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 بورژوائی سوسياليسممانيفست؛ ادعا نامه عليه بورژوازی و    
 بخش اول –فصل اول   
بورژواها  و پرولترها –ماترياليسم تاريخی 
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داری  شکل گيری نقد به جامعه سرمايه •
 کمونيسم – سوسياليسِم فئودالی  – سوسياليسِم بورژوائی  –  سوسياليسِم اتوپيک  •
باور برونو – فويرباخ – هگلی های جوان  – هگل -زوال – استاندال – بالزاک •
اوئن – فوريه - سن سيمون •
باکونين •
 پرودن •
مارکس •
 شبح کمونيسم – ١٨۴٨ به پيشواز انقالبات •

 زدائی شروع توهم –تحقق آرمان بورژوائی آزادی، برابری و جدائی دولت از مذهب  

بورژوائی  سوسياليسم  مانيفست؛ ادعا نامه عليه بورژوازی و    
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همه نيروهای اروپای کهن برای تعقيب .  شبح کمونيسم- در اروپا در گشت و گذار است شبحی
.، راديکالهای فرانسه و پليس آلمانگيزو و مترنيخپاپ و تزار، : مقدس اين شبح متحد شده اند

، که بر مسند قدرت نشسته اند نام کمونيستی روی آن مخالفينش که اپوزيسيونیکجاست آن حزب 
  پيشگامترين خود داغ اتهام کمونيسم را خواه بر بنوبه که اپوزيسيونینگذارند؟ کجاست آن حزب 

عناصر اپوزيسيون و خواه بر مخالفين مرتجع خويش نزند؟
:از اين امر دو نتيجه حاصل ميشود

. يک قدرت تلقی ميکنندبمثابههمه قدرتهای اروپا اکنون ديگر کمونيسم را 
ت خويش را در برابر حال تماما وقت آن در رسيده است که کمونيستها نظرات و مقاصد و تمايال

يفست حزب خود را قرار همه جهانيان آشکارا بيان دارند و در مقابل افسانه شبح کمونيسم، مان
 .دهند

 زيرين را که "مانيفست" مليتهای کامال گوناگون در لندن گرد آمدند و کمونيستهایبه اين منظور 
 و دانمارکی انتشار مييابد، فالماندیاکنون به زبانهای انگليسی و فرانسه و آلمانی و ايتاليايی و 

 .طرح ريزی کردند
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 اولين جمله مانيفست     . است  تاريخ کليه جامعه هايی که تا کنون وجود داشته تاريخ مبارزه طبقاتی •

ماترياليسم تاريخی            
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اولين جمله       . است  تاريخ کليه جامعه هايی که تا کنون وجود داشته تاريخ مبارزه طبقاتی •
مانيفست

ای کشف   آنجا که به من برميگردد، نه برای کشف طبقات در جامعه مدرن و نه بر تا" •
بسيار پيش از من تاريخ دانان .   برای من در بر ندارد کرديتیمبارزه ميان آنها 

 اقتصادی اين  بورژوازی توسعه اين مبارزه طبقاتی  و اقتصاددانان بورژوازی آناتومی  
) ١: آنچه که من انجام دادم و تازه بود اين است که نشان دادم  . طبقات را توضيح داده اند

که ) ٢،  تاريخی ويژه ای در توسعه توليد است فازهای صرفا مربوط به وجود طبقاتکه 
که اين ديکتاتوری خود تنها ) ٣ می انجامد، پرولتارياديکتاتوری مبارزه طبقاتی لزوما به 

 نامه به   –مارکس  ." را بنياد می نهدجامعه بی طبقه و استقرار لغو همه طبقاتپروسه انتقال به 
.     تاکيد ها از مارکس است      –  ١٨۵٢ مارس ۵ در نيويورک، ويدميرژوزف 

ماترياليسم تاريخی            
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  پرولترها   بورژواها و      : 
مده، تضاد  جامعه نوين بورژوازی، که از درون جامعه زوال يافته فئودال بيرون آ•

ر و ستم و طبقاتی را از ميان نبرده است، بلکه تنها طبقات نوين، شرايط نوين جو 
.اشکال نوين مبارزه را جانشين اشکال و شرايط کهن ساخته است  

ضاد  ولی دوران ما، يعنی دوران بورژوازی، دارای اين صفت مشخصه است که ت   •
:طبقاتی را ساده کرده است

در  بورژوازی نوين خود محصول يک جريان تکامل طوالنی و يک رشته تحوالت  •
.شيوه توليد و مبادله است 

 سياسی مربوط  ای را از پی  کاميابی هر يک از اين مراحل تکامل بورژوازی،  •
سرانجام پس از استقرار صنايع بزرگ و بازار جهانی، در  ... بورژوازی . داشت 

قدرت دولتی .  بدست آورد بفرددولت انتخابی نوين برای خويش سلطه سياسی منحصر     
. را اداره مينمايد همه طبقه بورژوازی   نوين فقط کميته ای است که امور مشترک   
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