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پرولتاريا      
 خواهد ساخت، بلکه مردمی را هالکش کرد که حدادی   بورژوازی نه تنها سالحی را •

 را نيز پرولتارهاکه اين سالح را بسوی او متوجه خواهند نمود، يعنی کارگران نوين يا   
.بوجود آورد
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پرولتاريا      
 خواهد ساخت، بلکه مردمی را هالکش کرد که حدادی   بورژوازی نه تنها سالحی را •

 را نيز پرولتارهاکه اين سالح را بسوی او متوجه خواهند نمود، يعنی کارگران نوين يا   
.بوجود آورد

نگامی ميتوانند  اينان تنها زمانی ميتوانند زندگی کنند که کاری بدست آورند و فقط ه   •
 فرداين کارگران، که مجبورند فرد . بيافزايدکاری بدست آورند که کارشان بر سرمايه  

 جهت نيز  بهمين هستند مانند هر کاالی ديگر، و کاالئیخود را بفروش رسانند، 
.دستخوش کليه حوادث رقابت و نوسانات بازار اند  
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 خواهد ساخت، بلکه مردمی را هالکش کرد که حدادی   بورژوازی نه تنها سالحی را •
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.دستخوش کليه حوادث رقابت و نوسانات بازار اند  

، يعنی طبقه پرولتاريا به همان نسبتی که بورژوازی، يعنی سرمايه، رشد ميپذيرد، •
. کارگر معاصر نيز رشد مييابد
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پرولتاريا      
 خواهد ساخت، بلکه مردمی را هالکش کرد که حدادی   بورژوازی نه تنها سالحی را •
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. کارگر معاصر نيز رشد مييابد

کنواخت ترين   کارگر به زائده ساده ماشين مبدل ميگردد و از وی فقط ساده ترين و ي •
 .شيوه هايی را ميخواهند که آسان تر از همه فراگرفته ميشود  
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پرولتاريا      
 که برای حفظ خودش و  معيشتی وسائل که برای کارگر ميشود تنها منحصر ميگردد به تهيه  مصارفی •

. کار، مساوی با مصارف توليد آنست آنجملهو بهای يک کاال، و از  .  ضروری استنسلشبقاء  
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. کار، مساوی با مصارف توليد آنست آنجملهو بهای يک کاال، و از  .  ضروری استنسلشبقاء  

نجام مزد خويش را دريافت   همينکه استثمار صاحب کارخانه از کارگران انجام پذيرفت و کارگر سرا    •
 . ميافتند    بجانش  و غيره گروگير و دکاندار داشت، تازه قسمتهای ديگر بورژوازی مانند صاحب خانه و   

پرولتاريا      
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 که برای حفظ خودش و  معيشتی وسائل که برای کارگر ميشود تنها منحصر ميگردد به تهيه  مصارفی •
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.  يشوندتوده های کارگر، که در کارخانه گرد آمده اند مانند سربازان متشکل م   ...  در صنايع معاصر،•
 افسران قرار  سربازان عادی صنعتی، تحت نظارت سلسله مراتب کاملی از درجه داران و بمثابه کارگران 
هر روز و هر ساعت آنان نه تنها غالمان طبقه بورژوازی و حکومت بورژوازی ميباشند بلکه   . ميگيرند

 صاحب کارخانه آنان را به قيد اسارت خويش     بورژواهای کارخانه و بيش از همه خود   ناظرينماشين و  
. درميآورند 

پرولتاريا      
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 صاحب کارخانه آنان را به قيد اسارت خويش     بورژواهای کارخانه و بيش از همه خود   ناظرينماشين و  
. درميآورند 

به همان اندازه کار زن و کودک بيشتر  ...  هر اندازه مهارت و زور بازو در کار دستی کمتر الزم آيد،•
. جانشين کار مرد ميشود  

پرولتاريا      
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پرولتاريا      مبارزه   
مبارزه اش بر ضد بورژوازی موازی با زندگيش   . مراحل گوناگون رشد و تکامل را ميپيمايد    پرولتاريا •

آغاز ميگردد 
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پرولتاريا      مبارزه   
مبارزه اش بر ضد بورژوازی موازی با زندگيش   . مراحل گوناگون رشد و تکامل را ميپيمايد    پرولتاريا •

آغاز ميگردد 
 از  مبارزه ميکنند، بعدها کارگران يک کارخانه و آنگاه کارگران يک رشته    فرد در ابتدا کارگران فرد •

.   که آنان را مستقيما استثمار مينمايد آغاز مبارزه ميگذارند    بورژوايیصنايع در يک ناحيه بر ضد فالن 
. خود ابزارهای توليد نيز هستحمله کارگران تنها بر ضد مناسبات توليدی بورژوازی نيست بلکه بر ضد     

 زور مقام از دست  ِاعمالميکوشند تا با ماشينها را در هم ميشکنند، کارخانه را طعمه حريق ميکنند و     ... 
در اين مرحله کارگران توده ای را تشکيل ميدهند که در سراسر   .بازيابند   را وسطايیرفته کارگر قرون 

.  کشور پراکنده و در اثر رقابت، دچار افتراق است   
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پرولتاريا      مبارزه   
مبارزه اش بر ضد بورژوازی موازی با زندگيش   . مراحل گوناگون رشد و تکامل را ميپيمايد    پرولتاريا •
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در اين مرحله کارگران توده ای را تشکيل ميدهند که در سراسر   .بازيابند   را وسطايیرفته کارگر قرون 

.  کشور پراکنده و در اثر رقابت، دچار افتراق است   
گانگی بورژوازی است که برای   هنوز يگانگی توده های کارگر ثمره اتحاد خود آنان نيست بلکه نتيجه ي        •

 را به جنبش درآورد و در اين هنگام هنوز قادر است اين     پرولتاريا احراز مقاصد سياسی خويش بايد همه    
مبارزه آنان بر ضد دشمن  .  بر ضد دشمن خود مبارزه نميکنند پرولتارها  در اين مرحله  . کار را انجام دهد   

 . غير صنعتی و خرده بورژوازی استبورژواهای يا بازماندگان سلطنت مطلقه و مالکين زمين و        دشمن
ی که در اين حالت بدست آيد  بدين سان همه جنبش تاريخی در دست بورژوازی تمرکز مييابد و هر پيروز    

.پيروزی بورژوازی است
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 است؛ در آغاز بر ضد اشراف، سپس عليه آن قسمتهايی از  بالانقطاع بورژوازی در حال مبارزه  •
ه بورژوازی همه کشورهای بورژوازی که منافع آنها با پيشرفت صنايع متضاد است و بطور دائم علي  

 استمداد کند و وی را به ياری طلبد و پرولتاريا طی همه اين مبارزات بورژوازی ناگزير است از . بيگانه 
 پرولتاريا  بنابراين اين خود بورژوازی است که به .بدين سان او را به عرصه جنبش سياسی بکشاند  

 .د خود را ميدهد، به عبارت ديگر سالح ضد خويش را در اختيار وی ميگذار  عناصر آموزش

پرولتاريا      مبارزه   
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 است؛ در آغاز بر ضد اشراف، سپس عليه آن قسمتهايی از  بالانقطاع بورژوازی در حال مبارزه  •
ه بورژوازی همه کشورهای بورژوازی که منافع آنها با پيشرفت صنايع متضاد است و بطور دائم علي  

 استمداد کند و وی را به ياری طلبد و پرولتاريا طی همه اين مبارزات بورژوازی ناگزير است از . بيگانه 
 پرولتاريا  بنابراين اين خود بورژوازی است که به .بدين سان او را به عرصه جنبش سياسی بکشاند  

 .د خود را ميدهد، به عبارت ديگر سالح ضد خويش را در اختيار وی ميگذار  عناصر آموزش
 مشترکادفاع از مزد کار خود   کارگران در آغاز کار بر ضد بورژوازی دست به ائتالف ميزنند و برای •

نتيجه .  گذرنده استپيروزيهای تنها  پيروزيهاولی اين گاه گاه کارگران پيروز ميشوند  ... عمل مينمايند 
.  استنضج بالواسطه آنان نيست بلکه اتحاد کارگران است که همواره در حال         کاميابیواقعی مبارزه آنان     

.  هر مبارزه طبقاتی هم خود يک مبارزه سياسی است

پرولتاريا      مبارزه   
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 است؛ در آغاز بر ضد اشراف، سپس عليه آن قسمتهايی از  بالانقطاع بورژوازی در حال مبارزه  •
ه بورژوازی همه کشورهای بورژوازی که منافع آنها با پيشرفت صنايع متضاد است و بطور دائم علي  

 استمداد کند و وی را به ياری طلبد و پرولتاريا طی همه اين مبارزات بورژوازی ناگزير است از . بيگانه 
 پرولتاريا  بنابراين اين خود بورژوازی است که به .بدين سان او را به عرصه جنبش سياسی بکشاند  

 .د خود را ميدهد، به عبارت ديگر سالح ضد خويش را در اختيار وی ميگذار  عناصر آموزش
 مشترکادفاع از مزد کار خود   کارگران در آغاز کار بر ضد بورژوازی دست به ائتالف ميزنند و برای •

نتيجه .  گذرنده استپيروزيهای تنها  پيروزيهاولی اين گاه گاه کارگران پيروز ميشوند  ... عمل مينمايند 
.  استنضج بالواسطه آنان نيست بلکه اتحاد کارگران است که همواره در حال         کاميابیواقعی مبارزه آنان     

.  هر مبارزه طبقاتی هم خود يک مبارزه سياسی است
، هر لحظه در اثر رقابتی که بين خود   حزب سياسیبصورتسرانجام   به شکل طبقه و پرولتاريا تشکل •

 بوجود ميآيد   نيرومندتر و محکمترولی اين تشکل بار ديگر قويتر و . کارگران وجود دارد مختل ميگردد
.  انقالبی استواقعا يک طبقه پرولتاريا بين همه طبقاتی که اکنون در مقابل بورژوازی قرار دارند تنها   •

 خود پرولتارياايند و حال آنکه   تمام طبقات ديگر، بر اثر تکامل صنايع بزرگ راه انحطاط و زوال ميپيم  
 .ثمره و محصول صنايع بزرگ است

پرولتاريا      مبارزه   
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 ندارد؛ مناسبات وی با زن و فرزند با مناسبات خانواده های  مايملکی پرولتار •
ارت در بورژوازی هيچگونه وجه مشترکی ندارد، کار نوين صنعتی و شيوه نوين اس 

قانون، اخالق، .  زدوده استپرولتارياهر گونه جنبه ملی را از ...  سرمايه، يوغزير 
ورژوازی  مذهب، برای وی چيزی نيست جز خرافات بورژوازی که در پس آنها منافع ب    

 .پنهان شده است 

پرولتاريا      مبارزه   
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 ندارد؛ مناسبات وی با زن و فرزند با مناسبات خانواده های  مايملکی پرولتار •
ارت در بورژوازی هيچگونه وجه مشترکی ندارد، کار نوين صنعتی و شيوه نوين اس 

قانون، اخالق، .  زدوده استپرولتارياهر گونه جنبه ملی را از ...  سرمايه، يوغزير 
ورژوازی  مذهب، برای وی چيزی نيست جز خرافات بورژوازی که در پس آنها منافع ب    

 .پنهان شده است 
 حياتی را  تمام طبقات پيشين، پس از رسيدن به سيادت، ميکوشيدند آن وضع و موقع  •

 آنها را تأمين تملک آورده اند تحکيم کنند و تمام جامعه را به شرايطی که طرز بچنگکه 
 جامعه را بدست آوردند  مولده  تنها زمانی ميتوانند نيروی پرولتارهااما . کند، تابع سازند

 را که تاکنون مالکيتی خود و در عين حال همه شيوه های تملککه بتوانند شيوه کنونی 
.  وجود داشته است از ميان ببرند  

پرولتاريا      مبارزه   
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 ندارد؛ مناسبات وی با زن و فرزند با مناسبات خانواده های  مايملکی پرولتار •
ارت در بورژوازی هيچگونه وجه مشترکی ندارد، کار نوين صنعتی و شيوه نوين اس 

قانون، اخالق، .  زدوده استپرولتارياهر گونه جنبه ملی را از ...  سرمايه، يوغزير 
ورژوازی  مذهب، برای وی چيزی نيست جز خرافات بورژوازی که در پس آنها منافع ب    

 .پنهان شده است 
 حياتی را  تمام طبقات پيشين، پس از رسيدن به سيادت، ميکوشيدند آن وضع و موقع  •

 آنها را تأمين تملک آورده اند تحکيم کنند و تمام جامعه را به شرايطی که طرز بچنگکه 
 جامعه را بدست آوردند  مولده  تنها زمانی ميتوانند نيروی پرولتارهااما . کند، تابع سازند

 را که تاکنون مالکيتی خود و در عين حال همه شيوه های تملککه بتوانند شيوه کنونی 
.  وجود داشته است از ميان ببرند  

 کنند، آنها بايد آنچه را که تا کنون مالکيت حفظش از خود چيزی ندارند که   پرولتارها •
.خصوصی را حفاظت مينمود و آنرا مأمون و مصون ميساخت نابود گردانند 

پرولتاريا      مبارزه   
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پرولتاريا     مبارزه کشوری     
 بر ضد بورژوازی در آغاز، اگر از لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد از پرولتاريا مبارزه •

 در ابتدای امر بايد کار را با طبيعتا هر کشوری پرولتاريای. لحاظ شکل و صورت ملی است
 .بورژوازی کشور خود يکسره نمايد
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پرولتاريا     مبارزه کشوری     
 بر ضد بورژوازی در آغاز، اگر از لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد از پرولتاريا مبارزه •

 در ابتدای امر بايد کار را با طبيعتا هر کشوری پرولتاريای. لحاظ شکل و صورت ملی است
 .بورژوازی کشور خود يکسره نمايد

آن جنگ داخلی کم و بيش پنهانی  پرولتاريا ما ضمن توصيف مراحل کلی رشد و تکامل •
 با برانداختن پرولتاريا و درميگيرد را، تا آن نقطه ای که انقالبی آشکار درون جامعه موجود

 .، دنبال کرده ايمبورژوازی از طريق زور، حاکميت خويش را پی ميافکند
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پرولتاريا     مبارزه کشوری     
 بر ضد بورژوازی در آغاز، اگر از لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد از پرولتاريا مبارزه •

 در ابتدای امر بايد کار را با طبيعتا هر کشوری پرولتاريای. لحاظ شکل و صورت ملی است
 .بورژوازی کشور خود يکسره نمايد

آن جنگ داخلی کم و بيش پنهانی  پرولتاريا ما ضمن توصيف مراحل کلی رشد و تکامل •
 با برانداختن پرولتاريا و درميگيرد تا آن نقطه ای که انقالبی آشکار درون جامعه موجود را

 .، دنبال کرده ايمبورژوازی از طريق زور، حاکميت خويش را پی ميافکند
.  خود را بوجود ميآوردگورکنان بورژوازی مقدم بر هر چيز •
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رقابت ميان کارگران          : شرط سيادت بورژوازی      
دن  شرط اساسی برای وجود و سيادت طبقه بورژوازی عبارت است از انباشته ش   •

شرط وجود سرمايه کار  . ثروت در دست اشخاص و تشکيل و افزايش سرمايه 
.  کارگران بسته است فيمابينکار مزدوری منحصرا به رقابت  . مزدوری است  
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پرولتاريا لمپنخرده بورژوازی و      

 و  صنوف متوسط، يعنی صاحبان صنايع کوچک، سوداگران خرده پا، پيشه وران  •
، با برهانند صنف متوسط، از زوال بعنواندهقانان، همگی برای آنکه هستی خود را،   

حتی از اين هم . پس آنها انقالبی نيستند بلکه محافظه کارند. بورژوازی نبرد ميکنند
..  برگردانندزيرا ميکوشند تا چرخ تاريخ را به عقب . مرتجعندباالتر، آنها 
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پرولتاريا لمپنخرده بورژوازی و      

 و  صنوف متوسط، يعنی صاحبان صنايع کوچک، سوداگران خرده پا، پيشه وران  •
، با برهانند صنف متوسط، از زوال بعنواندهقانان، همگی برای آنکه هستی خود را،   

حتی از اين هم . پس آنها انقالبی نيستند بلکه محافظه کارند. بورژوازی نبرد ميکنند
.  برگردانندزيرا ميکوشند تا چرخ تاريخ را به عقب . مرتجعندباالتر، آنها 

رند که   اگر آنها انقالبی هم باشند تنها از اين جهت است که در معرض اين خط  •
  رانده شوند، لذا از منافع آنی خود دفاع نميکنند بلکه از مصالح آتیپرولتاريا بصفوف

 را پرولتارياخويش مدافعه مينمايند، پس نظريات خويش را ترک ميگويند تا نظر 
 .بپذيرند
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پرولتاريا لمپنخرده بورژوازی و      

 و  صنوف متوسط، يعنی صاحبان صنايع کوچک، سوداگران خرده پا، پيشه وران  •
، با برهانند صنف متوسط، از زوال بعنواندهقانان، همگی برای آنکه هستی خود را،   

حتی از اين هم . پس آنها انقالبی نيستند بلکه محافظه کارند. بورژوازی نبرد ميکنند
.  برگردانندزيرا ميکوشند تا چرخ تاريخ را به عقب . مرتجعندباالتر، آنها 

رند که   اگر آنها انقالبی هم باشند تنها از اين جهت است که در معرض اين خط  •
  رانده شوند، لذا از منافع آنی خود دفاع نميکنند بلکه از مصالح آتیپرولتاريا بصفوف

 را پرولتارياخويش مدافعه مينمايند، پس نظريات خويش را ترک ميگويند تا نظر 
 .بپذيرند

 جامعه کهن، در   قشرهای، اين محصول انفعالی پوسيدگی تحتانی ترين  پرولتاريا لومپن •
 جنبش کشيده ميشود ولی بر اثر وضع بطرف، در برخی نقاط پرولتاریجريان انقالب 

 و تحريکات دسايسعمومی زندگی خويش بسی بيشتر متمايل است که خود را به  
.ارتجاعی بفروشد  


