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 !پرولتارهای جهان متحد شويد
 
 
 
 
 

 ارۀ نشرياتاز طرف اد
 
 

به زبان " مانيفست حزب کمونيست"ترجمۀ کنونی 
 به عمل آمده ١٨٤٨فارسی از روی متن آلمانی چاپ سال 

 .است
بعدی آلمانی و هم چنين در هاى تغييراتی که در چاپ

 وارد شده، از طرف ١٨٨٨چاپ انگليسی منتشره در سال 
 .هيئت تحريريه در حواشی قيد گرديده است

 انگلس برای چاپ انگليسی، منتشره .آن حواشی که ف
 ١٨٩٠ و چاپ آلمانی منتشره در سال ١٨٨٨در سال 

در چاپ . نگاشته است، ضمن اين متن آورده شده است
مختلف هاى حاضر کليۀ پيشگفتارهائی که مؤلفين برای چاپ

 . ند، قيد شده استانوشته
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 پيشگفتار
 
 
 

چه که در  آن.  حزب کمونيست استیا سند برنامه"مانيفست کمونيست"
 و اساسی است، مشی سياسی پرولتاريا برای نيل به قدرت اىاين سند، پايه
 اقتصادی و ۀمبارز.  طبقاتی پرولتاريا استۀسياست اساس مبارز. حاکمه است

چه  رو چنان  از اين)تکيه از توفان(  سياسی استۀايدئولوژيک در خدمت مبارز
 و کسب قدرت دولتی را از مارکسيسم بزدايند و مارکسيسم را به مبارزۀ طبقاتی

 فرهنگ و فلسفه و اخالقيات محدود سازند ديگر سر و کار ما با ۀعرص
 .مارکسيسم نيست، با انحراف و روی گرداندن از مارکسيسم است

 روشنفکران ضد اى پاره، مارکسيسمۀو اين کار را امروز تحت نام اشاع
 .دهند کمونيست انجام می

سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان نخستين سازمان ايرانی بود که به 
.  اثر جاودانی مارکس و انگلس دست زد" حزب کمونيستۀبياني"انتشار وسيع 

ئی از رفقای شوروی و چين وجود داشتند که در شوروی هاپيش از آن برگردان
همان . ه بودند و بندرت در دسترس عموم قرار داشتندو يا چين به چاپ رسيد

چاپ نخست اين بيانيه با استقبال فراوان ايرانيان خارج از کشور روبرو شد که 
 . انسانی کمونيسم بودندهاىدر پی آموزش انديشه

از آن تاريخ تا کنون چند ده سال می گذرد و دشمنان کمونيسم اين بار در 
 ۀند که بيانياآنها مدعی. ندادی و تحريف آن بسته مارکسيسم کمر به نابوۀخرق

 خود ۀعهده  وظايف را بۀل نيست و همئحزب کمونيست نقشی برای حزب قا
، آنها به نفی نقش رهبری در جنبش کمونيستی و نفی  کارگر قرار داده استۀطبق

ند ا آنها اين سند تاريخی را اسلحه کرده.ماهيت علمی بودن مارکسيسم مشغولند
 . آن عليه حزبيت و نظريات کمونيستی مبارزه کنندکه با

 سرشناس هستند متن هاى در ايران که از ضد کمونيستىاعده
 خود منتشر "نامی"نام ه را ب  گذشته را گرفته با کمی آرايش آنهاىبرگردان

 زحمت ديگران ارتزاق ِلَبند تا سری در ميان مترجمين پيدا کنند و از ِقاکرده
 را بدون " حزب کمونيستۀبياني"تحريف آنها در اين است که . معنوی نمايند

اين عمل . ندامقدمات آن که بخش جدا ناپذير از متن خود کتاب است پخش کرده
 .  صورت گرفته است" حزب کمونيستۀبياني"آگاهانه و برای تحريف 

 را "يفست کمونيستمان" سال ٢٥مارکس و انگلس خود وقتی پس از 
تجديد زئيات ج اينجا و آنجا در برخی بايد"ند که اکنند بر اين عقيده ارزيابی می
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کاربردن اصول هميشه و ه ب مانيفست خود توضيح اين انديشه است که ، کردنظر
 و در نتيجه نبايد به اقدامات و همه جا بستگی به شرايط تاريخی مشخص دارد

 اين .، بيش از حد اهميت داده شود فصل شمارش شدهتدابير انقالبی که در پايان
و نيز " ."قسمت امروز در بسياری جهات به صورت ديگری نوشته خواهد شد

 نسبت به احزاب مختلف هااگر مالحظات در باره موضع گيری کمونيست
امروز نيز صحيح هست معذالک در عمل کهنه شده زيرا ) ٤فصل (اپوزيسيون

بن تغيير يافته و تحول تاريخ اغلب احزاب برشمرده که وضع سياسی از بيخ و 
 مارکس و انگلس بر چاپ جديد مانيفست ۀمقدم(."دست نيستی سپرده استه را ب

 ). تکيه از ما است)(١٨٧٢به زبان آلمانی در 
علت اين اقدام حزب . کنيم  منتشر می را مجددًا" حزب کمونيستۀبياني"ما 

ا تحريف کنندگان مارکسيسم است که مانند  مجدد بۀ مبارز،)توفان( کار ايران
 تا زمانی بيا "قهرمانانی"چنين . آورند اری سر در میدقارچ از زمين سرمايه
 کارگری تشديد نگشته و ما هنوز دوران آرامش را هاىبرو دارند که درگيری

 ۀ کشيد همهاوقتی جنگ طبقاتی شدت گرفت و کار بحران به خيابان. گذرانيم می
 .شود ی پوسيده ضد کمونيستها بی رنگ میاين تئوريها

 
 )توفان(حزب کار ايران

 ١٣٨٨فروردين 
 ٢٠٠٩آوريل 
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 فانتی ــ لنينيستی توسمارکسي سازمان پيش گفتار
 
 

فان به مناسبت صد و پنجاهمين سالگرد تی ــ لنينيستی توسسازمان مارکسي
 را در اختيار خوانندگان گرامی دو اثر داهيانۀ زيرين ميالد انگلس تصميم گرفت

 منتشر ١٨٨٤که مارکس و انگلس در " مانيفست حزب کمونيست"يکی : بگذارد
که انگلس در " لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفۀ کالسيک آلمانی"ساختند و ديگر 

 .است نگاشته ١٨٨٨
 :اينک مانيفست حزب کمونيست که

 
جهان بينی نوين، يعنی ماترياليسم پيگير را که شامل بر زندگی » 

ترين علم  ترين و عميق اجتماعی است، ديالکتيک را که پردامنه
تکامل است، تئوری مبارزۀ طبقاتی و نقش انقالبی را که تاريخ جهان 

، جامعۀ کمونيستی گذاشته،  جامعۀ نوينبر عهدۀ پرولتاريا، اين آفرينندۀ
 )لنين («. کند مانند بيان می با روشنی و نيروئی بی

 
 .گيرد در دسترس خوانندگان قرار می

 يعنی پيش از غلبۀ رويزيونيسم در اتحاد ١٩٥٤ترجمۀ اين کتاب در سال 
شوروی، در آن کشور از طرف ادارۀ نشريات صورت گرفته است و اکنون 

 .عينًا تجديد طبع ميشود
 

 سازمان مارکسيستی ــ لنينيستی توفان
 ١٩٧٠ ــ اکتبر ١٣٤٩آبان 
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 ١٨٧٢شگفتار چاپ آلمانى سال يپ
 

 
هى است در يگرى، که بدالمللى کار نين سازمان بيا" هاستي کمونۀياتحاد"
صورت سازمانى مخفى وجود داشته باشد، ه توانست ب یط آن روز تنها ميشرا

افته بود، ما ي در شهر لندن انعقاد ١٨٤٧ خود که در نوامبر سال ۀدر کنگر
ک و عملى حزب ي مفصل تئورۀن را مأمور ساخت برناميريامضاء کنندگان ز
وجود آمد و چند ه ن بيريز" فستيمان"ب ين ترتيبد. ميئه نمايرا براى انتشار ته

. س آن براى چاپ به لندن فرستاده شدينو  دست١هيهفته قبل از انقالب فور
ن زبان با يد، دستکم دوازده بار بديچاپ رسه که ابتدا به آلمانى ب" فستيمان"

سى آن ي انگلۀترجم. افتيکا نشر ي گوناگون در آلمان و انگلستان و آمرهاىچاپ
ن بار در سال يافته بود براى نخستيس هلن مک فارلن انجام ي مۀليوسه که ب

 منتشر گشت و سپس در سال "Red Republican" در شهر لندن در ١٨٥٠
 ۀترجم. افتيهاى مختلفى از آن نشر  کا، ترجمهي سه بار در آمر اقًال١٨٧١

 س ازي در پار١٨٤٨ام ماه ژوئن سال يش از قي کمى پ،ن دفعهيفرانسه، براى اول
. ورک منتشر شده استيوي چاپ ن"Le Socialiste"ز در ي نرًايچاپ خارج و اخ

ن ي لهستانى آن اندکى پس از نخستۀترجم. ه استيدى در دست تهي جدۀترجم
 شصت در شهر هاى روسى آن در سالۀترجم. افتيچاپ آلمانى در لندن نشر 

 . ديرجمه گردز اندکى پس از انتشارش تيبه زبان دانمارکى ن. ژنو انجام گرفت
افته، ير يي تغقويًاط و اوضاع ير شرايست و پنج سال اخيگرچه در عرض ب

شرح و بسط داده شده " فستيمان"ن ين همه، اصول کلى مسائلى که در ايبا ا
در . ز به صحت کامل خود باقى مانده استيهم رفته تا زمان حاضر نياست رو

ن مسائل اصولى، يراء عملى ااج. ديعمل آه سته بود اصالحاتى بيبعضى جاها شا
ط يشه و همه جا مربوط به شرايذکر شده، هم" فستيمان"طور که در خود  همان
ان ين جهت براى آن اقدامات انقالبى که در پايخى موجود است و به هميتار

در . توان قائل شد یت مطلق نميچ وجه اهميده است به هيد گرديفصل دوم ق
ان يگرى بيشکل ده ن قسمت از بسى لحاظ بيسته بود که ايط امروزى شايشرا
ر و يست و پنج سال اخيع بزرگ در عرض بي صناۀلعادافوقنظر به تکامل . شود

ز ين تکامل صنعتى همراه است و ني کارگر که با اۀ حزبى طبقهاىرشد سازمان
شترى در يزان بيمه گاه ب ه و آني در انقالب فوراوًالات عملى که ينظر به تجرب
ا حکومت ين بار مدت دو ماه پرولتاريعنى هنگامى که براى نخستي، سيکمون پار

                                 
 .ت.هـ.  فرانسه است١٨٤٨ه يمنظور انقالب فور ــ  ١
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 کهنه شده هان برنامه اکنون در برخى قسمتي ا،دست داشت، حاصل آمدهه را ب
طور ساده ه تواند ب ی نمطبقۀ کارگر"که کمون ثابت کرد که  ژه آنيوه ب. است
ه ش بيد خود و آن را براى مقاصي را تصرف نمااىن دولتى حاضر و آمادهيماش

 :د بهيرجوع کن" (کار اندازد
Der Bürgerkrieg in Frankreich, Adresse des Generalrats 
der Internationalen Arbeiterassoziation" - Karl Marx 

ترى شرح و  طور کامله ن فکر بي، که در آنجا ا١٩چاپ آلمانى صفحه 
که انتقاد از خودى خود واضح است ه عالوه به ب). ٢بسط داده شده است

ن انتقاد فقط تا سال يرا ايستى براى امروز ناقص است زياليهاى سوس نوشته
ز مسلم است که مالحظات مربوط به مناسبات يرد و نيگي را در بر م١٨٤٧
که رئوس  ني، گو ا)فصل چهارم(ون يسي با احزاب گوناگون اپوزهاستيکمون

ات يلى باز برخى از جزئز به صحت خود باقى است، ويمسائل آن حتى امروزه ن
خى، اغلب ير کرده و تکامل تاريي تغکامًالاسى يرا وضع سيآن کهنه شده ز

 .  روزگار زدوده استۀاحزابى را که از آنها نام برده شده از صفح
گر خود را محق ي ما د وخىيسندى است تار" فستيمان"ن وجود يبا ا

سر شود که در چاپ يممکن است م. ميرى وارد سازييم که در آن تغيدان ینم
 تا امروز را در بر ١٨٤٧ن ي زمانى بۀم که فاصليب دهياى ترت بعدى مقدمه

ر منتظره بود که وقت يبراى ما چنان غ" فستيمان"رد؛ اقدام به چاپ کنونى يگ
 . مين کار را نداشتيانجام ا

 
 ش انگلسيدريکارل مارکس، فر

  ١٨٧٢ ژوئن سال ٢٤ -لندن 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                 
ه ک٢ د ب ـ رجوع کني ارکس.  ـ ه. م ى در فرانس ل جمعيپ. جنگ داخل ن يت بيام شوراى ک

 المللى کارگران
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 ١٨٨٢ سال روسىشگفتار چاپ يپ
 

 
ن، در آغاز ي باکونۀترجم" ستيفست حزب کمونيمان"ن چاپ روسى ينخست

ده يبه طبع رس" کولوکل "ۀن نسخه در مطبعي ا؛افتي انتشار ٣  شصتهاىسال
 ۀمثابه توانست تنها ب یدر باختر م" فستيمان"در آن هنگام چاپ روسى . بود
اى محال  هين نظريک چنير گيولى اکنون د.  مطبوعاتى تلقى شودۀک نوع طرفي

 . است
 ۀعرص) ١٨٤٧عنى در دسامبر سال ي(ن که تا چه اندازه در آن هنگام يا

ن يا محدود بوده است موضوعى است که بهتر از همه آخريوع جنبش پرولتاريش
 در کشورهاى مختلف با هاستيمناسبات کمون"تحت عنوان " فستيمان"فصل 

ه و ين فصل موضوع روسي ااتفاقًا. دهدينشان م" ونيسياحزاب مختلف اپوز
 ۀرين ذخيه آخرين زمانى بود که روسيکا را کسر دارد، اي آمرۀاالت متحديا

روهاى اضافى يکا ني آمرۀاالت متحديشد و اي ارتجاع اروپا محسوب مۀبزرگ هم
ن کشورها به اروپا مواد يهر دو ا. ديبلع یاى اروپا را از راه مهاجرت ميپرولتار
هاى صنعتى اروپا  ن حال بازار فروش فرآوردهيدادند و در ع یل ميخام تحو

ه گاه يک به نحوى تکيجه هر دو آنها، در آن زمان هر يدر نت. شدند یمحسوب م
 . نظام موجود اروپا بودند

ان همان عاملى يمهاجرت اروپائ! ر کرده استيين وضع تغياکنون چقدر ا
ن يسر ساخت و اي مکاى شمالىيم کشاورزى را در آمريبود که رشد عظ

ت بزرگ و کوچک ارضى اروپا را به يش اساس مالکيبا رقابت خوکشاورزى 
کا امکان داد به ي آمرۀاالت متحدين مهاجرت به ايعالوه اه ب. لرزه درآورده است

تى از منابع پر ثروت تکامل صنعتى خود يرو و جديچنان حد و با چنان ن آن
ستى به انحصار صنعتى اروپاى باخترى يکوتاه بای بردارى کند که در مدت بهره
ز يکا ني خود به آمرۀنوبه ت بيفين هر دو کيا. ژه انگلستان خاتمه دهديوه و ب
 ت کوچک وي مالکمتدرجًا بزرگ هاىرمارقابت ِف. بخشد یر انقالبى ميتأث

 ن کشور است مغلوب خودياسى اي نظام سۀي کلۀي را که پاهارمامتوسط فالحتى ِف
ا رو يت پرولتارين بار در مناطق صنعتى جمعين حال براى نخستيسازد؛ در عيم

 . گردد یوارى متمرکز م طور افسانهه ه بيرود و سرمايش ميبه افزا
                                 

 شگفتارى کهيدر پ. افتهي انتشار ١٨٦٩اد شده است در سال يچاپى که در فوق از آن  ــ ٣
 ۀن ترجميخ طبع ايز تاري نشر شده است ن١٨٨٨سى نگاشته و در يانگلس به چاپ انگل

 چاپ ١٤ ــ ١٣رجوع کنيد به صفحۀ (. ده استيق ذکر نگرديطور دقه ب" فستيمان"روسى 
 .ت .ه )حاضر



 
 

١٢

ن ي نه تنها سالط ١٨٤٩ــ ١٨٤٨در دوران انقالب ! ميه بپردازيحال به روس
ا را، که يق نجات از دست پرولتاريز تنها طريى نئاروپا بلکه بورژواهاى اروپا

 ۀتزار را سرکرد. دانستند یه مي روسۀدار شدن کرده بود، مداخليتازه شروع به ب
ر جنگى انقالب است و ينا، اسياکنون وى در گاتچ. ارتجاع اروپا اعالم نمودند

 . ار جنبش انقالبى اروپاستدهيه طاليروس
عبارت بود از اعالم نابودى آتى و احتراز " ستىيفست کمونيمان "ۀفيوظ

موازات التهاب پر تب و ه ه، بيولى در روس. ت کنونى بورژوازىيکر ماليناپذ
ه ز بيدارى که با سرعت تمام در حال رشد و گسترش است و ن هيتاب سرما

ش از ين است ما بيت ارضى بورژوازى که فقط حاال در حال تکويموازات مالک
ن ياکنون ا. ميکن یت اشتراکى دهقانان مشاهده ميمى از اراضى را در مالکين

ن ي دسته جمعى زمۀيت اولين شکل مالکي اــن روس يا آبشيآ: ديآ یش ميسؤال پ
تواند بالواسطه به شکل  ی مــسختى مختل و خراب شده ه نک بيقت ايکه در حق

د يکه بر عکس با ا آنين مبدل گردد؟ يت زميستى مالکيعنى به شکل کمونيعالى 
خى باختر ير تکامل تاري سد که مختصيماياى را بپ هيان تجزي همان جربدوًا

 است؟ 
اگر انقالب : ن استين سؤال داد ايتوان به ا یتنها پاسخى که اکنون م

نحوى که هر دو ه اى باختر بشود، بيه عالمت شروع انقالب پرولتاريروس
ه يت ارضى اشتراکى کنونى روسيل کنند، در آن صورت مالکيگر را تکميد کي
 . ددستى گريتواند منشاء تکامل کمون یم
 

 ش انگلس يدريکارل مارکس، فر
  ١٨٨٢ه سال ي ژانو٢١ -لندن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٣

 ١٨٨٣شگفتار چاپ آلمانى سال يپ
 

 
 ــمارکس . ى امضاء کنمئد به تنهايشگفتار چاپ کنونى را من بايمتأسفانه پ
ون يگرى مديش از هر فرد ديکا به او بي اروپا و آمرطبقۀ کارگر ۀمردى که هم

اه ين گيده و هم اکنون بر مزار او نخسيت آرميگيگورستان هانک در ي اــاست 
تواند سخنى از جرح  یگر نميبه هر صورت پس از درگذشت او د. ده استيروئ
ژه يوه ن جهت من بيبه ا. ان باشديدر م" فستيمان"ل يا اضافه و تکميل يو تعد

 . رمان دايگر بيبار د کي ین را با وضوح کامليريدانم که مراتب زيضرورى م
ن که يعنى ايدهد، يوند ميرا بهم پ" فستيمان"آن فکر اساسى که سراسر 

طور ه خ که بيد اقتصادى و سازمان اجتماعى هر عصرى از اعصار تاريتول
ل ياسى و فکرى آن عصر را تشکيخ سياد تاريشود بنيد ناشى مين تولير از ايناگز
 ۀيت اشتراکى اوليمالکه شدن ياز هنگام تجز(ت يفين کيکه بنابرا نيدهد، و ايم
ن يخ مبارزات طبقاتى، مبارزه بيخ عبارت بوده است از تاريسراسر تار) نيزم

ن طبقات حاکم و محکوم و در مدارج ياستثمار کنندگان و استثمار شوندگان، ب
ده است که يى رسئجاه ن مبارزه بيکه اکنون ا نيز ايگوناگون تکامل اجتماعى و ن

 استثمار ۀوغ طبقيتواند از  یگر نميد) ايپرولتار(کش  استثمار شونده و ستمۀطبق
ن حال تمام جامعه را يکه در ع ابد مگر آنيى ئرها) بورژوازى(کننده و ستمگر 

ن فکر ي اــ طبقاتى خالص کند، ۀد استثمار و ستم و مبارزيشه از قيبراى هم
  ٤.  متعلق به مارکس است و منحصرًاکامًالاساسى 

دانم که آن را در يام ولى بخصوص اکنون الزم م  گفتهن نکته را بارهايمن ا
 . ميز ذکر نماين" فستيمان" خود ۀمقدم

 انگلس. ف
  ١٨٨٣ سال ن ژوئ٢٨ -لندن 

 
                                 

د براى ي من باۀديعقه ن فکر که بيبه ا: "ام ن نوشتهيسى چني انگلۀشگفتار ترجميمن در پ ــ ٤
ست شناسى دارد، هر دوى ما ين براى زيتى را داشته باشد که تئورى دارويمان اهمخ هيتار

ن را که تا چه اندازه من يا. ميشديک ميج نزديتدره  ب١٨٤٥ از سال ،شياز چند سال پ
وضع طبقۀ کارگر "ش رفته بودم از روى کتاب من موسوم به ير پين مسي در امستقًال

گر مارکس ي بار د١٨٤٥ولى هنگامى که در بهار سال د، يتوان فهميخوبى مه ب" انگلستان
 با همان عبارات تقريبًان فکر را پرورانده بود و يرا در بروکسل مالقات کردم وى ا

 انگلس براى چاپ آلمانى منتشره در ۀيحاش" (ان داشتيم بيام برا روشنى که فوقا ذکر کرده
 ). ١٨٩٠سال 
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 ١٨٨٨سى سال يشگفتار چاپ انگليپ
 

 
ا سازمان کارگرى که ي" هاستي کمونۀياتحاد "ۀعنوان برنامه ب" فستيمان"

ل شد و در آن يالمللى تبد ني سازمان بکي آلمانى بود و سپس به در آغاز منحصرًا
ه ستى بيبا ی در اروپا وجود داشت ناچار م١٨٤٨اسى که تا سال يط سيشرا

ه، که در ي اتحادۀدر کنگر. ديت مخفى باقى بماند، منتشر گرديک جمعيصورت 
ت داده شد يافت به مارکس و انگلس مأموريل ي در لندن تشک١٨٤٧نوامبر سال 

ن کار براى يا. ه کننديک و عملى حزب را براى انتشار تهي کامل تئورۀکه برنام
ه ي فور٢٤ش از انقالب يس آلمانى چند هفته پيافت و دستنويان ي پا١٨٤٨ه يژانو

ام ژوئن يش از قي فرانسوى اندکى پۀترجم. فرانسه براى طبع به لندن فرستاده شد
س ي مۀليسوه سى که بي انگلۀن ترجمينخست. س از طبع خارج شدي در پار١٨٤٨

ان ي متعلق به جرج جول"Red Republican" شده بود، در من انجايهلن مک فارل
ز يهاى دانمارکى و لهستانى ن ترجمه. افتي در لندن نشر ١٨٥٠هارنى در سال 
 . از طبع خارج شد
ا و ين نبرد بزرگ پرولتارين نخستيس، اي پار١٨٤٨ام ژوئن يشکست ق

طبقۀ اسى ي اجتماعى و سهاى خواستبورژوازى، باز هم براى مدتى انجام
ه، ي مانند قبل از انقالب فورمجددًااز آن موقع، .  اروپا را عقب انداختکارگر

 کي دارا بودند که براى احراز برترى و تسلط با ۀ مختلف طبقهاىتنها گروه
دست آوردن آزادى ه  ناچار شد براى بطبقۀ کارگر. کردند یگر مبارزه ميد
 مبارزه کند و وضع و موقع جناح افراطى قسمت ،لىت عمياسى در فعاليس
هرگونه جنبش مستقل پرولتارى، مادام که . دي متوسط را اشغال نماۀکال طبقيراد

س پروس موفق ي پلمثًال. شديرحمانه سرکوب ميداد، بياتى از خود بروز ميآثار ح
ف  را، که آن هنگام در شهر کلن بود، کشهاستي کمونۀي مرکزى اتحادۀتيشد کم
ف شدند و پس از هجده ماه بازداشت، در اکتبر سال يته توقين کمياعضاء ا. کند

که مشهور "  کلنىهاىستيدادرسى کمون"ن يا. دنديم گردي به دادگاه تسل١٨٥٢
ن از سه تا يهفت نفر از متهم. ديطول انجامه  نوامبر ب١٢ اکتبر تا ٤است، از 

مانده يپس از صدور حکم، باقبالفاصله . شش سال به حبس در قلعه محکوم شدند
د يرس ینظر مه ب" فستيمان"و اما . ه را منحل ساختنديالظاهر اتحاد اعضاء على

 . که از آن موقع محکوم به فراموشى است
رو گرفت تا هجوم ي کافى نۀ به اندازمجددًا اروپا طبقۀ کارگرهنگامى که 

ى کارگران ظهور الملل نيت بياى را بر ضد طبقات حاکمه شروع کند، جمع تازه
عنى به منظور گرد يحى يت که به منظور روشن و صرين جمعيولى ا. کرد
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ل شده يکا تشکيروهاى مبارز پرولتارى اروپا و آمري نۀيآوردن و متحد ساختن کل
ان شده بود اعالم يب" فستيمان"توانست بالفاصله اصولى را که در  یبود، نم
ع باشد که هم براى يدر وسق ستى آنيبا یالمللى م ني بۀبرنام. دارد
ن در فرانسه روان پروُديس و هم براى پي انگل)Trade-Union( هاىيونيون ـ ترد

. آلمان قابل قبول شمرده شود ٥هاىنيا و هم براى الساليا و اسپانيتاليک و ايو بلژ
ن احزاب را راضى کند، ي اۀنحوى نوشته بود که همه ن برنامه را بيمارکس هم ا

 حتمى ۀستى ثمريبا ی بود، رشدى که مطبقۀ کارگره رشد فکرى  متکى بکامًال
هاى مبارزه بر ضد  ر و بميخود حوادث و ز. ت مشترک و تبادل آراء باشديفعال
 ستى به کارگرانيبا ی ناچار مــها  ش از فتحي بها شکستضمنًا و ــه يسرما

ن بود،  آناۀر مانندى را که مورد عالقيهاى گوناگون اکس هوده بودن نسخهيب
 طبقۀ کارگرى ئط واقعى رهايتر شرا بفهماند و کارگران را براى درک کامل

 ١٨٧٤الملل در سال  نيهنگامى که ب. جانب مارکس بوده د، حق هم بيآماده نما
عنى در سال يل آن، يچه که در آغاز تشک منحل شد، کارگران به کلى با آن

سم در آلمان در حال يانيو السالسم در فرانسه يپروُدن.  بودند، تفاوت داشتند١٨٦٤
 هات آنها مدتيسى، که اکثري محافظه کار انگلهاىيونيون ـ تردزوال بود و حتى 

دند که سال يى رسئج به جايتدره الملل گسسته بودند، ب ني خود را با بۀبود رابط
گر ما از يد: "دي آنها در سوانس توانست از جانب آنها بگوۀس کنگريش رئيپ

 ۀين کارگران کليب" فستيمان"در واقع اصول ". ميره وحشتى ندارسم قاياليسوس
 . افتيکشورها انتشار فراوانى 

. ت درجه اولى را کسب نمودي اهممجددًاهم " فستيمان"ب خود ين ترتيبد
کا يس و انگلستان و آمرين بار در سوئي به بعد چند١٨٥٠متن آلمانى از سال 

د و يسى ترجمه گرديورک به انگليوي در شهر ن١٨٧٢در سال . د چاپ شديتجد
 ۀن ترجمياز روى ا. دي به طبع رس"Woodhull and Claflinls Weekly"در 
ورک يوي ن"Le Socialiste"اى به فرانسه انجام گرفت و در  سى ترجمهيانگل

ش يسى با کم و بيگر انگلي دۀاز آن هنگام به بعد الاقل دو ترجم. افتيانتشار 
ن ياول. د طبع شديکى از آنها در انگلستان تجدي آمد و کا به عمليف در آمريتحر
 ۀ در مطبع١٨٦٣ن بود، در اوان سال ي روسى، که مترجم آن باکونۀترجم

 دوم روسى، که ۀترجم. ديطبع رسه متعلق به گرتسن واقع در ژنو ب" کولوکل"

                                 
" فستيمان"ل ين دلي وى شاگرد مارکس است و بدگفت که یما مه وسته بيخود السال پ ــ ٥ 

 از ١٨٦٤-١٨٦٢ هاىغات عمومى خود، در ساليولى در تبل. دانديه نظرات خود ميرا پا
دى که دولت با اعطاء اعتبارات از آنها نگهدارى ي تعاونى تولهاىخواست شرکت

 )ه انگلسيحاش. (نمود، گامى فراتر نگذاشت یم
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 انتشار ١٨٨٢ در شهر ژنو در سال ضًاي ا٦چ قهرمان بودياز آن بانو ورا زاسول
 "Socialdemokratisk Bibliotek"اى به زبان دانمارکى در  چاپ تازه. تافي

" Le Socialiste"د فرانسه در ي جدۀ ترجم؛رون آمدي ب١٨٨٥کپنهاگ در سال 
ولى ي اسپانۀک ترجمير ي اخۀن ترجمياز روى ا.  طبع شد١٨٨٥س در سال يپار
جدد متن آلمانى هاى م از طبع. افتيد نشر ي در مادر١٨٨٦عمل آمد و در سال ه ب

 د طبعين متن الاقل دوازده بار به زبان آلمانى تجديآورم، ا یان نميمه ذکرى ب
ه ه منتشر گردد، بيش در قسطنطنيستى چند ماه پيبا ی ارمنى، که مۀترجم. شد

ن بود که ناشر يافت و تنها علت آن هم اياند، انتشار ن طورى که به من گفته
را " فستيمان"خش کند، مترجم هم حاضر نبود د کتاب را بنام مارکس پيترس یم
گر ي دهاىهاى بعدى به زبان راجع به ترجمه. عنوان اثر شخصى خود جا بزنده ب
 ۀخچيب تارين ترتيبد. ام دهيها را ند ن ترجمهيام ولى خودم ا دهيى شنئزهايچ
 ؛سازديخ جنبش معاصر کارگرى را منعکس ميادى تاريتا حدود ز" فستيمان"

ن و يتر جيد رايستى بدون تردياليهاى سوس ان نوشتهين اثر در مير ادر حال حاض
برى ي کارگر از سهاونيلي مشترکى است که مۀن آثار است و برناميتر المللى نيب

 . ندا رفتهيفرنى آن را پذيتا کال
م آن را يتوانست ی نم،مينگاشت ین کتاب را مين هنگامى که ما ايبا وجود ا

 ست از طرفى بهيالي نام سوس١٨٤٧در سال . مي بنامیسياليسوسفست يمان
ه ياوئن در انگلستان و فورآلى مانند طرفداران ي مختلف تخهاىستميطرفداران س

 محدودى هاىقتيصورت طره گر بيشد که هر دوى آنها ديدر فرانسه اطالق م
گران  گر به انواع افسونيج در حال زوال بودند؛ و از طرف ديتدره در آمده و ب
ن ضررى به يتر که کوچک کردند، بى آنيشد که وعده مي اطالق ماجتماعى
 ۀليوسه  مصائب اجتماعى را بۀيه و سود آن وارد شود، کليسرما
نها افرادى بودند که در يدر هر دو حالت ا.  گوناگون چاره کنندهاىیکار وصله

شتر به طبقات يدگان خود را بي قرار داشتند و دطبقۀ کارگرخارج جنبش 
طبقۀ و اما آن قسمت از . دنديطلب یدوخته و از آنها کمک م" ردهل کيتحص"

اسى معتقد شده بود و لزوم ي سصرفًار کافى بودن کودتاهاى ي، که به غکارگر
ام خود را ينمود، در آن ا ی جامعه را اعالم مۀير اساسى سازمان کلييتغ

ى بود؛ زي غرکامًالده و يسم زمخت و نتراشيک کمونين يا. دينام یست ميکمون
طبقۀ ط يافت و در محي ی اساسى دست مۀج به نقطيتدره سم بين کمونيولى ا
لى کابه را در يسم تخيرومند شده بود که بتواند کموني کافى نۀ به اندازکارگر

                                 
گفتاری که برای  خود انگلس در پيش.  از آن پلخانف است ــ در حقيقت امر اين ترجمه٦

نوشته است، ترجمۀ نامبرده را ترجمۀ پلخانف " مناسبات اجتماعی در روسيه"مقالۀ 
 خواند  می
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ب در ين ترتيبد. وجود آورده نگ را در آلمان بيتليلى وايسم تخيفرانسه و کمون
. طبقۀ کارگرسم، جنبش ي کمون جنبش بورژوازى بود و،سميالي سوس١٨٤٧سال 
و از آنجا که از . سم برعکسيبود ولى کمون" محترم"سم در قاره الاقل ياليسوس

ه واند بت ی فقط مطبقۀ کارگرنجات "م که يده بودين عقي ما بر ا،همان بدو عمل
د و ين دو اسم ترديکى از ايدر انتخاب " ردي صورت گطبقۀ کارگردست خود 
فکر ما خطور نکرد ه بعد هم هرگز به عالوه از آن به ب. ميز نشمرديتأمل را جا

 . ميئن نام انصراف جويکه از ا
دانم يشتن را موظف مياثر مشترک ماست، ولى خو" فستيمان"که  با آن
دهد به مارکس يل مي اصلى کتاب را تشکۀ که آن اصل اساسى که هستممتذکر شو
د ي مسلط تولۀويخ شير تارک از اعصاي در هر :ن است کهيآن اصل ا. تعلق دارد
گردد  یوه ناشى مين شير از اي اقتصادى و آن نظام اجتماعى که ناگزۀو مبادل

خ تکامل فکرى آن ياسى آن عصر و تاريخ سيى است که بر روى آن تارئربنايز
ن يه نمود؛ و بنابرايخ را توجين تاريتوان ا یربنا مي آن زۀليوسه بنا شده و تنها ب

ن در يه که زمياى اول فهي طاۀه شدن جامعياز زمان تجز (تيخ بشريسراسر تار
ن استثمار کننده و يکارى بي طبقاتى و پۀخ مبارزيتار) ت اشتراکى بوديآن مالک

 طبقاتى، ۀن مبارزيخ اياستثمار شونده و طبقات حاکم و محکوم بوده است و تار
ار شونده  استثمۀده است که در آن طبقياى رس ضمن تکامل خود اکنون به مرحله

عنى ي استثمار کننده و حاکم، ۀ طبقۀتواند از سلط یا نميعنى پرولتاريو محکوم 
شه تمام جامعه را ين حال و براى هميکه در ع ابد مگر آنيى ئبورژوازى، رها

 .  طبقاتى نجات بخشدۀمات طبقاتى و مبارزياز هر گونه استثمار و ستم و تقس
تى را داشته باشد که يخ همان اهمي تارد براىي من باۀدين فکر که به عقيبه ا

ش از سال يست شناسى دارد، هر دوى ما از چند سال پين براى زيتئورى دارو
ن ي در امستقًالن را که تا چه اندازه من يا. ميشد یک ميج نزديتدره  ب١٨٤٥

 طبقۀ کارگروضع "ش رفته بودم از روى کتاب من موسوم به ير پيمس
 بار ١٨٤٥د ولى هنگامى که در بهار سال يان فهمتو یخوبى مه ب ٧"انگلستان

ن فکر را پرورانده بود و يگر مارکس را در بروکسل مالقات کردم وى ايد
 . ان داشتيم بي برا،ام  ذکر کردهفوقًا با همان عبارات روشنى که تقريبًا

م يا  نوشته١٨٧٢شگفتار مشترکى که براى طبع آلمانى منتشره در سال ياز پ
 : کنمي را نقل منيريجمالت ز

 قويًاط و اوضاع ير شرايست و پنج سال اخيگرچه در عرض ب» 
" فستيمان"ن ين همه، اصول کلى مسائلى که در ايافته، با اير ييتغ

                                 
٧ــ   The Condition of the Working Class in England in ١٨٨٤, By Frederich 

Engels. Translated by Florence K. Wischnewetzky, New York, Lovell - London. 
W.Reeves ١٨٨٨ 
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ز به صحت يهم رفته تا زمان حاضر نيشرح و بسط داده شده است رو
ه سته بود اصالحاتى بيدر بعضى جاها شا. کامل خود باقى مانده است

طور که در خود  ن مسائل اصولى، همانياجراء عملى ا. ديعمل آ
خى يط تاريشه و همه جا مربوط به شرايذکر شده، هم" فستيمان"

ان ين جهت براى آن اقدامات انقالبى که در پايموجود است و به هم
توان قائل  یت مطلق نميچ وجه اهميده است به هيد گرديفصل دوم ق

ه  از بسى لحاظ ب،ن قسمتيکه استه بود يط امروزى شايدر شرا. شد
ع معاصر در ي صناۀلعادافوقنظر به تکامل . ان شوديگرى بيشکل د

 طبقۀ کارگر حزبى هاى به بعد و رشد سازمان١٨٤٨ هاىان ساليجر
ات عملى که يز نظر به تجربي و ن؛ن تکامل صنعتى همراه استيکه با ا
س، يمون پارشترى در کيزان بيمه گاه ب ه و آني در انقالب فوراوًال
ا حکومت را ين بار مدت دو ماه پرولتاريعنى هنگامى که براى نخستي
 هان برنامه اکنون در برخى قسمتي ا؛دست داشت، حاصل آمدهه ب

 طبقۀ کارگر"که کمون ثابت کرد که  ژه آنيوه ب. کهنه شده است
اى را تصرف  ن دولتى حاضر و آمادهيطور ساده ماشه تواند ب ینم
. د به کيرجوع کن". (کار اندازده ش بي براى مقاصد خود و آن راينما

ن المللى يت بيام شوراى کل جمعيپ. جنگ داخلى در فرانسه. مارکس
طور ه ن فکر بي آنجا ا در، که١٥کارگران، چاپ آلمانى صفحه 

خودى خود ه عالوه به ب). ٨ترى شرح و بسط داده شده است کامل
ستى براى امروز ناقص ياليهاى سوس واضح است که انتقاد از نوشته

ز مسلم يرد و نيگي را در بر م١٨٤٧ن انتقاد فقط تا سال يرا اياست ز
 با احزاب گوناگون هاستياست که مالحظات مربوط به مناسبات کمون

که رئوس مسائل آن حتى امروزه  ني، گو ا)فصل چهارم(ون يسياپوز
نه شده ات آن کهيز به صحت خود باقى است، ولى باز برخى از جزئين
خى، اغلب احزابى ير کرده و تکامل تاريي تغکامًالاسى يرا وضع سيز

 .  روزگار زدوده استۀرا که از آنها نام برده شده از صفح
گر خود را يخى و ما ديسندى است تار" فستيمان"ن وجود يبا ا
  «. ميرى وارد سازييم که در آن تغيدانيمحق نم

 

                                 
٨ــ    "The Civil War in France, Address of the General Council of the 

International Working men's Association". London, Truelove, ١٨٧١ 
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" تاليکاپ "ۀت که قسمت عمد کنونى متعلق به ساموئل مور اسۀترجم
م و من چند ي آن را از نظر گذراندمشترکًاما . مارکس را ترجمه کرده است

 . خى است به آن افزودمي تارۀحى که داراى جنبي توضحاشيۀ
 

 ش انگلسيدريفر
  ١٨٨٨ه ي ژانو٣٠لندن، 

 
 
 
  
 

 ١٨٩٠شگفتار چاپ آلمانى سال يپ
 
 

گر الزم آمد که يبار د کي ٩از زمانى که سطور فوق نگاشته شده است
هم " فستيمان"عالوه براى خود ه زبان آلمانى چاپ شود و به ب" فستيمان"

 . ميان آوريمه نجا ذکرى از آن بيارى رخ داده است که جا دارد در ايحوادث بس
چ ي ورا زاسولۀليوسه  روسى که بۀن ترجمي در ژنو دوم١٨٨٢در سال 

. ر آن از طرف مارکس و من نوشته شدگفتا شيافت؛ پيانجام گرفته بود نشر 
را دوباره از روسى  ام و مجبورم آن س آلمانى را گم کردهيمتأسفانه متن دست نو

 : ن استيگفتار ا شي پ١٠.زندي اندکى صدمه م،ن خود به اصليترجمه کنم و ا
ن، در ي باکونۀترجم" ستيفست حزب کمونيمان"ن چاپ روسى ينخست» 

به طبع " کولوکل "ۀن نسخه در مطبعيفت؛ ااي شصت انتشار هاىآغاز سال
ه توانست تنها ب یدر باختر م" فستيمان"در آن هنگام چاپ روسى . ده بوديرس
اى  هين نظريک چنيگر ي مطبوعاتى تلقى شود ولى اکنون دۀک نوع طرفي ۀمثاب

 . محال است

                                 
 ١٨٨٣گفتارى است که براى چاپ آلمانى منتشره در سال   مقصود انگلس پيش ــ ٩

 .ت.هـ. ستنگاشته ا
اى که مارکس و انگلس براى چاپ روسى  گفتار گم شده اصل آلمانى پيش ــ  ١٠

اند و انگلس از آن ياد ميکند پيدا شده و اکنون در بايگانى انستيتوى  نگاشته" مانيفست"
گفتار در چاپ کنونى از روى اصل آلمانى  اين پيش. لنين ضبط است ــ  انگلس ــ مارکس

 .ت.هـ. ترجمه شده است
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 ۀعرص) ١٨٤٧عنى در دسامبر سال ي(ن که تا چه اندازه در آن هنگام يا
ن يا محدود بوده است موضوعى است که بهتر از همه آخريبش پرولتاروع جنيش

 در کشورهاى مختلف با هاستيمناسبات کمون"تحت عنوان " فستيمان"فصل 
ه و ين فصل موضوع روسي ااتفاقًا. دهدينشان م" ونيسياحزاب مختلف اپوز

 ۀرين ذخيه آخرين زمانى بود که روسيا. کا را کسر داردي آمرۀاالت متحديا
روهاى اضافى يکا نياالت متحده آمريشد و اي ارتجاع اروپا محسوب مۀبزرگ هم
ن کشورها به اروپا مواد يهر دو ا. ديبلع یاى اروپا را از راه مهاجرت ميپرولتار
هاى صنعتى اروپا  ن حال بازار فروش فرآوردهيدادند و در عيل ميخام تحو

گاه  هيک به نحوى تکيهر جه هر دو آنها، در آن زمان يدر نت. شدنديمحسوب م
 . نظام موجود اروپا بودند

ان همان عاملى يمهاجرت اروپائ! ر کرده استيين وضع تغياکنون چقدر ا
ن يسر ساخت و ايکاى شمالى ميم کشاورزى را در آمريبود که رشد عظ

ت بزرگ و کوچک ارضى اروپا را يش اساس مالکيکشاورزى با رقابت خو
کا امکان ي آمرۀاالت متحدين مهاجرت به ايعالوه اه ب. آورده است لرزه در هب

تى از منابع پر ثروت تکامل صنعتى يرو و جديچنان حد و با چنان ن داد به آن
ستى به انحصار صنعتى اروپاى يخود بهره بردارى کند که در مدتى کوتاه با

ا کي خود به آمرۀنوبه ت بيفين هر دو کيا. ژه انگلستان خاتمه دهديوه باخترى و ب
ت کوچک و ي مالکمتدرجًا بزرگ هاىرمارقابت ِف. بخشد یر انقالبى ميز تأثين

سازد؛ ين کشور را مغلوب مياسى اي نظام سۀي کلۀيرمرها و پاامتوسط فالحتى ف
ا رو به يت پرولتاري جمع،ن بار در مناطق صنعتىين حال براى نخستيدر ع
 . گردد یوارى متمرکز م طور افسانهه ه بيرود و سرمايش ميافزا

ن ي نه تنها سالط١٨٤٩ــ ١٨٤٨در دوران انقالب ! ميه بپردازيحال به روس
ا را، که يق نجات از دست پرولتاريز تنها طريى نئاروپا بلکه بورژواهاى اروپا

 ۀتزار را سرکرد. دانستند یه مي روسۀدار شدن کرده بود، مداخليتازه شروع به ب
ر جنگى انقالب است و ينا، اسير گاتچاکنون وى د. ارتجاع اروپا اعالم نمودند

 . دار جنبش انقالبى اروپاست هيه طاليروس
عبارت بود از اعالم نابودى آتى و احتراز " ستىيفست کمونيمان "ۀفيوظ

موازات التهاب ُپر تب و ه ه، بيولى در روس. ت کنونى بورژوازىير مالکيناپذ
ه ز بيش است و ندارى که با سرعت تمام در حال رشد و گستر هيتاب سرما

ش از ين است ما بيت ارضى بورژوازى که فقط حاال در حال تکويموازات مالک
ن ياکنون ا. ميکن یت اشتراکى دهقانان مشاهده ميمى از اراضى را در مالکين

ن، ي دسته جمعى زمۀيت اولين شکل مالکي اــن روس يا آبشيآ: ديآ یش ميسؤال پ
تواند بالواسطه به شکل  ی مــاب شده سختى مختل و خره نک بيقت ايکه در حق

د يکه برعکس با ا آنين مبدل گردد؟ يت زميستى مالکيعنى به شکل کمونيعالى 
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خى باختر ير تکامل تاريد که مختص سيماياى را بپ هيان تجزي همان جربدوًا
 است؟ 

اگر انقالب : ن استين سؤال داد ايتوان به ا یتنها پاسخى که اکنون م
نحوى که هر دو ه اى باختر بشود، بيوع انقالب پرولتاره عالمت شريروس

ه يت ارضى اشتراکى کنونى روسي در آن صورت مالک،ل کننديگر را تکميد کي
 ". ستى گردديتواند منشاء تکامل کمونيم

 
 ش انگلسيدريکارل مارکس، فر

  ١٨٨٢ه سال ي ژانو٢١لندن، 
 

 :افتيد لهستانى در ژنو نشر ي جدۀام ترجمين ايب به هميقر
"Manifest Kommunistyćzny " 

 اى به زبان دانمارکى در   تازهۀسپس ترجم
"Social-demokratisk Bibliotek, København ١٨٨٥" 

 اساسى آن هاىست و برخى قسمتين ترجمه کامل نيمتأسفانه ا.  منتشر شد
طور کلى در ه ا براى مترجم مشکل بوده است از قلم انداخته شده و بيکه گو
 ۀيشتر ماين نکته از آن نظر بي آثار عدم دقت مشهود است و اهاسمتبرخى ق

شود در يم، معلوم ميتأسف است که، اگر روى کارى که شده است قضاوت کن
ج ممتازى يتوانست به نتا یداشت م یشترى مبذول ميکه مترجم دقت ب یصورت
 . دينائل آ

س ي پار"Le Socialiste"زبان فرانسه در ه دى بي ترجمه جد١٨٨٥در سال 
ن ترجمه ين بهتريى که تا امروز شده است، ائها ن ترجمهيافت؛ در بيانتشار 

 . شوديمحسوب م
ولى يزبان اسپانه اى ب  فرانسوى ترجمهۀن ترجميدر همان سال از روى هم

شود و يد منتشر مي که در مادر"El Socialista" ۀعمل آمد که ابتدا در مجله ب
 : ى چاپ شدا  جداگانهۀصورت رساله سپس ب

"Manifesto del Partido Comunista", por Carlos Marx y F. Engels. 
Madrid Administración de "El Socialista" Hernan Cortés ٨.  

س ي دستنو١٨٨٧دانم که در سال ي جالب الزم به ذکر مۀک نکتيعنوان ه ب
چاپ  هرا ب م شد تا آنيه تسليبه ناشرى در قسطنطن" فستيمان" ارمنى ۀترجم

زى را که نام مارکس بر روى آن ين مرد حسابى جرأت نداشت چيرساند؛ ولى ا
ف کتاب را به خود منتسب يشتر صالح دانست که مترجم تألياست چاپ کند و ب

 . شنهاد موافقت نکردين پير با ايسازد ولى شخص اخ
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ش ناموثقى منتشر شد يى کم و بئکايهاى آمر در انگلستان چند بار ترجمه
ن ترجمه را دوست من يا.  موثقى منتشر شدۀ ترجم١٨٨٨سرانجام در سال 

گر از يبار د کيساموئل مور انجام داد و ما دو تن قبل از دادن به مطبعه آن را 
   :ن استيعنوان آن چن. مينظر گذراند

"Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick 
Engels. Authorized English Translation, edited and annotated by 
Frederick Engels. ١٨٨٨   London, William Reeves, ١٨٥ Fleet st. 
E.C .". 

مه يام به چاپ فعلى ضم بعضى از مالحظاتى که من براى آن ترجمه نوشته
 . است

" فستيمان"هنگامى که . براى خود داراى سرنوشتى است" فستيمان"
سم علمى، که در آن هنگام تعدادشان کم بود، آن ياليگامان سوسشيافت پيانتشار 

ى که در ئها ن موضوع را ترجمهيو ا(را با شور و شعف فراوانى استقبال کردند 
ولى بزودى ارتجاعى که بر اثر ) کنديم ثابت ميا شگفتار اول از آنها نام بردهيپ

در طاق فست را يد ماني آغاز گرد١٨٤٨س در ژوئن يشکست کارگران پار
 کلنى در هاىستيت کموني محکومۀجين کتاب در نتيان گذاشت و سرانجام اينس

جنبش . دير قانونى اعالم گردي غ،"ن قانونىيطبق مواز "١٨٥٢نوامبر سال 
د گشت و يه مربوط بود از صحنه اجتماعى ناپديکارگرى که با انقالب فور

 . رون رفتيدان بين جنبش از ميز همراه اين" فستيمان"
رو گرفت تا هجوم ي کافى نۀ به اندازمجددًا اروپا طبقۀ کارگرنگامى که ه
" المللى کارگران نيت بيجمع"ت طبقات حاکمه آغاز کند ياى را بر ضد حاکم تازه

 اروپا و طبقۀ کارگرروهاى مبارز ي نۀين بود که کليت ايهدف جمع. ظهور کرد
ت ين جمعي ان جهتي گرد آورد به همواحدىکا را در ارتش بزرگ يآمر
کار شود، ه دست ب" فستيمان" طبق اصول مشروحه در بالواسطهتوانست  ینم

 اى داشته باشد که در را به روى ستى آن چنان برنامهيبا یبلکه م
ى و ئايتاليکى و اي فرانسوى و بلژهاىستينسى و پروُدي انگلهاىيونيون ـ ترد
 ۀنام ني آئۀعنى مقدمي -ن برنامه يا. آلمانى نبندد ١١هاىنيى و السالئاياسپان

 هاستين و آنارشي مارکس با چنان استادى نگاشت که حتى باکونــالملل را  نيب

                                 
مارکس است و " شاگرد" پيوسته دعوى داشت که وى ،السال در روابط خود با ما ــ ١١

ولى طرفداران او روش . باشد می" مانيفست"بدين دليل مسلم است که پيرو نظريات 
 تعاونى توليدى با اعتبارات هاىديگرى داشتند و از خواست وى دائر بر ايجاد جمعيت

 کارگر را به هواداران کمک از جانب دولت و هواداران رفتند و طبقۀ دولتى فراتر نمی
  ) انگلسۀحاشي. (کمک از جانب خود، تقسيم ميکردند
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ى اصول مشروحه در ئروزى نهايمارکس به پ.  اذعان کردندن استادىيز به اين
 بود، طبقۀ کارگر متکى به رشد فکرى کامًالنان راسخ داشت و ياطم" فستيمان"

حوادث و . ت مشترک و تبادل آراء باشديمى فعال حتۀستى ثمريبا یرشدى که م
 ــها  ش از فتحي بها شکستضمنًا و ــه يهاى مبارزه بر ضد سرما ر و بميز
ر مانندى که ي وسائل اکس آنتوانست به کارگران نشان ندهد که تا چه اندازه ینم

توانست مغزهاى  یکردند، بى پر و پا است، و نم یروى ميتا آن زمان از آن پ
حق . تر نکند  آمادهطبقۀ کارگرى ئط واقعى رهايتر شرا ن را براى درک کاملآنا

طبقۀ  منحل شد، ١٨٧٤الملل در سال  نيهنگامى که ب. مارکس بودجانب ه هم ب
، بود ١٨٦٤ سال  درعنىيالملل،  نيل بيچه در آغاز تشک کلى با آنه  بکارگر

اص آلمان در حال سم خيانيسم کشورهاى رومن و الساليپروُدن. تفاوت داشت
 به تدريجًاسى ي مافوق محافظه کار انگلهاىيونيون ـ ترداحتضار بود و حتى 

 آنها در سوانس توانست از جانب ۀس کنگري رئ١٨٨٧دند که در سال يى رسئجا
 ١٨٨٧و اما در سال ". ميسم قاره وحشتى ندارياليگر ما از سوسيد: "ديآنها بگو
ح شده يتشر" فستيمان"تئورى بود که در  منحصر به تقريبًاسم قاره ياليسوس
خ معاصر کارگرى را، از يتا حدودى تار" فستيمان"خ يب تارين ترتيبد. است
هاى  ان نوشتهين اثر در ميدر حال حاضر ا. کنديمنعکس م به بعد، ١٨٤٨سال 
 مشترک ۀن آثار است و برناميتر المللى نين و بيتر جيد رايستى بدون تردياليسوس
 . فرنى استيبرى تا کالي کشورها از سۀيونى کارگران کليلين ميدهاى چن توده

 ستىياليسوسفست يم آن را مانيتوانست ین کتاب نمين وجود هنگام نشر ايبا ا
کى به ي: شديست به دو نوع اشخاص اطالق ميالي سوس١٨٤٧در سال . ميبنام

ن و اوئن در انگلستاآ به طرفداران مخصوصًالى يطرفداران مکاتب مختلف تخ
 محدودى ىهاقتيصورت طره ه در فرانسه که هر دو آنها در همان موقع بيفور

گرى به انواع افسونگران اجتماعى يو د. ج در حال زوال بودنديدرآمده و بتدر
ه و سود آن وارد ين ضررى به سرمايتر که کوچک کردند بى آنيکه وعده م

 هاىیکار نند و وصلهر ماي انواع وسائل اکسۀليوسه کنند مصائب اجتماعى را ب
در هر دو حالت آنها افرادى بودند که در خارج جنبش . گوناگون چاره کنند

 دوخته و" ل کردهيتحص"شتر به طبقات يدگان خود را بيکارگرى قرار داشتند و د
ر کافى ي که به غطبقۀ کارگردند؛ و برعکس، آن قسمت از يطلب یاز آنها کمک م

ر اساسى اجتماع بود، در ييقد شده و خواهان تغاسى معتي سصرفًابودن کودتاهاى 
 زى و ازي غرصرفًاسم خام و يک کمونين يا. خواند ی مستيکمونام خود را يآن ا
ستم يکه دو س رومند بود براى آني کافى نۀارى لحاظ زمخت ولى به اندازيبس

سم يمتعلق به کابه را در فرانسه و کمون" کارىيا"سم يعنى کمونيلى يسم تخيکمون
سم جنبش يالي سوس١٨٤٧در سال . وجود آورده نگ را در آلمان بيتلياو

 کامًالکم در قاره  سم دستياليسوس.  جنبش کارگرى ــسميبورژوازى بود و کمون
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و از آنجا که ما از همان . سم درست برعکسيشد ولى کموني مبرازنده شمرده
دست ه تواند ب ی فقط مطبقۀ کارگرنجات "ن که يم به اي راسخى داشتۀديموقع عق

اى هم  ن دو نام حتى لحظهيکى از ايدر انتخاب " ردي صورت گطبقۀ کارگرخود 
ن يفکر ما خطور نکرد که از اه ز هرگز بيبعد نه م و از آن بيديد را جائز نديترد

 . ميينام انصراف جو
ش، در يوقتى که ما چهل و دو سال پ!" ديپرولتارهاى جهان متحد شو"
ا در آن با مطالبات خاص ين انقالبى که پرولتاريعنى اوليس، ي انقالب پارۀآستان

م تنها چند بانگ معدود به ين صال را در جهان در انداختيخود شرکت نمود، ا
 پرولتارهاى اکثر کشورهاى ١٨٦٤ سپتامبر ٢٨ولى در . نداى ما پاسخ داد

وسته ي پر افتخار آن پۀالمللى کارگران، که خاطر نيت بياروپاى باخترى در جمع
هم رفته تنها نـُه يالملل رو نيدرست است که خود ب. دار خواهد ماند، متحد شدنديپا

 ۀ کشورها، که شالودۀد پرولتارهاى هميکه اتحاد جاو نيسال زندگى کرد ولى ا
 ،خته است، هنوز باقى است و حتى استوارتر هم شده استيالملل ر نين بيآن را ا

 امروز، در اريز. شاهد آن استن يموضوعى است که وضع کنونى بهتر
روهاى خود يکا نياى اروپا و آمرينگارم، پرولتار ین سطور را مياى که ا لحظه

 خاطره  و بواحدر پرچم ي در زواحدىصورت ارتش ه ن بار بيرا براى اول
ن هدف عبارت است از يا. نديب ین هدف واحد گرد آمده است، سان ميتر کينزد

 ١٨٦٦را حتى در سال  عى روزانه که آنيطبقانونى کردن هشت ساعت کار 
 ١٨٨٩س در سال ي کارگران پارۀگر کنگريالملل در ژنو و سپس بار د ني بۀکنگر

 جهان نشان ۀن همياران و مالکد هي امروز به سرماۀمنظر. اعالم داشته است
 . اند  متحد شدهواقعًا کشورها اکنون ۀخواهد داد که پرولتارهاى هم

ن منظره را به چشم خود ي در کنار من بود تا اکاش مارکس اکنونيا
 ! ديد یم

 
 انگلس. ف

  ١٨٩٠لندن، اول ماه مه سال 
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 ١٨٩٢شگفتار چاپ لهستانى سال يپ
 

 
 

به زبان لهستانى " ستىيفست کمونيمان"اى از  قت که چاپ تازهين حقيخود ا
 :  چندى بشودهاىیريگ جهيدهد نتي اجازه م،ضرورى شده است

ک نوع ين اواخر به يدر ا" فستيمان"ان ذکر است که ي همه شامقدم بر
زان که در يبه همان م.  اروپا مبدل شده استۀع بزرگ قارينمودار رشد صنا

ل ين کشور مين کارگران ايابد در بيع بزرگ رشد و توسعه ينى صنايکشور مع
ت ي در قبال طبقات دارا، تقوطبقۀ کارگرعنوان ه به آگاهى از وضع خود ب

" فستيمان"رد و تقاضاى يگ یان آنها دامنه ميستى در مياليگردد؛ جنبش سوس یم
ک يزبان ه ب" فستيمان "ۀب از روى مقدار نسخ منتشرين ترتيبد. ابدي یفزونى م
ق نه تنها وضع جنبش کارگرى بلکه ي دقنسبتًاطور ه توان ب ین، ميکشور مع
 . ردن کيز معين کشور را نيع بزرگ اي تکامل صناۀحتى درج
زبان لهستانى حاکى از ترقى قطعى ه ب" فستيمان"د ين جهت طبع جديبه هم

سالى که از  شرفتى در عرض دهين پين که در واقع چنيو ا. ع لهستان استيصنا
تواند  یوجه نم چين کتاب گذشته، انجام گرفته است، به هين طبع ايانتشار آخر
 ۀيک ناحياى  ان کنگرهکشور سلطنتى لهستان، لهست. رديد قرار گيمورد ترد

ه در ي روسۀع عمديدر حالى که صنا. ه شده استيصنعتى مهم امپراتورى روس
گر در مرکز يج فنالند، قسمت دي قسمتى در خلــنقاط مختلفى پراکنده است 

اى آزوف و ياه و درياى سي، قسمت سوم در سواحل در)ريميمسکو، والد(
ا يحدودى متمرکز شده و هم از مزا منسبتًا ۀک عرصيع لهستان در ي صناــ رهيغ

 ۀداران رقابت کنند کارخانه. ن تمرکزى برخودار استيک چنيب يو هم از معا
ن به روسى يل آتشين تمرکز اقرار کردند که، با وجود مياى ايروسى وقتى به مزا

کردن لهستان، تقاضا نمودند بر ضد لهستان عوارض و حقوق گمرکى وضع 
ع لهستانى و خواه براى دولت يه براى صاحبان صناب آن خوايو اما معا. شود
ن کارگران لهستان با يستى بيالين است که افکار سوسيه عبارت از ايروس

 . روزافزون است" فستيمان"ابد و تقاضاى ي یسرعت انتشار م
ه باالتر يع روسيزان صنايع لهستان، که از ميع صناين تکامل سريولى ا
ر ملت لهستان و يان ناپذياتى پايروى حياى بر ن زهل تاي خود دلۀنوبه رفته است ب
ک ياء يو اح. نده استيت ملى لهستان در آيدى براى استقرار حاکميضامن جد

ان بلکه يلهستان مقتدر و مستقل هم امرى است که نه تنها مربوط به خود لهستان
 در  تنها جهانىۀ ملل اروپا در عرصۀهمکارى صادقان.  ماۀمربوط به هم
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ار کامل ي خود صاحب اختۀ در خانهان ملتيک از ايسر است که هر يمصورتى 
ر ين پرولتارى ناچار شدند در زيان آن مجاهدي که در جر١٨٤٨انقالب . باشد
ه ن حال بيت امر، کار بورژوازى را انجام دهند، در عيا، در ماهيى پرولتارالو

به استقالل  ــسمارک يعنى لوئى بناپارت و بي ــاى خود يان وصايدست مجر
 ١٧٩٢ولى لهستان را، که از سال . ا و آلمان و مجارستان جامه عمل پوشانديتاليا
ن سه کشور براى انقالب خدمت کرده بود هنگامى که در سال يش از مجموع ايب

ل و يروى لهستان بود، ذليه، که ده برابر نيروهاى روسي نۀ در منگن١٨٦٣
ها نتوانستند نه از استقالل  شالخت. حال خود گذاشتنده ده بود، بيناتوان گرد

ن يدست آورند، براى بورژوازى اکنون اه لهستان دفاع کنند و نه آن را دوباره ب
آهنگ ملل  ن وجود براى همکارى هميولى با ا. ه استيالسو قل علىااستقالل حد

اى جوان ين استقالل را تنها پرولتاريا. اروپا، استقالل لهستان ضرورى است
 او هاىدست آورد استقالل در دسته دست آورد و اگر به  بدتوان یلهستان م

 اروپا به ۀيرا استقالل لهستان براى کارگران بقيمأمون و مصون خواهد بود، ز
 . همان اندازه ضرورى است که براى خود کارگران لهستانى

 
 انگلس . ف

  ١٨٩٢ه ي فور١٠لندن، 
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 ١٨٩٣ى سال ئايتاليشگفتار چاپ ايپ
 به خوانندۀ ايتاليائی

 
 
 

 قى مصادف شد بايطور دقه  بتقريبًا "ستيفست حزب کمونيمان"انتشار 
 ۀام مسلحانيا قيالن و برلن ي مهاىعنى روزهاى انقالبي ١٨٤٨ مارس ١٨روز 

گرى در مرکز ي اروپا و دۀکى از آنها در مرکز قاريا و آلمان که يتاليدو ملت، ا
ن دو ملت تا آن زمان بر اثر تفرقه و پراکندگى ي اترانه قرار دارد؛يکشورهاى مد

گانگان قرار ي بۀطرين سبب تحت سيف شده و به هميو مناقشات داخلى ضع
وغ تزار کل ير يز زيش بود آلمان نيا تابع امپراتور اتريتالياگر ا. گرفته بودند

تر ولى در هر صورت کمتر از   ميشکل مستقه ه قرار داشت، که اگر چه بيروس
ا و آلمان را يتالي ا١٨٤٨ مارس ١٨عواقب حوادث . ا محسوس نبوديتاليرت ااسا
ن دو ملت ي ا١٨٧١ تا ١٨٤٨ن يان بيد؛ اگر طى ساليى بخشئن ننگ رهاياز ا
ن بدان ينحوى مستقر گشت، اه ک از آنها بيذات شدند و استقالل هر  هر قائم بيکب

 را سرکوب ١٨٤٨ب  مارکس، همان کسانى که انقال کارلقوله جهت بود که، ب
 . دندياى آن مبدل گرديان وصايش به مجري خوۀکردند على رغم اراد

کادها ي بود که بارطبقۀ کارگر انجام داد؛ طبقۀ کارگرن انقالب را يهمه جا ا
س يولى تنها کارگران پار. نمود یکرد و جان خود را نثار م یابان برپا ميدر خ

 روشنى داشتند و آن عبارت بود امًالکبودند که از برانداختن حکومت، منظور 
 ۀن طبقيرى که بيکه آنها از تضاد ناگز اما، با آن. از برانداختن نظام بورژوازى

 معهذا نه تکامل اقتصادى ،خوبى با خبر بودنده آنها و بورژوازى وجود داشت ب
ده يه نرسيکدام هنوز به آن پا چي کارگران فرانسوى هۀکشور و نه سطح تفکر تود

ن جهت ثمرات يبه هم. سر و ممکن گردانديد نظام اجتماعى را ميکه تجدبود 
گر يدر کشورهاى د. داران به چنگ آورد هي سرماۀت امر طبقيانقالب را در ماه

ن بود که يش، کارگران از همان ابتدا تنها عملشان ايا و آلمان و اتريتاليز مانند اين
چ کشورى يولى در ه. رديدست گه ت را بيبه بورژوازى کمک کردند تا حاکم

 ١٨٤٨ن جهت انقالب يبه هم. ستيسر نيادت بورژوازى بدون استقالل ملى ميس
ن وحدت و يستى به وحدت و استقالل آن مللى که تا آن زمان فاقد چنيبا یم

حال نوبت به . ا و آلمان و مجارستان، منجر گردديتاليعنى اياستقاللى بودند، 
 . ده استيلهستان رس

 ۀستى نبود ولى جاديالي انقالب سوس١٨٤٨ب، اگر هم انقالب سال ين ترتيبد
 ۀنظام بورژوازى که در هم. ا ساختيش مهينه را برايد و زمين انقالب را کوبيا
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 ٤٥ن حال در عرض يم شده، در عيع عظيکشورها مسبب رونق و اعتالى صنا
. ده استجاد کريرومندى را اياى انبوه و مجتمع و نير همه جا پرولتاريسال اخ

وجود آورده ه نظام بورژوازى گورکن خود را ب" فستيمان"قول ه ن سان، بيبد
المللى  نيگانگى بيک از ملل، نه يبدون استقرار استقالل و وحدت هر . است

ل به ين ملل براى ني اۀز و آگاهانيآم ا ممکن است و نه همکارى مسالمتيپرولتار
ات يکى از اقدامات و عمليد ينن سخن سعى کيش ايبراى آزما.  مشترکهاىهدف

ى و مجار و آلمانى و لهستانى و روس را در ئايتاليالمللى کارگران ا نيمشترک ب
 ! دي در نظر خود مجسم کن١٨٤٨اسى قبل از سال يط سيشرا

ن چهل و پنج سالى هم که ما يا. هوده نبوده استي ب١٨٤٨پس نبردهاى سال 
ثمرات آن در حال . هوده نگذشته استيبگرداند  ین دوران انقالبى دور ميرا از ا

ى مبشر خوش قدم ئايتالي اۀن ترجميل بودم که انتشار اينضج است و من فقط ما
 مبشر انقالب ،طور که انتشار اصل کتاب ا باشد، همانيتالياى ايروزى پرولتاريپ

 . جهانى بود
ى دار هيبا عدالت و انصاف تمام حق آن نقش انقالبى را که سرما" فستيمان"

ان قرون يپا. ا بوديتاليدارى ا هين ملت سرماينخست. کندي ادا م،فاء کرديدر گذشته ا
ماى با عظمتى مجسم يدارى در س هيوسطاى فئودالى و آغاز دوران معاصر سرما

ن حال ين شاعر قرون وسطى و در عيى، آخريايتالي اۀ دانتــما ين سيا. شوديم
خى ي عصر تار١٣٠٠نند سال ز ماياکنون ن. د استين شاعر عصر جدينخست
عنى يد، ين عصر جديدى که ساعت تولد اي جدۀا، دانتيتاليا ايآ. شودين آغاز مينو

 ما خواهد داد؟ ه ع کند، بيعصر پرولتارى را توق
 

 ش انگلس يفردر
  ١٨٩٣ه سال يلندن، اول فور
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 فستيمان
 ستيحزب کمون
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 ١٨٤٨چاپ سال " يفست حزب کمونيستمان"پشت جلد 
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تمام متن به دست مارکس . ("مانيفست حزب کمونيست"از اى دست نويس  صفحه

 ).دوسطر اول به خط ينی مارکس، همسر مارکس است. نوشته شده است
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. سمي شبح کمونــشبحى در اروپا در گشت و گذار است 
ن شبح متحد يقدس اب ميروهاى اروپاى کهن براى تعقي نۀهم
 فرانسه و هاىکاليزو، راديخ و گيپاپ و تزار، مترن: اند شده
 . س آلمانيپل

نش، که بر مسند يونى که مخالفيسياست آن حزب اپوزا کج
ستى روى آن نگذارند؟ کجاست آن ياند نام کمون قدرت نشسته
سم را خواه ي خود داغ اتهام کمونۀنوبه ونى که بيسيحزب اپوز

ن مرتجع يون و خواه بر مخالفيسين عناصر اپوزيرت شگاميبر پ
 ش نزند؟ يخو

 : شود یجه حاصل مين امر دو نتياز ا
ک ي ۀمثابه سم را بيگر کموني اروپا اکنون دهاى قدرتۀهم
 . کنند ی تلقى میقدرت

ات ي نظرهاستيده است که کموني وقت آن در رستمامًاحال 
ان آشکارا ين جهاۀش را در برابر هميالت خويو مقاصد و تما

  خودفستيسم، ماني شبح کمونۀان دارند و در مقابل افسانيب
 . حزب خود را قرار دهند

 گوناگون در کامًال هاىتي ملهاىستين منظور کمونيدب
 هاىن را که اکنون به زبانيريز" فستيمان"لندن گرد آمدند و 

ى و فالماندى و دانمارکى ئايتاليسى و فرانسه و آلمانى و ايانگل
 . زى کردنديابد، طرح ري یشار مانت
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═════ ١ ═════ 
 ١٢ پرولتارها  و بورژواها

 
 
 

 مبارزۀ طبقاتیخ ي تار١٣ى که تا کنون وجود داشتهئها  جامعهۀيخ کليتار
 . است

 ــ و شاگرد ١٤ن، مالک و سرف، استادکارين و پلبيسيمرد آزاد و بنده، پاتر
 اىدائمى بوده و به مبارزهگر در تضاد يد کيخالصه ستمگر و ستمکش با 

ا به تحول انقالبى ياى که هر بار  بالانقطاع، گاه نهان و گاه آشکار، مبارزه
د، يگرد یا به فناى مشترک طبقات متخاصم ختم ميسازمان سراسر جامعه و 

 . اند دست زده

                                 
دار معاصر و مالکين وسائل توليد اجتماعى   سرمايهۀمقصود از بورژوازى، طبق ــ ١٢

مقصود از پرولتاريا، طبقۀ کارگر مزدور معاصر .  کنندگان کار مزدوريندءهستند که اجرا
که زندگى کند ناچار است  گونه ابزار توليد نيست و براى آن ت که از خود صاحب هيچاس

 انگلس براى چاپ انگليسى سال ۀحاشي(نيروى کار خود را به معرض فروش گذارد 
١٨٨٨.( 
در سال .  در دسترس ما قرار داردکتبىصورت اسناد ه يعنى تمام تاريخى که ب ــ ١٣

 و سازمان اجتماعى مربوط به پيش از تاريخ مکتوب، هنوز ماقبل تاريخ جامعه ١٨٤٧
گذرد، هاکس هائوزن مالکيت  طى مدتى که از آن زمان می. تقريبًا به هيچ وجه معلوم نبود

اشتراکى زمين را در روسيه کشف کرد، مائورر ثابت کرد که اين شکل مالکيت يک مبداء 
اند  ى خود را از آن شروع کرده تکامل تاريخ، اقوام ژرمنىۀو منشاء اجتماعى است که کلي

و به تدريج معلوم شد که مالکيت اشتراکى روستائى در همه جا از هند گرفته تا ايرلند شکل 
آن  کمونيستى اوليه را با ۀسازمان درونى اين جامع. باشد و يا بوده است  جامعه میۀاولي

 و قبيلهقيقى رگان توضيح داد و با کشف ماهيت حووارى که داشته است، م شکل نمونه
 اين کمون اوليه، جامعه ۀپس از تجزي.  به قضيه سرانجام بخشيد،هفطايموقعيت آن در ميان 

منشاء " من سعى کردم که در کتاب . به طبقات خاص و سرانجام متضاد تقسيم ميشود
 "، طبع دوم١٨٨٦خانواده، مالکيت خصوصى و دولت، اشتوتکارت 

"Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats"  
  ).١٨٨٨حاشيه انگلس به طبع انگليسى سال ( جريان اين تجزيه را توصيف کنم 

 

لحقوق صنف خود است، استادى است در داخل صنف نه بر ااستادکار، عضو کامل ــ ١٤
 ). ١٨٨٨حاشيه انگلس به طبع انگليسى سال (رأس آن 

 



 
 

٣٤

م کامل جامعه به ي در همه جا ما شاهد تقستقريبًاخ، ين ادوار تاريدر نخست
در . ميبندى گوناگونى از مقامات گوناگون اجتماعى هست ا درجهيصنوف مختلف 

ها، بردگان و در قرون وسطى، به  نيها، پلب هي، شوالهانيسيم ما به پاتريرم قد
م و يکن یها برخورد م ، استادکاران، شاگردان و ِسرفهااربابان فئودال، واسال

 . ود داردبندى خاصى وج ز درجهين طبقات ني اۀ در همتقريبًادر ضمن 
 فئودال برون آمده، ۀافتي زوال ۀن بورژوازى، که از درون جامعي نوۀجامع

ن جور و يط نوين، شرايان نبرده است، بلکه تنها طبقات نويتضاد طبقاتى را از م
 . ط کهن ساخته استين اشکال و شراين مبارزه را جانشيستم و اشکال نو

ن صفت مشخصه است يعنى دوران بورژوازى، داراى ايولى دوران ما، 
ش به دو اردوگاه يش از پيسراسر جامعه ب: که تضاد طبقاتى را ساده کرده است

اند  ستادهيگر ايد کي در برابر مستقيمًا بزرگ که ۀبزرگ متخاصم، به دو طبق
 . اي بورژوازى و پرولتار :شوديم ميتقس

 ني از ا د آمدند؛ين شهرها پدي قرون وسطى اهالى آزاد نخستهاىاز ِسرف
 . افتندين عناصر بورژوازى نشو و نما ينان آزاد نخستيصنف شهرنش
قا، براى بورژوازى، که در حال يى دور آفرئايکا و راه دريکشف آمر
ن و استعمار يبازار هند شرقى و چ. وجود آورده اى ب  تازهۀنيارتقاء بود، زم

ور عموم، به طه ش وسائل مبادله و کاالها بي با مستعمرات، افزاۀکا، مبادليآمر
سابقه بود و  یع چنان تکانى داد که تا آن زمان بيانوردى و صنايبازرگانى و در

 فئودال را که در حال انحطاط و ۀع عناصر انقالبى جامعينسان تکامل سريبد
 . ديسقوط بود، موجب گرد

موازات ه گر تقاضا را، که بيد اکنون ديا صنفى تولين فئودالى يشي پۀويش
 تتوانست تکافو کند، جاى آن را صناع یش بود، نمي در کار افزاديبازارهاى جد

م ي صنف متوسط صنعتى رانده شدند؛ تقسۀليوسه استادان کارگاه ب. دى گرفتي
م يان رفت و جاى خود را به تقسياى گوناگون از م  حرفههاىن سازمانيکار ب

 .  جداگانه دادهاىک از کارگاهيکار در هر 
. ش بوديوسته در حال افزايحال رشد و تقاضا پ در دائمًااما بازارها 

ن در يگاه بخار و ماش آن. آمد ینم  تکافوى آن برۀگر از عهديدى هم ديصناعت 
 دى رايد جاى صناعت يع بزرگ جديصنا. جاد کردنديد صنعتى انقالبى ايتول

ونرهاى صنعتى، سرکردگان يليگرفت و جاى صنف متوسط صنعتى را م
 . ن گرفتنديعنى بورژواهاى نويلشگرهاى کامل صنعتى، 

نى کرده ينه چيکا آن را زميع بزرگ، بازار جهانى را، که کشف آمريصنا
انوردى و ارتباط از راه يبازار جهانى به تجارت و در. وجود آورده بود، ب

ر کرد و يع تأثي صناۀ خود در توسعۀنوبه ن امر بيا. اى داد لعادهًافوقخشکى بسط 
ز يافت، بورژوازى ني یرانى و راه آهن بسط م ع و کشتىيبه همان نسبتى که صنا
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 طبقاتى را ۀافزود و هم یش ميهاى خو هيرفت و بر سرمايپذ یرشد و تکامل م
 . رانديکه بازماندگان قرون وسطى بودند به عقب م

ان يک جرين خود محصول يم که بورژوازى نويکن یب مشاهده مين ترتيبد
 . د و مبادله استي تولآوي در شک رشته تحوالتيتکامل طوالنى و 

  را ١٥اى هاسى مربوطيابى سين مراحل تکامل بورژوازى، کاميک از ايهر 
 ستمکش بود در ،بورژوازى که هنگام تسلط اربابان فئودال صنفى. از پى داشت

 ــنجا يش در آمد، در ايتى مسلح و حاکم بر خويصورت جمعه ب ١٦کمون
ات يکه به سلطنت مال" صنف سومى"ــ جمهورى مستقل شهرى بود و در آنجا 

 ،ا مطلقهي صنفى هاىدى در سلطنتيو سپس در دوره صناعت  ١٧پرداخت یم
 بزرگ قرار هاى اساسى سلطنتۀيطور کلى پاه د و بيت گرديف اشرافيحر

ع بزرگ و بازار جهانى، در دولت يگرفت، و سرانجام پس از استقرار صنا
قدرت . دست آورده فرد به نحصر باسى مي سۀش سلطين براى خويانتخابى نو
 بورژوازى را اداره ۀ طبقۀاى است که امور مشترک هم تهين فقط کميدولتى نو

 . دينمايم
 . فا نموده استيلعاده انقالبى ااخ نقش فوقيبورژوازى در تار

 مناسبات فئودالى پدرشاهى و ۀيد، کليقدرت رسه بورژوازى، هر جا که ب
دهاى رنگارنگ فئودالى را که انسان را به ونيپ. احساساتى را بر هم زد

ن يرحمانه از هم گسست و بيساخت، ب یش وابسته ميخو" عىين طبيمخدوم"
. بى عاطفه باقى نگذاشت" ۀنينقد"رف و وند نفع ِصيگرى، جز پيوند ديان پيآدم
 احساساتى ۀويمآبانه و ش  هي مذهبى و جوش و خروش شوالۀجان مقدس جذبيه

                                 
 ۀرداکتور آن انگلس بوده است در دنبال کلم که ١٨٨٨در طبع انگليسى سال  ــ ١٥

  .ت.هـ. نيز اضافه شده است" اين طبقه"عبارت " کاميابى سياسى مربوطه"
 

که فرمانروايان و اربابان  آمد، حتى قبل از آن وجود میه ى که در فرانسه بئشهرها ــ ١٦
ورند، دست آه ب" صنف سوم"فئودال خودمختارى محلى و حق سياسى خود را به عنوان 

توان گفت در اينجا از لحاظ تکامل اقتصادى  طور کلى میه و ب. شدند ناميده می" کمون"
 کشور ۀمنزله بورژوازى، کشور انگلستان و از لحاظ تکامل سياسى کشور فرانسه ب

  ).١٨٨٨ انگلس به طبع انگليسى سال ۀحاشي( .اند وارى انتخاب شده نمونه
که نخستين بار توانستند از  يا و فرانسه پس از آن نامى است که شهرنشينان ايتالکمون

دست آورند، به جماعت ه خريد کنند و يا خود ب اربابان فئودال حق خودمختارى را باز
 ).١٨٩٠ انگلس به طبع آلمانى سال ۀحاشي( .شهرى خود اطالق نمودند

 

ات اين کلم" جمهورى مستقل شهرى ": پس از کلمات١٨٨٨در طبع انگليسى سال  ــ ١٧
صنف سومى بود که به سلطنت "، و پس از عبارت )"مانند ايتاليا و آلمان: "(گذارده شده

 .ت.هـ)". مانند فرانسه: "(، ذکر شده است"پرداخت مستبده ماليات می
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ش غرق ي خوۀ خودپرستانهاىی حسابگرۀخ زدي هاى آبنظرانه را در  تنگ
جاى ه اى بدل ساخت و ب ت شخصى انسان را به ارزش مبادلهيوى قابل. ساخت
 آزادى عارى تنهاکف آمده، ه ا از روى استحقاق بيشمار عطا شده  ی بهاىیآزاد

جاى استثمارى که در ه ک کلمه، بياز وجدان تجارت را برقرار ساخت و در 
ده و مستور بود، استثمار آشکار، خالى از يچياسى پيارهاى مذهبى و س پندۀپرد

 . ديج گردانياى را را م و سنگدالنهيشرم، مستق
  باهان هنگام حرمتى داشتند و بدانيى را که تا ائهاتيبورژوازى انواع فعال

پزشک و . ش محروم کردي مقدس خوۀستند، از هالينگر یخوفى زاهدانه م
 . ره خوار مبدل ساختيعر و دانشمند را به مزدوران جش و شايدادرس و کش

ز و احساساتى مناسبات خانوادگى را از هم يبورژوازى پوشش عاطفه آم
 . ل نمودي پولى تبدصرفًاد و آن را به مناسبات يدر

 ۀى، مکمل برازندئآسا بورژوازى آشکار ساخت که چگونه لختى و تن
ى که ئنما   بود، همان قدرتز قرون وسطائىيهاى خشونت آم ىئنما  قدرت
ت ين بار نشان داد که فعاليوى براى نخست. اش هستند ندهين حد ستاين تا بديمرتجع

ر از يد آورد، که به کلى غيبى از هنر پديزهاست و عجايچچه جاد يآدمى مستعد ا
ى انجام ئها  گـُتى است؛ لشگرکشىهاىهاى آب رم و کاتدرال اهرام مصر و لوله

 . ز استيبى متمايل و محاربات صلي اقوام و قباهاىه از مهاجرتداد که بالَمّر
ن بدون يد و بنابرايجاد تحوالت دائمى در افزارهاى توليبورژوازى، بدون ا

تواند  ین مجموع مناسبات اجتماعى، نميچن د و هميانقالبى کردن مناسبات تول
ات صنعتى  طبقۀين شرط وجود کليکه بر عکس اول و حال آن. وجود داشته باشد

نقطع در يتحوالت ال. د بودي تولۀر طرز کهنييتغ سابق، عبارت از نگاهدارى بال
نان دائمى و ي اوضاع و احوال اجتماعى و عدم اطمۀينقطاع کلا د، تزلزل باليتول

. سازد ی ادوار سابق مشخص مۀيشگى دوران بورژوازى را از کليجنبش هم
ات مقدس و ين تصورات و نظر آۀده و زنگ زده، با همي مناسبات خشکۀيکل

چه که تازه ساخته  گردند، و آن یش داشتند، محو ميسالى که در التزام خو کهن
 آن چه که صنفی و راکد است، .رد کهنه شده استيکه جانى بگ ش از آنيشده، پ

شود و سرانجام  یچه که مقدس است از قدس خود عارى م  آنگردد، معدوم می
دگانى يش با دي خوۀوضع زندگى و روابط متقابلشوند به ير مي ناگزهاانسان
 . ار بنگرنديهش

لتوسعه براى فروش کاالهاى خود، بوروژازى را به ًادائمک بازار ياز به ين
د رسوخ کند، همه جا ساکن شود و با يهمه جا با. کشاند ین مي زمۀهمه جاى کر

 . همه جا رابطه برقرار سازد
 ۀد و مصرف همي جهانى به تولکشى از بازار ق بهرهيبورژوازى از طر

ع ين، صناي جهان وطنى داد و على رغم آه و اسف فراوان مرتجعۀکشورها جنب
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ان رفته و ي ملى از مۀع سالخورديهاى صنا رشته. ديرون کشيرا از قالب ملى ب
ع که ين صنايهاى نو جاى آنها را رشته. ن رفتن استيز در حال از بيهر روز ن

ى که ئها  رشتهــرد، يگ یاتى است ميمتمدن امرى ح ملل ۀيرواجشان براى کل
ن ي زمۀن مناطق کريست، بلکه از دورتريگر در درون کشور نيمواد خامش د

ن، بلکه يش نه در کشور معيها ى که محصول کارخانهئها شود، رشته یفراهم م
 سابق، که با محصوالت هاىیازمنديجاى نه ب. رسد یا به مصرف مي دنۀدر هم

کند که براى ين بروز ميج نوينک حوايد، ايگرد ی ارضاء مصنعتى محلى
 جاى. م گوناگون الزم استيارضاء آنها محصول ممالک دور دست و اقال

دى خودى را رفت و يى ملى و محلى کهن و اکتفاء به محصوالت تولئجو ُعزَلت
وضع . رديگ یگر ميد کي ملل با ۀآمد و ارتباط همه جانبه و وابستگى همه جانب

ثمرات . ات استيد ماديز همانند وضع در مورد توليات نيد معنويمورد تولدر 
ک جانبه و ي ۀويش. گردد یت معنوى ملل جداگانه به ِملک مشترکى مبدل ميفعال

ات يک ادبيات گوناگون ملى و محلى يش محال و از ادبيش از پيت ملى بيمحدود
 . شوديجهانى ساخته م

ل يق تسهيد و از طري ابزارهاى تولۀيع کليل سريق تکميبورژوازى، از طر
ن ملل را به سوى تمدن يتر  وسائل ارتباط، همه و حتى وحشىۀبى حد و انداز

نى است که با ي سنگۀبهاى ارزان کاالهاى بورژوازى، همان توپخان. کشاند یم
ان ي وحشهاى نهين کيتر  کوبد و لجوجانه ین را در هم ميوارهاى چيآن هر گونه د
کند که ير مي را ناگزهاوى ملت. سازد یم مينگان را وادار به تسلگاينسبت به ب

چه را که به  رند و آنيد بورژوازى را بپذي تولۀوياگر نخواهند نابود شوند ش
ز بورژوا ين معنى که آنها نياصطالح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند بد

 . نديآفر یش ميشکل و همانند خو که جهانى هم خالصه آن. شوند
وجود آورد، ه  شهرهاى کالن ب. ادت شهر ساختي ده را تابع س،بورژوازى

سان بخش  نيزان شگرفى افزود و بديمه بر تعداد نفوس شهر نسبت به نفوس ده ب
وه که ده را تابع يبه همان ش. ديرون کشيمهمى از اهالى را از بالهت زندگى ده ب

 کشورهاى ۀوابستز يمه وحشى را نيادت شهر ساخت، کشورهاى وحشى و نيس
 باختر ۀ ملل بورژوا و خاور را وابستۀشه را وابستي فالحت پهاىمتمدن و ملت

 . نمود
ت و نفوس را يد و مالکيش از پراکندگى وسائل توليش از پيبورژوازى ب

د را متراکم نموده يوى نفوس را مجمتع ساخته است، وسائل تول. سازد یمرتفع م
ن وضع ي قهرى اۀجينت. ده استيکز بخش کمى تمرۀت را در دست عديو مالک

ن خود روابط اتحادى داشتند ي مستقل که تنها بهاىشهرستان. اسى استيتمرکز س
ه  و مقررات و گمرکى مختلف بودند، بهان و حکومتيو داراى منافع و قوان
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 و منافع ملى طبقاتى واحدقانون گزارى ، واحدحکومت ، واحدک ملت يصورت 
 .  درآمدندواحد و مرزهاى گمرکى واحد

 چنان ادت طبقاتى خود، آنيبورژوازى در عرض مدت کمتر از صد سال س
زى است يت و عظمت باالتر از آن چيد آورد که از لحاظ کميدى پديروهاى تولين

د يعت، توليرام ساختن قواى طب. اند وجود آوردهه  بجمعًا گذشته هاى نسلۀکه هم
رانى، راه آهن، يشاورزى، کشتع و کيمى در صنايکار بردن شه نى، بيماش

رانى ي جهان، قابل کشتهاىک سلسله از بخشيتلگراف برقى، مزروع ساختن 
ن يى از اعماق زمئت که گويى از جمعئها ش تودهيدايکردن رودها، پ

توانستند حدس بزنند که در بطن  یک از اعصار گذشته ميکدام ... جوشند یم
 !  استدى مکنونيروى تولين نيک چنيکار اجتماعى 

اد ياى که بورژوازى بر بن د و مبادلهيم که وسائل تولين سان مشاهده کرديبد
ن ينى از رشد اي معۀدر مرحل. جاد شده بودي فئودال اۀافت، در جامعيآن استقرار 
  فئودالىۀ جامعۀد و مبادليد و مبادله، مناسباتى که در داخل آن توليوسائل تول
گر، يعبارت ده ا بيع، و يى کشاورزى و صناعنى سازمان فئوداليرفت يانجام پذ

اى که رشد  روهاى مولدهيگر مطابقت خود را با نيت، ديمناسبات فئودالى مالک
شرفت دهند سد راه آن يد را پيکه تول افته بودند از دست دادند، و به جاى آني

  .ستى آنها را ُخرد کرد و ُخرد هم شدنديبا یم. دنديشدند و به پابند آن مبدل گرد
اسى متناسب با آن، همراه تسلط يرقابت آزاد و سازمان اجتماعى و س

 . ن آنها شدي بورژوازى جانشۀاسى طبقياقتصادى و س
ن ي نوۀجامع. رديپذ یدگان ما انجام ميز در برابر ديان نين جرير همينظ

د و مبادله و با مناسبات بورژوازى يبورژوازى، با روابط بورژوازى تول
د و مبادله را يرومند تولين وسائل نيى سحر آسا چنئاى که گو هت آن، جامعيمالک
 اداره و رام ۀه جادوگرى است که خود از عهديوجود آورده است، اکنون شبه ب

. ديآ یالرضى که با افسون خود احضار نموده است بر نماکردن آن قواى تحت
ست  اتع و بازرگانى تنها عباريخ صنايک چند ده سال است که تاريگر يحال د
تى که شرط ي معاصر بر ضد آن مناسبات مالکۀروهاى مولديان نيخ طغياز تار

م ي تجارتى اشاره کنهاىکافى است به بحران.  اوستۀهستى بورژوازى و سلط
 ۀزتر هستى تمام جامعيآم ديش و به نحوى همواره تهديکه با تکرار ادوارى خو

حران تجارتى هر بار نه در مواقع ب. دهنديبورژوازى را در معرض فنا قرار م
ه اى که ب روهاى مولدهيتنها بخش هنگفتى از کاالهاى ساخته شده، بلکه حتى ن

مارى همگانى اجتماعى يک بي هاهنگام بحران. گردد یز نابود مياند ن وجود آمده
د، و يرس ینظر مه شود که تصور آن براى مردم اعصار گذشته نامعقول بيد ميپد

گردد و  یجامعه ناگهان به قهقرا باز م. د استي تولمارى همگانى اضافهيآن ب
ى قحط و غال و جنگ عمومى ئشود، گويت دچار ميحال بربره  ببغتتًا
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ع ي وسائل زندگى محروم ساخته است؛ پندارى که صناۀخانمانسوزى او را از هم
ش از يش از حد تمدن، بيکه جامعه ب چرا؟ براى آن. و بازرگانى نابود شده است

. ش دارديار خويع و بازرگانى در اختيش از حد صناي زندگى بحد وسائل
  ١٨کار تکامل تمدن بورژوازىه گر بيار اوست، دياى که در اخت روهاى مولدهين

 نيروها براى ايخورد؛ برعکس، آن ن یت نميو مناسبات بورژوازى مالک
اند و مناسبات بورژوازى، نشو و نماى آنها را مانع  م شدهيمناسبات بسى عظ

ن موانع و سدها را يروهاى مولده در هم شکستن تمام اي و هنگامى که ن گردد؛ یم
شانى و اختالل ي بورژوازى را دچار پرۀگاه سراسر جامع کنند، آن یآغاز م

 ۀرئدا. سازند یت بورژوازى را دستخوش خطر ميند و هستى مالکينما یم
 ۀديى را که آفرش از آن تنگ شده است که بتواند ثروتيمناسبات بورژوازى ب
کند؟ يقى بورژوازى بحران را دفع مياز چه طر. ش بگنجانديخود اوست در خو

روهاى مولده و از يهاى تمام و کمالى از ن  محو اجبارى تودهۀليوسه از طرفى ب
شترى از بازارهاى يکشى ب ر بازارهاى تازه و بهرهي تسخۀليوسه گر بيطرف د
ترى را   تر و مخرب عي وسهاىراه که بحرانن يو باالخره از چه راه؟ از ا. کهنه

 . کاهد یز ميرى از آنها نيکند و از وسائل جلوگيآماده م
سم را واژگون ساخت، اکنون بر ضد يسالحى که بورژوازى با آن فئودال

 . خود بورژوازى متوجه است
ولى بورژوازى نه تنها سالحى را حدادى کرد که هالکش خواهد ساخت، 

عنى کارگران يسوى او متوجه خواهند نمود، ه ن سالح را بي ابلکه مردمى را که
 . وجود آورده ز بي را نپرولتارهاا ين ينو

 ا،يرد، پرولتاريپذ یه، رشد ميعنى سرمايبه همان نسبتى که بورژوازى، 
توانند زندگى  ینان تنها زمانى ميا. ابدي یز رشد مي معاصر نطبقۀ کارگرعنى ي

دست آورند که ه توانند کارى ب ید و فقط هنگامى مدست آورنه کنند که کارى ب
ه ن کارگران، که مجبورند فرد فرد خود را بيا. ديافزايه بيکارشان بر سرما

ز ين جهت نيهمه گر، و بيفروش رسانند، کاالئى هستند مانند هر کاالى د
 .  حوادث رقابت و نوسانات بازارندۀيدستخوش کل

 ۀا هر گونه جنبيم کار، کار پرولتارين و تقسي استعمال ماشۀبر اثر توسع
ن يز براى کارگر از بيجه لطف کار ني خود را از دست داده و در نتۀنمستقًال

ن يتر  گردد و از وى فقط ساده ین مبدل مي ماشۀ سادۀکارگر به زائد. رفته است
. شوديتر از همه فراگرفته م  خواهند که آسان یى را مئها وهين شيتر  کنواختيو 
 وسائل ۀيگردد به تهيشود تنها منحصر ميجهت مصارفى که براى کارگر من يبد

                                 
تمدن " شروع ميشود، عبارت ١٨٧٢هاى بعدى، که از طبع آلمانى سال  در طبع ــ ١٨

 .ت.هـ. افتاده است" بورژوازى و
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ک کاال، و يو بهاى . شتى که براى حفظ خودش و بقاء نسلش ضرورى استيمع
 به همان نسبت که بر. د آنستي مساوى با مصارف تول١٩،جمله کار از آن

ى از حت. رديپذ یز مزد کاهش ميشود، به همان نسبت نينامطبوعى کار افزوده م
ابد، به ي یم کار توسعه مين و تقسي به همان نسبت که استعمال ماش:ن هم باالتريا

اد ساعات يحساب ازده گردد، خواه بيکار افزوده م ٢٠تيز بر کميهمان نسبت ن
ا در ين و يک مدت زمان معيت کار الزم در يش کمي افزاۀجيکار و خواه در نت

 . رهين و غيع حرکت ماشي تسرۀجينت
  بزرگۀارکال را به کارخانيار پاترک عاصر، کارگاه کوچک استادع ميصنا

اند مانند  هاى کارگر، که در کارخانه گرد آمده توده. ار مبدل ساختد هيسرما
 سربازان عادى صنعتى، تحت ۀمثابه کارگران ب. شونديسربازان متشکل م

ان نه آن. رنديگ یداران و افسران قرار م نظارت سلسله مراتب کاملى از درجه
باشند بلکه هر روز و  ی بورژوازى و حکومت بورژوازى مۀتنها غالمان طبق
ش از همه خود بورژواهاى صاحب ين کارخانه و بين و ناظريهر ساعت ماش

ن استبداد، يهر اندازه که ا. آورند یش درميد اسارت خويکارخانه آنان را به ق
 دارد، به همان ش اعالميورزى را به نحو آشکارترى هدف و مقصد خو سود

ش ي خوۀشترى را متوجيقدر خشم ب تر و منفورتر است و همان  اندازه سفله
 . سازد یم

ن معنى که يد، بديهر اندازه مهارت و زور بازو در کار دستى کمتر الزم آ
ن يشتر جانشيابد، به همان اندازه کار زن و کودک بيشتر رشد يع معاصر بيصنا

ت اجتماعى ي اهمطبقۀ کارگرگر براى ينس داختالف سن و ج. شوديکار مرد م
دهد، همه افزار کارند که بر حسب سن و جنس مصارف يخود را از دست م
 . مختلفى را الزم دارند

رفت و کارگر يکه استثمار صاحب کارخانه از کارگران انجام پذ نيهم
گر بورژوازى مانند ي دهاىافت داشت، تازه قسمتيش را دريسرانجام مزد خو

 . افتند یجانش مه ره بير و غيانه و دکاندار و گروگصاحب خ
 

                                 
فروشد بلکه نيروى کار خود را  دها مارکس نشان داد که کارگر کار خود را نمیبع ــ ١٩
در اين باب رجوع کنيد به پيشگفتار انگلس به کتاب مارکس . گذارد معرض فروش میه ب

  .ت.هـ". کار مزدورى و سرمايه"موسوم به 
 

نوشته شده است " کميت کار"جاى عبارت ه  ب١٨٨٨در طبع انگليسى چاپ  ــ ٢٠
  .ت.هـ". سنگينى کار"
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داران کوچک، کسبه و  عنى کارخانهينى صنف متوسط، يئقشرهاى پا
ا ين طبقات به صفوف پرولتاري اۀ هم ــوران و دهقانان، شهيرباخواران کوچک، پ

 کوچک آنها براى دائر ساختن ۀياى بدان سبب که سرما عده. شوند یداخل م
تر  داران بزرگ هي رقابت با سرماۀست و از عهديم صنعتى رسا ني عظهاىبنگاه
د يد توليکه مهارت شغلى آنان در قبال وسائل جد اى براى آن ند و عدهيآ یبرنم
ا ي پرولتارۀسان از تمام طبقات اهالى افرادى در زمر نيبد. شوديارزش م  بى

 . شونديوارد م
اش بر ضد  مبارزه. ديمايپ یا مراحل گوناگون رشد و تکامل را ميپرولتار

 . گردديش آغاز ميبورژوازى موازى با زندگ
ک کارخانه و يکنند، بعدها کارگران  یدر ابتدا کارگران فرد فرد مبارزه م

ى که ئه بر ضد فالن بورژوايک ناحيع در يک رشته از صنايگاه کارگران  آن
 کارگران تنها ۀحمل. گذارند ی م راد آغاز مبارزهينما ی استثمار ممستقيمًاآنان را 

ز يد نيست بلکه بر ضد خود افزارهاى توليدى بورژوازى نيبر ضد مناسبات تول
کند نابود ي رقابت ماناى را که با آن گانهين معنى که کاالهاى بيبد. هست

کنند و يق مي حرۀشکنند، کارخانه را طعم ی را در هم مهانيسازند، ماش یم
 . ابنديى را بازئ کارگر قرون وسطاۀز دست رفتکوشند تا با ِاعمال زور مقام ا یم

دهند که در سراسر کشور  یل مياى را تشک ن مرحله کارگران تودهيدر ا
 ۀهاى کارگر ثمر گانگى تودهيهنوز . ر اثر رقابت، دچار افتراق استبپراکنده و 

گانگى بورژوازى است که براى احراز ي ۀجيست بلکه نتياتحاد خود آنان ن
ن هنگام يا را به جنبش درآورد و در اي پرولتارۀد هميش بايخواسى يمقاصد س

ن مرحله پرولتارها بر ضد دشمن يدر ا. ن کار را انجام دهديهنوز قادر است ا
ا بازماندگان سلطنت ي آنان بر ضد دشمن دشمن ۀمبارز. کنند یخود مبارزه نم
ن يبد. تر صنعتى و خرده بورژوازى اسين و بورژواهاى غين زميمطلقه و مالک

روزى که يابد و هر پي یخى در دست بورژوازى تمرکز مي جنبش تارۀسان هم
 . روزى بورژوازى استيد پيدست آه ن حالت بيدر ا

ابد، بلکه ي یش ميا افزايع نه تنها تعداد پرولتاري ترقى صناۀجيولى در نت
ن يرد و ايگ یش فزونى ميروي ن،هاى بزرگى گرد آمده صورت تودهه ا بيپرولتار

افزونى  طور روزه ن بيبه نسبتى که استعمال ماش. کنديرو را بهتر حس مين
طور مساوى تا ه  مزد کار همه را بتقريبًابرد و  یان مياختالف کار را از م

ز يا نيط زندگى پرولتاريدهد به همان نسبت مصالح و شرايزان نازلى سقوط ميم
ن بورژواها و ين برقابت روز افزو. شوديکسان ميش همانند و يش از پيب

ه وسته بين رقابت است، مزد کارگران را پي تجارتى که ناشى از اهاىبحران
تر  ن، که به سرعتى هر چه تماميکار ماش. آورد یم دارتر دريصورتى ناپا

تر   ابد، وضع زندگى کارگران را نامطمئني یتکامل و همواره بهبود م
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ش از ي بورژوا بۀو افراد جداگان کارگر ۀن افراد جداگانيتصادمات ب. گرداند یم
کارگران در آغاز کار بر . رديگ یخود مه ان دو طبقه را بيش شکل تصادم ميپ

 مشترکًاو براى دفاع از مزد کار خود  ٢١زننديضد بورژوازى دست به ائتالف م
دهند تا در صورت تصادمات يل مي دائمى تشکهاىتيند و حتى جمعينما یعمل م

 ۀدر برخى نقاط مبارزه جنب. ن کننديش را تأميشت خوي معاحتمالى بتوانند وسائل
 . رديگيخود مه شورش ب

  گذرندههاىیروزي تنها پهایروزين پيشوند ولى ايروز ميگاه گاه کارگران پ
ست بلکه اتحاد کارگران ي آنان نۀابى بالواسطي آنان کامۀ واقعى مبارزۀجينت. است

وسائل ارتباط که محصول رشد مداوم . است که همواره در حال نضج است
سازد، يگر مربوط ميد کيع بزرگ است و کارگران نواحى گوناگون را به يصنا
ن رابطه الزم است تا تمام يتنها ا. دينما ین امر به وى مساعدت ميدر ا
ه ک خصلت واحد است بي محلى را که در همه جا داراى ۀ مبارزهاىکانون

 طبقاتى هم خود ۀهر مبارز. د طبقاتى و ملى متمرکز سازۀک مبارزيصورت 
نان قرون وسطى براى ي شهرنش کهگانگىيو آن . اسى استي سۀک مبارزي
اى ي بودند، پرولتارهاازمند قرنيى نئ روستاهاىجادش، در اثر وجود کوره راهيا

 . آورد یوجود مه آهن در عرض چند سال بهاى  راهۀليوسه معاصر ب
اسى، هر يصورت حزب سه جام با به شکل طبقه و سرانين تشکل پرولتاريا

ن يولى ا. گردد ین خود کارگران وجود دارد مختل ميلحظه در اثر رقابتى که ب
د و از يآ یوجود مه تر ب رومنديتر و ن تر و محکم یگر قويتشکل بار د
کند که برخى ير مين قشرهاى بورژوازى استفاده نموده، آنها را ناگزيمنازعات ب

ت شناخته شده و به آن صورت قانونى داده شود، از يرسمه از منافع کارگران ب
 . ل است قانون مربوط به روز کار ده ساعته در انگلستانين قبيا

ارى ي کهن وجود دارد از بسۀطور کلى تصادماتى که در درون جامعه ب
 ۀبورژوازى در حال مبارز. دينما یا مساعدت ميان رشد پرولتاريلحاظ به جر

ى از ئها آن قسمتۀي بر ضد اشراف، سپس عل در آغاز:بالانقطاع است
 ۀيطور دائم عله ع متضاد است و بيشرفت صنايبورژوازى که منافع آنها با پ

ر ي بورژوازى ناگز،ن مبارزاتي اۀطى هم. گانهي کشورهاى بۀبورژوازى هم
ن سان او را به يارى طلبد و بديا استمداد کند و وى را به ياست از پرولتار

ا ين خود بورژوازى است که به پرولتارين ايبنابرا.  بکشانداسىي جنبش سۀعرص

                                 
هاى  اتحاديه"(نوشته شده است " ائتالف "ۀ پس از کلم١٨٨٨در چاپ انگليسى سال  ــ ٢١
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ش را در يگر سالح ضد خويدهد، به عبارت دي را م٢٢عناصر آموزش خود
 . گذارد یار وى مياخت

 حاکمه ۀع قشرهاى تام و تمامى از طبقيم ترقى صنايديکه د و اما بعد، چنان
د ي آنها را دستخوش تهدط زندگىيا الاقل شرايراند و  یا ميرا به داخل پرولتار

ا ي براى پرولتار٢٣اد، عناصر آموزش رايزان زيز به مينان نيا. دهديقرار م
 . آورند یهمراه م

ان يشود، جريک مي قطعى نزدۀ طبقاتى به لحظۀسرانجام، هنگامى که مبارز
رد، چنان يپذ ی کهن انجام مۀ حاکمه و تمام جامعۀاى که در درون طبق هيتجز
 حاکمه از آن ۀرد که بخش کوچکى از طبقيگ یخود مه دى بي پرجوش و شدۀجنب

. وندديپ ینده از آن اوست، مياى که آ عنى طبقهي انقالبى، ۀروگردان شده به طبق
سوى بورژوازى ه ن جهت است که مانند گذشته، که بخشى از نجباء بيبه هم

اى از صاحبنظران  ا عدهيز قسمتى از بورژوازى و يآمدند، اکنون ن یم
ند، به ياند از لحاظ تئورى به درک جنبش اجتماعى نائل آ  که توانسته،رژوازىبو

 . گرونديا ميپرولتار
ا ي طبقاتى که اکنون در مقابل بورژوازى قرار دارند تنها پرولتارۀن هميب

ع بزرگ راه يگر، بر اثر تکامل صنايتمام طبقات د.  انقالبى استواقعًا ۀک طبقي
ع يا خود ثمره و محصول صنايکه پرولتار  و حال آننديمايپ یانحطاط و زوال م

 . بزرگ است
پا،  ع کوچک، سوداگران خردهيعنى صاحبان صناي :صنوف متوسط

عنوان صنف ه که هستى خود را، ب وران و دهقانان، همگى براى آن شهيپ
ستند يپس آنها انقالبى ن. کنند یمتوسط، از زوال برهانند، با بورژوازى نبرد م

کوشند تا  یرا ميز. ن هم باالتر، آنها مرتجعنديحتى از ا. ظه کارندبلکه محاف
ن جهت ياگر آنها انقالبى هم باشند تنها از ا. گرداننداز خ را به عقب بيچرخ تار

ا رانده شوند، لذا از منافع يصفوف پرولتاره ن خطرند که بياست که در معرض ا
ند، پس ينما یافعه مش مديکنند بلکه از مصالح آتى خو یآنى خود دفاع نم

 . رنديا را بپذيند تا نظر پرولتاريگو یش را ترک ميات خوينظر
ن قشرهاى يتر  دگى تحتانىين محصول انفعالى پوسيا، ايلومپن پرولتار

ده يطرف جنبش کشه ان انقالب پرولتارى، در برخى نقاط بي کهن، در جرۀجامع

                                 
چاپ شده " عناصر آموزش خود"جاى عبارت ه  ب١٨٨٨در طبع انگليسى چاپ  ــ ٢٢

 .ت.هـ". عناصر آموزش سياسى و عمومى خود"است 
چاپ شده است " عناصر آموزش"جاى عبارت ه  ب١٨٨٨در طبع انگليسى چاپ  ــ ٢٣
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ل است که خود يمتماشتر يش بسى بيشود ولى بر اثر وضع عمومى زندگى خويم
 . کات ارتجاعى بفروشديس و تحرئرا به دسا

 کهن نابود شده ۀط جامعيگر شرايا، ديدر اوضاع و احوال زندگى پرولتار
ملکى ندارد؛ مناسبات وى با زن و فرزند با مناسبات يپرولتار ما. است

 ۀوين صنعتى و شيگونه وجه مشترکى ندارد، کار نو چيهاى بورژوازى ه خانواده
ه، که خواه در انگلستان و فرانسه و خواه در يوغ سرماير ين اسارت در زينو
. ا زدوده استي ملى را از پرولتارۀکنواخت است، هر گونه جنبيکا و آلمان يآمر

ست جز خرافات بورژوازى که در يزى نيقانون، اخالق، مذهب، براى وى چ
 . پس آنها منافع بورژوازى پنهان شده است

دند آن وضع و موقع يکوش یادت، ميدن به سين، پس از رسيشيتمام طبقات پ
طى که طرز يم کنند و تمام جامعه را به شراياند تحک چنگ آوردهه اتى را که بيح

توانند  یاما پرولتارها تنها زمانى م. ن کند، تابع سازنديتملک آنها را تأم
ملک خود و در  کنونى تۀويدست آوردند که بتوانند شه  جامعه را بۀ مولدهاىروين
. ان ببرنديتى را که تاکنون وجود داشته است از ميهاى مالک وهي شۀن حال هميع

چه را که تا کنون  د آنيزى ندارند که حفظش کنند، آنها بايپرولتارها از خود چ
ساخت  یرا مأمون و مصون م نمود و آن یت خصوصى را حفاظت ميمالک

 . نابود گردانند
ه ا خود بي بوده و هاتيا جنبش اقلي وجود داشته  که تاکنونئیهاه جنبشيکل
م يتى عظيا جنبش مستقل اکثريجنبش پرولتار. گرفته است ی انجام مهاتيسود اقل

ن يتر  عنى تحتانىيا، يپرولتار. رديپذ یم انجام ميت عظيسود اکثره است که ب
ام که تم تواند قد برافرازد بى آن یزد و نميتواند برخ ی کنونى، نمۀقشر جامع

 . دهند، منفجر گردديل مي رسمى را تشکۀى که جامعئروبناى شامل آن قشرها
ا بر ضد بورژوازى در آغاز، اگر از لحاظ معنى و ي پرولتارۀمبارز

اى هر کشورى يپرولتار. مضمون ملى نباشد از لحاظ شکل و صورت ملى است
 . ديماکسره نيد کار را با بورژوازى کشور خود ي در ابتداى امر باطبيعتًا

ا آن جنگ داخلى کم و يف مراحل کلى رشد و تکامل پرولتاريما ضمن توص
رد يگ یاى که انقالبى آشکار درم  موجود را، تا آن نقطهۀش پنهانى درون جامعيب

ش را پى يت خويق زور، حاکميا با برانداختن بورژوازى از طريو پرولتار
 . ميا افکند، دنبال کرده یم

اد تضاد ياند، بر بن وامعى که تاکنون وجود داشته جۀيم، کليديکه د چنان
اى را در  که بتوان طبقه اما براى آن. اند طبقات ستمگر و ستمکش استوار بوده

ن نمود که طبق آن، يطى را تأميمعرض جور و ستم قرار داد الزم است شرا
ط سرواژ به يِسرف در شرا. وار زندگى کند   ستمکش الاقل بتواند بردهۀطبق

وغ استبداد فئودالى ير يچه خرده بورژوا در ز  چنانــد يمون مبدل گردعضو ک
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ع، يکه با ترقى صنا جاى آنه برعکس کارگر معاصر، ب. ل شديبه بورژوا تبد
ش ي خوۀط زندگى طبقيتر از شرا وسته به وضعى نازليراه ترقى طى کند، پ

رشد نفوس و شود و رشد مسکنت از يتر م  نيکارگر دم بدم مسک. دينما یسقوط م
ست که يگردد که بورژوازى قادر نيسان آشکار م نيبد. تر است عيثروت هم سر

عنوان ه ش را بي خوۀط طبقي حکمرواى جامعه باقى بماند و شراۀن طبقيش از ايب
ست يى نئوى قادر به حکمروا. ل کندياى به تمام جامعه تحم م کنندهين تنظيقوان

د و مجبور ين نمايوارى را تأم  گى بردهاش حتى زند تواند براى برده یچون نم
که خود از ِقَبِل  جاى آنه د که بياش به چنان وضعى تنزل نما است بگذارد برده

 ۀطرين تحت سيش از ايتواند ب یجامعه نم. د آنها را غذا بدهديه نمايآنان تغذ
ات جامعه يگر با حيات بورژوازى دين معنى که حيبد. بورژوازى بسر َبَرد

 . ستيسازگار ن
 بورژوازى عبارت است از انباشته ۀادت طبقيشرط اساسى براى وجود و س

 ،هيشرط وجود سرما. هيش سرمايل و افزايشدن ثروت در دست اشخاص و تشک
ن کارگران بسته يمابي به رقابت فکار مزدورى منحصرًا. کار مزدورى است

ه است، بع، که بورژوازى مجرى بالاراده و بالمقاومت آن يترقى صنا. است
گانگى انقالبى آنها را با يجاى پراکندگى کارگران، که از رقابت آنها ناشى است 

ع ين با رشد و تکامل صنايبنابرا. آورد یوجود مه  کارگرى بهاىتيجاد جمعيا
د مشغول است و ياى که بورژوازى بر اساس آن به تول بزرگ، خود آن شالوده

بورژوازى مقدم بر هر . زديريدهد فرو ميخود اختصاص مه محصوالت را ب
طور ه ا بيروزى پرولتاريفناى او و پ. آورد یوجود مه  را بيشز گورکنان خويچ

 . ر استيهمانندى ناگز
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═════ ٢ ═════ 
 هاستيکمون و پرولتارها 

 
 
 

 گر چه مناسباتى دارند؟ يد کيطور کلى با ه  و پرولتارها بهاستيکمون
گر احزاب کارگرى قرار يتند که در برابر دسي حزب خاصى نهاستيکمون
 . گرفته باشند
 .  ندارند، پرولتارها جدا باشدۀيگونه منافعى، که از منافع کل چيآنها ه

آورند که بخواهند جنبش پرولتارى را  یان نميمه را ب ٢٤اى ژهيآنها اصول و
 . ژه بگنجاننديدر چهارچوب آن اصول و

ن است که از طرفى، يتارى تنها در اگر احزاب پرولي با دهاستيفرق کمون
 ۀ در مبارزات پرولتارهاى ملل گوناگون، مصالح مشترک همهاستيکمون

دهند و از آن دفاع يشان، در مد نظر قرار ميا را صرف نظر از منافع مليپرولتار
ا و ي پرولتارۀگر در مراحل گوناگونى که مبارزيند، و از طرف دينما یم

 . ندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستنديشه نمايهمکند، آنان يبورژوازى طى م
 ۀن بخش احزاب کارگرى هميتر ، با عزم عمًالهاستين مناسبت کمونيبد

ت ياند؛ و اما از لحاظ تئورى، مز شيشه محرک جنبش به پيکشورها و هم
ان يط و جرين است که آنان به شرايا در اي پرولتارۀ تودۀي نسبت به بقهاستيکمون
 . اند لى جنبش پرولتارى پى بردهج کيو نتا

گر احزاب پرولتارى در ي همان است که دهاستين هدف کمونيتر  کينزد
ک طبقه، سرنگون ساختن يصورت ه ا بيعنى متشکل ساختن پرولتاريپى آنند، 

 . اياسى پرولتاري سۀادت بورژوازى و احراز قدرت حاکميس
 که ،ها و اصولى دهيوجه مبتنى بر ا چيبه هها ستيک کمونيات تئورينظر

 . ستي ن،ا اختراع کرده باشديکشف و  ک مصلح جهاني
 
ان کلى مناسبات واقعى مبارزه جارى يات فقط عبارت است از بين نظريا

 الغاء مناسبات. ان دارديدگان ما جريخى که در برابر ديطبقاتى و آن جنبش تار
سم يه کمون مختص بصرفًاست که يزى نيتى که تاکنون وجود داشته، چيمالک
 . باشد
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خى و تبدالت يرات دائمى تارييوسته دستخوش تغيت پي مناسبات مالکۀيکل
 . خى بوده استيشگى تاريهم

ت بورژوازى يت فئودالى را ملغى ساخت و مالکي انقالب فرانسه مالکمثًال
 . ن آن نموديرا جانش

ست، بلکه يطور کلى نه ت بيسم عبارت از الغاء مالکي کمونۀزيصفت مم
 . ت بورژوازىيارت است از الغاء مالکعب

ن مظهر يتر ن و کامليت خصوصى معاصر بورژوازى، آخريو اما مالک
د و تملک محصولى است که بر تضادهاى طبقاتى و استثمار فرد از يچنان تول آن
 . مبتنى است ٢٥فرد

ک اصل خالصه يتوانند تئورى خود را در  ی مهاستين لحاظ کمونياز ا
 . ت خصوصىيکالغاء مال: کنند

 که  راتىيم مالکيخواه یدهند که مي را مورد مالمت قرار مهاستيما کمون
اد يتى را که بني کار خود شخص است، مالکۀجيدست آورده شده و نته  بشخصًا

 . ميدهد ملغى ساز یل مي و استقالل فردى را تشکهاتي و فعالهای آزادۀهم
ا مقصودتان يآ! ن استيميِ  کار و کّدۀتى که حاصل دسترنج و ثمريمالک

ت خرده بورژوازى و خرده دهقانى است که متعلق به قبل از دوران يمالک
ن رشد يم، ايت بورژوازى بود؟ چه الزم است که ما آن را ملغى سازيمالک
طور روزمره ملغى ساخته و در کار الغاء کامل آن ه ع است که آن را بيصنا
 . است

 د؟ يران یى سخن مت خصوصى بورژوازيد از مالکيا شايو 
کند؟ يجاد ميتى ايا براى وى مالکيعنى کار پرولتاريولى مگر کار مزدورى 

آورد که  یوجود مه تى را بيعنى آن مالکيه يکار مزدورى، سرما. چ وجهيبه ه
ابد که کار يش يتواند افزايکند و تنها در صورتى ميکار مزدورى را استثمار م

ت در شکل کنونى آن يمالک.  استثمارش کندًامجددد تا يجاد نمايدى ايمزدورى جد
ن تضاد ياکنون هر دو جانب ا. ه و کار مزدورى استين سرمايمبتنى بر تضاد ب

 . ميرا مورد بررسى قرار ده
د ي شخصى در تولصرفًاک مقام يدار بودن تنها به معناى اشغال  هيسرما

ک يه يرماس. ز هستيک مقام اجتماعى در آن نيست بلکه به معناى اشغال ين
 رى ازيت مشترک عده کثي فعالۀليمحصول دسته جمعى است و تنها به وس

تواند به حرکت  ی اعضاء جامعه مۀت مشترک همي فعالۀليوسه اعضاء و فقط ب
 . ديدرآ

                                 
نوشته شده " استثمار فرد از فرد"جاى عبارت ه  ب١٨٨٨در چاپ انگليسى سال  ــ ٢٥
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 . ى اجتماعى استئرويست بلکه نيروى فردى نيک نيه يپس سرما
 ۀي به کلت دسته جمعى، متعلقيک مالکيه به ين هنگامى که سرمايبنابرا

ت خصوصى به يست که مالکين عمل در حکم آن نياعضاى جامعه مبدل گردد، ا
ابد و ي یر مييت تغيل شده است، تنها خصلت اجتماعى مالکيت اجتماعى تبديمالک
 . دهدي طبقاتى خود را از دست مۀت جنبيمالک

 . مياکنون به کار مزدورى بپرداز
 ۀعنى مجموعيل مزد، بهاى متوسط کار مزدورى عبارت است از حداق

عنوان کارگر زندگى ه ک کارگر الزم است تا بتواند بيشتى که براى يوسائل مع
آورد،  یکف مه ش بيت خويچه را که کارگر مزدور بر اثر فعال ن آنيبنابرا. کند

م يستيچ وجه در صدد آن نيش کافى است، ما به هيد زندگيد توليبزحمت براى تجد
ه د مجدد زندگى بي براى تولمستقيمًار را، که که تملک خصوصى محصوالت کا

کند تا با آن يجاد نمين تملکى است که مازادى ايا. ميان ببريرود، از ميکار م
م يخواه یما تنها م. ش ساختيگرى را محکوم حکم خويبتوان زحمت بازوى د

ن طرز تملک کارگر يرا در ايم زيان ببرين تملک را از ميبار ا  بتي مصۀجنب
د و تا زمانى زنده است که مصالح يفزاايه بياى آن زنده است که بر سرماتنها بر
 .  حاکمه مقتضى شمَردۀطبق

در . ش کار متراکم استي افزاۀلي بورژوازى کار زنده فقط وسۀدر جامع
ان زندگى کارگر را ياى است که جر لهيستى کار متراکم فقط وسي کمونۀجامع

 . گرداند یتر م  نتر و آسا ده و آن را سرشاريتوسعه بخش
 بورژوازى، گذشته بر حال حکمرواست، در ۀب در جامعين ترتيبد

 ۀدر جامع. ستى، حال بر گذشته حکمروا خواهد بودي کمونۀصورتى که در جامع
که فرد  ت است و حال آنيه داراى استقالل و واجد شخصيبورژوازى سرما

 . ت استيزحمتکش محروم از استقالل و فاقد شخص
ن بردن ين مناسبات است که بورژوازى آن را از بيردن همن بياز ب
ان يدر واقع هم سخن بر سر از م. وى حق دارد! نامد یت و آزادى ميشخص

 . ت بورژوازى و استقالل بورژوازى و آزادى بورژوازى استيبردن شخص
دى کنونى بورژوازى، مفهوم آزادى يوار مناسبات توليدر داخل چهارد
 .  بازرگانى، آزادى داد و ستدعبارت است از آزادى

. ان خواهد رفتيز از ميولى با برافتادن رسم بازرگانى، بازرگانى آزاد ن
 هاىیشود، مانند انواع رجزخواني بازرگانى آزاد مۀى که دربارئهایسخنور

ر آزاد و يبراى بازرگانى غ طور کلى فقطه  آزادى، بۀگر بورژواهاى ما درباريد
تواند معنى و مفهومى داشته باشد  ی قرون وسطائى مۀنان برده شديبراى شهرنش

ز خود يدى بورژوازى و نيستى بازرگانى و مناسبات تولينه براى الغاء کمون
 . بورژوازى
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م به هراس يت خصوصى را لغو کنيم مالکيخواهيکه ما م نيشما از ا
ت خصوصى براى نه دهم اعضاى ي کنونى شما، مالکۀولى در جامع. ديافت یم

 آن موجود است که براى نه دهم ۀيت همانا در ساين مالکيا.  لغو شده استجامعه
تى يم مالکيخواه ید که ميکن ین شما ما را سرزنش ميبنابرا. ستيگر موجود نيد

ت، شرط ضرورى يت مطلق جامعه از مالکيت اکثريم که محروميرا ملغى ساز
 . وجود آن است

ت شما را ملغى يم مالکياهخو ید که ميکن یبالجمله شما ما را مالمت م
 . مين را خواستاري هم ما همواقعًاآرى، . ميساز

د ارضى و خالصه يه و پول و عوايل کار به سرمايگر تبدياز آن لحظه که د
عنى از آن يسر نباشد، يک قدرت اجتماعى، که بتوان انحصارش نمود، ميبه 

 گردد، از ت بورژوازى مبدليگر نتواند به مالکيت شخصى ديلحظه که مالک
 . ان رفته استيت از ميد شخصيدار یهمان لحظه است که شما اظهار م

ر از يگرى غيز ديت چيد که منظور شما از شخصين سان اقرار داريبد
د يقتا هم بايتى حقين شخصيچن. ستيعنى مالک بورژوا نيت فرد بورژوا يشخص
 . ن برودياز ب

د ينما یا سلب نمسم از احدى امکان تملک محصوالت اجتماعى ريکمون
گران ين تملک کار ديق ايکند که از طرين قدرت را سلب ميبلکه تنها از کسانى ا

 . کنند یز محکوم خود ميرا ن
تى يت خصوصى هر گونه فعاليند که بر اثر الغاى مالکيگو یمعترضانه م

 . رد يگيشود و َلختى و بطالت همگانى همه جا را فرا ميمتوقف م
ش بر اثر لختى و ي بورژوازى مدتها پۀتى جامعسيبا یصورت م نيدر ا

دست ه زى بيکند چيکه کار م ن جامعه آنيرا در ايبطالت نابود شده باشد ز
 هام و هراسين بي اۀهم. کند یآورد کار نم یدست مه زى بيکه چ آورد و آن ینم
ى وره وجود نداشت کار مزديشود که وقتى سرماين تکرار مکرر محدود ميبه ا
 . وجود نخواهد داشتگر يز دين

د محصوالت مادى يستى تملک و تولي کمونۀويى را که به شئرادهاي آن اۀيکل
د محصوالت کار ِدماغى ي تملک و تولۀوي را به شها همانعينًاآورند،  یوارد م

ت طبقاتى در حکم يهمان سان که براى بورژوا الغاء مالکه ب. دهنديز انطباق مين
ز يب براى وى الغاء آموزش فرهنگ طبقاتى ني ترتد است، بهمانيالغاء خود تول

 . طور کلى استه در حکم الغاء آموزش ب
کند همان است که يى مئولى آن آموزشى که وى در زوالش ُندبه سرا

 . سازدين مبدل مي ماشۀ را به زائدهام انسانيت عظياکثر
 ۀمآبان ت بورژوازى را از نظرگاه پندارهاى بورژواياما شما الغاء مالک

د و در يره مورد سنجش قرار ندهي آزادى و فرهنگ و حقوق و غۀخود دربار



 
 

٥٠

دى يهاى شما خود محصول مناسبات تول دهيا. ديجه با ما به مجادله نپردازينت
طور که احکام  ت است، هماني بورژوازى و مناسبات بورژوازى مالکۀجامع

 که مضمونش را اى  شما، ارادهۀ طبقۀز تنها عبارت است از اراديحقوقى شما ن
 . کندين ميي شما تعۀط مادى زندگى طبقيشرا

دى و يسازد مناسبات تول ی خود، که وادارتان مۀن پندار مغرضانيشما در ا
ر ييد تغيان تکاملى توليخى که طى جريت خود را از مناسباتى تاريمناسبات مالک

 ۀ با هم ــد،يعت و تفکر بدل کنيکند، جدا انگاشته و آن را به قانون جاودان طبيم
. دياميک و سهياند شر ى کرده و راه فنا سپردهئآن طبقاتى که قبل از شما حکمروا

چه  د آنيد شما جرأت نداريآ یان ميمه ت بورژوازى بيهنگامى که سخن از مالک
ز ين مورد نيد، در ايکن یت دوران باستان و عهد فئودالى ميرا که در مورد مالک

 . ديدرک کن
د ين قصد پليز از اي نهاکالين راديتر  حتى افراطى! وادهو اما الغاء خان

 . نديآ ی به خشم درمهاستيکمون
ه و ي کنونى بورژوازى بر چه اساسى استوار است؟ بر اساس سرماۀخانواد

صورت تمام و کمال تنها براى بورژوازى وجود ه خانواده ب. مداخل خصوصى
 . ومى مکمل آن استخانمانى اجبارى پرولتارها و فحشاء عم دارد و بى
رود و ين مين مکمل خود از بيان رفتن اي با از مطبيعتًا بورژوازى ۀخانواد

 . ه توأم استيزوال هر دو با زوال سرما
ن از اطفال خود يم به استثمار والديخواه ید که ميکن یما را سرزنش م

 . ميکن یت اعتراف مين جنايم؟ ما به ايخاتمه ده
ت اجتماعى را يت خانگى تربيجاى تربه ى ما بد که وقتيئگو یولى شما م

ان ين مناسباتى را که براى انسان وجود دارد از ميتر یم، گراميساز یبرقرار م
 . ميبر یم

ن ي اۀن کنندييست؟ مگر تعي پرورش خود شما جامعه نۀن کننديياما مگر تع
ز يد و نيپرورش آن مناسبات اجتماعى که در درون آن به کار پرورش مشغول

ست؟ يره نيق مدرسه و غيم جامعه از طرير مستقيا غيم و يخالت مستقد
کنند؛ آنها تنها  یر جامعه در پرورش را از خود اختراع نمي تأثهاستيکمون

 حاکمه ۀر نفوذ طبقير تأثيدهند و کار پرورش را از زير مييخصلت آن را تغ
 . کشند یرون ميب

ط يى خانوادگى در محوندهايع بزرگ پي رشد صناۀيهر اندازه که در سا
شتر به کاالى ساده و يگسلد و هر اندازه که کودکان ب یشتر از هم ميا بيپرولتار

 ۀهاى بورژوازى دربار ىئسرا اوهيگردند، به همان اندازه  یافزار کار مبدل م
 . کنديجاد نفرت ميشتر اين و اطفال بيز والديخانواده و پرورش و روابط محبت آم
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د يخواه ی مهاستيآخر شما کمون: زندينگ مصدا با کيبورژوازى 
 . دياشتراک زن را عملى کن

شنود که  یوى م. شمرد ید ميک افزار توليبورژوا زن خود را تنها 
هى است که يرند لذا بديد مورد بهره بردارى همگانى قرار گيد بايافزارهاى تول

ز يکه همان سرنوشت شامل زنان ن نيگرى فکر کند جز ايتواند طور د ینم
 . خواهد شد

ن ي صحبت بر سر آن است که ااتفاقًاتواند حدس بزند که  یوى حتى نم
 . د مرتفع گردديد بودن آنان، باي ابزار تولصرفًاعنى يوضع زنان، 

 بورژواهاى ما از ۀجنابانيتر از وحشت اخالقى عال  زى مضحکيوانگهى چ
ست يالزم ن. تسيدهند، ني نسبت مهاستين اشتراک رسمى زنان، که به کمونيا

شه وجود داشته ي همتقريبًان اشتراک ي اشتراک زن را عملى کنند، اهاستيکمون
 . است

ار ين که زنان و دختران کارگران خود را تحت اختيبورژواهاى ما، به ا
برند  یورزند و عالوه بر فحشاء رسمى لذت مخصوصى م یدارند، اکتفا نم

 . گر را از راه بدر کننديد کيکه زنان  یوقت
رادى که يحداکثر ا. ى بورژوازى در واقع همان اشتراک زنان استئزناشو

خواهند اشتراک  ین است که مي وارد آوردند اهاستيممکن بود به کمون
هى است که با نابود يولى بد. اکارانه و پنهانى زنان را رسمى و آشکار کنندير

عنى يات ناشى شده، ن مناسبيد، آن اشتراک زنان که از ايشدن مناسبات کنونى تول
 . ان خواهد رفتيز از مير رسمى، نيفحشاء رسمى و غ

ت را ملغى يهن و مليخواهند م یکنند که مي را سرزنش مهاستيز کمونيو ن
 . سازند

. رديزى را که ندارند بگيتواند از آنها چ یکسى نم. هن ندارنديکارگران م
ک يمقام ه کف آورد و به اسى را بيادت سيز سيد قبل از هر چيا بايرا پرولتاريز

صورت ملت درآورد؛ وى خودش هنوز ه ابد و خود را بيارتقاء  ٢٦ ملىۀطبق
ست که بورژوازى از آن يى نئ به آن معنان اصًالي ملى دارد، گرچه اۀجنب
 . فهمد یم

 بورژوازى و آزادى ۀ بر اثر رشد و توسعهاى ملى و تضاد ملتئجدا
ط زندگى منطبق با آن، يد صنعتى و شرايلکسانى تويبازرگانى و بازار جهانى و 

 . روديان ميش از ميش از پيب

                                 
چاپ "  ملى ارتقاء يابدۀمقام يک طبقه ب"جاى عبارت ه  ب١٨٨٨در طبع انگليسى  ــ ٢٦

 .ت.هـ".  رهنمون ملت ارتقاء يابدۀبه مقام طبق"شده است 
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ع يش تسريش از پيى و تضاد را بئن جدايان رفتن ايا از ميادت پرولتاريس
 آزادى ۀيط اوليکى از شراياتحاد مساعى الاقل کشورهاى متمدن، . کنديم

 . استيپرولتار
رود، يان ميگر از ميد فرد ۀليوسه اى که استثمار فردى ب به همان اندازه

 . ان خواهد رفتيز از ميگر ني ملل دۀليوسه ى بتاستثمار مل
 ها ملتۀ مناسبات خصمانهان رفتن تضاد طبقاتى در داخل ملتيبا از ب

 . ان خواهد رفتيز از ميگر نيد کينسبت به 
ک به يئولوژ دهيطور کلى اه اتهاماتى که از نقطه نظر مذهبى، فلسفى و ب

 . ستنديوجه درخور بررسى مفصلى ن چيشود به هيمسم وارد يکمون
م که يکه پى ببر رت خاصى الزم است براى آنيشى و بصيا ژرف انديآ

ط ي همپاى شراهاک کلمه شعور انسانيم و در يات و مفاهيتصورات، نظر
 ابد؟ ي یر مييشت و مناسبات اجتماعى و زندگى اجتماعى آنها تغيمع

سازد که يقت را مبرهن مين حقي اگرى جزيز ديها چه چ دهيخ ايتار
ج و يهاى را دهيرد؟ ايپذ یمحصوالت ذهن، موازى با محصوالت مادى تحول م

 .  حاکمهۀهاى طبق دهيوسته تنها عبارت بوده است از ايع هر زمانى پيشا
ن نکته يکند؛ ذکر ايرانند که تمام جامعه را انقالبى ميى سخن مئها دهياز ا

د ي جدۀم عناصر جامعي قدۀسازد که در درون جامعيقت را روشن مين حقيتنها ا
ط کهن يکه زوال افکار کهن همپا و همراه زوال شرا نيل شده است و ايتشک

 . زندگى است
ح يم در دست زوال بود مذاهب کهن مغلوب مذهب مسياى قديهنگامى که دن

ر ضربات افکار تجدد طلبانه يحى در زيد مسي عقا١٨هنگامى که در قرن . شدند
ام انقالبى بود در کار ي فئودال با بورژوازى که در آن اۀشد، جامعيابود من
هاى مربوط به آزادى وجدان و مذهب، فقط مظهر  دهيا. کارى مرگبار بوديپ

 . بود ٢٧اتي وجدانۀ آزادى رقابت در عرصۀسلط
اسى و يهاى مذهبى و اخالقى و فلسفى و س دهيا" "ولى: "به ما خواهند گفت

اما . اند افتهيخى تبدالت و تطوراتى ير تکامل تاري در مسقطعًاره يحقوقى و غ
ن تبدل و تطور يان اياست و حقوق در جريخود مذهب و اخالق و فلسفه و س

 . محفوظ مانده است
ره وجود دارد که براى ير آزادى، عدالت و غيدانى نظيق جاويعالوه حقاه ب

 جاى آنه سم، بي کمونکه و حال آن.  مراحل تکامل اجتماعى مشترک استۀيکل

                                 
نوشته "  وجدانياتۀدر عرص"جاى ه  ب١٨٧٢ بعد از چاپ آلمانى سال هاىدر چاپ ــ ٢٧

  .ت.هـ".  معرفتۀدر عرص"شده است 
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برد و  یان مي مذهب و اخالق را از م ودانيق جاوياورد، حقاياى ب که بدل تازه
 ".  مخالف است،کنون وجود داشته خى که تاير تکامل تاريسان با سراسر س نيبد

 جوامعى که تاکنون ۀيخ کليشود؟ تارين اتهام سرانجام به کجا منجر ميا
طبقاتى، که طى ادوار مختلف اشکال گوناگونى ر تناقضات يوجود داشته، در مس

 . ر کرده استي س،خود گرفتهه ب
خود گرفته باشند، باز استثمار شدن ه ن تناقضات هر شکلى که بيولى ا

 قرون گذشته ۀيقتى است که براى کلي حق،گري بخش دۀليوسه بخشى از جامعه ب
 ۀياعى کلست که شعور و ادراک اجتمين مناسبت عجبى نيبد. ت دارديعموم

 ئیها، با شکلها و تفاوتها اختالف شکلۀقرون و اعصار گذشته، على رغم هم
کند که تنها بر اثر ير ميى از معرفت سئهاعنى با آن شکلين، يکسان و معي

 . کلى نابود خواهند شده ى تناقض طبقات بئنابودى نها
وند با مناسبات يهاى پ ن شکل گسستن رشتهيتر ستى قطعىيانقالب کمون

ن انقالب در يست اگر ايتى است که ماَتَرک گذشته است؛ شگفت آور نيالکم
ن شکلى قطع يتر ى که ماَتَرک گذشته است به قطعىئها دهيان تکامل خود با ايجر

 . رابطه کند
 . ميسم بگذرينک از اعتراضات بورژوازى نسبت به کمونيا

 ارتقاء ن گام در انقالب کارگرى عبارت است ازيم که نخستيديدر فوق د
 .  حاکمه و به کف آوردن دمکراسىۀا به مقام طبقيپرولتار

قدم ه اسى خود براى آن استفاده خواهد کرد که قدم بيادت سيا از سيپرولتار
د را در دست ي آالت تولۀيرون بکشد، کليه را از چنگ بورژوازى بيتمام سرما

 متمرکز  حاکمه متشکل شده است،ۀصورت طبقه ا که بيعنى پرولتاريدولت، 
 . ديافزايروهاى مولده بيتر بر حجم ن سازد و با سرعتى هر چه تمام

ت ين کار در ابتدا ممکن است تنها با دخالت مستبدانه در حقوق مالکيالبته ا
رد که از لحاظ يعنى با کمک اقداماتى انجام گيدى بورژوازى يو مناسبات تول

ان جنبش، خود ير جررسند، ولى د ینظر مه اقتصادى نارسا و نا استوار ب
جاد تحول در ي وسائلى براى اۀمثابه کار بردن آنها به افته و بيخود نشو و نما  هب
 . ر استيد امرى احتراز ناپذي تولۀوي شۀيکل

 . ن اقدامات در کشورهاى گوناگون متفاوت خواهد بوديهى است که ايبد
 ا مجرىن ريريطور کلى اقدامات زه توان بين کشورها ميشروتريولى در پ

 : داشت
ن مخارج ين براى تأميد حاصله از زمي ضبط امالک و صرف عوا-١
 . دولتى
 . نيات تصاعدى سنگي مال-٢
 .  لغو حق وراثت-٣
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 . نين و متجاسري مهاجرۀي ضبط اموال کل-٤
 ۀيک بانک ملى با سرماي ۀليوسه  تمرکز اعتبارات در دست دولت ب-٥

 . دولتى و با حق انحصار مخصوص
 .  وسائط حمل و نقل در دست دولتۀيکز کل تمر-٦
د و اصالح و آباد يهاى دولتى و افزارهاى تول اد تعداد کارخانهي ازد-٧

 .  واحدۀساختن اراضى طبق نقش
ژه براى يوه جاد ارتش صنعتى بيکسان کار براى همه و اي اجبار -٨

 . کشاورزى
ن ده ي ب٢٨جى تضاديوند کشاورزى و صنعت و کوشش در راه رفع تدري پ-٩
 . و شهر
ان بردن کار کودکان ي کودکان و از مۀيگان کلي پرورش اجتماعى و را-١٠

ره يى و غدد مايتى با توليختن امور تربيدر آم. شکل کنونى آنه ها ب در کارخانه
 . رهيو غ

د ي تولۀيان برود و کليان تکامل، اختالفات طبقاتى از ميهنگامى که در جر
اسى ي سۀابد، در آن زمان حکومت عامه جنبيتمرکز در دست اجتماعى از افراد 
معناى خاص کلمه عبارت ه اسى بي سۀقدرت حاکم. خود را از دست خواهد داد

هنگامى که . گري دۀک طبقه براى سرکوب طبقياست از ِاعمال زور متشکل 
اى متحد گردد، و از راه  صورت طبقهه ر بيا بر ضد بورژوازى ناگزيپرولتار

 حاکمه مناسبات ۀعنوان طبقه  حاکمه مبدل کند و بۀش را به طبقيک انقالب، خوي
ن مناسبات يگاه همراه ا ق اعمال جبر ملغى سازد، آنيد را از طريکهن تول

 ٢٩ط وجود طبقاتيز شرايط وجود تضاد طبقاتى را نابود کرده و نيدى شرايتول
ن يک طبقه از بيعنوان ه ادت خود را هم بين حال سيطور کلى و در ع هب
 . برد یم

ش، اجتماعى ي کهن بورژوازى، با طبقات و تناقضات طبقاتۀجاى جامعه ب
 همگان ۀ هر فرد شرط تکامل آزادانۀد که در آن، تکامل آزادانيآ ید مياز افراد پد

 . است

 
                                 

 ۀجاى کلمه  به بعد منتشر شده است ب١٨٧٢عدى آلمانى که از سال  بهاىدر چاپ ــ ٢٨
 .ت.هـ. "اختالف" :نوشته شده است" تضاد"

و نيز شرايط وجود "جاى عبارت ه  ب١٨٧٢ بعد از چاپ آلمانى سال هاىدر چاپ ــ ٢٩
 .ت.هـ. نمايد طور کلى منحل میه طبقات را ب ":نوشته شده است" طور کلىه طبقات ب
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═════ ٣ ═════ 
 

 ستىيو کمون ستىياليات سوسيادب
 
 

Iسم ارتجاعىيالي سوســ 
 
 

 سم فئودالىياليسوس. الف
 

تشان يش مأموريخى خويس بنا به اقتضاء موقع تاري فرانسه و انگلاشراف
 در انقالب. ى بنگارندئها  معاصر بورژوازى هجونامهۀن بود که بر ضد جامعيا

 در فرانسه و در جنبش طرفداران رفرم پارلمانى در ١٨٣٠ه سال يژوئ
 .ند منفور شکست خوردۀديدوران رسه گر از تازه بيبار د کيانگلستان، اشراف 

. ان باشديتوانست در م یاسى نمي جدى سۀک مبارزيگر سخنى از ين پس دياز ا
ز يات ني ادبۀمانده بود، اما در عرصيشان باقيات برايق ادبيتنها راه مبارزه از طر

اشراف . ر ممکن شده بودي غ٣٠د سلطنتي دوران تجدهاىیگر عبارت پردازيد
گر در بند يگر سازند که د هن جلويظاهر چنه ستى بيبا یبراى جلب شفقت، م

خاطر حفظ منافع ه ستند و دادخواست آنان بر ضد بورژوازى فقط بيمنافع خود ن
ساختند که بر ضد  ین دلخوش ميآنان خود را بد. استثمار شده استکارگر  ۀطبق

ش يهاى کماب ىئشگويات سروده و نجواکنان در گوش وى پيد خود هزليَسرَور جد
 . شومى کنند

مى يى، نئمى از آن نوحه سرايسم فئودالى، که نياليسوسب ين ترتيبد
وجود آمد که گاه گاه ه  ب،نده استيد آيمى تهدي گذشته و نۀمى قصيات، نيهزل

دار  حهي قلب بورژوازى را جرمستقيمًاشدارش يانه و نيگو  تلخ و بذلهۀدادنام
صر، خ معايان تارياستعدادى کامل براى درک جر وسته به علت بىيکرد ولى پيم
 . ر خنده آورى داشتيتأث

                                 
نيست بلکه تجديد سلطنت فرانسه ) ١٦٨٩ــ ١٦٦٠(ود تجديد سلطنت انگلستان مقص ــ ٣٠

 .ت.هـ). ١٨٨٨ انگليسى سال ۀ انگلس براى ترجمۀحاشي() ٣٠١٨ــ١٤١٨(است 
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 حرکت دره چون پرچمى ب ا را هميوزگى پرولتارياشراف، چنتاى در
دنبال ه اندازند ولى هر وقت که مردم ب  راهه آوردند تا مردم را از پى خود ب یم

 ۀمى فئودالى را در پشت آنان مشاهده کردند و با قهقهيآنان روان شدند، نشان قد
 . ورى گرفتندبلند خالى از احترامى د

ن ي به اجراء ا٣١ "انگلستان جوان" فرانسه و گروه هاىستيميتيقسمتى از لژ
 . کمدى مشغول شدند

 گرى وي استثمار آنها از نوع دۀويکنند که شي ثابت مهاهنگامى که فئودال
کنند که ين نکته را فراموش مي استثمار بورژوازى بوده است، فقط اۀوير از شيغ

ان رفته است به استثمار يگرى که اکنون از ميکلى ده ال بآنان در اوضاع و احو
ادتشان يکنند که در دوران سيهنگامى که آنها خاطرنشان م. مشغول بودند

 اتفاقًاکنند که ين نکته را فراموش مياى معاصر وجود نداشت ايپرولتار
 . ر نظام اجتماعى آنهاستي ناگزۀبورژوازى معاصر ثمر

ش را کم پنهان ي ارتجاعى انتقادات خوۀ جنبقدر  آنهاعالوه فئوداله ب
ن است که در يشان بر ضد بورژوازى عبارت از هم دارند که اتهام عمده یم

 نظام اجتماعى کهن ۀيابد که کلي یاى نشو و نما م ادت بورژوازى طبقهيدوران س
 . را منفجر خواهد ساخت

اى يلتارکنند که وى پروين جهت نکوهش ميشتر از ايآنها بورژوازى را ب
ه ا را بيطور کلى پرولتاره ن جهت که بيآورد نه از ا یوجود مه انقالبى را ب

 . آورد یوجود م
طبقۀ  اقدامات جابرانه بر ضد ۀياسى، در کلين جهت هنگام عمل سيبه هم

 عبارات ُپر طمطراق ۀند و در زندگى عادى هم با هميجو ی شرکت مکارگر
 وفا و محبت و آزادگى ۀا مبادليو  ٣٢ني زرهاىبيفرصت را براى جمع کردن س

 . ٣٣دهنديبا منافع حاصله از تجارت پشم گوسفند و چغندر و عرق را از دست نم

                                 
.  هستندها بوربونۀک طرفدار استقرار مجدد سلسلال حزب درباريان مهالژيتيميست ــ ٣١

اى از اشراف  شد و شامل آن جرگه تشکيل ١٨٤٢ در حوالى سال "انگلستان جوان"گروه 
. کاران پيوسته بودند انگليسى و رجال سياسى و اديبان انگلستان بود که به محافظه

 .ت.هـ.  اين گروه بودندۀديزرائيلى و توماس کاراليل و غيره نمايندگان برجست
اضافه شده "  زرينهاىسيب ": در دنبال عبارت١٨٨٨ انگليسى سال ۀدر ترجم ــ ٣٢

 .ت.هـ". ريزد ه از درخت صنايع میک"است 
 فالحت پيشه و يونکرها يت مربوط به آلمان است، که در آن اشرافاين مطلب اصوًال ــ ٣٣

عالوه ه  امالک خويش را تحت نظر خود به توسط مباشرين اداره ميکنند و بۀبخش عمد
وتمندتر اشراف ثر.  هستندنيزهاى چغندر قند و عرق سيب زمينى   کارخانهۀصاحبان عمد

           توان تنزل عوايد دانند چگونه می اند، ولى آنان نيز می انگليسى هنوز به اين پايه نرسيده
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داشته است،  یم وسته بازو به بازوى فئودال گام بريش پيطور که کش همان
 . سم فئودالى در حرکت استياليدوش سوسه ز دوش بيشى نيسم کشياليسوس
حى آب و رنگ ي مسۀ مرتاضانۀويست که به شيتر ن ن آسانيز از ايچ چيه
ى ئت خصوصى و زناشويز به ضد مالکيت نيحيمگر مس. ستى داده شودياليسوس

جاى آنها نکوکارى و مسکنت، زندگى مجرد ه کار نکرده است؟ مگر بيو دولت پ
سم ياليسا را موعظه ننموده است؟ سوسيت و کليو خوار داشتن نفس، رهبان

ت ي بر خشم و غضب اشرافهاشي آب متبرکى است که کشۀحى تنها به مثابيمس
 . پاشند یم

 
 
 سم خرده بورژوازىياليسوس. ب
 

دست بورژوازى سرنگون شده ه ست که بياى ن گانه طبقهيت فئودال ياشراف
ده و خود راه يتر گرد  مي معاصر بورژوازى وخۀط گذرانش در جامعيو شرا

نان و صنف دهقانان ينشصنف قرون وسطائى شهر. زوال را طى کرده است
ى که از لحاظ صنعتى ئدر کشورها. اند خرده پا اسالف بورژوازى معاصر بوده

ابنده ين طبقه تاکنون هم در کنار بورژوازى رشد يند، ااافتهيو تجارتى کمتر رشد 
 . دهديزندگى جامد خود را ادامه م

 افته و بسط گرفته است خردهيت معاصر رشد يى که مدنئدر آن کشورها
 ۀعنوان بخش مکمل جامعه  و بــوجود آمده است ه دى بيبورژوازى جد

ن خرده بورژوازى يا. کنديوجود آمدن خود را طى مه ر بي سدائمًابورژوازى 
 افراد متعلق به هوستيولى رقابت، پ. ا و بورژوازى در نوسان استين پرولتاريب
ن يشروع به درک اگر يراند و آنان ديا ميداخل صفوف پرولتاره ن طبقه را بيا

عنوان بخش مستقل ه ع بزرگ بيکنند که آن لحظه، که بر اثر رشد صناينکته م
ک است و جاى آنها را در تجارت و يان بروند، نزديکلى از مه  معاصر بۀجامع

 . ر خواهند گرفتيصنعت و زراعت، بازرسان و مستخدمان اج
 ۀيمى از کليز نش ايمراتب به ى مانند فرانسه، که دهقانان بئدر کشورها
ه يا را عليسندگانى که جانب پرولتاريش نويدايدهند، پيل مينفوس را تشک

 هاىاسيش نسبت به نظام بورژوازى مقيبورژوازى گرفته و در انتقادات خو
بردند و حزب کارگر را از  یکار مه خرده بورژوازى و خرده دهقانى را ب

ب بود ين ترتيبد. ى بودعي امرى طب،نمودند ینظرگاه خرده بورژوازى درک م
                                                                                                      

      سهامى کم و بيش هاىحاصله از زمين را، با گذاردن نام خود در اختيار مؤسسين شرکت
 ).١٨٨٨ انگليسى سال ۀحاشيه انگلس به ترجم(. مشکوک، جبران کرد
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سموندى نه تنها در فرانسه بلکه در يس. د آمديسم خرده بورژوا پدياليکه سوس
 . ن نوع قرار داردياتى از ايز بر رأس ادبيانگلستان ن

رتى فراوان توانسته است تضادهاى ينى و بصيزبيسم با تيالين سوسيا
 ۀنى سالوساند و ثناخوايدى معاصر را درک نماي در مناسبات تولهموجود
م کار، تمرکز ينى و تقسيد ماشيون را فاش کند و اثرات مخرب تولياقتصاد
ر خرده بورژوا و ي، زوال ناگزهاد، بحرانيت ارضى، اضافه توليه و مالکيسرما

ع ثروت، يد، عدم تناسب فاحش توزيا، هرج و مرج توليدهقان، فقر پرولتار
نسوخ شدن آداب و رسوم گر، ميد کي با ها خانمانسوز صنعتى ملتهاىجنگ

رى ي انکارناپذۀويم را با شي قدهاىتيسابق و مناسبات کهن خانوادگى و مل
 . مبرهن سازد

سم سعى دارد با وسائل کهن يالين سوسيولى از نظر مضمون مثبت خود، ا
گر ي کهن را بار دۀت و جامعيمى مالکيد و مبادله و به همراه آن مناسبات قديتول
د و مبادله را از راه جبر و زور بار يکه وسائل معاصر تول نا آيد و ياء نماياح
د ين وسائل تولي اۀليوسه  بتى که قبًاليگر در چهارچوب مناسبات کهن مالکيد

ن يدر هر دو حالت ا.  بگنجاند،ستى هم منفجر شوديبا یمنفجر شده و ناچار م
 . لىين حال، هم ارتجاعى است و هم تخيسم، در عياليسوس

ع و روابط يسم آن است که سازمان صنفى در صنايالين سوسي ان کالميآخر
 . ارکال در کشاورزى مستقر گردديپاتر
  ٣٤دياى مبدل گرد قت در رشد و تکامل آتى خود به لند لند مرعوبانهين طريا
 
 

 "قىيحق"سم ياليا سوسيسم آلمانى ياليسوس. ج
 
ازى حاکم ستى فرانسه، که تحت فشار بورژويستى و کمونياليات سوسيادب

ت بود، زمانى به آلمان ين حاکمي آمده و مظهر ادبى مبارزه بر ضد اوجود هب
 خود را بر ضد استبداد فئودالى ۀانتقال داده شد که در آنجا بورژوازى تازه مبارز

 . شروع نموده بود
با در آلمان با حرص و ي و دوستداران جمالت زهالسوفيمه في و نهالسوفيف

 ات چنگ زدند و فقط فراموش کردند که همراه با انتقالين ادبيولع تمام در دامن ا

                                 
در رشد و تکامل آتى به لند لند "جاى عبارت ه  ب١٨٨٨نگليسى سال در چاپ ا ــ ٣٤

سرانجام، هنگامى که حقايق سرسخت  ":نوشته شده است" اى مبدل گرديد مرعوبانه
 اين خود فريبى را زائل ساخت، اين شکل سوسياليسم به ۀ آثار تخدير کنندۀتاريخى کلي

 .ت.هـ". بارى مبدل گرديد لند فالکت لند
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اتى کشور فرانسه به آلمان منتقل نشده يط حيها از فرانسه به آلمان، شرا ن نوشتهيا
 خود ۀت عملى بالواسطيات فرانسوى اهميدر اوضاع و احوال آلمان، ادب. است

ات ين ادبيا. تخود گرفه  ادبى را بصرفًاان يک جري ۀرا از دست داد و منظر
و  ٣٥ واقعىۀک جامعي ۀباالن دربار  البافى فارغيه به خيزى شبيستى فقط چيبا یم

ن ي نخستهاىن سان خواستيبد. دينظر آه ت انسانى بيافتن ماهي تحقق ۀدربار
عقل  "هاى آلمانى قرن هجدهم تنها به معناى خواستۀانقالب فرانسه براى فالسف

 بورژوازى انقالبى فرانسه هم در نظر ۀرادطور کلى بود و ابراز اه ب" عملى
 بشرى را واقعًا ۀهى و اراد ثيح  محض، اراده منۀن اراديآنها مفهوم قوان

 . داشت
ن فرانسوى را يهاى نو دهين شد که اين آلمانى منحصر به ايتمام کار مصّنف

هاى  دهيتر ا  حيا به عبارت صحيش سازگار سازند و يبا وجدان فلسفى کهن خو
 . رنديوى را از نظرگاه فلسفى خود فراگفرانس
گانه را ي زبان بمعموًالن عمل فراگرفتن به همان شکلى انجام گرفت که يا
 . ق ترجمهيعنى از طريرند، يگيفرام

ک بت ي که بر آن آثار کالسئیهاسينو  م، راهبان بر دستيدان یکه م چنان
ک را ي کاتولنيمعناى مقدس  پرستان باستان نوشته شده بود، شرح حال بى

ن رفتار ينى فرانسه درست عکس ايات ضد دين آلمانى با ادبيمصّنف. نگاشتند یم
 مثًال. ل فلسفى خود را در َظهر متن فرانسه نوشتندين معنى که اباطيرا کردند بد

ت ياز خود جدا شدن ماه: "ل انتقاد فرانسوى از مناسبات پولى نوشتنديدر ذ
 کل ۀالغاء سلط: "از دولت بورژوازى نوشتندل انتقاد فرانسوى يو در ذ" بشرى
 . و الخ" دىيتجر

نام ه  فرانسوى را بهاىیل تئوري فلسفى ذهاىین عمل گنجاندن لفاظيآنان ا
اد فلسفى يبن"، "سمياليدانش آلمانى سوس"، "قىيسم حقياليسوس"، " عملۀفلسف"

 . د کردنديره تعميو غ" سمياليسوس
ت واقعى يکلى ماهه ستى فرانسوى بي کمونــستى ياليات سوسيب ادبين ترتيبد

گر مظهر ي دهاات در دست آلمانين ادبيى که ائو از آنجا. خود را از دست داد
کطرفه ي" مطمئن بودند که مافوق هاگر نبود، آلماني دۀ طبقۀياى عل  طبقهۀمبارز

ازمندى به يقى از ني حقهاىیازمنديجاى نه اند و ب قرار گرفته" بودن فرانسوى
طور کلى ه  بهات بشرى و انسانيا از منافع ماهيجاى منافع پرولتاره  و بقتيحق
ست يالواقع موجود ن  فىست و اصوًالياى ن چ طبقهيعنى انسانى که متعلق به هي

                                 
 ۀدربار" به بعد شروع ميشود عبارت ١٨٧٢ که از طبع آلمانى سال ئیهاچاپدر  ــ ٣٥

 .ت.هـ. نيست"  واقعىۀيک جامع
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آلود پندارهاى فلسفى متصور است، دفاع  بلکه تنها هستى او در آسمان مه
 . ندينما یم

 ک مآب و چرند خود را آنيست اسکوالهاىنيسم آلمانى، که تمريالين سوسيا
کرد و با جار و جنجال بازار گرمى يقدر به شکل جدى و ُپر حرارت تلقى م

 .  خود را از دست دادۀانيت عاِلم نماينمود، اندک اندک معصوم یم
 هاخصوص بورژوازى پروس بر ضد فئوداله  بورژوازى آلمان، بۀمبارز

 . گشت یتر م  لى، همواره جدىبرايگر جنبش ليعبارت ده ا بيو سلطنت مطلقه و 
فرصتى مطلوب به چنگ آمد تا " قىيحق"سم يالين سان براى سوسيبد
اسى قرار دهد و بر حسب سنت يستى را در مقابل جنبش سيالي سوسهاىخواست

سم، دولت انتخابى، رقابت بورژوازى، آزادى مطبوعات يبراليموجود به ل
ورژوازى لعنت بفرستد و بورژوازى، حقوق بورژوازى، آزادى و مساوات ب

چ طرفى ين جنبش بورژوازى هي مردم را موعظه کند که آنان از اۀتود
. ز خود را از دست بدهنديبرنخواهند بست، بلکه بر عکس در خطرند که همه چ

کرد که انتقاد فرانسوى، که وى  یسم آلمانى در موقع الزم فراموش مياليسوس
 معاصر ۀاز فرض وجود جامعروح آن بود، ناشى   د بىيانعکاس و تقل

عنى ناشى ياسى متناسب با آن، ياتى مادى و ساختمان سيط حيبورژوازى و شرا
ه دست آوردن آنها به  آن مقدماتى بود که تازه در آلمان سخن از بۀياز فرض کل

 . ان آمدهيم
ن آنان مانند ي استبدادى آلمان و ملتزمهاىسم براى حکومتيالين سوسيا
ه ، بهان حکومتيوانى ايونکرهاى جاهل و ُعّمال ديمدارس و اء يشان و اوليکش
 . د کننده و معترض بودي مترسک مساعدى بر ضد بورژوازى تهدۀمنزل
هاى تفنگ  هاى سوزان و گلوله انهيبخش تاز  تيسم ُمکّمل تسليالين سوسيا

 کارگران آلمانى را سرکوب هاىاميکمک آنها قه  بهان حکومتيبود که هم
 . کردنديم

اى براى  در دست دولت بدل به حربه" قىيحق"سم ياليق سوسين طريگر بدا
 هم مظهر منافع مستقيمًان حال يگشت، در ع یمبارزه بر ضد بورژوازى م

بات يقى اجتماعى ترتي حقۀيپا. آلمانى بود ٣٦نظران  عنى منافع کوتهيارتجاعى 
زدهم است و  قرن شانۀى است که بازماندئ خرده بورژواۀ طبق،موجود در آلمان

 . خود گرفته استه اى ب  تازه به تازههاىوسته شکلياز آن زمان تاکنون پ

                                 
جاى ه ب" حقيقى" در بخش مربوط به سوسياليسم ١٨٨٨در چاپ انگليسى سال  ــ ٣٦

فيليستيورهاى "نوشته شده است " نظر آلمانى  کوته"و " نظران آلمانى کوته ":اصطالحات
 .ت.هـ". يليستيور خرده بورژواى آلمانىف"و " آلمانى
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. بات موجوده در آلمان استين خرده بورژوازى در حکم حفظ ترتيحفظ ا
 صنعتى و ۀن خرده بورژوازى با رعب تمام در انتظار آن است که سلطيا
ى بر اثر رشد ه و از طرفي تمرکز سرماۀليوسه اسى بورژوازى از طرفى بيس

ن ينظر وى چنه ب. اورديبار به ش نابودى و اضمحالل بياى انقالبى برايپرولتار
لذا . ر بزنديک تين هر دو نشان را با يتواند ايم" قىيحق"سم ياليد که سوسيرسيم

 . افتي یرى اشاعه ميگ  مارى همهيمانند ب
 نگار  خوش نقش وهاىالت بافته و با گلين جامه که از تارعنکبوت تخيا

 ۀن جاميافته و با سرشک تأثرات مفرط شستشو داده شده بود، اين ييفصاحت تز
ناقابل " دانيق جاويحقا" آن مشتى ۀ آلمانى در لفافهاىستياليعارفانه که سوس
ن جماعت يان اياند تنها بر فروش کاالى آنان در م ساخته یخود را نهان م

 . افزود یم
 اوست ۀعهده برد که بيش پى ميش از پي ب خودۀنوبه ز بيسم آلمانى نياليسوس

 . نظران باشد  ن کوتهي مطنطن اۀنديکه نما
نظر آلمانى   ک ملت نمونه و کوتهيعنوان ه سم ملت آلمان را بيالين سوسيا

ش معناى يها ک از دنائتيداشت و براى هر ياى براى بشر اعالم م را مانند نمونه
چه که  عکس آنه ى آن را درست بعنيشد، يستى عالى و باطنى قائل مياليسوس

 بر مًايى رساند که مستقئجاه ر بيگيطرز په ان کار را بيو پا. ساختيبود بدل م
 برخاست و اعالم داشت که خود وى هاستيکمون" خشن و مخرب"ضد روش 
.  طبقاتى قرار داردۀش مافوق هرگونه مبارزيغرضى با عظمت خو در عالم بى

فات ياصطالح تأله عنوان به چه که در آلمان ب جز چند استثناء معدود، آنه ب
آور مربوط  زارىيد و بيات پلين ادبيان دارد، به ايستى جريستى و کمونياليسوس
  ٣٧.است

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 اين مسلک فاسد را از ميان برد و هوس سوداگرى با ١٨٤٨توفان انقالبى سال  ــ ٣٧

 کالسيک اين مسلک آقاى ۀ عمده و نمونۀنمايند. سوسياليسم را از سر پيروانش بيرون کرد
 ).١٨٩٠حاشيه انگلس به چاپ آلمانى سال (. کارل گرون است
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II-ىئا بورژوايسم محافظه کار يالي سوس 
 
 
 

ل است دردهاى اجتماعى را درمان کند تا بقاء يقسمتى از بورژوازى ما
 . دي نماني بورژوازى را تأمۀجامع

ان ي، بانطبقۀ کارگرن يدوستان، مصلح پروران، انسان ون، نوعياقتصاد
 مجامع منع نيوانات، مؤسسيت از حي حماهاىه، اعضاى انجمنيري خهاىتيجمع

ن دسته تعلق ي قماش، به ا همهپا از همه رنگ و  مسکرات و اصالح طلبان خرده
 تمام و کمالى در هاىستميصورت سه سم بورژوا حتى بيالين سوسيا. دارند

 . آمد یم
 . ميکن ی را ذکر مپروُدنف يتأل" فلسفه فقر"عنوان مثال کتاب ه ب

 معاصر را حفظ ۀات جامعيط حيخواهند شرا ی بورژوا مهاىستياليسوس
آنها . شودير از آن ناشى ميکنند ولى بدون مبارزات و مخاطراتى که ناگز

عناصرى که آن را انقالبى  موجود را حفظ کنند ولى بدون ۀخواهند جامع یم
ا يآنها بورژوازى را بدون پرولتار. پاشد یاش را از هم م رازهيکرده و ش

ن عوالم ي بهترطبيعتًابورژوازى عاَلمى را که در آن حکمرواست، . خواهند یم
ستم يک سيصورت ه ت بخش را بين پندار تسليسم بورژوا اياليسوس. پندارد یم

ا يسم از پرولتاريالين سوسيهنگامى که ا. آورد یاى در م کاره مهيا نيتمام و 
د وى گام گذارد، يالمقدس جد تيد و در بيستم او را عملى نمايکند که سيدعوت م

چنان باقى بماند   کنونى همۀا در جامعيدر واقع توقع وى فقط آنست که پرولتار
 . دور افکنده ن جامعه بي اۀز خود را درباريآم نهيهاى ک شهيولى اند
شتر يک و منظم ولى بيستماتيسم، که کمتر سيالين سوسي دومى از انوع

اتى ي نسبت به هر جنبش انقالبى نظرطبقۀ کارگرد تا در يکوش یعملى است، م
ا بهمان اصالحات ي فالن و طبقۀ کارگرد که براى ين کند و اثبات نمايمنفى تلق

د يتصادى مفط مادى و مناسبات اقير شراييست بلکه تنها تغياسى سودمند نيس
چ وجه الغاء يط مادى به هير شراييسم از تغيالين سوسيو اما مقصود ا. است

  عملى شدنى است،،ق انقالبيدى بورژوازى، که تنها از طريمناسبات تول
. دى موجود استيباشد، بلکه مقصد اصالحات ادارى بر اساس مناسبات تول ینم

کند و  یرى وارد نمييچ تغيه و کار مزدورى هين سرمايجه، در روابط بيدر نت
تر کردن   ادت بورژوازى و سادهين حاالت، جز کاستن از مصارف سيدر بهتر

 . دهديگرى صورت نميامور اقتصادى دولت بورژوازى عمل د
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شود که ي خود جلوگر مۀ برازندۀسم بورژوازى تنها زمانى با چهرياليسوس
؛ طبقۀ کارگرود سه ب! آزادى بازرگانى. به وجهى از سخنورى مبدل گردد

. ..طبقۀ کارگرسود ه ب!  انفرادىهاى؛ زندانطبقۀ کارگرسود ه ب! ت گمرکىيحما
 . سم بورژوازىيالين و تنها سخن جدى سوسين است آخري اــ

ست که بورژوا  ان ادعايسم بورژوازى درست منحصر به اياليسوس
 . طبقۀ کارگرسود ه بورژواست، ب

 
 
 
 

III-لىيتخــ تقادىسم انيسم و کمونيالي سوس 
 
 
 

 ترجمان ،ر زمان کنونىي کبهاى انقالبۀياتى که در کلينجا از آن ادبيما در ا
هاى بابف و  نوشته(م يآور یان نميمه ا بوده است، سخن بي پرولتارهاىخواست

 ). رهيغ
م منافع خاص طبقاتى خود يا براى اجراى مستقي پرولتارىهان کوششياول

ر، بر اثر ي فئودال، ناگزۀان سرنگونى جامعجان عمومى، در دوريدر دوران ه
ش، که يئط مادى رهاي فقدان شراۀجين در نتيچن ا و هميعدم رشد خود پرولتار

ات يادب. ديگرد یتنها محصول عصر بورژوازى است، با شکست مواجه م
ر از لحاظ يد شد، ناگزيا پدين پرولتاري نخستهاىن جنبشيانقالبى که همراه ا

ت عمومى، و مساوات ناهموارى را يک رهبانيرا ي زمضمون ارتجاعى است
 . کنديموعظه م
مون، يس ستم سنيعنى سيستى، يستى و کمونيالي اصلى سوسهاىستميس
د به بخش يرجوع کن(ه که وصف آن گذشت، يره در دوران اولياوئن و غآه، يفور

ا و بورژوازى ين پرولتاريعنى زمانى که مبارزه بي") ايبورژوازى و پرولتار"
 . ديآ یوجود مه افته بود، بيرشد ن

ر عناصر ين تأثيچن  تضاد طبقاتى و همهاستمين سين ايراست است، مخترع
ا يکنند، ولى براى خود پرولتار ی حاکمه را مشاهده مۀمخرب درون خود جامع

 . ستندياسى خاصى قائل نيگونه جنبش س چيخى، هيت مستقل تاريگونه فعال چيه
ع در حرکت است، لذا يپاى رشد صناه طبقاتى پا بى که رشد تضاد ئاز آنجا

ند و در يآ یا بر نميط مادى نجات پرولتاريافت شراي درۀآنها هنوز از عهد



 
 

٦٤

ن ين اجتماعى هستند که بتواند ايچنان قوان چنان علم اجتماعى و آن جستجوى آن
 . وجود آورده ط را بيشرا

ط يها و جاى شرات اختراعى شخص آنيد فعاليت اجتماعى را بايجاى فعال
ه ا بيجى پرولتاريشرفت تدريلى آنها، و جاى پيط تخيد شرايخى نجات را بايتار

در نظر . ردي من درآوردى آنها بگۀد تشکل جامعه طبق نسخيصورت طبقه را با
هاى  غ و اجراى عملى نقشهي تمام جهان عبارت است از تبلۀنديخ آيآنها تار

 . اجتماعى آنان
طور عمده ه هاى خودشان، ب کنند که در نقشه یف مراست است آنها اعترا

ا تنها يپرولتار. کنندين طبقات مدافعه ميعنوان دردمندتره ، بطبقۀ کارگراز منافع 
 . ن طبقات است براى آنها وجود دارديتر ن نقطه نظر که دردمندياز ا

ن ين وضع زندگانى خود ايچن  طبقاتى و همۀولى شکل نارس مبارز
کشاند که خود را برتر از تضاد طبقاتى تصور  ی را به آنجا ماشخاص کار آنها

 اعضاى جامعه، و حتى روزگار کسانى را که ۀخواهند وضع هم یآنها م. کنند
 اجتماع ۀن جهت آنها هميبه هم. نديبرند، اصالح نمايسر مه ط بين شرايدر بهتر

اطب شترى مخي حاکمه را با رجحان بۀرا بدون تفاوت و اختالف و حتى طبق
ق ي پى برده شود تا تصدايشانستم يبه نظر آنها کافى است که به س. دهنديقرار م

 .  ممکنه استۀن جامعين نقشه براى بهتريستم بهترين سيشود که ا
ند و ينما یژه انقالبى را طرد ميوه اسى و بين جهت آنان هر اقدام سيبه هم

ه  و در کوششند تا بابنديز به هدف خود دست يآم ق مسالمتيبر آنند که از طر
جه، و به زور مثال و نمونه راه را براى ينت  کوچک و البته بىهاىشيکمک آزما

نده زمانى ي آۀالى از جامعين وصف خيا. ش هموار کننديد خويل اجتماعى جديانج
ن ياى است و به هم افتهيار رشد نيا هنوز در وضع بسيشود که پرولتاريدار ميپد

ن وصف يا. گردانديالى در نظر مجسم ميشکلى خه جهت هنوز اوضاع خود را ب
ات براى اصالح عمومى جامعه ين شور و شوق انباشته از حدسيناشى از اول

 . است
. ز وجود دارديستى عناصر انتقادى نيستى و کمونيالين آثار سوسيولى در ا

زان ين جهت، به ميبرد و به همي مبادى جامعه موجود حمله مۀن آثار به هميا
. دست داده استه ر افکار کارگران بي مواد و مصالح گرانبها براى تنوفراوان

ن شهر و يان بردن تضاد بي از ممثًالنده، ي آۀ جامعۀاستنتاجات مثبت آنها دربار
ده، الغاء خانواده و سودهاى خصوصى و کار مزدورى، اعالم هماهنگى 

ن اصول، تنها ي اۀ هم ــدي ساده دستگاه تولۀک اداريل حکومت به ياجتماعى و تبد
ضرورت رفع تضاد طبقاتى را، که تازه شروع به بسط کرده و فقط با ابهام و 

ن ين جهت هم ايبه هم. کنديان مياش در نظر آنها روشن بود، ب هيشکلى اول بى
 . لى استيکلى تخه  بۀاصول هنوز داراى جنب
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خى نسبت يلى با تکامل تاريسم انتقادى تخيسم و کمونياليت سوسياهم
 هاىابد و شکلي ی طبقاتى بسط مۀبه همان نسبت که مبارز. معکوس دارد

ن يلى براى قرار گرفتن مافوق اين کوشش تخيرد، ايگيخود مه ترى ب مشخص
ت عملى ين مبارزات هر گونه اهميلى نسبت به اين روش منفى تخيمبارزات و ا

ن ين اين جهت اگر هم مؤسسيبه ا. دهديک خود را از دست ميت تئوريو صالح
صورت ِفَرقى ه وسته بيروانشان پياند، پ  از بسى جهات انقالبى بودههاستميس

ا، به نظرات يخى پرولتاريآنان بدون توجه به تکامل تار. نديآ یارتجاعى در م
رانه در تالشند يگين جهت پيبه هم. اند دهي آموزگارانشان سخت و محکم چسبۀکهن
آنها، هنوز در . و تناقضات را آشتى بدهند طبقاتى را ُکند ساخته ۀگر مبارزيبار د

، پندارهاى اجتماعى خود را عملى هاشيق آزماين آرزو هستند که از طريا
هاى داخلى  وجود آورند و ُکُلنىه اى ب جداگانه ٣٨سازند و فاالنسترهاى

")Home - colonies ("چاپ بغلى ــ ٣٩ کوچکهاىیکاريند و اياحداث نما 
 آسمانى ناچارند به هاىن کاخيجاد تمام ايند و براى اب دهي ترتــد يم جدياورشل

 ۀج به درجيتدره نان بيا. ندي پول بورژواها مراجعه نماۀسيپرور و ک  قلوب نوع
کنند و يا محافظه کار، که ذکر آن گذشت تنزل مي ارتجاعى و هاىستياليسوس

ى آسازالى به قدرت معجيتر و اعتقادى خ  ک فضل فروشى منظميتنها از لحاظ 
 . زنديدانش اجتماعى خود، از آنها متما

اسى ي سهاى جنبشۀيتر عل ن جهت است که آنها با شدتى هر چه تماميبه هم
د يل جدياعتقادى کورکورانه به انج  بىۀجيشان فقط نتي اۀديکارگران، که به عق

 . کننديام مياست، ق
ر آنجا ب، ديه در فرانسه به ترتيروان فورياوئن در انگلستان و پآروان يپ
  ٤٠.امندي در حال قهاستي رفرمۀينجا علي و در اهاستي چارتۀيعل

 
 

                                 
 ايکارى نامى ؛هاى سوسياليستى بر طبق طرح فوريه نستر عبارت بود از کلنى فاال ــ ٣٨

. بود که کابه به کشور خيالى خود و بعدها به کلنى کمونيستى خود در آمريکا داده بود
 ).١٨٨٨ انگليسى منتشره در سال ۀحاشيه انگلس به ترجم(

 ۀهاى نمون ن به جامعهاوئآنامى است که ) هاى داخل کشور کلنى (Home-colonies  ــ ٣٩
.  اجتماعى بود که فوريه طرح ريزى ميکردهاىفاالنستر نام کاخ. کمونيستى خود داده بود
 .پندارى بود که کابه سازمان کمونيستى آن را توصيف ميکندــ ايکارى نام کشور تخيلى

 ).١٨٩٠حاشيه انگلس به طبع آلمانى سال (
سوسيال "، ارگان حزب ")اصالح (""La Réforme" ۀ اشاره به طرفداران روزنام ــ٤٠

 .ت.هـ. آلمان" دمکرات
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═════ ٤ ═════ 
 

 با  هاستيمناسبات کمون
 ونيسياپوز احزاب مختلف

 
 
 

 با آن احزاب هاستيچه که در بخش دوم گفته شد، مناسبات کمون  آنربنا ب
طرفداران  در انگلستان و هاستيعنى چارتيگر وجود دارند يکارگرى که اکنون د

 . کاى شمالى، روشن استياصالحات ارضى در آمر
 طبقۀ کارگر و منافع هان هدفيتر کيدن به نزدي براى رسهاستيکمون
ز ي نهضت نۀنديان جنبش کنونى از آين حال در جريکنند ولى در ع یمبارزه م
کاران و  ، در مبارزه با محافظههاستيدر فرانسه کمون. ندينما یمدافعه م

که از  اند، بدون آن دهيگرو ٤١ست دمکراتياليکال به حزب سوسيادبورژوازى ر
حفظ حق انتقاد نسبت به جمالت و توهماتى که از زمان انقالب سنت شده است، 

 . صرفنظر کنند
کنند ولى از نظر دور  یت مي حماهاکالي از رادهاستيس کمونيدر سوئ

سمتى شامل ل شده است که قين حزب از عناصر متضاد تشکيدارند که ا ینم
گر شامل بورژواهاى ي دمکرات به سبک فرانسه و قسمت دهاىستياليسوس
 . کال استيراد

 از حزبى که انقالب ارضى را شرط نجات هاستي، کمونهایان لهستانيدر م
ام کراکوى را برپا کرده ي ق١٨٤٦عنى همان حزبى که در سال يداند،  یملت م

 . ندينما یبانى مياست، پشت
                                 

رلن و در ادبيات لوئى بالن و در ــ موقع معرف اين حزب در پارلمان لدرو  آن  ــ٤١
معنى نام سوسياليست دمکرات اين بود .  بود"La Réforme" ۀمطبوعات روزانه، روزنام

اضعين اين نام، کم و بيش رنگ که قسمتى از حزب دمکرات و يا جمهوريخواه، مانند و
  ).١٨٨٨حاشيه انگلس به ترجمه انگليسى منتشره سال (. سوسياليستى داشته است

ناميد از لحاظ سياسى تحت رهبرى  حزبى که خود را در فرانسه سوسياليست دمکرات می
رلن و از لحاظ ادبى تحت سرپرستى لوئى بالن بود؛ لذا اين حزب با سوسيال ــ لدرو

حاشيه انگلس به طبع آلمانى سال (.  امروزى زمين تا آسمان تفاوت داشته استدمکراسى
١٨٩٠.( 
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ست، تا زمانى که بورژوازى روش انقالبى دارد، يکموندر آلمان حزب 
ن فئودال و خرده بورژوازى يهمراه بورژوازى بر ضد سلطنت مستبده و مالک

 . دارد یارتجاعى گام برم
المقدور،  ست که حتىين غافل نياى هم از ا ست حتى لحظهيولى حزب کمون

گاهى ا، شعور و آين بورژوازى و پرولتاري بۀدر مورد تضاد خصمان
جاد کند تا کارگران آلمانى بتوانند بالفاصله از آن يترى در کارگران ا روشن
بار آورد مانند ه ستى بيادت بورژوازى باياسى که سيط اجتماعى و سيشرا
 پس از برانداختن طبقات ارتجاعى اى بر ضد خود او استفاده کنند و فورًا حربه

 . ندي نمادر آلمان، مبارزه بر ضد خود بورژوازى را شروع
را آلمان در يدارند ز ی توجه اساسى خود را به آلمان معطوف مهاستيکمون

ت يمدن يکط ين تحول را در شرايک انقالب بورژوازى قرار دارد و ايآستان 
ترى   افتهياى به مراتب رشد يک پرولتاريتر و   طور کلى مترقىه ى بئاروپا

لذا انقالب . م انجام خواهد داد قرن هجدهۀنسبت به انگلستان قرن هفدهم و فرانس
ى ئايک انقالب پرولتاري ۀدرآمد بالواسط  شيتواند فقط پ یبورژوازى آلمان م

 . باشد
 همه جا از هر جنبش انقالبى بر ضد نظام اجتماعى و هاستيخالصه کمون

 . کنند یبانى مياسى موجود، پشتيس
ن ي وابستگى به ات را، بدوني مربوط به مالکۀلئ مسهان جنبشيآنها در تمام ا

 اساسى جنبش ۀلئعنوان مسه خود گرفته باشد، به افته بيش رشد يا بيکه شکلى کم 
 . کننديتلقى م

ب ال به اتحاد و توافق احزي همه جا براى نهاستيسرانجام، کمون
 . کوشند ی کشورها مۀک هميدمکرات

آنها . ش را پنهان سازنديات خوي عار دارند که مقاصد و نظرهاستيکمون
 نظام اجتماعى ۀق واژگون ساختن هميکنند که تنها از طر یآشکارا اعالم م

بگذار طبقات حاکمه . سر استيشان ميهاموجود، از راه جبر، وصول به هدف
زى جز يان چين ميپرولتارها در ا. ستى بر خود بلرزنديدر مقابل انقالب کمون

 . ند آورددست خواهه ولى جهانى را ب. دهند یر خود را از دست نميزنج
 
 
 

 !ديپرولتارهاى جهان متحد شو
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