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  پيشگفتار
  

  بيانيه کمونيزم در قرن بيست و يکم
 

  

  :مارکس و انگلس، بيانيه کمونيسم را چنين آغاز می کنند

تمMMام نيروهMMای اروپMMای  .  شMMبح کمMMونيزم-شMMبحی در اروپMMا در گشMMت و گMMذار اسMMت  "

  ."در اتحاد مقدس گرد آمده اند تا اين شبح را از اروپا برانند...کهن

 سMاله،  ٢٧ ساله و ٢٩يم از نوشته ی اين دو جوان پس از سپری شدن يک قرن ون      

طبقMMه کMMارگر و  . بMMر نظMMام سMMرمايه داری سMMايه افکنMMده اسMMت   » شMMبح کمMMونيزم «هنMMوز 

بسMMياری از قشMMرهای مختلMMف کماکMMان اسMMتثمار شMMده و بMMه مبMMارزات ضدسMMرمايه داری    

دنMد  را بيMرون نران   » کمMونيزم «سMرمايه داران،    » اتحاد مقدس «نه تنها   . ادامه می دهند  

  مMMدافعان نظMMام   . اسMMت» شMMبح کمMMونيزم «کMMه جهMMان آبسMMتن آغMMاز نMMوينی در گسMMترش      

همان عقايMد حMاکم بMر شMوروی بMوده       » کمونيزم«سرمايه داری چنين وانمود کردند که       

آنهMا چنMين تMوهم ايجMاد     . است و با فروپاشMی آن نظMام، کمMونيزم نيMز باطMل گشMته اسMت                

    MMرمايه داری از زمMMران سMMا بحMMه گويMMد کMMديل     کردنMMوده و بMMود بMMه بهبMMارکس رو بMMان م

ديگMر ماهيMMت  » پرولتاريMا «آنهMا چنMين تصMور کردنMMد کMه     . کمMونيزم از ميMان رفتMه اسMMت   

  .گشته است» نظام نوين«طبقاتی و ضدسرمايه داری را از دست داده و تسليم 

های شان بMوده  »آرزو«تاريخ نشان داد که کليه تحليل های آنها تنها انعکاس دهنده       

 واقMMع نMMه سMMرمايه داری جهMMانی بحMMران خMMود را حMMل کMMرده و نMMه پرولتاريMMای    در. اسMMت

نظMام حMاکم بMر شMوروی نMه تنهMا          . کشورهای جهMان تسMليم وضMعيت موجMود شMده اسMت            
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کوچکترين ارتباطی با کمMونيزم نداشMته، کMه چMه در سMطح نظMری و چMه عملMی، خMالف             

  .مارکسيزم ظاهر گشته و به سرمايه داری خدمت کرده است

س تحليل و توضيح استخوان بندی سرمايه داری به مثابه مرحله ی خاصی در         مارک

امMMا، در . ، ترسMMيم کMMرد »سMMرمايه« در کتMMاب ١٨٦٨رشMMد اجتمMMاعی بشMMر، را در سMMال   

  .خطوط اصلی اين تجربه و تحليل، طرح ريزی شد: بيانيه کمونيست«

انطبMاق  بMا وضMعيت کنMونی    » بيانيMه ی کمونيسMت   «گرچه معدودی از پيش بينی های       

، امMMا نکMMات محMMوری آن کماکMMان زنMMده و تMMا  )در آخMMر بMMه آنهMMا خMMواهيم پرداخMMت (ندارنMMد 

بخصMوص  . فروپاشی کامل نظام جهانی سرمايه داری به قوت خMود بMاقی خواهنMد مانMد            

  :سه نکته از اهميت ويژه ئی برخوردار است

قMMMش اول، قابليMMت سMMMرمايه داری جهMMMانی در حMMMل بنيMMادين بحMMMران اقتصMMMادی؛ دوم، ن  

پرولتاريا در ارائMه بMديل واقعMی بMه نظMام سMرمايه داری؛ و سMوم ماهيMت طبقMاتی دولMت            

سMMرمايه داری و ضMMرورت سMMرنگونی آن و سMMازماندهی دولMMت نMMوينی کMMه جMMايگزين آن 

 سال گذشMته، از يکسMو سMرمايه داری جهMانی          ١٥٠زيرا، چنانچه در ازای     . خواهد شد 

ا بMMه نمMMايش گذاشMMته باشMMد؛ و از سMMوی زمينMMه واقعMMی بMMرای حMMل بحMMران ادواری خMMود ر

ديگر پرولتاريا ضعيف گشته و قMدرت مقابلMه را از دسMت داده باشMد و بMديلی در مقابMل           

. دولت سرمايه داری نداشته باشد، بديهی است که حق با نظريه پردازان بورژوا اسMت    

  .اما واقعيت چنين نيست

  

  ؟آيا سرمايه داری قابليت حل بحران اقتصادی را داراست
برخالف ادعاهای نظريه پردازان بورژوا، وضMعيت اقتصMادی سMرمايه داری جهMانی              

. نه تنها بهبود نيافته که روز به روز وخيم تر گشته است) حتی در کشورهای متروپل(

  .تنها به چند نمونه اکتفا می کنيم

در » مMMرگ و ميMMر«، عظMMيم تMMرين منبMMع »سMMازمان بهداشMMت جهMMانی«براسMMاس آمMMار 

است و نه ريشه در بيماری های قلبی دارد، بلکMه نتيجMه       » سرطان«شی از   جهان نه نا  
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فقMری کMه گريبMانگير    . مضاعف و ريشه ئی در جوامع سرمايه داری بوده اسMت    » فقر«

    فقMMری کMMه نتيجMMه سياسMMت هMMای مسMMتقيم     . هMMزاران ميليMMون نفMMر در جهMMان شMMده اسMMت     

مايه داری، صMرفًا شMامل      اين فقر، برخالف نظر مMدافعان سMر       . سرمايه داری بوده است   

اروپMای غربMی و     (کشورهای پيشMرفته سMرمايه داری       . نيست» جهان سوم «کشورهای  

 ميليMون اشMتغال بMه کارهMای         ١٥ ميليMون بيکMار و       ٣٠امروزبيش از   ) آمريکای شمالی 

      ).                                   سازمان برای توسعه و همکاری اقتصادی(موقت و نيمه وقت دارند 

در ايالMMت متحMMد امريکMMا، يکMMی از غنMMی تMMرين کشMMورهای جهMMان، در اوج شMMکوفايی      

اضافه بMر اينهMا،     . زندگی می کردند  » مرز فقر « ميليون نفر زير     ٣٢،  ١٩٨٨اقتصادی  

فشارهای روانی و روحی بر کارگران و کارمندان ايMن جوامMع چنMان افMزايش يافتMه کMه        

در آمريکMا دسMتمزدهای مطلMق    ). ٩٧تMايمز مMالی    ( اخير بMی سMابقه بMوده اسMت           در قرن 

). ٩٧لوس آنجلس تMايمز  ( سال گذشته کاهش يافته است  ٢٠کارگران و کارمندان طی     

و در فاصMله  .  ساعت در سMال افMزايش يافتMه اسMت    ١٦٤در همين زمان مقدار کار آنان    

وتمنMدترين خMانواده هMای    از ثر% ٥ نسبت سMهم درآمMد      ١٩٩٦ و   ١٩٨٠ی سال های    

از %٦٠افزايش يافته است، در صورتی که سهم       % ٣/٢٠به  % ٣/١٥آمريکايی از   

 دسMامبر  ٧اينديپنMدنت  (کاهش يافته اسMت    % ٣٠به  % ٢/٣٤فقيرترين خانواده ها از     

٩٧.(  

بMه مMردم آن کشMورها    » معجMزه اقتصMادی   «در جوامع اروپای شرقی که قول و قMرار          

 ٤٠) پس از فروپاشی شوروی( سال گذشته ٧گی در درازای   داده شده بود، سطح زند    

، درآمMMد سMMرانه در ١٩٩٣ و ١٩٩٠بMMين سMMال هMMای .  درصMMد کMMاهش يافتMMه اسMMت٥٠تMMا 

اروپMMای شMMرقی و ايMMاالت موجMMود در شMMوروی بMMه يMMک هشMMتم دوره پMMيش از آن رسMMيده   

  .است

   دردر کشMMورهای آفريقMMايی و آمريکMMای التMMين و آسMMيايی نيMMز درآمMMد متوسMMط سMMرانه   

 کMMاهش يافتMMه و فقMMر و قحطMMی و گرسMMنگی و بيمMMاری در     ١٩٨٠ و ١٩٧٠سMMال هMMای  

  .بسياری از مناطق آفريقايی حکم فرماست
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، بيماری های قرون »جهان سوم«غربی، همانند کشورهای » مهد آزادی«در جهان 

  اينهMMا همMMه در دوره ای اتفMMاق . ظMMاهر گشMMته انMMد» طMMاعون«و » وبMMا«وسMطی ای ماننMMد  

ند که بازدهی اقتصادی کل جهان در حدود پنج برابر نيم قMرن پMيش بMوده اسMت،           می افت 

در صورتی که فقMر، قحطMی و گرسMنگی تفMاوت چنMدانی بMا نMيم قMرن پMيش نکMرده اسMت               

  ).گزارش توسعه انسانی، سازمان ملل متحد(

 سال پيش بود، ١٠ کشور جهان، درصد درآمد سرانه به کمتر از آنچه           ٩٠تقريبًا در 

و » ونMزوئال «، »سMودان «، »ليبری«، »روآندا«که شامل ( کشور  ١٩در  . استرسيده  

  . بود، رسيده است١٩٦٠، درآمد سرانه، به کمتر از آنچه در سال )می شود» هائيتی«

مMديران  . اما همه مMردم جهMان فقيMر نشMده کMه اقليتMی وضMعيت بهتMری پيMدا کMرده انMد                     

 برابMMر يMMک کMMارگر سMMاده  ٦٠ در حMMدود ١٩٧٨شMMرکت هMMای بMMزرگ آمريکMMايی در سMMال  

 برابMMر ١٧٠ ايMMن رقMMم بMMه  ١٩٩٥حقMMوق دريافMMت مMMی کردنMMد؛ در صMMورتی کMMه در سMMال   

 درآمMد مMMديران  ١٩٨٠و يMا در سMال   ). ٩٧ دسMامبر  ٧انيديپنMدنت  (افMزايش يافتMه اسMت    

 برابMMر بيشMMتر از درآمMMد متوسMMط     ٢٩ شMMرکت بMMزرگ آمريکMMايی،    ٣٠٠عMMالی رتبMMه ی   

 برابMMر درآمMMد متوسMMط  ٩٣ درآمMMد اينهMMا بMMه  ١٩٩٠ل امMMا در سMMا. کMMارگران صMMنايع بMMود 

  .کارگران رسيد

 نفMر در روی کMره   ٤٠٠، حMاکی از ايMن اسMت کMه تنهMا       »سازمان ملل «تحقيقات اخير   

» بيMل گMی تMز   «آقMای  . زمين بيش از نيمی از ثروت درآمد کل جهان را در اختيMار دارنMد     

 -سMMMوپر «٣٨٣ و ، پادشMMاه عربسMMMتان سMMMعودی »ميکروسMMMافت«بنيادگMMذار نMMMرم افMMMزار  

 درصMد جمعيMت   ٤٥» توليMد ناخMالص ملMی   «ديگر، اموالشMان بMه بMيش از کMل      » ثروتمند

  !جهان تجاوز می کند

چگونMMه مMMدافعان چنMMين نظMMامی مMMی تواننMMد ادعMMا کننMMد کMMه مسMMايل اجتمMMاعی در شMMرف  

سرمايه داری است؟ مگر قMرار نبMود کMه پMس از فروپاشMی      » آن«بهبود بوده و آتيه از     

ت در مقابMل نظMام جهMانی سMرمايه داری برطMرف شMوند؟ پMس ايMن همMه              شوروی خطMرا  

وعده و وعيدها چه شدند؟ ما اکنون در پايان قرن بيستم شاهد وخيم تر شدن وضMعيت          
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تاريخ يک قرن و نMيم گذشMته نشMان         . عمومی اکثريت مردم جهان هستيم و نه برعکس       

تصMادی سMرمايه داری و   در مورد بحران اق» بيانيه کمونيست«داده که پيش بينی های     

  .نقش بورژوازی به اثبات رسيده است

  

  نقش انقالبی پرولتاريا
 سال ١٥٠با اسفناک تر شدن وضعيت اقتصادی، پرولتاريا با شکل متفاوتی با آنچه 

مMMارکس و انگلMMس در  . اشMMاره شMMد، ظMMاهر مMMی گMMردد  » بيانيMMه ی کمونيسMMت «پMMيش در 

  :چنين نوشتند» بيانيه«

اين عصر تخاصمات طبقاتی را  ...  دارای ويژگی بارزی است    عصر بورژوازی، "....

بطور کلی جامعMه، بMيش از پMيش، بMه دو اردوگMاه بMزرگ متخاصMم،                  . تسهيل کرده است  

. يعنی به دو طبقه ی بزرگ که مستقيمًا روياروی يکديگر ايستاده اند، تقسيم می شود          

  ."اين دو طبقه عبارتند از بورژوازی و پرولتاريا

بMرای درک  . بخش از بيانيه با واقعيت کنونی پرولتاريا کامًال منطبق نيسMت    البته ابن   

چنانچMه  . ارائMه داده شMود  » پرولتاريMا «اين مسئله ضروری است که تعريف روشنی از        

تنها به کارگرانی که به کار يدی در صنعت مشMغولند، محMدود گMردد،    » پرولتاريا«کلمه  

بMا پيشMرفت در تکنولMوژی و    . غزش شددر توضيح تخاصمات امروزی می توان دچار ل 

تحوالت چندين دهه پيشين در جوامع سرمايه داری ديگر نمMی تMوان بMه مفهMوم اخMص            

وگرنMه بMه آسMانی مMی تMوان بMه       . ، بسنده کرد»بيانيه«ياد شده در    » پرولتاريا«کلمه به   

 »ضMعيف «ديگر قادر به تغيير جامعه نيست، زيرا کMه   » پرولتاريا«اين نتيجه رسيد که     

» پرولتاريMMا«امMMا، ايMMن نMMوع برداشMMت بMMا تفسMMير خMMود مMMارکس از    . و غيMMر مMMؤثر اسMMت 

بMود، کMه شMMامل   » اعMم کMارگران  «بMه مفهMوم   » پرولتاريMا «بMرای مMارکس   . مغMايرت دارد 

   کMMارگران اداری، تکنسMMين هMMا، مسMMتخدمين دولMMت و حتMMی بخشMMی از مMMديران سMMاده نيMMز   

حMMال تمMMام کسMMانی اسMMت کMMه از لحMMاظ بMMه سMMخن ديگMMر مفهMMوم پرولتاريMMا شMMامل . مMMی شMMد

  .می شوند و قادر به انباشت سرمايه نيستند» نيروی کار«اقتصادی مجبور به فروش 
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 ١٥٠چنانچه چنين تعريفی از پرولتاريا وجود داشته باشد، بMدون ترديMد در درازای              

. سال گذشته نه تنها پرولتاريا تضعيف نگشMته کMه رشMد کيفMی و ّکمMی نيMز داشMته اسMت          

در کشMورهايی نظيMر   . زه پرولتاريا شامل بيش از نيمی از جمعيت جهان می گMردد        امرو

ايMMMران در کنMMMار پرولتاريMMMای شMMMهری در روسMMMتاها، جمعيMMMت عظيمMMMی از پرولتاريMMMای      

ايMMن بخMMش، از متحMMدان اصMMلی  . کشMMاورزی و نيمMMه پرولتاريMMای بMMی زمMMين وجMMود دارنMMد 

چنانچه کارگران زير . ای دارندکارگران صنعتی، در مبارزه عليه نظام سرمايه داری ج    

بنای مادی جامعه يعنی بنMدرها، شMهرها، نيروگMاه هMا، کانMال هMا، مغMازه هMا، انبارهMا و               

غيMMره را بMMه کMMارگران کارخانMMه هMMا و معMMادن اضMMافه شMMوند؛ و همچنMMين بMMا توجMMه بMMه           

پرولتريزه شدن کMار فکMری و ايMن کMه سMهم روزافزونMی از دانMش بشMری، اختراعMات،                   

 اکتشافات حاصل کار پرولتارياست، خيل عظيمی از جمعيت جهMان در طيMف      نقشه ها و  

چنانچMMه اينهMMا دسMMت از کMMار بکشMMند، کMMل زنMMدگی اقتصMMادی و  . جMMای دارنMMد» پرولتاريMMا«

اجتمMMاعی جامعMMه سMMرمايه داری متوقMMف مMMی شMMود، و هMMيچ نيرويMMی در جهMMان قMMادر بMMه   

در برخMی از کشMورهای   اعتصMاب هMای تMوده ئMی      . جايگزين کردن اين عده نخواهد شMد      

  .اروپايی در چند سال گذشته نمايانگر قدرت و توان بالقوه پرولتاريا است

آدم هMای  (» روبMات «نظريه پردازان سMرمايه داری اسMتدالل مMی کننMد کMه بMا اختMراع                

اين درست است که چنانچه کMل جامعMه توسMط    . نقش پرولتاريا کاهش می يابد  ) ماشينی

تاريا از هيچ قدرتی برخوردار نخواهد بود و سرمايه داران        روبات ها اداره شود، پرول    

امMا،  . هيچ نگرانی ئی از اعتصاب هMا و تحديMد و يMا سMرنگونی بMه دل راه نخواهنMد داد                 

نيز توليد نخواهد کرد و سرمايه داران قادر به » ارزش افزونه «چنين جامعه ئی ديگر     

       Mل ثMد    چپاول ساير قشرهای جامعه نخواهند شد و نهايتًا کMت خواهنMود را از دسMروت خ

  .داد

کشMاورزان،  (گرچه به علت عملکرد قوانين سرمايه داری، کليه قشMرهای اجتمMاعی            

در جامعه شاهد گاهش وزنه ی ) پيشه وران، روشنفکران صاحب مشاغل آزاد و غيره
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مطلق و نسبی خود هستند، اما وزنه ی مرکزی پرولتاريا در توليد هيچگاه زيMر سMوال      

  .واهد رفتنرفته و نخ

رشد و تغييرات در جامعه سرمايه داری، به تدريج توان انقالبMی طبقMه کMارگر را نMه              

سMMMرمايه داری بMMMرای کارانMMMدازی . تنهMMMا کMMMاهش نمMMMی دهMMMد کMMMه افMMMزايش نيMMMز مMMMی دهMMMد 

سMMطح بMMاالتر . تکنولMMوژی مMMدرن، مجبMMور اسMMت کMMه تعليمMMات بيشMMتری بMMه کMMارگران دهMMد 

عميق تر آنها از جامعه و يMافتن روش هMای   آموزش و مهارت کارگران منجر به درک        

 بMه  ١٩٥٠کارگران اروپايی که تMا دهMه   . نوين مبارزه با نظام سرمايه داری خواهد شد 

کارفرمايان احترام مMی گذاشMتند، امMروزه بMا رشMد آگMاهی بMه ايMن نتيجMه رسMيده انMد کMه                 

نMMه هMMا  بهتMMرين عناصMMر بMMرای سMMازماندهی امMMور کارخا  » رؤسMMا«الزامMMًا کارفرمايMMان و 

        زيMMرا کMMه خMMود کMMارگران بMMه قابليMMت هMMا و تخصMMص هMMای الزم و کMMافی بMMرای        . نيسMMتند

        از ايMMMن رو در سMMMال هMMMای . راه انMMMدازی چMMMرخ هMMMای اداری کارخانMMMه دسMMMت يافتMMMه انMMMد  

 اعتصاب های توده ئی ١٩٩٠ و همچنين اوايل دهه ١٩٨٠ و سپس دهه ١٩٦٨ -٧٥

البته اين اعتراض های توده ئی به شکل . ه شدند در اغلب کشورهای اروپايی دامن زد     

هر موج بحران تأثيرات خود را در روحيه و کاهش اعتمMاد بMه         . خطی تکامل نمی يابند   

نفس کارگران بر جا می گذارد، اما در امواج بعدی همواره پرولتاريا به پا می خيزد و              

يا و در رأس آن   نقش مرکزی پرولتار  . تمام محاسبات بورژوازی نقش بر آب می گردد       

اشMاره شMده، همMواره محMوری و         » بيانيه ی کمونيسMت   «طبقه کارگر، همانگونه که در      

تعيين کننده است و هيچ نيروی ديگری توان و قMدرت الزم بMرای رهMائی خMود و سMاير                 

  .قشرهای تحت ستم از بند فقر و فالکت، را ندارد

  

  ؟»بربريت«يا » سوسياليزم«
پيش بينی کارل مارکس مبنی بر وجود دو راه در مقابل در آستانه قرن بيست و يکم 

چنانچMه بMار   . ، هر چه بيشتر واقعيت پيدا مMی کنMد   »بربريت«يا  » سوسياليزم«: بشريت

 رشد کMرده و بMر مصMدر کMار     ١٩٣٠ديگر وضعيتی ايجاد شود که فاشيزم، همانند دهه      
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 های اتمMی و  قرار گيرد، فاجعه های بشريت، بخصوص با در دست داشتن انواع سالح     

مدافعان نظام سرمايه داری . شيميايی، به مراتب بيشتر از اوليل قرن بيستم خواهد بود

بMورژوايی قابليMت و کMارآيی خMود را از دسMت داده و      » دمکراسMی «بايد آگMاه باشMند کMه     

  .خود زمينه ساز رشد گرايش های راست گرا است

حMMMزب «يتانيMMMا و يMMMا  در بر» تMMMونی بليMMMر «آقMMMای » حMMMزب کMMMارگر «وزيMMMران کابينMMMه  

  در فرانسMMه، کMMه هMMر روز سياسMMت هMMايی بMMرای  » لئونMMل ژوسMMپن«آقMMای » سوسياليسMMت

خنثی سازی ابتدائی ترين تأمينMات اجتمMاعی و تهMاجم بMه حقMوق اقليMت هMای جامعMه را              

» دمکراسMMی«نبMMوده کMMه از مMMدافعان همMMان   » راسMMت«طMMرح و اجMMرا مMMی کننMMد، ظMMاهرًا   

 فاشيست های اسم و رسم دار نيز در حال شکل گيری و      افزون بر اينها  . بورژوايی اند 

. در فرانسه در هر انتخابMاتی ميليMون هMا رأی جلMب مMی کنMد      » لوپن«آقای . رشد هستند 

ترکيMه تهMاجم نظMامی گسMترده ای عليMه يMک پMنجم جمعيMت ترکيMه،               » دمکراتيک«دولت  

يقMMايی و دولMMت هMای کشMMورهای اروپMای شMMرقی سMابق، آفر   . کردهMا، بMراه انداختMMه اسMت   

  .آسيايی که جای خود دارند

کليه اين فجايع ريشه در شکست نظام سرمايه داری دارد، که نتوانسته حداقل زمينه 

تضادهای طبقاتی بين اکثريت مردم . برای زندگی عادی اکثريت مردم جهان فراهم آورد

  .و يک اقليت مرفه همواره بيشتر شده اند

بلMه مسMايلی وجMود دارد، امMا       "ی گوينMد کMه      مدافعان سرمايه داری و رفرميست ها م      

 اگMMر چنMMين اسMMت پMMس هMMيچ اميMMدی ". بMMديل ديگMMری غيMMر از سMMرمايه داری وجMMود نMMدارد

   برخMMMی از » شکسMMMت طلبانMMMه«بMMMرخالف اعتقMMMادات . بMMMرای آينMMMده بشMMMريت نبايMMMد داشMMMت

نظام سرمايه داری وجود دارد » بربريت«اصالح گرايان، بديل واقعی ئی در مقابل اين  

شوروی و يا » سوسياليزم«اما نه سوسياليزمی از نوع   . است» سوسياليزم« آن هم    و

. چين، زيرا که اينها همه منحط شده و هيچ بديلی در مقابل سرمايه داری ارائMه ندادنMد          

غيMMMراز تفMMMاوت هMMMای کيفMMMی  (وجMMMه تمMMMايز نظMMMام سMMMرمايه داری و نظMMMام سوسياايسMMMتی  

. راسMی بMرای اکثريMت مMردم وجMود نMدارد      در ايMن اسMت کMه در نظMام اول دمک          ) اقتصادی
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بMMدون دمکراسMMی کMMارگری، يعنMMی دمکراسMMی ئMMی بMMه مراتMMب عMMالی تMMر از دمکراسMMی           

جوامعی که بMا سMرنگونی دولMت        . بورژوايی، ساختن سوسياليزم غيرممکن خواهد بود     

ماننMMد (سMMرمايه داری، وارد دوره انتقMMال از سMMرمايه داری بMMه سوسMMياليزم مMMی شMMوند     

  MMوروی پMMه شMMر  جامعMMالب اکتبMMکل     ) ١٩١٧س از انقMMه شMMارگری بMMی کMMدون دمکراسMMب

همMانطور کMه در شMوروی و      (مارپيچی به همان نظام سرمايه داری بMاز خواهنMد گشMت             

  ).اروپای شرقی چنين شد

مردم زحمتکش کليه جوامع جهان می توانند با اتکاء بر نيروی خود سرنوشت خود 

لزومی ندارد که کنتMرل زنMدگی مMردم    . نندرا تعيين کرده و برای نسل آتی ثروت توليد ک        

. به دست شمار قليلی سرمايه دار و متکی بر بازار کور و هرج و مرج زا سپرده شود     

تکنولوژی امروزی در دست نمايندگان واقعی مردم می تواند بMه بهتMرين نحMوی بMرای           

ماشMين آالت اتوماتيMک مMی تواننMد     . حمتکشMان جامعMه بکMار گرفتMه شMود        خدمت برای ز  

کارهای مشقت بار را از انسان ها گرفته و وقت آزاد برای رفاه و ارتقاء فرهنگ برای 

بMا اسMتفاده صMحيح از کMامپيوتر مMی تMوان اطالعMات الزم بMرای منMابع                  . مردم ايجMاد کنMد    

  .ضروری نيازهای مردم را بکار گرفت

رقابت کMور و انباشMت    . ديل از بطن نظام موجود سرمايه داری پديد نمی آيد         اما اين ب  

بMMی رويMMه سMMرمايه توسMMط معMMدودی از افMMراد جامعMMه و بکMMارگيری هMMر چMMه بيشMMتر وقMMت   

اين اجازه را نمی دهد که جوامع کنونی سMرمايه داری  ) استثمار مضاعف (زحمتکشان  

 از ّشMMر نظMMام سMMرمايه داری، تنهMMا راه نجMMات بشMMريت. بMMه فرهنMMگ بMMاالتری دسMMت يابنMMد 

جلMوه تئوريMک و نظMری ايMن     . مبارزه با آن و نه اصMالح و يMا تسMليم شMدن بMه آن اسMت           

  .نهفته است» مارکسيزم«مبارزه نيز تنها در 

. امMMا ايMMن مبMMارزه يMMک عمMMل ملMMی نيسMMت کMMه در سMMطح بMMين المللMMی بايMMد انجMMام پMMذيرد    

ر سطح جهانی عملی نيست؛ و   مدافعان بورژوازی می گويند که گسترش سوسياليزم د       

کوشش برای سازماندهی توليد در گستره ی جهانی صMرفًا از عهMده سMرمايه داری بMر            

ترديMMدی نيسMMت کMMه جMMايگزينی سMMرمايه داری بMMا يMMک نظMMام نMMوين، متکMMی بMMر      . مMMی آيMMد
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شMايد ده هMا سMال بMرای     . همکاری و کنترل خود مردم، يMک روزه انجMام نخواهMد گرفMت       

ور آگاهانه بر امور خود نظارت و کنتMرل داشMته باشMند، زمMان الزم     اينکه توده ها به ط  

به سخن ديگر، استقرار سوسياليزم در سطح جهانی به سرعت انجام نمی پذيرد   . باشد

کسMانی کMه قMرن هMا از سياسMت و نظMارت بMر امMور         . که يک روند طوالنی تاريخی است    

کنترل بايسMتی تعليمMات الزم   اقتصادی خود کنار گذاشته شده اند، برای به دست گرفتن          

پMMس از سMMرنگونی نظMMام سMMرمايه داری، دوره انتقMMال از سMMرمايه داری بMMه       . را ببيننMMد

وجه (در اين دوره، هنوز رگه ها و عناصر سرمايه داری . سوسياليزم آغاز خواهد شد

تنهMMا بMMا بMMه دسMMت گMMرفتن قMMدرت سياسMMی توسMMط   . بMMاقی خواهMMد مانMMد) توزيMMع بMMورژوايی

وجود دمکراسی کارگری تنهMا  . ت که اين دوره انتقال می تواند آغاز شود     پرولتاريا اس 

  .وسيله تضمين کننده گذار اين دوره انتقالی است

تسMMخير قMMدرت سياسMMی توسMMط پرولتاريMMا، سMMلب قMMدرت از بMMورژوازی و تحMMت کنتMMرل   

گرفتن صنايع عمده گام های نخستين در راستای ايجاد وضعيتی مساعد بMرای از ميMان    

دولMت کMارگری بالفاصMله در    . ن هرج و مرج و ناامنی نظام سرمايه داری اسMت          برداشت

قMMدم اول از حيMMف و ميMMل هMMای بMMی حMMد و حسMMاب، رقابMMت هMMای زايMMد ، تبليغMMات هMMای           

غيرضروری، کاخ سازی ها و اصراف، جلوگيری کرده و به جای آن دست به سMاختن          

  . ه خواهد زدمسکن و تهيه وسايل اوليه برای ميليون ها انسان در جامع

بMی ترديMد جامعMه سوسياليسMتی آتMMی بMی نقMص نخواهMد بMMود، امMا تنهMا جامعMه ئMMی در           

تاريخ است که اکثريت مردم جامعه بMه طMور آگاهانMه بMر سرنوشMت خMود حMاکم خواهنMد             

  .شد

کسانی که بMا علMم بMه بحMران هMای امMروزی نظMام سMرمايه داری کماکMان از آن دفMاع                        

      تMMه انMMد، و يMMا مارکسMMيزم را مMMورد سMMوال قMMرار داده و    آن پرداخ» اصMMالح«کMMرده و بMMه  

. نخواهند داشت» بربريت«می دهند، آگاهانه و يا ناآگاهانه چشم اندازی جز حمايت از   

تنهMMا روش جلMMوگيری از بربريMMت تMMدارک عملMMی کنارگMMذاری ريشMMه ئMMی سMMرمايه داری      
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بيانيMه  «بنيMادين  ستون فقرات نظری و تئوريک اين تدارک نيز بر اصول         . جهانی است 

  .استوار است» کمونيست

  

  دولت و انقالب
يکMMMی ديگMMMر از مMMMوارد اساسMMMی سوسMMMياليزم علمMMMی مMMMارکس، منMMMدرج در مانيفسMMMت   

زيMMرا کMMه از ديMMدگاه مارکسMMيزم تنهMMا  . سMMرمايه داری اسMMت» دولMMت«کمونيسMMت، مسMMئله 

ا بMMورژوازی در يMMافتن راه حMMل بMMرای بحMMران جامعMMه و يMM  » نMMاتوانی«آگMMاهی داشMMتن بMMه  

کمونيست ها بايد هم . پرولتاريا برای ارائه راه حل های واقعی، کافی نيست» توانايی«

. را دارنMد  » تسMخير قMدرت   «چنين بدانند که تحت چه وضعيت مشخصMی کMارگران تMوان             

مسئله سرنگونی دولت سرمايه داری و تشکيل دولت کارگری يکی از محورهای بحث 

  ). پس از آن بودو هم چنين(مارکس و انگلس در مانيفست 

در راسMتای تMدارک زمينMه الزم و    » مثبMت «سMرمايه داری و تکامMل       » اسMتحاله «ايده  

. کافی برای حل مسايل اجتماعی، از ابتدا در درون جنبش کMارگری وجMود داشMته اسMت       

 بMMر ايMMن اعتقMMاد اسMMتوار بودنMMد کMMه ١٨٤٨اصMالح طلبMMان جنMMبش کMMارگری از سMMال هMMای  

در . از سMMرمايه داری بMMه سوسMMاليزم وجMMود دارد » يMMزمسMMالمت آم«امکMMان يMMک انتقMMال  

  .نمی يافتند» دولت«نتيجه لزومی برای مورد سئوال قرار دادن 

، دولت سرمايه داری ماهيتی     »بيانيه کمونيست «بدون ترديد در زمان نگاشته شدن       

هMا،  »چارتيسMت «در بريتانيا تنهMا پMس از مقاومMت هMای            . تکامل نيافته و محدود داشت    

مبMMارزات کMMارگری، بMMه ويMMژه پMMس از  . ه معنMMای امMMروزی آن سMMازمان يافMMت بMM» پلMMيس«

متشکل تر و سMازمان يافتMه تMر عليMه دولMت هMای سMرمايه داری آغMاز         » بيانيه«انتشار  

     و دولMMت هMMای سMMرمايه داری نيMMز ابMMزار سMMرکوب خMMود را بMMرای جلMMوگيری از     . گشMMتند

کليه » بيانيه« ماه پس از انتشار ١٨اتفاقی نيست که . قيام ها و انقالب ها آماده کردند     

  .مبارزات کارگری در سطح اروپايی با شکست روبرو شد
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       امMMMا، مMMMارکس و انگلMMMس، پMMMيش از مقابلMMMه هMMMای اساسMMMی کMMMارگران عليMMMه دولMMMت         

  :، دولت سرمايه داری را چنين ارزيابی کردند»بيانيه«سرمايه داری، در 

ه ئی بMرای اداره ی امMور جمعMی کMل      قوه اجرائيه دولت جديد چيزی نيست جز کميت       "

به سخن ديگر، نزد مارکس و انگلMس، بMرخالف نظريMه اصMالح گرايMان،                ". بورژوازی

ی بين طبقات در جامعه را ايفا نمی کند »داور«دولت سرمايه داری به هيچ وجه نقش    

  .است) بورژوازی(که مدافع يک طبقه ی خاص 

، ده مطالبه »پرولتارها و کمونيست ها«اما، در عين حال، در آخر بخش دوم بيانيه، 

» انتقMMالی«کMMه بMMا وضMMعيت آن روز سMMرمايه داری انطبMMاق داشMMت، بMMه عنMMوان مطالبMMات   

ی بMرای بهبMود   »اصMالحات «اين مطالبات توسط رفرميست هMا بMه عنMوان          . طرح گشتند 

مMMارکس و انگلMMس، در . وضMMعيت وخMMيم مMMردم در نظMMام سMMرمايه داری قلمMMداد شMMده انMMد  

آنهMا پMس از   . شMده انMد  » کهنMه «، اعMالم کردنMد کMه آن مطالبMات ديگMر         ١٨٧٢ديباچه ی   

طبقMMه ی کMMارگر نمMMی توانMMد بMMه سMMادگی  : "نگاشMMتند کMMه) ١٨٧١(تجربMMه کمMMون پMMاريس 

دستگاه دولتMی آمMاده را بMه چنMگ آورده، از آن بMرای تحقMق هMدف هMای خMود اسMتفاده                     

 داری، دولتی از نوع کمون به دنبال اين تفکر، مارکس، در مقابل دولت سرمايه". کند

  . را به خود گرفت» شوراها«دولت، شکل برجسته » نوع«اين . را قرار داد

» کنتMرل کMارگری  «و » شMوراها «امروزه، يک برنامه ی انقالبی بايد شامل خواسMت          

  .باشد

اضMافه بMر ايMMن، مMارکس معتقMMد بMود کMه پرولتاريMMا نمMی توانMMد قMدرت را در چMMارچوب        

کمونيست ها آشMکارا اعMالم مMی کننMد، کMه هMدف هMای          . "خير کند قانونی بورژوازی تس  

آنان تنها از راه سرنگون کردن تمام شرايط اجتماعی کنونی از طريق توسMل بMه زور،             

و يا برای دگرگون کردن سوسياليستی اجتماع، طبقه ی کMارگر بايMد            " تحقق پذير است  

 در سMر راه خMود بMه    چنان قدرتی در دست خود متمرکMز کنMد کMه هرگونMه مMانع سياسMی               

پرولتاريای سازمان يافته به "سوی سيستم جديد را، بکلی خرد و نابود کرده و سپس    

» ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا«اين . بر مصدر قدرت می نشيند" عنوان طبقه ی حاکم  
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زيMرا کMه دمکراسMی    . است که تنها دمکراسی واقعی اسMت کMه بشMر بMه خMود ديMده اسMت           

اصMالح طلبMان ايMن بخMش از         . دمکراسMی بMرای اقليMت جامعMه اسMت         صرفًا  » بورژوايی«

و " رفMMMMاه"نهضMMMMت کمونيسMMMMتی و عMMMMدم وجMMMMود " عMMMMدم بلMMMMوغ"بيانيMMMMه را بMMMMه علMMMMت 

در صورتی که . در جوامع سرمايه داری آن دوره، مردود اعالم می کنند" دمکراسی"

ای تجربه فاشيزم، جنگ های امپرياليستی و سMرکوب کMارگران در بسMياری از کشMوره      

  .را تاييد می کند» بيانيه«جهان سرمايه داری، صحت نظريات مارکس در 

مارکس و انگلس، در مورد مبارزات کارگری و سازماندهی انقMالب هMم چنMين تاکيMد              

" تاريخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاريخ مبارزات طبقاتی است: "می کنند 

نکته ئی که رفرميست های جنMبش       (" هر مبارزه طبقاتی، مبارزه ئی سياسی است      "و  

سMMازمان يMMافتن پرولتاريMMا بMMه عنMMوان يMMک   "و هMMم چنMMين ) کMMارگری فرامMMوش کMMرده انMMد 

     نکتMMMه ئMMMی کMMMه." (سMMMازمان يMMMافتن متعاقMMMب آن در يMMMک حMMMزب سياسMMMی اسMMMت ... طبقMMMه

  ).ها، از ياد برده اند»آنارشيست«ها و »آنارکوسنديکاليست«اتحاديه های کارگری و 

آمMده اسMت   » بيانيMه «در . رزه طبقاتی، يک مبارزه بين المللی نيMز هسMت         اما، اين مبا  

اين جملMه غالبMًا توسMط کوتMاه نظMران بMه عنMوان طنMز و           ". کارگران کشور ندارند  : "که

اما واقعيت اين است که تاريخ جنبش کارگری در قرن گذشته      . کنايه استفاده شده است   

همبستگی بين المللی کارگران در . استنشان داد که اين جمله هنوز به قوت خود باقی 

وجMMود . هMMر نقطMMه جهMMان بMMا يکMMديگر صMMحت ايMMن پMMيش بينMMی را بMMه اثبMMات رسMMانده اسMMت 

سازمان های بين المللی کارگری نيز در قرن اخير خMود نمايMانگر صMحت چنMين نظريMه            

  .است

  

  »بيانيه«ناخوانی امروزی 
 بMارزی برخMوردار اسMت،       امMروزه هنMوز از اهميMت      » بيانيه«گرچه اکثر نکات اصلی     

ايMMن . امMMا نMMاخوانی هMMايی نيMMز در ارتبMMاط بMMا وضMMعيت امMMروزی در آن مشMMاهده مMMی گMMردد 

لئون تروتسکی در (ناخوانی ها به وسيله کوتاه بينان مورد سوء تفسير قرار می گيرد 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٤ 

بسMياری از ايMن نکMات را بMه     : بيانيه کمونيست«مقدمه ئی به مناسبت نودمين سالگرد     

  ):ح می دهدتفصيل توضي

اول، مارکس و انگلس تصور می کردند که بورژوازی اواسط قMرن نMوزدهم تMوان و     

 در اروپMا نشMان داد   ١٨٤٨تجربMه سMال   . قابليت سازماندهی انقالب سياسی را داراست 

خMود را از دسMت داده و هMراس آن از طبقMه کMارگر بMه        » انقالبMی «که بMورژوازی تMوان      

، »بيانيMه «مMارکس و انگلMس پMس از نگMارش      . ت است مراتب بيشتر از فئوداليزم فرتو    

را ترسMيم کردنMد کMه در آن از    » انقMالب مMداوم  « پايه های نوين تئMوری  ١٨٥٠در سال   

بMه اعتقMاد آنهMا تنهMا       . رهبری پرولتاريMا بMرای سMازماندهی انقMالب هMای آتMی نMام بردنMد                

اقد ماهيت انقالبی رهبری پرولتاريا قادر به مبارزه عليه فئوداليزم است و بورژوازی ف

اما، رهبری پرولتاريMا بMا از ميMان برداشMتن فئMوداليزم اکتفMا نکMرده کMه کMل نظMام                  . است

اين نظريه پMس از سMال هMا، پايMه تئوريMک        . سرمايه داری را مورد سوال قرار می دهد       

  .شد» انقالب مداوم«نظريه لئون تروتسکی در تکوين تئوری 

توسMMعه «ه سMMرمايه داری کليMMه کشMMورهای  پMMيش بينMMی کMMرد کMM » بيانيMMه«دوم، گرچMMه 

را بMر محMور يMک سيسMتم جهMانی سMرمايه داری گMرد مMی آورد، امMا، بMه شMکل                      » نيافته

را نيMز تحMت تMMأثير   » آگMاهی ملMی  «حتMی  . اخMص هMيچ اشMاره ئMی بMه ايMن کشMورها نکMرد        

  :تکامل سرمايه در زوال ارزيابی کرد

کامMل بMورژوازی، روز بMه    اختالف های ملی و تضادهای ما بMين مMردم، بMه علMت ت             "

  ...."روز رو به کاهش خواهد رفت

اما، تجربه سرمايه داری در يک قرن و نيم پيشين نشان داد که نه تنها مسMئله ملMی            

و جنبش های آزاديبخش ملی تحت انقياد سرمايه داری قرار نگرفته کMه خMود بMه يکMی             

 واقع يکMی از وظMايف   در. از مشخصات بارز مبارزات ضد امپرياليستی تبديل گشته اند   

کمونيسMMMت هMMMای کشMMMورهای متروپMMMل مبMMMارزه و ايجMMMاد همبسMMMتگی بMMMا مبMMMارزات مMMMردم  

در مقابل ستم ملی بMه وسMيله ی دولMت هMای امپرياليسMتی،           » توسعه نيافته «کشورهای  
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مMدنی  «در ايMن مMورد، نقMش        » بيانيMه «رفرميست ها از پيش بينی های       ). و هست (بود  

  . برای سرمايه داری ترسيم کردند»ترقيخواهانه«و يا » جويانه

سMMوم، پMMيش بينMMی بيانيMMه در مMMورد سMMتم کشMMيدگی و آزادی زنMMان و نقMMش خMMانواده در  

جامعMMه سMMرمايه داری و اقMMدامات سMMرمايه داری در اواخMMر قMMرن نMMوزدهم، دقيMMق ترسMMيم  

  :بيانيه اعالم کرد. نشده بود

و ". بMديل کMرده اسMت   روابط خانواده را به يک روابMط صMرفًا مMالی ت     .... بورژوازی"

پرولتاريا بدون مالکيت است و روابطMش بMا زن و بچMه اش هMيچ شMباهتی بMه روابMط                  "

  ".يک خانواده بورژوا ندارد

اين جمله به اين مفهوم است که نقش خانواده محدود به بMورژوازی بMوده و اهميMت       

ه را در واقMع بMورژوازی ايMن مفهMوم از خMانواد     . آن برای کل جامعه منتفMی گشMته اسMت     

تغيير داده و نقش زن به عنوان کارگر بدون دستمزد خMانگی را در سيسMتم توليMدی را               

در دوره بحران سرمايه داری، زنان به گوشه خانه پرتاب شده، و در دوره          . تحقق داد 

ارزان بود، زنان به عنMوان کMارگران ارزان        » کار«شکوفايی سرمايه داری که نياز به       

  . وضعيت در بيانيه پيش بينی نشده بوداين. در بازار ظاهر گشتند

مضMاعف و گMرايش بMه کMاهش دسMتمزد طبقMه           » فالکMت «چهارم، در بيانيه، در مورد      

البته اين امر در اواخر قرن نوزده و اوايMل قMرن بيسMتم صMدق              . کارگر، تأکيد شده است   

اما، با تعميق تقسيم کMار اجتمMاعی و از ميMان رفMتن بخMش عمMده کارگMاه هMای         . می کرد 

محMدود و ازديMاد دسMتمزدهای بخشMی از     » اصMالحات «صنايع دسMتی، سMرمايه داری بMا        

  .، را خريداری کرد)کارگران حرفه ئی(طبقه کارگر 

بMMه ويMMژه در مMMورد مسMMئله » بيانيMMه کمونيسMMت«در نتيجMMه برخMMی از پMMيش بينMMی هMMای 

امMع  خانواده، مسئله ی ناسيوناليزم و وضعيت درآمد کارگران، با واقعيMت امMروزی جو   

در »  ليبراليزم-نئو«اما در دو دهه گذشته، شيوه های . سرمايه داری هم خوانی ندارند

عرصه ی جهانی برای جلوگيری از بحران نظام سMرمايه داری، نشMان داد کMه حتMی در      

امMروز در  . اشMتباه نبودنMد  » صددرصMد «اين موارد پMيش بينMی هMای مMارکس و انگلMس            
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رجMوع شMود   (ل پيش به مراتب بيشتر شده است  سا ٢٠از  » فقر«جهان سرمايه داری    

    » ارتMMMش ذخيMMMره«بMMMه منظMMMور ايجMMMاد ). بMMMه آمMMMار و ارقMMMام ذکMMMر شMMMده در ابتMMMدای مقالMMMه 

  .انعطاف پذير، مجددًا وضعيت زنان را به دوره گذشته سوق داده شده است

  

  »بيانيه«صد و پنجاه سال پس از 
، در »امMروز « ايMن اسMت کMه    سوالی که برای نسل جوان پرولتاريMا ترسMيم مMی گMردد          

    »بيانيMMه کمونيسMMت«عصMMر شMMبکه هMMای انترنMMت و ُبمMMب هMMای اتمMMی چMMه درس هMMايی از  

بيانيMMه، بخشMMی ار ! درس هMMای بسMMيار زيMMادی: مMMی تMMوان آموخMMت؟ پاسMMخ ايMMن اسMMت کMMه

بيانيMه، روش بنيMادينی اسMت کMه     . تاريخ ميراث جنMبش کMارگری در سMطح جهMانی اسMت      

و » اسMاس «بيانيه، تصويری از   . وزی می تواند تکامل يابد    براساس آن مارکسيزم امر   

» کهنMه «سرمايه داری را ترسيم کرده و تا از ميان رفMتن نظMام سMرمايه داری                 » بنياد«

  و بحMران هMای دائمMی ادواری سMرمايه داری را ترسMيم         » پيشMرفت «بيانيMه،   . نمی گMردد  

ری و شMMيوه سMMازماندهی بيانيMMه، راه رهMMايی از نظMMام غيرعادالنMMه سMMرمايه دا  . مMMی کنMMد

بحMران بشMريت کMه امMروز بMه شMکل سMقوط        . پرولتاريا از آن سيسMتم را نشMان مMی دهMد     

بازار بورس، فقر عمومی، آلودگی هوا، تهديد جنگ و غيMره ظMاهر مMی گMردد همMه بMه         

 -نبود رهبری انقالبی برای رهايی بشريت از شّر نظام سرمايه داری مربMوط مMی گMردد     

 چنMين مسMائلی   ١٩٩٠ و ١٩٨٠، ١٩٧٠، ١٩٣٨، ١٨٤٨هMای  همانطور که در سMال      

تنهMا راه حMل بMرون رفMت از بحMران کنMونی ايMن اسMت کMه پيشMروان                 . وجود داشته است  

را به کليه ی کارگران جهان منتقMل کننMد      » بيانيه کمونيست «فعال جنبش کارگری، پيام     

مرده » سوسياليزم«برخالف کسانی که بر اين باورند که . و مفاد آن را به اجرا گذارند    

است، پيام بيانيه هنوز صدای کارگران جهان را مMنعکس مMی کنMد، و آن ايMن اسMت کMه                    

زنده است و تا زمانی که طبقه ی کارگر وجود داشته باشد زنMده     » سوسياليزم«مفهوم  

، سوسMMياليزم و کمMMونيزم بازتMMاب کننMMده منMMافع    »بيانيMMه«زيMMرا کMMه بنMMابر  . خواهMMد مانMMد 

  .قه کارگر استتاريخی و عينی طب
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  :مبنی بر اينکه» بيانيه کمونيست«صحت گفته مارکس و انگلس مندرج در 

نيروهای توليدی که در اختيار جامعه است، ديگMر تمايMل بMه رشMد شMرايط مالکيMت                 "
 -بلکMه بMرعکس، آنهMا بMرای ايMن شMرايط بMيش از حMد قMوی شMده انMد                    . بورژوائی ندارند 

 و به محض اينکه زنجير اين وضعيت  - کشاند وضعيتی که اين نيروها را به زنجير می       
را از هم بگسلند، سراسر جامعه بورژوازی را دچار آشفتگی خواهند کرد و موجوديت 

  ".مالکيت بورژوازی را به خطر خواهند انداخت
کماکان بر قوت خود باقی بوده و رهبری طبقه ی کارگر برای چنين زمانی تMدارکات            

  .خود را آغاز کرده است

 

  رازی . م                                                                                  
  ١٩٩٨آوريل  ٢٠
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