
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

 

٣٧ 

 
 

  ی حزب کمونيست بيانيه
 
  
  

تمام نيروهای اروپGای کهGن،      .  بختک کمونيسم  -بختکی بر اروپا چنگ انداخته است     

، راديکGال هGای فرانسGه و پلGيس مخفGی هGای آلمGان، در             ∗پاپ و تزار، متGرنيخ و گيGزو       

  .اتحادی مقدس گرد آمده اند تا اين بختک را از اروپا برانند

ب قGGدرتش بGGدان بGGر چسGGب کمونيسGGتی نGGزده کجاسGGت حGGزب مخGGالفی کGGه رقبGGای صGGاح

باشGGند؟ کجاسGGت اپوزيسGGيونی کGGه بGGه نوبGGه خGGود داغ تهمGGت کمونيسGGم را بGGر احGGزاب         

  پيشرفته تر اپوزيسيون و نيز دشمنان مرتجع خود نزده باشد؟

  :از اين حقيقت دو نتيجه بدست می آيد

 قGدرت  هGای اروپGا بGه ايGن زودی پذيرفتGه انGد کGه کمونيسGم خGود يGک            تمام قدرت-١

  .است

     اکنGGون زمGGان آن در رسGGيده اسGGت کGGه کمونيسGGت هGGا آشGGکارا و در برابGGر چشGGم        -٢

ها و تمايالت خود را منتشGر کGرده، قصGه کودکانGه ی             همه ی جهانيان، نظريات، هدف    

  .بختک کمونيسم را از طريق بيانيه ای از طرف خود حزب، نقش بر آب کنند

هGای مختلGف در لنGدن گGرد آمGده، طGرح       های مليت  برای تحقق اين هدف، کمونيست   

هGGای انگليسGGی، فرانسGGه، آلمGGانی، ايتاليGGائی،    بيانيGGه ی زيGGر را ريختGGه انGGد تGGا در زبGGان  

  .الندی، و دانمارکی انتشار يابدنف

                                                 
∗

 Metternich, Guizet 
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١  
∗بورژواها و پرولتارها

  

  
آزاده .  ، تاريخ مبارزات طبقاتی اسGت   ∗∗تاريخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته      

 و شGاگرد، خالصGه ظGالم و مظلGوم         ∗∗∗عام، ارباب و رعيت، اسGتادکار     و بنده، خاص و     

پيوسته در برابر يکديگر صف آرائGی کGرده، بGه کشمکشGی، گGاه مخفGی و گGاه آشGکار،            

بيوقفGGه، ادامGGه داده انGGد؛ کشمکشGGی کGGه يGGا بGGه تجديGGد سGGازمان انقالبGGی سراسGGر جامعGGه    

  .انجاميده يا به انهدام جمعی طبقات متخاصم

                                                 
غرض از بورژوازی عبارتست از طبقه ی سرامايه داران جديد، صاحبان وسائل توليد ∗- 

ان مزدگير جديد است غرض از پرولتاريا طبقه ی کارگر. اجتماعی و کارفرمايان کار مزدگير
که چون از خود هيچگونه وسيله توليد ندارد مجبور شده که برای ادامه ی زندگی به فروش 

  ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی در سال . (نيروی کار تن در بدهد
 

، ما قبل تاريخ جامعه و سازمان اجتماعی ١٨٤٧در سال . غرض تمام تاريخ مکتوب است∗∗- 
از آنزمان تاکنون هاکس تازن . ضبط شده، بکلی ناشناس مانده بودپيش از تاريخ 
Haxthausenماورر .  وجود مالکيت جمعی زمين را در روسيه کشف کرده استMaurer 

ثابت کرده است که مالکيت جمعی زمين آن پايه اجتماعی است که از آن کليه نژادهای 
ريج اين نکته روشن شده است که  در طول تاريخ آغاز کرده اند و بتدTeutonicتوتانيک 

اجتماعات روستائی، شکل ابتدائی جامعه را در همه جا از هند تا ايرلند تشکيل داده و يا هنوز 
 و  Gens با کشف درخشان خود از ماهيت واقعی عشيرهMorganمورگان. می دهد تشکيل

 را در شکل  سازمان درونی اين جامعه ی کمونيستی ابتدائیTribeرابطه ی آن با قبيله 
با انهدام اين جوامع ابتدائی، اجتماع شروع می کند به منشعب شدن . مشخص خود روشن کرد

من کوشيده ام در کتاب منشاء خانواده، مالکيت خصوصی . به طبقات جدا و سرانجام متخاصم
حاشيه انگلس بر چاپ دوم انگليسی . (و دولت، روند انهدام اين جوامع را نشان بدهم

١٨٨٨.(  
 

استادکار صنف، يعنی يک عضو کامل صنف، يعنی استادکاری در داخل صنف و نه ∗∗∗- 
 ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی . ( رئيس صنف
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يGه تGاريخ، تقريبGًا در همGه جGا، بGه تقسGيم بنGدی پيچيGده ی اجتمGاع بGه                     در اعصار اول  

در . مGی خGوريم   صنوف مختلف، و درجه بندی چندين اليه ای از مقامGات اجتمGاعی بGر        

روم باسGGتان خGGواص داريGGم، سGGرکردگان قشGGون، عGGوام و بردگGGان؛ در قGGرون وسGGطی       

 کGاران، و رعايGا؛ و تقريبGًا    تازه اربابان فئودال داريم، تيول ها، استادکاران، شاگردان، 

  .در همه اين طبقات، باز، به درجه بندی های فرعی تر بر می خوريم

جامعه ی جديد بورژوائی، که از ميان ويرانه های جامعه ی فئودالی سر بر کشيده،     

اين جامعGه فقGط موفGق شGده اسGت کGه طبقGات          . تخصمات طبقاتی را کنار نگذاشته است     

ری و اشGGکال جديGGد مبGارزه را جانشGGين طبقGGات، شGGرايط و  جديGد، شGGرايط جديGGد سGتم کGGا  

  .اشکال کهنه بکند

ايGن  : با وجود اين عصر ما، يعنی بورژوازی، دارای ويژگی بارز اسGت خGاص خGود         

بطور کلی جامعه، بيش از پيش، بGه دو   . عصر تخاصمات طبقاتی را تسهيل کرده است      

قيمًا رويGاروی يکGديگر   اردوگاه بزرگ متخاصGم، يعنGی بGه دو طبقGه ی بGزرگ کGه مسGت              

  .اين دو طبقه عبارتند از بورژوازی و پرولتاريا: ايستاده اند، تقسيم می شود

. از ميان رعايای قرون وسطی، شهرنشينان آزاد شده ی نخستين شهرها برخاستند       

  .از ميان اين شهرنشينان، نخستين عناصر بورژوازی پديدار شدند

، زمينGی بکGر در اختيGار    )اميGد (دماغGه ی  کشف آمريکا، دور زدن کشتی ها بGه دور          

بازارهGGای هنGGد شGGرقی و چGGين، اسGGتعمار آمرکGGا، تجGGارت بGGا     . بGGورژوازی نوپGGا گذاشGGت 

مستعمرات، افزايش عمومی وسائل مبادلGه و افGزايش کاالهGا، تجGارت، دريGانوردی، و          

صGGنعت را تحرکGGی بGGی سGGابقه داد و از همGGين راه عنصGGر انقالبGGی، جامعGGه ی متزلGGزل       

  . را از رشد سريع برخوردار کردفئودالی

دستگاه فئودالی صنعت که در سايه ی آن توليد صنعتی در انحصار صنوف در بسته 

 ∗سيستم کارگاهی. بود، ديگر تقاضاهای روزافزون بازارها جديد را بر طرف نمی کرد   

اسGتادکاران بوسGيله ی طبقGه ی متوسGط کارگGاهی بGه کنGار        . جای سيستم قبGل را گرفGت     
                                                 
∗  Manufacturing 
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ند؛ تقسيم کار بين صنف های مختلف بهم پيوسته، در برخورد بGا تقسGيم کGار           رانده شد 

  .در هر کدام از کارگاه ها جداگانه، از ميان رفت

. در همان زمان، بازارها به رشد خود ادامه دادند و ميزان تقاضا همچنان بGاال رفGت     

وليGد  ديGری نگذشGت کGه بخGار و ماشGين ت     . حاال ديگGر حتGی کارگGاه هGم تکGافو نمGی کGرد        

جا کار کارگاهی را صنعت غول پيکGر جديGد، و جGای طبقGه ی             . صنعتی را دگرگون کرد   

متوسGGGط صGGGنعتی را مليونرهGGGا صGGGنعتی، رهبGGGران ارتGGGش هGGGای کامGGGل صGGGنعتی، يعنGGGی     

  .بورژواهای جديد، گرفتند

صGGنعت جديGGد، بGGازار جهGGانی را بوجGGود آورده اسGGت، بGGازاری کGGه کشGGف آمريکGGا راه   

ايGن بGازار بGه تجGارت، دريGانوردی، و ارتبGاط از طريGق        . بGود پيدايش آنرا هموار کGرده      

اين رشد بنوبه ی خود بGر  توسGعه ی صGنعت اثGر     . خشکی، رشد فوق العاده داده است     

هGGای آهGGن   گذاشGGته اسGGت؛ و بGGه همGGان نسGGبت کGGه صGGنعت، تجGGارت، دريGGانوردی و راه    

داد و هGر  گسترش پيدا کردند، بورژوازی نيز رشد يافGت، سGرمايه ی خGود را افGزايش              

  . طبقه ای را که از قرون وسطی باقی مانده بود، از صحنه ی عمل دور کرد

به همين دليل است که می بينيم چگونه بGورژوازی جديGد خGود محصGول يGک مسGير            

  .رشدی طوالنی و يک سلسله انقالب در شيوه ها توليد و مبادله است

ق با آن گام برای آن  هرگام در رشد بورژوازی، مقارن با يک پيشرفت سياسی مطاب         

بورژوازی که در زمان تسلط اشرافيت فئودالی، خود طبقه ای ستم ديده بود . طبقه بود

مثًال در ايتاليا و ( قرون وسطائی سازمانی بود مسلح و مستقل، در جائی ∗∗و در کمون

                                                 
 نامی بود که در فرانسه شهرهای نوظهور بر خود گذاشته Commune" کمون " - ∗∗  

طبقه "عنوان ه بابان فئودال خود، ببودند، حتی پيش از آنکه اين شهرها از زمينداران و ار
بطور کلی از نظر رشد اقتصادی . خودمختاری محلی و حقوقی سياسی کسب بکنند" سوم

  بورژوازی، انگلستان، و از نظر رشد سياسی، فرانسه به عنوان کشورهای نمونه انتخاب
  ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی . (شده اند

يتاليا و فرانسه به جوامع شGهری خGود داده بودنGد، البتGه پGس از      اين نامی بود که شهرنشيانان ا     
اربابGان فئGودال خريGده، يGا بGه چنGگ آورده        آنکه اين جوامع حقوق اوليه خودمختاری خود را از        

 ).١٨٩٠چاپ آلمانی  حاشيه انگلس بر. (بودند
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طبقGGه ) "مGGثًال در فرانسGGه (جمهGGوری شGGهری مسGGتقلی بGGود، و در جGGای ديگGGر    ) آلمGGان

 به سلطنت ماليGات مGی پرداخGت، و بعGد در دوران کارگGاهی در خGدمت            بود که " سومی

دستگاه نيمه فئودالی و يا سلطنت مطلقه، حکم پارسنگ را داشت در برابر نجبا، و در 

واقGGع، بطGGورکلی، پايگGGاه سGGلطنت هGGای بGGزرگ بGGود، بGGاری همGGين بGGورژوازی، پGGس از    

ت در دولت انتخاباتی جديد استقرار صنعت جديد و بازار جهانی، سرانجام، توانسته اس

قGوه ی اجرائيGه ی دولGت جديGد چيGزی نيسGت جGز        . حاکميت سياسی مطلGق بدسGت آورد    

  .مجلسی برای اداره ی امور جمعی کل بورژوازی

  . بورژوازی، از نظر تاريخی، نقشی فوق العاده انقالبی ايفا کرده است

 فئGGودالی، بGGورژوازی، هGGر جGGا کGGه بGGر کGGل امGGور سGGوار شGGده، بGGر سراسGGر مناسGGبات     

بورژوازی، با شقاوت، تمGام عالئGق      . پدرساالری و افسانه ای، خط بطالن کشيده است       

مGی سGاخت، از   " از خود بهتGران طبيعGی اش  "رنگين فئودالی را که انسان را برده ی       

هم گسسته، و بين انسان و انسانی ديگر، هيچ پيوند ديگری جز پيوند منGافع شخصGی                

   بGGGورژوازی،.  رحمانGGGه، بGGGاقی نگذاشGGGته اسGGGتبGGGی" هGGGای نقGGGدی پرداخGGGت"صGGGرف و 

آسGGمانی تGGرين جذبGGه هGGای هيجGGان مGGذهبی، شGGور و حGGرارت جGGوانمردی، و احساسGGات     

بGGورژوازی، . هGGای منجمGGد حسGGاب هGGای خصوصGGی غGGرق کGGرده اسGGت  مبتGGذل را، در آب

    ارزش شخصGGGی را بGGGدل بGGGه ارزش مبادلGGGه کGGGرده، بجGGGای آزادی هGGGای شGGGش دانGGGگ         

بی وجGدان، يعنGی آزادی تجGارت را، نشGانده       تنها يک آزادیشکست ناپذير و بيشمار،

در يک کGالم، بجGای اسGتثماری کGه در زيGر پGرده ی اوهGام مGذهبی و سياسGی بGه                     . است

عمGGل مGGی آمGGد، بGGورژوازی، اسGGتثمار برهنGGه، بيشGGرمانه، مسGGتقيم و حيGGوانی را نشGGانده 

  .است

 اعجGGاب تGGوأم بGGا بGGورژوازی از تمGGام حرفGGه هGGائی کGGه قGGبًال شGGريف شGGمرده مGGی شGGد و

بGGورژوازی، . احتGGرام مGGردم را بGGر مGGی انگيخGGت، سGGلب حرمGGت و شخصGGيت کGGرده اسGGت  
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مGGزدور خGGود بGGدل  ∗پزشGک، قاضGGی، کشGGيش، شGاعر و دانشGGمند را بGGه کGGار مزدبگيGران   

  .کرده است

بGGGGورژوازی حجGGGGاب احساسGGGGاتی خGGGGانواده را از چهGGGGره ی آن برگرفتGGGGه، مناسGGGGبات  

  .قليل داده استخانوادگی را به مناسبات پولی صرف ت

 چيGGزی کGGه -بGGورژوازی فGGاش کGGرد کGGه چگونGGه زورنمGGائی هGGای خشGGن قGGرون وسGGطی

 مکمGل مناسGب تGن آسGانی بGی حGد و حسGاب              -همه از آن ستايش می کنند      مرتجعين اين 

بورژوازی نخستين عاملی است که نشان داده است فعاليت انسان چه شگفتی هGا       . بود

يبی پديGد آورده، بGه مراتGب برتGر از اهGرام      بGورژوازی عجGا   . که می توانGد بوجGود آورد      

  های روم، و کليساهای گوتيک؛ بورژوازی سفرهائی کرده است کGه تمGام             مصر، کانال 

  .)١١(مهاجرت های ملل و جنگ ها را به بوته ی نسيان سپرده است

بورژوازی نمی تواند بدون دگرگون کردن دائمی ابGزار توليGد، و در نتيجGه دگرگGون           

 توليد، و توأم با آنها،م دگرگون کGردن مناسGبات کGل اجتمGاع، بGه حيGات             کردن مناسبات 

برعکس، حفظ شGيوه هGای کهنGه ی توليGد بصGورت تغييGر نيافتGه اش،             . خود ادامه دهد  

. اولGGين شGGرط ادامGGه ی حيGGات بGGرای همGGه ی طبقGGات صGGنعتی پGGيش از بGGورژوازی بGGود     

اسGبات اجتمGاعی، شGک    بی وقفه ی تمام من دگرگون سازی دائمی توليد، متالشی کردن  

     و ترديGGد پايGGان ناپGGذير و هيجGGان، عصGGر بGGورژوازی را از تمGGام اعصGGار قبلGGی متمGGايز        

تمام مناسبات پايدار و منجمد، بGا سلسGله تعصGبات و اعتقGادات قGديمی و قابGل             . می کند 

احترام خود، در برابر بورژوازی از بين می رونGد، و کليGه ی مناسGباتی کGه بGه تGازگی              

آنچه قرص و محکم است . ده اند، پيش از آنکه قوام بگيرند، کهنه می شوند   بوجود آم 

بدل به باد هوا می شود، آنچه مقدس است به کفر می انجامد، و بشر سرانجام مجبGور   

است با حواس جمGع، بGا شGرايط واقعGی زنGدگی خGود، و مناسGبات خGود بGا هGم نGوعش،              

  .روبرو شود

                                                 
∗  Wage-Labourers 
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سGترش بGرای محصGوالتش، آنGرا در سراسGر           وازی به يک بازار در حال گ      ژنياز بور 

بGورژوازی بايGد بGه هGر سGوراخ سGنبه ای سGر بکشGد، در         . ی خاکی تعقيب می کنGد      کره

  .همه جا مستقر شود و با همه جا رابطه برقرار کند

بGورژوازی از طريGق اسGتثمار بGازار جهGGانی، بGه توليGد و مصGرف در تمGام کشGGورها         

ه و ناله ی سGوزناک مGرتجعين، از زيGر پGای      برغم آ .  جهانی داده است   - همه ∗صبغه ی 

تمGام صGنايع ملGی    . صنعت، زمGين ملGی را کGه بGر آن ايسGتاده بGود، بيGرون کشGيده اسGت               

صGنايع جديGد، آن   . قديمی يا نابود شGده انGد و يGا هGر روز بGه نGابودی کشGيده مGی شGوند          

مGدن،  صنايع ملی کهن را جاکن کرده، بدور ريخته اند، و حاال برای تمام کشGورهای مت   

ايGن صGنايع، ديگGر    . آشنائی با صنعت جديد، بدل به مسأله ی مرگ و زندگی شده است        

از مGGواد خGGام بGGومی اسGGتفاده نمGGی کننGGد، بلکGGه از دورتGGرين نقGGاط عGGالم مGGاده ی خGGام را   

بسوی خود جذب می کنند؛ و محصوالت ايGن صGنايع، نGه در يGک کشGور، بلکGه در هGر           

بجGا نيازهGای قGديمی کGه توليGدات يGک       . گوشه ی  کGره ی خGاکی بGه مصGرف مGی رسGند            

کشور آنها را بر طرف می کرد، به نيازهای جديدی بر می خوريم که مرتفع کردن آنها 

بجGای عزلGت گزينGی    . احتياج به محصGوالت سGرزمين هGا و قلمروهGای دور دسGت دارد          

محلی و ملی قديم، و بجای بخود متکی بودن، اينک در هر  گوشه ی جهان نوع تبادل   

هم پيوستگی جهانی ملل بوجود آمده است؛ و اين نه تنها در قلمرو مادی، بلکه در و ب 

آثار فکری هGر کGدام از ملGل جهGان بGدل بGه دارائGی        . توليد فکری نيز، حاصل شده است  

      روی و تنGGگ نظGGری ملGGی بGGيش از پGGيش غيGGرممکن   تGGک. جمعGGی جهانيGGان شGGده اسGGت 

 بيشمار، اينک چيزی بنام ادبيات جهانی می گردد، و از ميان ادبيات های ملی و محلی    

  .در حال خواستن است

بورژوازی، از طريق رشد سريع همه ی ابزار توليد و از طريق وسايل  فوق العاده     

تسهيل شده ی ارتباطاتی، همGه ی جهانيGان، حتGی وحشGی تGرين ملGل را، بسGوی حGريم             

های سGنگينی اسGت    قيمت ارزان کاالهای بورژوازی به مثابه توپ. تمدن جذب می کند   
                                                 
∗  Charactor 
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می شود، که بوسيله ی آن نفرت  که از طريق آن همه ی ديوارهای چين در هم کوبيده

. فGGوق العGGاده سرسGGختانه ی وحشGGيان نسGGبت بGGه بيگانگGGان سGGر تسGGليم فGGرود مGGی آورد   

بورژوازی همGه ی ملGل جهGان را بGه قيمGت مGرگ و نيسGتی مجبGور مGی کنGد طريقGه ی                       

و آنGان را مجبGور مGی کنGد کGه آنچGه را کGه بGورژوازی               بورژوائی توليد را پيش گيرند؛      

در يGGک کGGالم، بGGورژوازی،  . تمGGدن مGGی نامGGد، بپذيرنGGد؛ يعنGGی تبGGديل بGGه بGGورژوا بشGGوند  

  .جهانی می سازد به تقليد از تصويری که خود از جهان دارد

توانسGGته اسGGت شGGهرهای  . بGGورژوازی، روسGGتا را در تسGGلط شGGهرها در آورده اسGGت 

يت شهری را به نسGبت جمعيGت روسGتا افGزايش داده، بGدين ترتيGب،       عظيم بپا کند، جمع  

بGGه  . بخGGش متنGGابهی از جمعيGGت را از بالهGGت زنGGدگی روسGGتائی نجGGات بخشGGيده اسGGت        

همانگونه که روستا را تابع شهرها کGرده، کشGورهای وحشGی و نيمGه وحشGی را تGابع                 

GGابع غGGرق را تGGورژوائی، شGGل بGGابع ملGGتائی را تGGل روسGGدن، ملGGورهای متمGGرده کشGGرب ک

  .است

بورژوازی، بGيش از پGيش، وضGع پراکنGده ی جمعيGت، ابGزار توليGد و مالکيGت را از                  

بGورژوازی جمعيGت را متGGراکم کGرده، ابGزار توليGGد را متمرکGز سGGاخته، و      . بGين مGی بGGرد  

نتيجه ی ضروری اينکار تمرکز   . مالکيت را در دست عده ای محدود تمرکز داده است         

های به سستی به يکديگر پيوسته،  ی مستقل و يا ايالتها ايالت. يافتگی سياسی است  

با عالئق، قوانين، حکومت ها و ضوابط ماليGاتی جداگانGه، َگGِل هGم شGده در داخGل ملGت              

     واحGGد، حکومGGت واحGGد، قGGانون واحGGد، منGGافع طبقGGاتی ملGGی واحGGد، مرزهGGای واحGGد و          

  .تعرفه های گمرکی واحد، اجتماع کرده اند

 از صGGد سGGال سGGيادت خGGود، توانسGGته اسGGت نيروهGGای    بGGورژوازی، در عGGرض کمتGGر 

توليGدی عظGGيم تGGر و هيGوالئی تGGر از حاصGGل جمGع همGGه ی نيروهGGای توليGدی نسGGل هGGای     

رام شدن نيروهای طبيعت برای انسان، ماشين، بکار بردن شيمی . گذشته بوجود آورد

     در صGGنعت و کشGGاورزی، کشGGتی بخGGار، قطGGار راه آهGGن، تلگGGراف برقGGی، تميGGز کGGردن       

قاره های بزرگ برای کشاورزی، به هGم پيوسGتن رودخانGه هGا از طريGق ترعGه هGا، و                     
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 در کGدام قGرن، پGيش از قGرن     -پيدايش جماعاتی که مثل قارچ از زمين سر بر می کشند       

ما، می شد تصور کرد که نيروهای توليدی از اين دست در آغوش کار اجتماعی نهفته 

  باشد؟

بادلGGه کGGه بGGر بنيGGاد آنهGGا بGGورژوازی خGGود را بGGر  ابGGزار توليGGد و م: پGGس مGGی بينGGيم کGGه

در يکGGی از مراحGGل رشGGد ايGGن ابGGزار . افراشGت، در جامعGGه ی فئGGودالی بوجGGود آمGGده بGGود 

توليGGد و مبادلGGه، در تحGGت شGGرايطی کGGه جامعGGه ی فئGGودالی توليGGد و مبادلGGه مGGی کGGرد،        

 سازمان کشاورزی و صGنعت کارگGاهی فئGودالی، خالصGه، مناسGبات فئGودالی مالکيGت،                

ديگر نتوانست با نيروهای توليدی رشد کGرده خGود را تطبيGق دهGد، و بGه همGين دليGل،                 

  .بايد اين زنجيرها از هم گسسته می شد؛ و چنين هم شد. تبديل به غل و زنجير شد

رقابGGت آزاد، همGGراه بGGا سGGازمان اجتمGGاعی و سياسGGی مناسGGب، و همGGراه بGGا سGGلطه ی  

  .اسبات فئودالی را گرفتاقتصادی و سياسی طبقه بورژوا، جای آن من

جامعGGه جديGGد بGGورژوائی بGGا    . اينGGک نهضGGتی مشGGابه در برابGGر چشGGم مGGا ادامGGه دارد     

مناسبات توليد، مبادله، و مالکيتش، يعنی جامعه ای کGه ابGزار توليGد و مبادلGه ای ايGن        

هائی را  چنين معظم خلق کرده است، به ساحره ای می ماند که ديگر قادر نيست قدرت

در طول چنGدين دهGه   .  افسون هايش از زير زمين فرا خوانده، کنترل کند         که بوسيله ی  

گذشته، تاريخ صنعت و تجارت چيزی نبوده است جز تاريخ قيام نيروهای جديGد توليGد            

عليGGه شGGرايط جديGGد توليGGد، يعنGGی عليGGه مناسGGبات مGGالکيتی کGGه شGGرايط ادامGGه ی حيGGات      

هGای   اشGاره کنGيم بGه بحGران    کGافی اسGت   . بورژوازی و سيادت آنرا تضمين کGرده اسGت        

بارزگGGانی، کGGه بازگشGGت ادواری هGGر بGGار تهديGGد آميزتGGر از پيشGGش، موجوديGGت سراسGGر  

ها، نه تنها بخGش   در اين بحران. جامعه ی بورژوائی را به بوته ی آزمايش می گذارد     

عظيمی از محصوالت موجود، بلکه بخشGی از نيروهGای توليGدی کGه قGبًال بوجGود آمGده              

    Gاوب معGردد    بطور متنGی گGران  . دوم مGن بحGد        در ايGام توليGری بنGرض واگيGان مGا ناگهGه

. زيادی شيوع پيدا می کند که امکان شGيوعش در اعصGار قبGل مضGحک بنظGر مGی آمGد        

چنGGين بنظGر مGGی رسGد کGGه   . جامعGه ناگهGGان خGود را در يGGک وضGع سGGبعيت آنGی مGGی يابGد     
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ت را قطGGع قحطGی يGا يGGک جنGگ خانمانسGGوز جهGانی، جريGان تمGGام وسGائل ادامGGه ی حيGا       

و چرا؟ بدليل آنکه هم تمدن بيش از   . کرده، و انگار صنعت و تجارت منهدم شده است        

حد وجود دارد، هم ابزار ادامه ی حيGات بGيش از حGد، و هGم صGنعت و تجGارت بGيش از          

نيروهای توليدی که در اختيار جامعه است، ديگر نمی تواند رشد شGرايط مالکيGت      . حد

که برعکس، آن نيروها برای اين شرايط بيش از حد قوی بورژوائی را فزونی دهد؛ بل

شده است، و اين شرايط آن نيروها را به زنجيGر مGی کشGاند، و همينکGه آن نيروهGا را                 

اين شرائط را از هم می گسلند، سراسر جامعGه ی بGورژوائی را دچGار آشGفتگی کGرده،                 

ورژوائی شGGGرائط جامعGGGه بGGG. موجوديGGGت مالکيGGGت بGGGورژوائی را بGGGه خطGGGر  مGGGی انGGGدازد 

. محدودتر از آنست که ثروت توليد شده بوسيله ی آن شرائط را در دل خود جGای دهGد       

و چگونه بورژوازی بر اين بحران ها فائق می آيد؟ از يکسو از طريق انهدام اجباری           

تGGوده ای از نيروهGGای توليGGدی، و از سGGوی ديگGGر از طريGGق تسGGخير بازارهGGای جديGGد و   

        Gل تGر و کامGه بهتGر چGرای        استثمار هGردن راه بGوار کGا همGی، بGديمی؛ يعنGای قGر بازاره

بحران های گسترده تر و نابود کننده تر و با محدوديت کردن وسائلی کGه از طريGق آن      

  .می توان جلو بحران ها را گرفت

سالح هائی که بوسيله آن بورژوازی فئوداليسم را سرنگون کرد، اکنون عليه خGود         

  .بورژوازی دست بکار شده اند

نه تنها بورژوازی سالح هGائی را کGه منجGر بGه مGرگ خGود بGورژوازی خواهGد                   لکن  

شGد، خلGGق کGرده، بلکGGه سGبب شGGده اسGGت انسGان هGGائی بوجGود آينGGد کGه آن سGGالح هGGا را       

  .بدست خواهند گرفت، يعنی طبقه کارگر جديد، يعنی پرولتاريا

 نGGی بهمGGان نسGGبتی کGGه بGGورژوازی، يعنGGی سGGرمايه، گسGGترش مGGی يابGGد، پرولتاريGGا، يع 

طبقه ی جديد کارگر، گسترش می يابد و طبقه ای از کارگران بوجود می آيد که فقط تا 

موقعی زنده اند که کار پيدا کنند و کار فقط موقعی پيدا می کنند که کارشان سرمايه را           

ايGGن کGGارگران، کGGه بايGGد خGGود را تکGGه تکGGه بفروشGGند، مثGGل بقيGGه ی اقGGالم   . افGGزايش دهGGد
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وب می شGوند، و در نتيجGه آنGان نيGز دسGتخوش تمGام تغييGرات               تجارتی، جزو کاال محس   

  .مربوط به رقابت و تمام نوسانات مربوط به بازار می گردند

به علت استفاده وسيع از ماشين و تقسيم کار، کار پرولتاريGا تمGام خصGايص فGردی                

. خGGGود را از دسGGGت داده، در نتيجGGGه تمGGGام لGGGذت هGGGای کGGGار از کGGGارگر دريGGGغ شGGGده اسGGGت 

ه زائده ای بر ماشين می شود و آنچه از او خواسته می شود        ه کارگر تبديل ب   بدينوسيل

فوت و فنی است از همه ساده تر، يکنواخت تر، و چيزی که، از همه آسان تGر بدسGت            

از اينجاست که هزينه ی توليد يک کارگر تقريبًا بطور کامGل محGدود مGی شGود           . می آيد 

و تکثيGر نGژادش بGدان    به وسائل ادامه ی حيGات؛ وسGائلی کGه او بGرای نگهGداری خGود             

لکن قيمت يک کاال، و بGه همGين دليGل قيمGت کGار، بGا هزينGه ی توليGد آن              . نيازمند است 

به همين دليGل بGه همGان نسGبت کGه کثافGت و وقاحGت کGار بGاال مGی رود،                 . )١٢(مساويست

و از آنهم باالتر، به همان نسبت که استفاده از ماشGين و تقسGيم   . دستمزد پائين می آيد 

 می رود، بار سنگين کار طاقت فرسا هم افزايش می يابد؛ خGواه از طريGق بGاال       کار باال 

رفتن تعداد ساعات کار و خواه از طريق بGاال رفGتن مقGدار کGار در يGک زمGان معGين، و              

  .خواه از طريق باال رفتن سرعت حرکت ماشين، و غيره

     صGGGنعت جديGGGد، کارگGGGاه کوچGGGک اربGGGاب پدرسGGGاالر را بGGGدل بGGGه کارخانGGGه ی بGGGزرگ      

توده های کارگران انباشته در يک کارخانه، سGازمانی  . سرمايه دار صنعتی کرده است   

کGارگران، بGه عنGوان سGربازهای صGفر ارتGش       . مشابه سازمان سGربازان پيGدا مGی کننGد     

. هGGا در مGGی آينGGد  صGGنعتی، تحGGت فرمGGان سلسGGله مراتGGب کGGاملی از افسGGران و گروهبGGان   

 و دولت بورژوائی هستند بلکه آنGان هGر روز   کارگران نه تنها بردگان طبقه ی بورژوا 

و هGGر سGGاعت بوسGGيله ماشGGين، و مراقGGب، و از همGGه بGGاالتر بوسGGيله ی خGGود صGGاحب        

ايGن خودکGامگی، هGر چGه آشGکاراتر      . کارخانه ی بورژوا، بGه بردگGی کشGيده مGی شGوند       

منفعت را هدف و مقصود خود قلمداد بکند، به همان اندازه حقيرتر، نفGرت انگيزتGر و        

  .دناک تر استدر
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مهارت و قدرت جسمانی مورد احتياج در کار يGدی هGر قGدر کGه کمتGر بشGود، يعنGی،              

    هGGر قGGدر صGGنعت جديGGد پيشGGرفته باشGGد، بGGه همGGان انGGدازه جGGای کGGار مGGردان را کGGار زنGGان  

تفاوت سن و جنسيت ديگر اعتبار اجتماعی مشخصGی بGرای طبقGه ی کGارگر           . می گيرد 

و بGر حسGب سGن و جنسGيت شGان يکGی ارزان تGر اسGت و             همه ابزار کار هسGتند      . ندارد

  .ديگری يک کمی گران تر

همينکه استثمار کارگر بوسGيله ی صGاحب کارخانGه بGه پايGان آمGد و کGارگر دسGتمزد                 

   نقGGدی خGGود را دريافGGت کGGرد، بGGی درنGGگ سGGاير بخGGش هGGای بGGورژوازی، يعنGGی مGGوجر،     

  .مغازه دار، گرو بگير و غيره به جانش می افتند

 کسبه ی خرده پا، مغازه داران، و بطور کلی کسبه ی    -ی پائين طبقه متوسط   اليه ها 

از گGود رانGGده شGده، کGGارگران صGنايع دسGGتی و روسGGتائيان بGاری همGGه ی ايGن اليGGه هGGا،      

بتدريج در پرولتاريا غرق می شوند؛ اوًال، به اين دليل که سرمايه ی ناچيز آنان کفاف  

 نتيجGه در رقابGت بGا سGرمايه داران بGزرگ      ميزان حرکت صنعت جديد را نمی دهد و در     

      خGGرد و نGGابود مGGی شGGود؛ و ثانيGGًا بGGه ايGGن دليGGل کGGه مهGGارت تخصصGGی آنGGان در برابGGر          

بGGدين ترتيGGب   . شGGيوه هGGای جديGGد توليGGد، ارزش و اعتبGGار خGGود را از دسGGت مGGی دهGGد        

  .می شود پرولتاريا از تمام طبقات مردم سربازگيری

از همGGان بGGدو تولGGد، مبGGارزه اش بGGا    .  مGGی گGGذرد پرولتاريGGا از مراحGGل مختلGGف رشGGد  

در آغGGاز، مبGGارزه ی کGGارگران، بصGGورت انفGGرادی، و بعGGد  . بGGورژوازی آغGGاز مGGی شGGود 

بصGورت کGارگران يGGک کارخانGه، و بعGGد بصGورت کGGارگران يGک صGGنف، در يGک محGGل،       

آنGان حمGالت   . عليه آن فرد بورژوا که مستقيمًا استثمارشان مGی کنGد، عملGی مGی گGردد          

ا متوجه شرايط بورژوائی توليد نمی کنند بلکه عليه خود ابزار توليد به مبارزه         خود ر 

می پردازند؛ آنان اجناس وارد شده را که با محصول کGار آنGان رقابGت مGی کنGد از بGين             

  می برند، ماشين آالت را می شGکنند و قطعGه قطعGه مGی کننGد، کارخانGه هGا را بGه آتGش                   

ند تا موقعيت از بين رفته ی کارگر قرون وسطی می کشند و با توسل به زور می کوش      

  .را از نو زنده کنند
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کGGارگران در ايGGن مرحلGGه هنGGوز تGGوده ی در هGGم جوشGGی را تشGGکيل مGGی دهنGGد کGGه در    

اگGر آنGان   . سراسر کشور پراکنده اند و رقابت متقابل در ميان شان تفرقه انداخته است         

هند، هنوز در نتيجه ی وحدت در جائی متحد شوند تا گروه های فشرده تری تشکيل بد

فعاالنه ی خود آنان نيست، بلکه، به علت وحدت بورژوازی، يعنGی طبقGه ای اسGت کGه      

های سياسی خود مجبGور اسGت تمGام پرولتاريGا را بGه حرکGت در          برای رسيدن به هدف   

به همين دليGل در  . آورد و البته بورژوازی موقتًا قادر به ايجاد چنين تحرکی نيز هست       

له پرولتاريا با دشمن خود نمی جنگد، بلکه بGا دشGمنان دشGمنان خGود، يعنGی،             اين مرح 

   بازمانGGدگان سGGلطنت مطلGGق، زمينGGداران، بGGورژوازی غيGGر صGGنعتی و خGGرده بGGورژوازی 

بدين ترتيب سراسر حرکت تاريخی متمرکز در دست بورژوازی است؛ و هر . می جنگد

  .بورژوازی استپيروزی هم که از اين راه بدست آيد، پيروزی برای 

ولGGی بGGا رشGGد صGGنعت، نGGه تنهGGا بGGر تعGGداد افGGراد پرولتاريGGا افGGزوده مGGی شGGود، بلکGGه       

پرولتاريGا در تGوده هGای بزرگتGری متGراکم مGی شGود، بGر قGدرتش افGزوده مGی گGردد؛ و             

منGافع و شGرايط مختلGف زنGدگی در     . پرولتاريا اين قدرت را بيشتر نيز احساس می کنGد  

ز پيش هم سطح می گGردد، بGه مقياسGی کGه ماشGين تمGام          داخل صفوف پرولتاريا بيش ا    

امتيازات کار را از بين می برد و دستمزدها را تقريبًا در همه جا به يک سطح پائين و 

رقابGGت روزافGGزون در ميGGان بورژواهGGا و بحGGران هGGای تجGGاری . همسGGان تقليGGل مGGی دهGGد

          ال يGGGابی کمGGG. ناشGGGی از آن، دسGGGتمزدهای کGGGارگران را دچGGGار نوسGGGان بيشGGGتر مGGGی کنGGGد   

بی وقفه ی ماشين، که با سرعت هر چه بيشتر ادامه می يابد، معاش کارگران را بيش 

از پيش دچار خطGر مGی سGازد، و تصGادم بGين فGرد فGرد کGارگران و فGرد فGرد بورژواهGا             

در ايGن زمGان کGارگران    . بيش از پيش جنبه ی تصادم بGين دو طبقGه را بخGود مGی گيGرد              

در برابGر بورژواهGا مGی کننGد؛ آنGان           ) اتحاديه های کارگری  (ان  شروع به تشکيل سازم   

دست بدست هم می دهند تا سطح مزدها را باال نگه دارند؛ انجمGن هGای دائمGی درسGت                

و . مGی کننGGد تGGا از پGGيش مقGدمات عصGGيان هGGای گGGاه گGداری خGGود را فGGراهم کGGرده باشGGند   

  . شودآنوقت، در اين سوی و آن سوی، منازعه بدل به عصيان می
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ثمGGره ی واقعGGی  . گGGه گGGاه کGGارگران پيGGروز مGGی شGGوند، ولGGی پيGGروزی، مGGوقتی اسGGت     

مبGGارزات آنGGان نGGه در يGGک نتيجGGه ی فGGوتی و فGGوری، بلکGGه در اتحGGاد روبGGه گسGGترش        

وسائل پيشرفته ی ارتباطاتی که بوسيله صنعت جديد بوجود آمده . کارگران نهفته است

می کند، به ايجاد وحدت کGارگران يGاری     و کارگران نقاط مختلف را به يکديگر نزديک         

 همGه  -تنها به همين تماس و نزديکی احتياج بود تا مبارزات بيشمار محلی         . می رساند 

    لکGGGن هGGGر .  در وجGGGود مبGGارزه ای طبقGGGاتی در سGGGطح ملGGGی، تمرکGGز يابGGGد  -از يGGک نGGGوع 

و آن وحدتی که شهريان قرون وسطی، بGا     . مبارزه ی طبقاتی مبارزه ای سياسی است      

ها بدان دست يابند، پرولتارهای جديGد    کوره راه هايشان، می توانستند پس از قرن    آن

  .می توانند، در سايه ی راه آهن، در عرض چند سال بدست آورند

سازمان يافتن پرولتارها بصGورت يGک طبقGه، و سGازمان يGافتن متعاقGب آن در يGک                     

. ار اشGکال مGی شGود   حزب سياسی، پيوسته از طريق رقابت بين خود کارگران، نيز دچ      

 ولی اين طبقه و اين حزب پيوسته قوی تر، مستحکم تر، و نيرومندتر از پيش سGر بGر    

پرولتاريGGا بGGا اسGGتفاده از تفرقGGه در ميGGان خGGود بGGورژوازی، قGGوه ی مقننGGه را  . مGGی آورد

  بGGدين ترتيGGب بGGود کGGه. مجبGGور مGGی کنGGد کGGه منGGافع خGGاص کGGارگران را برسGGميت بشناسGGد

  .ر در انگلستان از پارلمان گذشتاليحه ی ده ساعت کا

هGای مختلGف، مسGير رشGد پرولتاريGا را       تصادمات بين طبقات جامعه ی قديم، از راه    

بGورژوازی، خGود را درگيGر نبGردی دائمGی مGی يابGد؛ نخسGت بGا          . عمومًا تسهيل می کنGد  

اشرافيت، بعدها با بخش هائی از خود بورژوازی، بخش هGائی کGه منGافع آنهGا سGد راه         

در تمام ايGن  .  صنعت شده است، و در همه حال با بورژوازی کشورهای ديگر    پيشرفت

نبردها بورژوازی مجبور می شود که به پرولتاريا متوسل شود، از او کمک بخواهد و 

بGGGه همGGGين دليGGGل، خGGGود  . بGGGدين ترتيGGGب پرولتاريGGGا را بGGGه وسGGGط گGGGود سياسGGGت بکشGGGاند  

      GGGود پرولتاريGGGومی خGGGی و عمGGGت سياسGGGر تربيGGGورژوازی، عناصGGGار آن  بGGGا را در اختي         

می گذارد؛ به عبارت ديگر، بورژوازی سالح های الزم را برای مبارزه با بGورژوازی           

  .در اختيار پرولتاريا می نهد
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های کاملی از طبقات حاکمه با  عالوه بر اين، همانطور که پيش از اين ديديم، بخش   

از نظGر شGرايط زنGدگی، بGه     پيشرفت صنعت به داخل پرولتاريا رانده شده، يGا دسGت کGم         

آنان نيز عناصر جديدی از روشنگری و پيشGرفت در اختيGار پرولتاريGا         . خطر می افتند  

  .می گذارند

سرانجام، در مواقعی که مبارزه ی طبقاتی به ساعت محتوم خود نزديک مGی شGود،      

جريان تجزيه و تالشی داخل صفوف طبقه ی حاکم، و در واقع در داخل گستره ی کلی            

ه ی قديم، صبغه ای چنان قهری و درخشان بخود می گيرد کGه بخGش کGوچکی از       جامع

طبقه ی حاکم خود را از کل طبقه ی حاکم تجزيه کرده، به طبقه ی انقالبی می پيوندد،            

  بGGه همGGين دليGGل، بGGه همانگونGGه کGGه در   . طبقGGه ای کGGه آينGGده را در يGGد کفايGGت خGGود دارد  

      GGه بGGان بGGب زادگGGی از نجيGGل، بخشGGه ی قبGGی از    مرحلGGون بخشGGت، اکنGGورژوازی پيوس

بورژوا، ايدئولوگ هائی ) ايدئولوگ های(بورژوازی، بويژه بخشی از انديشه پردازان 

که خود را تا سطح ادراک نظری حرکت عمGومی تGاريخ ارتقGاء داده انGد، بGه پرولتاريGا         

  .می پيوندند

پرولتاريGا  از تمام طبقGاتی کGه امGروزه، روی در روی بGورژوازی ايسGتاده انGد، تنهGا         

بقيه ی طبقات در برابر صنعت جديد فاسد شده، ناپديGد     . براستی طبقه ای انقالبی است    

  .می گردند، پرولتاريا محصول ويژه و اساسی صنعت جديد است

طبقGGه ی متوسGGط پGGائين، صGGاحبان کارگGGاه هGGای کوچGGک، مغGGازه داران، صGGنعتگران،  

 مGی دهنGد تGا بGه عنGوان اجGزاء       روستائيان، همه به مبارزه ی خود با بورژوازی ادامGه   

به همين دليGل آنGان   . تکه ی پاره ی طبقه ی متوسط، گليم خود را از آب بيرون بکشند    

بلکGه از آنهGم بGدتر، گروهGی مرتجGع       . نه تنها انقالبی نيستند بلکه محافظGه کGار هسGتند          

اگGر آنGان تصGادفًا    . هستند، چرا که می کوشGند گردونGه ی تGاريخ را بGه عقGب بچرخاننGد           

. نقالبی باشند، تنها بخاطر آن است که عنقريب به داخGل پرولتاريGا رانGده خواهنGد شGد        ا

     از همGGين رو آنGGان نGGه از منGGافع امGGروزی خGGويش، بلکGGه از منGGافع آينGGده ی خGGود دفGGاع     
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آنان از پايگاه خود دست می کشند تا خود را در اختيار پايگاه پرولتاريا قرار . می کنند

  .دهند

، آن تفاله ی اجتماعی، آن تGوده ی گنديGده ی بGی انفعGال کGه از      "طبقه ی خطرناک  "

تحتانی ترين اقشار جامعه ی قديم به سطح جامعه رانده شده است، ممکن اسGت اينجGا            

و آنجا بوسيله ی انقالب پرولتاريائی به داخل نهضت رانده شود؛ لکن بايد دانست کGه             

بگير توطئه ی ارتجGاعی آمGاده   شرايط زندگی آن، بيشتر آنرا برای نقش مزدور رشوه  

  .می کند

در شرايط پرولتاريا آنچه که بطور کلی متعلق به جامعه ی کهGن اسGت، ديگGر عمGًال                  

پرولتاريا فاقد مالکيت است؛ رابطه ی او با زن و کودکانش ديگGر          . از ميان رفته است   

ايه ی اشتراکی با روابط خانوادگی بورژوائی ندارد؛ کار صنعتی جديد، قيد بندگی سGرم           

 جديGGد، چيGGزی کGGه بطGGور يکسGGان در انگلسGGتان، فرانسGGه، آمريکGGا و آلمGGان وجGGود دارد،  

قانون، اخالق، . کليه ی نشانه های شخصيت ملی را از چنگ پرولتاريا در آورده است 

مذهب، برای او چيزی جز تعصبات بGورژوائی نيسGتند و بGه تعGداد همGين تعصGبات، در               

  . کمين نشسته استپشت سر آنان، منافع بورژوائی در

تمام طبقات پيشين، به محض کسب قدرت، مGی کوشGيدند بGا تحميGل شGرايط مالکيGت                 

  پرولتارهGGا. خGGود بGGر سراسGGر جامعGGه، مGGوقعيتی را کGGه بدسGGت آورده بودنGGد تحکGGيم کننGGد

شGيوه ی قبلGی مالکيGت        نمی توانند اربابان نيروهای توليدی جامعه باشGند، مگGر آنکGه           

آنGان از خGود   . ه های مالکيت حاکم بر گذشته را، ملغGی بکننGد  حاکم بر خود، و نيز شيو 

چيزی ندارند تGا حفGظ و تقGويتش کننGد، مأموريGت آنGان عبارتسGت از نGابود کGردن تمGام            

  .تأمين ها و بيمه های قبلی حاکم بر مالکيت خصوصی

نهضGت هGائی    تمام نهضت های تاريخی پيشين، يا نهضت های اقليت ها هستند و يGا     

نهضت پرولتاريGا، نهضGت خودآگGاه و مسGتقل اکثريGت جامعGه بGه نفGع         . يت هابه نفع اقل  

     پرولتاريGGا، ايGGن تحتGGانی تGGرين طبقGGه ی جامعGGه ی کنGGونی    . همGGان اکثريGGت عظGGيم اسGGت  
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نمGی توانGد تکGGانی بخGود داده، قGد بGGر افGرازد، جGGز اينکGه سراسGر قشGGر حGاکم و فوقGGانی         

  .جامعه ی رسمی جاکن شده، متالطم گردد

 پرولتاريا با بورژوازی، اگر نه از نظر محتوی، دستکم از نظر شکل، در        مبارزه ی 

البته پرولتاريای هر کشور بايد نخسGت تکليGف بGورژوازی     . آغاز مبارزه ای ملی است    

  .خود را يکسره کند

در ترسGGيم عمGGومی تGGرين مراحGGل رشGGد پرولتاريGGا، بحGGث جنGGگ داخلGGی کGGم و بGGيش        

وجود شعله می کشد، تا بدانجا رسانديم کGه ايGن   مخفيانه ای را که در داخل جامعه ی م        

جنگ بدل بGه انقGالب آشGکار مGی شGود و سGرنگون شGدن قهGری بGورژوازی، زيربنGای                

  .سلطه ی پرولتاريا را پی ريزی می کند

هGای اجتمGاعی بGر روی تخاصGم       تا اينجا، به همانگونGه کGه ديGده ايGم، کليGه ی شGکل               

ای زورگGوئی بGه يGک طبقGه شGرايط           لکGن بGر   . طبقات ستمگر و ستمکش بنا شGده اسGت        

خاصی بايد در اختيار آن طبقه گذاشته شود تا اينکه بتواند دستکم به زندگی برده وار            

رعيت، در دوران ارباب رعيتی، خود را تGا سGطح عضGويت در کمGون               . خود ادامه دهد  

باال آورد، همانطور که خرده بورژوا در زير يوغ استبدادگری فئودالی، توانست، بهGر               

برعکس، کارگر جديد بجای آنکه با پيشرفت .  رتيبی شده، خود را به بورژوا بدل کندت

بقه ی خGويش  طصنعت قد علم بکند، هر چه بيشتر به پائين تر از سطح شرايط زندگی    

او بدل به يGک گGدا مGی شGود و گGدائی از جمعيGت و ثGروت هGم سGريعتر          . رانده می شود 

شGود کGه بGورژوازی ديگGر صGالحيت احGراز          و ايGن نکتGه بGديهی مGی          . می يابد  گسترش

طبقه ی حاکم در جامعه را ندارد، و نمی تواند شرايط زندگی خود را به عنوان قانونی         

نيGGز معلGGوم مGGی شGGود کGGه بGGورژوازی شايسGGته ی    . همGGه جGGاگير بGGه جامعGGه تحميGGل کنGGد   

حکومت نيست، چرا که نمی تواند زندگی برده را در چارچوب بردگGی اش تGأمين کنGد؛       

GGه   چGGد کGGزل کنGGازلی تنGGام نGGان مقGGه آنچنGGرده بGGه بGGود کGGن بشGGانع از ايGGد مGGی توانGGه نمGGرا ک

جامعGه  . بورژوازی، به جGای آنکGه بوسGيله ی آن تغذيGه شGود، غGذای آن را فGراهم کنGد          



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

 

٥٤ 

بGه عبGارت   : ديگر نمی تواند تحت سلطه ی اين بGورژوازی بGه زنGدگی خGود ادامGه دهGد        

  .ت جامعه سازگار نيستديگر، موجوديت بورژوازی ديگر با موجودي

شGرط اصGلی بGرای ادامGGه ی حيGات و سGلطه ی طبقGGه ی بGورژوا، تشGکيل سGGرمايه و        

کGار مزدگيGر انحصGارًا بGه رقابGت بGين            .  شGرط سGرمايه اسGت      ∗تراکم آنست، کار مزدگيGر    

پيشرفت صنعت، که بورژوازی اضGطرارًا مGروج آنسGت، بجGای         . کارگران وابسته است  

       Gع             تفرقه ای که به علت رقابت بGی از تجمGی ناشGب انقالبGده، ترکيGاد شGارگران ايجGين ک

به همين دليل رشGد صGنعت جديGد، شGالوده ای را کGه بGر اسGاس آن               . آنان را، می گذارد   

 بورژوازی دست به توليد و تملGک محصGول مGی زنGد، از زيGر پGای بGورژوازی بيGرون                    

 کنGGد، از ايGGن رو، بGGورژوازی چيGGزی کGGه بGGيش از هGGر چيGGز ديگGGر توليGGد مGGی   . مGGی کشGGد

سقوط بورژوازی و پيروزی پرولتاريا، بطGور يکسGان   . گورکنان خود بورژوازی است 

  .اجتناب ناپذير است

 

                                                 
∗  Wage-labour 


