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 بخش دوم –فصل اول 
پيشرو از تبيين اخالقی و ارتجاعی سرمايه داری تا تبيين پرولتری و  بورژوازی؛
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 تعميم يافته،  ارزيابی غير اخالقی از سرمايه داری کاالئیتوليد 
. بورژوازی در تاريخ نقش فوق العاده انقالبی ايفا نموده است •
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. بورژوازی در تاريخ نقش فوق العاده انقالبی ايفا نموده است •
وی . ...   رسيد، کليه مناسبات فئودالی پدر شاهی و احساساتی را بر هم زد    بقدرت بورژوازی، هر جا که •

بجای آزاديهای بيشمار عطا شده يا از روی استحقاق       و قابليت شخصی انسان را به ارزش مبادله ای بدل ساخت     
 که در پرده استثماری ه، بجای  آمده، تنها آزادی عاری از وجدان تجارت را برقرار ساخت و در يک کلم  بکف

ز شرم، مستقيم و سنگدالنه ای را رايج پندارهای مذهبی و سياسی پيچيده و مستور بود، استثمار آشکار، خالی ا   
.گردانيد 

 تعميم يافته،  ارزيابی غير اخالقی از سرمايه داری کاالئیتوليد 
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. بورژوازی در تاريخ نقش فوق العاده انقالبی ايفا نموده است •
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ز شرم، مستقيم و سنگدالنه ای را رايج پندارهای مذهبی و سياسی پيچيده و مستور بود، استثمار آشکار، خالی ا   
.گردانيد 

، از مينگريستند  زاهدانه خوفی با بدانها  را که تا اين هنگام حرمتی داشتند و هايیبورژوازی انواع فعاليت   •
 جيره خوار   مزدوران پزشک و دادرس و کشيش و شاعر و دانشمند را به  . هاله مقدس خويش محروم کرد 

.مبدل ساخت   
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 از هنر پديد عجايبی  برای نخستين بار نشان داد که فعاليت آدمی مستعد ايجاد چيزهاست و      ...  بورژوازی •

.آورد
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...آورد
وهای توليدی پديد آورد که از  بورژوازی در عرض مدت کمتر از صد سال سيادت طبقاتی خود، آنچنان نير    •

کدام يک از ... بوجود آورده اندلحاظ کميت و عظمت باالتر از آن چيزی است که همه نسلهای گذشته جمعا     
! استمکنونيروی توليدی اعصار گذشته ميتوانستند حدس بزنند که در بطن کار اجتماعی يک چنين ن   
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بدون انقالبی   بورژوازی، بدون ايجاد تحوالت دائمی در ابزارهای توليد و بنابراين  •
و .  داشته باشدکردن مناسبات توليد و همچنين مجموع مناسبات اجتماعی، نميتواند وجود   

گاهداری  حال آنکه بر عکس اولين شرط وجود کليه طبقات صنعتی سابق، عبارت از ن
. بال تغيير طرز کهنه توليد بود

دائم در حال تحول : بورژوازی



8
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گاهداری  حال آنکه بر عکس اولين شرط وجود کليه طبقات صنعتی سابق، عبارت از ن
. بال تغيير طرز کهنه توليد بود

 در توليد، تزلزل بال انقطاع کليه اوضاع و احوال اجتماعی و عدم  الينقطع تحوالت •
دوران بورژوازی را از کليه ادوار سابق مشخص    ... اطمينان دائمی و جنبش هميشگی 

. ميسازد
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 کهن   کليه مناسبات خشکيده و زنگ زده، با همه آن تصورات و نظريات مقدس و •

آنچه که تازه ساخته شده، پيش از  سالی که در التزام خويش داشتند، محو ميگردند، و   
آنچه که مقدس است از قدس خود عاری ميشود و   . آنکه جانی بگيرد کهنه شده است

 ديدگانی خويش با متقابلهسرانجام انسانها ناگزير ميشوند به وضع زندگی و روابط   
.بنگرندهشيار 

دائم در حال تحول : بورژوازی
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 را به همه جای کره زمين بوروژازی نياز به يک بازار دائم التوسعه برای فروش کاالهای خود، •
بورژوازی از  .ازدهمه جا بايد رسوخ کند، همه جا ساکن شود و با همه جا رابطه برقرار س. ميکشاند

ن وطنی دادطريق بهره کشی از بازار جهانی به توليد و مصرف همه کشورها جنبه جها

جهانی شدن سرمايه و شکستن حصار های ملی    
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دادن وطنی طريق بهره کشی از بازار جهانی به توليد و مصرف همه کشورها جنبه جها
رشته های صنايع  . ، صنايع را از قالب ملی بيرون کشيدمرتجعينعلی رغم آه و اسف فراوان  •

جای آنها را رشته های نوين . سالخورده ملی از ميان رفته و هر روز نيز در حال از بين رفتن است
، برای کليه ملل متمدن امری حياتی است ميگيردرواجشانصنايع که 

جهانی شدن سرمايه و شکستن حصار های ملی    
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مناطق کره زمين فراهم  رشته هايی که مواد خامش ديگر در درون کشور نيست، بلکه از دورترين •
همه دنيا به مصرف  ميشود، رشته هايی که محصول کارخانه هايش نه در کشور معين، بلکه در 

 نوين حوايجينک بجای نيازمنديهای سابق، که با محصوالت صنعتی محلی ارضاء ميگرديد، ا. ميرسد
.  ون الزم استبروز ميکند که برای ارضاء آنها محصول ممالک دور دست و اقاليم گوناگ

جهانی شدن سرمايه و شکستن حصار های ملی    
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 به محصوالت توليدی خودی را رفت و آمد و ارتباط اکتفاءجای عـُزَلت جويی ملی و محلی کهن و  •
 .همه جانبه و وابستگی همه جانبه ملل با يکديگر ميگيرد

جهانی شدن سرمايه و شکستن حصار های ملی    
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جهانی شدن سرمايه و شکستن حصار های ملی    

ثمرات فعاليت معنوی ملل  .  نيز همانند وضع در مورد توليد ماديات است  معنويات وضع در مورد توليد •
شيوه يک جانبه و محدوديت ملی بيش از پيش محال و از ادبيات     .  مشترکی مبدل ميگرددِملکجداگانه به   

 .گوناگون ملی و محلی يک ادبيات جهانی ساخته ميشود    
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 .گوناگون ملی و محلی يک ادبيات جهانی ساخته ميشود    
 ارتباط، وسائل بی حد و اندازه بورژوازی، از طريق تکميل سريع کليه ابزارهای توليد و از طريق تسهيل •

.  همه و حتی وحشی ترين ملل را به سوی تمدن ميکشاند
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جهانی شدن سرمايه و شکستن حصار های ملی    

ثمرات فعاليت معنوی ملل  .  نيز همانند وضع در مورد توليد ماديات است  معنويات وضع در مورد توليد •
شيوه يک جانبه و محدوديت ملی بيش از پيش محال و از ادبيات     .  مشترکی مبدل ميگرددِملکجداگانه به   

 .گوناگون ملی و محلی يک ادبيات جهانی ساخته ميشود    
 ارتباط، وسائل بی حد و اندازه بورژوازی، از طريق تکميل سريع کليه ابزارهای توليد و از طريق تسهيل •

.  همه و حتی وحشی ترين ملل را به سوی تمدن ميکشاند
ر گونه ديوارهای چين را در هم   بهای ارزان کاالهای بورژوازی، همان توپخانه سنگينی است که با آن ه  •

وی ملتها را ناگزير  . به تسليم ميسازدميکوبد و لجوجانه ترين کينه های وحشيان نسبت به بيگانگان را وادار      
 آنچه را که به اصطالح تمدن نام دارد ميکند که اگر نخواهند نابود شوند شيوه توليد بورژوازی را بپذيرند و

 و همانند خويش  همشکلخالصه آنکه جهانی   .  شوندبورژوانزد خود رواج دهند بدين معنی که آنها نيز 
 .ميآفريند   
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 .ميآفريند   

 نفوس شهر نسبت به نفوسشهرهای کالن بوجود آورد، بر تعداد .  بورژوازی ده را تابع سيادت شهر ساخت   •
به همان شيوه . رون کشيد شگرفی افزود و بدينسان بخش مهمی از اهالی را از بالهت زندگی ده بي بميزانده 

بسته کشورهای متمدن و ملتهای  که ده را تابع سيادت شهر ساخت، کشورهای وحشی و نيمه وحشی را نيز وا   
. و خاور را وابسته باختر نمود بورژوافالحت پيشه را وابسته ملل  
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بحران های ادواری 
بات بورژوازی مالکيت آن، جامعه ای  جامعه نوين بورژوازی، با روابط بورژوازی توليد و مبادله و با مناس•

ست که  نيرومند توليد و مبادله را بوجود آورده است، اکنون شبيه جادوگری ا وسائل  چنين آساکه گويی سحر  
.  که با افسون خود احضار نموده است بر نميآيداالرضیخود از عهده اداره و رام کردن آن قوای تحت 
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بحران های ادواری 

بات بورژوازی مالکيت آن، جامعه ای  جامعه نوين بورژوازی، با روابط بورژوازی توليد و مبادله و با مناس•
ست که  نيرومند توليد و مبادله را بوجود آورده است، اکنون شبيه جادوگری ا وسائل  چنين آساکه گويی سحر  

.  که با افسون خود احضار نموده است بر نميآيداالرضیخود از عهده اداره و رام کردن آن قوای تحت 
 مولدهست از تاريخ طغيان نيروهای  حال ديگر يک چند ده سال است که تاريخ صنايع و بازرگانی تنها عبارت•

.اوست که شرط هستی بورژوازی و سلطه مالکيتیمعاصر بر ضد آن مناسبات 
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 ميشود که تصور آن برای مردم اعصار گذشته نامعقول  پيديد يک بيماری همگانی اجتماعی بحرانها هنگام •
 بحال بربريت بغتتاجامعه ناگهان به قهقرا باز ميگردد و . بنظر ميرسيد، و آن بيماری همگانی اضافه توليد است

 زندگی محروم ساخته است؛ وسائل او را از همه خانمانسوزیدچار ميشود، گويی قحط و غال و جنگ عمومی 
 وسائلچرا؟ برای آنکه جامعه بيش از حد تمدن، بيش از حد . پنداری که صنايع و بازرگانی نابود شده است

. زندگی بيش از حد صنايع و بازرگانی در اختيار خويش دارد
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. زندگی بيش از حد صنايع و بازرگانی در اختيار خويش دارد
هستی مالکيت بورژوازی را دستخوش   آنگاه سراسر جامعه بورژوازی را دچار پريشانی و اختالل مينمايند و •

 اوستکه آفريده خود دايره مناسبات بورژوازی بيش از آن تنگ شده است که بتواند ثروتی را . خطر ميسازند
.  در خويش بگنجاند 
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اری توده های تمام و کمالی از  از چه طريقی بورژوازی بحران را دفع ميکند؟ از طرفی بوسيله محو اجب•
سالحی .  ازارهای کهنه و از طرف ديگر بوسيله تسخير بازارهای تازه و بهره کشی بيشتری از بمولدهنيروهای 

. را واژگون ساخت، اکنون بر ضد خود بورژوازی متوجه استفئوداليسمکه بورژوازی با آن 


