

نوشته شده " استنتاجات مثبت آنها درباره جامعه آینده" بجای عبارت ١٨٨٨ در طبع انگليسی ــ*۴۴
  مترجم". اقدامات عملی مندرج در آنها: "است

  مترجم". اختالف: "نوشته شده است" تضاد" بجای ١٨٨٨ــ در طبع انگليسی *۴۵

ه، ایکاری نامی بود که کابه ــ فاالنستر عبارت بود از کلنی های سوسياليستی بر طبق طرح فوری*۴۶
حاشيه انگلس به ترجمه . (به کشور خيالی خود و بعدها به کلنی کمونيستی خود در آمریکا داده بود

  )١٨٨٨انگليسی منتشره در سال 

Home Colonies) (نامی است که ُاون ) کلنی های داخل کشورRobert Owen ( به جامعه های نمونه
ایکاری نام . االنستر نام کاخهای اجتماعی بود که فوریه طرح ریزی ميکردف. ای کمونيستی خود داده بود

حاشيه انگلس به طبع . (کشور تخيلی ــ پنداری بود که کابه سازمان کمونيستی آنرا توصيف ميکند
  )  ١٨٩٠آلمانی سال 

روزانه ــ روزنامه ــ آنموقع معرف این حزب در پارلمان لدرو ـ رلن و در ادبيات لوئی بالن و در مطبوعات *۴٧
"La Réform " این بود که قسمتی از حزب دموکرات و یا " سوسياليست دموکرات"معنی نام . بود

حاشيه انگلس به . (جمهوریخواه ، مانند واضعين این نام، کم و بيش رنگ سوسياليستی داشته است
  )١٨٨٨ترجمه انگليسی منتشره سال 

وکرات ميناميد از لحاظ سياسی تحت رهبری لدرو ــ رلن حزبی که خود را در فرانسه سوسياليست دم
و از لحاظ ادبی تحت سرپرستی لوئی بالن بود؛ لذا این حزب با سوسيال دموکراسی آلمانی امروزی 

  )١٨٩٠حاشيه انگلس به طبع آلمانی سال . (زمين تا آسمان تفاوت داشته است

  

  :یادداشتها

این کتاب . "ن اسناد برنامه ای کمونيسم علمی استیکی از مهمتری" مانيفست حزب کمونيست"ــ ١
مضمونش تا امروز سراسر پرولتاریا متشکل و رزمنده دنيای : کوچک به اندازه چندین کتاب ارزش دارد

 ١٨۴٨ و ژانویه ١٨۴٧این برنامه که در دسامبر ) لنين." (متمدن را جان ميبخشد و به جنبش در می آورد
 انگلس برای اتحادیه کمونيستها نگارش یافت نخستين بار در فوریه کبوسيله کارل مارکس و فریدری



 

 Deutsche"  در ١٨۴٨آنگاه از مارس تا ژوئيه .  صفحه بطبع رسيد٢٣ در لندن بصورت جزوه ای در ١٨۴٨
Londoner Zeitung " ارگان دموکراتيک مهاجران آلمانی انتشار یافت و سپس در همان سال در لندن

چاپ مذکور مبنای چاپهای دیگری قرار گرفت که .  صفحه تجدید چاپ گردید٣٠بشکل رساله ای در 
، ویفرانس( بچندین زبان اروپائی ١٨۴٨در " مانيفست. "بعدها به اجازه مارکس و انگلس انتشار یافت

 هيچ نامی از مؤلفان ١٨۴٨در چاپ . ترجمه شد) ی و سوئدیهلندلهستانی، ایتاليائی، دانمارکی، 
"  در روزنامه چارتيستها موسوم به ١٨۵٠هارتی در . ج. ا نخستين بار در مقدمه ای که جنام آنه. نيست

Red Republican "بر نخستين ترجمه انگليسی نوشت ذکر شد.  

. صورت گرفت "Der Volksstaat"  به ابتکار هيئت تحریریه ١٨٧٢در " مانيفست"ـ چاپ جدید آلمانی ٢
عنوانش . لس دارد و چند اصالح کوچک در متن بعمل آمده استچاپ مذکور پيشگفتاری از مارکس و انگ

  .است" مانيفست کمونيستی "١٨٩٠ و ١٨٨٣مانند چاپهای آلمانی سالهای 

  . فرانسه است١٨۴٨ـ منظور انقالب فوریه سال ٣

هارنی . ج.  بوسيله ج١٨۵٠هفته نامه چارتيستها بود که از ژوئن تا نوامبر " Red Republican" ـ ۴
 خود اولين ترجمه انگليسی ٢۴ تا ٢١ در شماره های ١٨۵٠هفته نامه مذکور در نوامبر .  یافتانتشار

منتشر " Manifesto of the German Communist Party" را تحت عنوان " مانيفست حزب کمونيست"
  .ساخت

ورک انتنشار  در نيویوی بزبان فرانس١٨٧٣ تا مه ١٨٧١هفته نامه ای که از اکتبر " Le Socialiste" ـ ۵
این هفته نامه از عناصر بورژوا و خرده . یافت و ارگان شعب فرانسوی انترناسيونال اول در آمریکا بود

بورژوا در فدراسيون انترناسيونال اول در آمریکای شمالی پشتيبانی ميکرد و پس از کنگره اول الهه 
مانيفست حزب  "١٨٧٢ژانویه و فوریه هفته نامه مذکور در . کليه روابط خود را با انترناسيونال برید

  .را انتشار ساخت" کمونيست

انگلس در . است" مانيفست" در ژنو انتشار یافت دومين چاپ روسی ١٨٨٢ــ این چاپ که در ۶
را پلخانف دانسته " مانيفست"نگاشته مترجم " مناسبات اجتماعی در روسيه"پيشگفتاری که بر مقاله 

مارکس و انگلس . یادآور ميشود که ترجمه از خود اوست" مانيفست" ١٩٠٠پلخانف نيز در چاپ . است
.  بزبان روسی در مجله نارودنيکها انتشار یافت١٨٨٢ فوریه ۵پيشگفتاری بر این چاپ نگاشتند که در 

 ١۶شماره " (Der Sozialdemokrat" پيشگفتار مذکور در ارگان حزب سوسيال دمکرات آلمان موسوم به 
 ١٨٩٠در " مانيفست"درج شد و انگلس آن را در پيشگفتار خویش بر چاپ آلمانی ) ١٨٨٢ آوریل ١٣مورخ 

  .گنجانيد

  . انتشار یافته است١٨۶٩ـ چاپ مذکور در ٧

. پ. گرتسن و ن. ی.  بوسيله ا١٨۶٧ تا ١٨۵٧روزنامه دموکراتيک انقالبی روسيه که از ) ناقوس(ـ ٨
این .  با ضمائمی بروسی منتشر ميشدویرانس بزبان ف١٨۶٩ تا ١٨۶٨اگارف بزبان روسی و سپس از 

  . در لندن و سپس در ژنو انتشار مييافت١٨۶۵روزنامه تا 

) سازمان مخفی نارودنيکها( بدست اعضاء نارودنایاوليا ١٨٨١ مارس ١ـ پس از آنکه آلکساندر دوم در ٩
نایاوليا در کاخ کشته شد جانشين وی آلکساندر سوم از بيم عمليات تروریستی کميته اجرائيه نارود

  .اقامت گزید) در ناحيه ای بهمين نام در جنوب غربی لنينگراد امروزی(گاتچيتا 

  .است) کمون(ـ آبشين بمعنای دهکده مشاع ١٠

که با اجازه انگلس انتشار یافت نوشته شد و " مانيفست"ـ این پيشگفتار بر سومين چاپ آلمانی ١١
  .با تجدید نظر انگلس صورت گرفتاین نخستين چاپی بود که پس از مرگ مارکس 



 

 انتشار یافت که انگلس ١٨٨٨که از طرف سموئل مور ترجمه شد در " مانيفست"ـ چاپ انگليسی ١٢
  .شخصًا آنرا از نظر گذرانده و پيشگفتاری و همچنين چند یادداشت را بر آن ضميمه کرده بود

تمامًا ساخته و پرداخته مقامات ) ١٨۵٢ نوامبر ١٢ اکتبر تا ۴از (ـ محاکمه کمونيستهای کلنی ١٣
، این نخستين سازمان کمونيستی بين )١٨۴٧ ـ ١٨۵٢(یازده تن عضو اتحادیه کمونيستها . پروسی بود

را برنامه " مانيفست حزب کمونيست"المللی پرولتاریا که تحت رهبری مارکس و انگلس قرار گرفته و 
بمحاکمه کشانده " خيانت به ميهن"به اتهام خود قرار داده بود، از طرف دولت پروس توقيف گردیده 

جلسات کميته " صورت جلسه اصلی"اسنادی که به این منظور تهيه شده بود تشکيل ميشد از . شدند
مرکزی اتحادیه کمونيستها، ساخته و پرداخته پليس پروس، و سایر اوراق جعلی، و همچنين اسناد 

ليش ــ شاپر که از اتحادیه کمونيستها اخراج ربوده شده بوسيله پليس از فراکسيون ماجراجوی وی
 سال ۶ تا ٣هفت تن از متهمان بر اساس اسناد جعلی و گواهی های دروغ به حبس از . گشته بود

و ) انگلس" (محاکمه اخير در کلنی"مارکس و انگلس در مقاالت خویش تحت عنوان . محکوم شدند
انگيزی های سلسله جنبانان این محاکمه و از فتنه ) مارکس" (افشاء محاکمه کمونيستهای کلنی"

شيوه های موذیانه ای که حکومت پليس پروس بر ضد نهضت کارگری بين المللی بکار برده بود پرده 
  .برداشتند

ـ در اینجا انگلس سخن بوان رئيس شورای تردیونيون های شهر سوان سی را در کنگره ساليانه ١۴
 سپتامبر ١٧در " Commonweal" روزنامه . نعقد شد نقل ميکند در این شهر م١٨٨٧تردیونيون ها که در 

  . نطق بوان را درج کرده بود١٨٨٧

 در نيویورک ١٨٧۶ تا ١٨٧٠هفته نامه آمریکائی بود که از " Woodhull and Clafin´s Weekly" ـ ١۵
. فتبوسيله ویکتوریا وودهول و تنسی کالفين، از بورژواهای هوادار حقوق زنان، انتشار می یا

 در این هفته نامه ١٨٧١ دسامبر ٣٠در ) با حذف بعضی از قسمتها" (مانيفست حزب کمونيست"
  .منتشر شد

  .۶مراجعه شود به یادداشت شماره " مانيفست"ـ در مورد مترجم دومين چاپ روسی ١۶

 ,K. Marx og F. Engels : ”Det Kommunistiske Manifest”. Kobenhavnـ این ترجمه دانمارکی ــ  ١٧
 تذکر ١٨٩٠در " مانيفست"ــ افتادگی ها و غلطهائی دارد که انگلس در پيشگفتار چاپ آلمانی 1885

  .داده است

 نوامبر ٧ اوت تا ٢٩ بوسيله لورا الفارگ ترجمه شد و از ویچاپ فرانس" مانيفست حزب کمونيست"ــ ١٨
 در پاریس ١٨٨۶در " La France socialiste" ، و همچنين بشکل ضميمه "Le Socialiste"  در ١٨٨۵

  .انتشار یافت

 "Le Socialiste " این هفته .  در پاریس بنياد نهاد١٨٨۵ که ژول گد در ویهفته نامه ای بود بزبان فرانس
 ارگان حزب سوسياليست فرانسه و از آن ببعد ارگان ١٩٠۵ تا ١٩٠٢ ارگان حزب کارگر، از ١٩٠٢نامه تا 

 با این هفته نامه همکاری ٩٠ ـ ٨٠ انگلس در سالهای ریکفرد. حزب سوسياليست فرانسوی بود
  .ميکرد

و سپس در طی همان " El Socialista"  در ١٨٨۶از ژوئيه تا اوت " مانيفست"ــ ترجمه اسپانيولی ١٩
  .سال بصورت جزوه منتشر شد

ر مادرید  د١٨٨۵ارگان مرکزی حزب کارگر سوسياليست اسپانيا بود و از  " El Socialista" هفته نامه 
  .انتشار یافت

.  قرن نوزدهم ببعد در یک سلسله از آثار مارکس و انگلس بيان شده است۴٠ــ این اصل از سالهای ٢٠
  .مذکور است" آئين نامه اتحادیه بين المللی کارگران"عبارتی که در اینجا مورد نظر ميباشد در 



 

 در لندن در مجموعه ١٨٩٠که در مه " تمانيفس"ــ این پيشگفتار را انگلس بر چهارمين چاپ آلمانی ٢١
 "Sozialdemokratische Bibliothek "این آخرین چاپی بود با تجدید نظر . انتشار یافت نگاشته است

، هم شامل پيشگفتاری بود که مارکس و انگلس بر چاپ "مانيفست"چهارمين چاپ آلمانی . مولف
" مانيفست"شگفتار انگلس بر چاپ آلمانی  نوشته بودند و هم شامل پي١٨٧٢در " مانيفست"آلمانی 

مورخ " Der Sozialdemokrat " ٣٣بخشی از این پيشگفتار جدید انگلس در سرمقاله شماره . ١٨٨٣در 
 " ۴٨و در سرمقاله شماره )" مانيفست حزب کمونيست(چاپ جدید " تحت عنوان ١٨٩٠ اوت ١۶

Arbeiter - Zeitung " مين سالگرد والدت انگلس انتشار یافت بمناسب هفتاد١٨٩٠ نوامبر ٢٨مورخ.  

  . اشاره ميکند١٨٨٣ــ انگلس به پيشگفتار خودش بر چاپ آلمانی ٢٢

نگاشته " مانيفست"ــ اصل آلمانی پيشگفتار گم شده ای که مارکس و انگلس برای چاپ روسی ٢٣
کرد انگلس چند هنگامی که از متن روسی به آلمانی ترجمه مي. اند و انگلس از آن یاد ميکند پيدا شد
  .اصالح کوچک در آن بعمل آورده است

در .  انعقاد یافت١٨۶۶ سپتامبر ٨ تا ٣از ) اتحادیه بين المللی کارگران(ــ کنگره انترناسيونال در ژنو ٢۴
 نفر بنمایندگی از طرف شورای مرکزی، شعب مختلف انترناسيونال و جمعيتهای کارگری ۶٠این کنگره 

. صدرات کنگره بر عهده هرمان یونگ بود. ن و سوئيس شرکت داشتندانگلستان، فرانسه، آلما
که مارکس تنظيم کرده بود " رهنمودهائی برای نمایندگان شورای مرکزی موقت درباره چند مسئله"

هواداران پرودون که یک سوم آراء کنگره را . بمنزله گزارش رسمی شورای مرکزی در کنگره قرائت شد
مبارزه برخاسته در برابر کليه مواد دستور روز، برنامه وسيع تنظيمی خود را قرار ب" رهنمودها"داشتند با 

کنگره شش ماده . معذالک غالب مسائل آنطور حل شد که هواداران شورای مرکزی ميخواستند. دادند
وحدت عمل نيروهای بين : را بمثابه قطعنامه خود پذیرفت، از این قرار" رهنمودها"از مواد نه گانه 

للی، برقرار ساختن قانونی روز هشت ساعته کار، کار کودکان و زنان، کار کئوپراتيوی، تردیونيون و الم
  .کنگره ژنو، اساسنامه و مقررات اتحادیه بين المللی کارگران را تصویب کرد. ارتش

 در ١٨٨٩ ژوئيه ٢٠ تا ١۴کنگره کارگری پاریس، یعنی کنگره بين المللی کارگران سوسياليست که از 
پيش از کنگره، مارکسيستها . پاریس منعقد بود در واقع کنگره ایست که انترناسيونال دوم را بوجود آورد

و هواداران آنان در فدراسيون های ) ممکن طلبان (ویبرهبری شخص انگلس با اپورتونيستهای فرانس
د امر تدارک کنگره اپورتونيستها در صدد بودن. سوسيال دموکرات انگلستان، بمبارزه ای سخت پرداختند

را در دست گيرند تا مقامات حساس کنگره را اشغال کنند و از اینکه وحدت بين المللی مجدد 
سازمانهای سوسياليستی و سازمانهای کارگری بر مبانی مارکسيستی بنياد گذاشته شود ممانعت 

کنگره کار . ار بودنداما احزاب مارکسيستی در هنگام دعوت کنگره از نفوذی قطعی برخورد. بعمل آورند
 کشور ٢٠ نماینده از ٣٩٣، روز صدمين سالگرد سقوط باستيل، آغاز کرد و ١٨٨٩ ژوئيه ١۴خود را روز 

ممکن طلبان در اثر شکست تشبثات خویش، برای همان روز در . اروپا و آمریکا در آن شرکت داشتند
ندگان خارجی در کنگره ممکن طلبان ولی فقط عده قليلی از نمای. پاریس از کنگره مخالفی دعوت کردند

  .شرکت جستند که اکثرًا نماینده هيچکس هم نبودند

کنگره بين المللی کارگران سوسياليست گزارش نمایندگان احزاب سوسياليست را درباره نهضت 
کارگری کشورهای آنان استماع کرد، اصول اساسی قانون بين المللی کار را مقرر گردانيد و اجرای 

وز هشت ساعته کار را خواستار شد و راه را برای تحقق خواستهای مختلف کارگران نشان قانونی ر
کنگره ضرورت سازمان سياسی پرولتاریا و مبارزه در راه تحقق خواستهای سياسی کارگران را . داد

تاکيد کرد و نظر داد که سيستم ارتش دائمی باید برافتد و سيستم تسليح همگانی خلق بجای آن 
تصميم بسيار مهم دیگر کنگره آن بود که از کارگران سراسر جهان طلبيد که هر سال روز اول . بنشيند

  .ماه مه را بمثابه جشن بين المللی پرولتاریا برگزار کنند

 در لندن انتشار ١٨٩٢بزبان لهستانی که در " مانيفست"ـ انگلس این پيشگفتار را برای چاپ جدید ٢۵
که بوسيله " Przeds´wit"  مذکور از طرف ناشران مجله ترجمه. یافت به آلمانی نوشت

انگلس هنگامی که پيشگفتار حاضر را برای . سوسياليستهای لهستانی اداره ميشد منتشر گردید



 

 نامه ای به استانيسالو مندلسن نگاشت و خبر داد ١٨٩٢ فوریه ١١فرستاد در  " Przeds´wit" ناشران 
رد تا گسترش نهضت کارگری لهستانی را عميقًا مطالعه کند و بتواند که قصد دارد زبان لهستانی یاد بگي

  .بنویسد" مانيفست"پيشگفتار مشروحی بر چاپ لهستانی آینده 

) ١٨١۴ ـ ١٨١۵(ــ لهستان کنگره به آن قسمت از لهستان گفته ميشد که در اثر تصميم کنگره وین ٢۶
  .دیدتحت نام رسمی کشور پادشاهی لهستان به روسيه تفویض گر

بنا به خواهش فيليپا توراتی، رهبر سوسياليست " به خواننده ایتاليائی"ــ این پيشگفتار تحت عنوان ٢٧
چاپ مذکور . نگارش یافت" مانيفست" برای چاپ ایتاليائی ویایتاليا، بوسيله انگلس بزبان فرانس

 سوسياليستها، با ارگان تئوریک" Critica Sociale"  از طرف انتشارات مجله ١٨٩٣در " مانيفست"
  .پيشگفتار انگلس را توراتی ترجمه کرد. ترجمه پومپئو بتينی در ميالن منتشر شد

این نظریه را بيان داشته " ١٨۵٩روح ارفورت در "ــ مارکس در بسياری از نوشته ها و بویژه در مقاله ٢٨
د ناگزیر مطالبات انقالب  بمثابه مجری ویژه وصایای انقالب جا ز١٨۴٨است که ارتجاع که خود را پس از 

  .را، اگر چه بشيوه ای کامًال خنده آور و تاثرانگيز و بصورت ریشخند انقالب، برآورده ساخت

، اصطالحات دقيقتری که "بهای کار"، "ارزش کار"ـ مارکس و انگلس در نوشته های بعدی خود بجای ٢٩
  ".نيروی کاربهای "، "ارزش نيروی کار: "مارکس وضع کرده است بکار برده اند

اینان مدافع منافع مالکان .  منقرض شد١٨٣٠ــ لژیتيميستها هواداران سلسله بوربن ها بودند که در ٣٠
برخی از لژیتيميستها درمبارزه با سلسله حاکمه اورلئان ها که . بزرگ اراضی موروثی بشمار می آمدند

م فریبی اجتماعی توسل جسته خود به آریستوکراسی مالی و بورژوازی بزرگ تکيه داشت غالبًا به عوا
  .را مدافع زحمتکشان در برابر استثمارگران بورژوا جا ميزدند

این گروه در . گروهی بود از سياستمداران و ادیبان انگلستان وابسته به حزب توری" انگلستان جوان"
دی که مبين ناخشنو" انگلستان جوان"نمایندگان .  قرن نوزدهم بوجود آمد۴٠اوایل سالهای 

آریستوکراسی ارضی و مخالف افزایش قدرت اقتصادی و سياسی بورژوازی بودند دست به عوام فریبی 
ميزدند تا طبقه کارگر را به زیر نفوذ خویش در آورند و در مبارزه خود بر ضد بورژوازی مورد استفاده قرار 

  .دهند

.  در پاریس انتشار می یافت١٨۵٠تا  ١٨۴٣بودند که از " Le Réforme" ـ رفرميستها هواداران روزنامه ٣١
  .آنها طرفدار استقرار جمهوری و اجرای اصالحات دموکراتيک و اجتماعی بودند

  

 

 

 


