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 ١٨٧٢پيشگفتاری بر چاپ آلمانی سال 
، مجمعی بين الملل:ی از ک:ارگران، ک:ه طبع:ًا در زم:ان خ:ود ب:دليل          )٢(انجمن کمونيست 

ش::رايط موج::ود، تنه::ا م::ی توانس::ت مجمع::ی مخف::ی باش::د، در کنگ::ره ای ک::ه در ن::وامبر  

 در لن::دن برگ::زار ک::رد، ب::ه امض::اء کنن::دگان زي::ر مأموري::ت داد ک::ه برنام::ه ی        ١٨٤٧

چن:ين ش:د ک:ه نس:خه ی     . ظری و عملی حزب را برای چ:اپ ط:رح ري:زی کنن:د         تفصيلی ن 

 زي:ر بوج:ود آم:د؛ دس:تنويس بياني:ه ب:ه لن:دن فرس:تاده ش:د و چن:د هفت:ه                بيانيه ی اصلی  

 ک:ه نخس:ت ب:ه زب:ان آلم:انی انتش:ار             بياني:ه اي:ن   .  منتشر گردي:د   )٣(پيش از انقالب فوريه   

ان، و آمريک::ا، در هم::ان زب::ان  ياف::ت، دس::تکم دوازده چ::اپ مختل::ف در آلم::ان، انگلس::ت  

 در نش:ريه ی  ١٨٥٠در زبان انگليسی، نخس:تين ب:ار در س:ال          . آلمانی بخود ديده است   

 ١٨٧١، و در سال ∗ در لندن، به ترجمه ی خانم هلن مکفرلين)٤(جمهوری خواه سرخ

م:تن فرانس:وی آن نخس:ت در       . دستکم در سه ترجمه ی مختلف، در آمريکا منتشر ش:د          

     ، چ:::اپ ش:::د، و اخي:::رًا ني:::ز در)٥(١٨٤٨انی پ:::يش از قي:::ام ژوئ:::ن پ:::اريس، ان:::دک زم:::

ترجم::ه ی جدي::دی در دس::ت . ، چ::اپ نيوي::ورک انتش::ار ياف::ت)٦(سوسياليس::تنش::ريه ی 

م::تن لهس::تانی آن، در لن::دن، کوت::اه زم::انی پ::س از چ::اپ اول م::تن آلم::انی،  . تهي::ه اس::ت

ن:دکی پ:س از   ا. ترجمه ی روس:ی آن در ژن:و در ده:ه ی شص:ت منتش:ر ش:د       . منتشر شد 

  . بزبان دانمارکی نيز ترجمه گرديد بيانيهنخستين چاپ،

شرايط امور هر اندازه هم که در طول بيس:ت و پ:نج س:ال گذش:ته تغيي:ر يافت:ه باش:د،                 

هم، ام:روز همانق:در ص:حت دارد ک:ه کماک:ان داش:ته       ی ، روبيانيهاصول کلی مندرج در     

ک:اربرد عمل:ی اص:ول    . ح داش:ت شايد اينجا و آنجای بياني:ه ني:از ب:ه ح:ک و اص:ال        . است

ها بستگی به  می گويد، در همه جا و در همه زمان بيانيه ، به همانگونه که خودبيانيه

ش::رايط ت::اريخی موج::ود در آن زم::ان خ::اص دارد، و ب::ه هم::ين دلي::ل در م::ورد اق::دامات  

ام:روز  . انقالب پيشنهاد شده در پايان بخش دوم هيچگونه تأکيدی ويژه نمی توان ک:رد      
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ب:ا در نظ:ر گ:رفتن    .  آن بخش را از لحاظ های بسيار بصورتی ديگر تحري:ر ک:رد     می شد 

قدمهای عظيم صنعت جديد در بيست و پنج سال گذشته، و توأم با آن، بسط و گسترش  

س::ازمان حزب::ی طبق::ه ی ک::ارگر، ب::ا در نظ::ر گ::رفتن تجرب::ه ی عمل::ی حاص::له از، اوًال       

  ک:ه در آن پرولتاري:ا ق:درت سياس:ی را       )٧(انقالب فوريه، و از آن ب:االتر کم:ون پ:اريس          

برای نخستين بار و به مدت دو ماه بدست گرفت، اي:ن برنام:ه در بع:ض جزئي:ات کهن:ه            

طبق::ه : "کم::ون عل:ی الخص::وص ي::ک چي:ز را ب::ه ثب::وت رس:اند و آن اينک::ه   . ش:ده اس::ت 

کارگر نمی تواند بس:ادگ دس:تگاه دولت:ی آم:اده را ب:ه چن:گ آورده، از آن ب:رای تحق:ق                    

؛ خطابه  ش:ورای  داخل در فرانسه  جنگرجوع کنيد به    ". ( خود استفاده کند   های هدف

 ک:ه در آن  ١٥، ص:فحه ی     ١٨٧١عمومی مجمع ب:ين الملل:ی ک:ارگران، لن:دن، ت:روالو،             

عالوه بر اين، بديهی است ک:ه نق:د ادبي:ات       ). اين نکته با توضيح بيشتر بيان شده است       

چ:را ک:ه اي:ن نق:د و انتق:اد فق:ط ت:ا        سوسياليستی در رابطه با زمان حاضر ن:اقص اس:ت،     

 را در بر می گيرد؛ و ني:ز اظه:ارات مرب:وط ب:ه مناس:بات کمونيس:ت ه:ا ب:ا                   ١٨٤٧سال  

گرچه در اصل هن:وز درس:ت اس:ت، لک:ن از            ) بخش چهارم (احزاب مختلف اپوزيسيون    

ديدگاه عملی کهنه شده است، چرا که تاريخ طومار بخش عظ:يم آن اح:زاب سياس:ی را                 

  .مشان برده شده، از بسيط زمين در نورديده استکه در آنجا نا

لک::ن، بياني::ه ب::دل ب::ه س::ندی ت::اريخی ش::ده اس::ت ک::ه ديگ::ر م::ا را ح::ق تغيي::ر دادن آن   

 و ١٨٤٧شايد در يکی از چاپ ها بع:دی مقدم:ه ای ف:راهم آي:د ک:ه ش:کاف ب:ين                 . نيست

چ:اپ مج:دد حاض:ر غيرمترقب:ه ت:ر از آن ب:ود ک:ه وق:ت ک:افی                 . زمان حاض:ر را پ:ل بزن:د       

  .جهت انجام اينکار در اختيار ما بگذارد

    فردريک انگلس-کارل مارکس

  ١٨٧٢ ژوئن ٢٤لندن، 

  

 در اليبزي:گ منتش:ر   ١٨٧٢نوشته مارکس و انگلس برای چاپ آلم:انی ک:ه در س:ال            

  .شد


