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  بيانيه کمونيست در عصر حاضر
  
  

 فق;ط ده س;ال   بياني;ه ح;زب کمونيس;ت   دشوار است باور کن;يم ک;ه ب;ا ص;دمين س;الگرد            

اين اعالميه که نشان دهنده ی نبوغی است بيش از هر اعالميه ديگر در ! فاصله داريم

     انگ;;ار . ادبي;;ات جه;;انی، حت;;ی ام;;روز ه;;م ب;;ا ط;;راوت خ;;ود م;;ا را ش;;گفتی زده م;;ی کن;;د     

ترديدی نيست که نويسندگان جوان . های آن همين ديروز نگاشته شده ترين بخش ممه

       توانس;;;تند ب;;;يش از ه;;;ر ک;;;س   )  س;;;اله٢٧ س;;;اله و انگل;;;س  ٢٩م;;;ارکس (اي;;;ن بياني;;;ه  

ديگر پيش از اينان، و شايد بيش از هر ک;س ديگ;ر پ;س از اين;ان، ب;ه آين;ده ای دورت;ر              

  .بنگرند

 نوش;تند، اع;الم کردن;د ک;ه     ١٨٧٢ل;س ب;ر چ;اپ    در مقدمه مشترکی که مارکس و انگ   

     ، بخ;;ود اي;;ن ح;;ق را بياني;;هه;;ای ن;;ه چن;;دان مه;;م اي;;ن  ب;;رغم کهن;;ه ش;;دن برخ;;ی از بخ;;ش

ب;ه اي;ن زودی،   بياني;ه  نمی دهند که ديگ;ر تغيي;ری در نس;خه اص;لی آن بدهن;د، چ;را ک;ه                

 يعنی در طول بيست و پنج سال پس از چاپش، صورت س;ندی ت;اريخی را بخ;ود گرفت;ه      

های جداگان;ه ای از   بخش. از آن زمان تاکنون شصت و پنج سال ديگر می گذرد   . است

در اي;ن ديباچ;ه م;ا خ;واهيم کوش;يد ب;ا       .  بيش;تر در اعم;اق گذش;ته ف;رو رفت;ه اس;ت        بيانيه

ايجاز تمام هم عقايدی را تعيين کنيم که امروز به ق;درت کام;ل خ;ود ب;اقی هس;تند و ه;م              

  .به دگرگونی و تکميل اساسی دارندعقايدی را روشن کنيم که احتياج 

 کش;;ف و ب;;ا بياني;;ه نظري;;ه م;;ادی ت;;اريخ ک;;ه م;;ارکس م;;دت زم;;انی کوت;;اه پ;;يش از   -١

مهارتی کامل در آن بکار ب;رد، از بوت;ه ی آزم;ايش ح;وادث و ض;ربات انتق;اد مخالف;ان                   

امروز اي;ن نظري;ه يک;ی از ارجمن;دترين اب;زار تفک;ر بش;ری        . کامًال پيروز در آمده است 
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      لي;;ه تعبي;;رات ديگ;;ر از جري;;ان ت;;اريخ معن;;ی علم;;ی خ;;ود را يکس;;ره از دس;;ت         ک. اس;;ت

با اطمينان تم;ام م;ی ت;وان اع;الم ک;رد ک;ه در عص;ر م;ا مح;ال اس;ت ک;ه انس;ان                 . داده اند 

   بتواند نه تنها مب;ارزی انقالب;ی بلک;ه حت;ی ن;اظر تحص;يل ک;رده در عل;م سياس;ت باش;د،                        

  .رده باشدبی آنکه تفسير مادی از تاريخ را درک ک

ت;;اريخ تم;;ام ج;;وامعی ک;;ه : " ب;;ا اي;;ن کلم;;ات آغ;;از م;;ی ش;;ود بياني;;ه فص;;ل نخس;;تين -٢

ت;رين   اي;ن اص;ل مس;لم ک;ه مه;م     ". تاکنون وج;ود داش;ته، ت;اريخ مب;ارزات طبق;اتی اس;ت         

استنتاج از تفسير مادی از تاريخ است در مب;ارزه طبق;اتی بي;درنگ تب;ديل ب;ه موض;وع               

   ه;;ا خيالب;;اف، علي;;ه    نماي;;ان ليب;;رال، دم;;وکرات  رياک;;اران ارتج;;اعی، ع;;الم   . دع;;وا ش;;د 

ه ب; " حقايق ابدی اخالق;ی "، و "وحدت ملی"، "رفاه همگانی "نظريه ای که در برابر      

عن;;وان ني;;روی محرک;;ه ت;;اريخ، مب;;ارزه براس;;اس من;;افع م;;ادی را م;;ی گذاش;;ت، حمالت;;ی 

سپس افرادی از صفوف خود نهضت کارگری، يعن;ی ب;ه     . سخت زهرآگين شروع کردند   

 طرفداران تجديد نظر در مارکسيسم با روح سازش;کاری و   -طالح تجديد نظر طلبان   اص

   حقي;;ر و  ∗س;;رانجام در دوران م;;ا، جانش;;ينان قالب;;ی.  ب;;ه آن;;ان پيوس;;تند-آش;;تی طبق;;اتی

سياس;ت  : قدم در جا پای آنان گذاشته اند") ها استالينيست  ("∗∗بين المللی کمونيستی 

. می گيرد تکذيب قوانين مبارزه طبقاتی سرچشمه، يکسره از "جبهه مردم"باصطالح 

ضمنًا، دقيقًا اين عصر امپرياليسم است که با رساندن تمام تناقض;ات اجتم;اعی ب;ه اوج       

  . را ثابت می کندکمونيست بيانيهشدت وحدت خود، پيروزی نظر عالی 

 تش;;ريح اس;;تخوان بن;;دی س;;رمايه داری ب;;;ه عن;;وان مرحل;;ه ای خ;;اص در رش;;;د        -٣

 بوس;;يله ی م;;ارکس در ش;;کل نه;;ائی اش در کت;;اب   ١٨٦٧م;;اع، در س;;ال اقتص;;ادی اجت

، خطوط اصلی اي;ن تجزي;ه و   بيانيه کمونيست ولی پيش از آن، در      . ، ترسيم شد  سرمايه

پرداخ;ت ني;روی ک;ار مع;ادل هزين;ه          : تحليل آينده، به قدرت تمام طرح ريزی ش;ده اس;ت          

رقابت، به عنوان قانون توليد مجدد آن؛ تصاحب ارزش اضافی بوسيله سرمايه داران؛ 

                                                 
∗  Epigones 
∗∗  Communist International 
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اساسی مناسبات اجتماعی؛ نابودی طبق;ات بين;امين، يعن;ی خ;رده ب;ورژوازی ش;هری و           

توده های روستائی؛ تمرکز ثروت در دست عده ای صاحب ث;روت دائم;ًا رو ب;ه ک;اهش       

از ي;;ک ط;;رف؛ و رش;;د کّم;;ی اف;;راد پرولتاري;;ا از ط;;رف ديگ;;ر؛ آم;;ادگی ش;;رايط م;;ادی و   

  .ايش رژيم سوسياليستیسياسی از پيش برای پيد

 مقول;;ه موج;;ود در بياني;;ه مبن;;ی ب;;ر تماي;;ل س;;رمايه داری ب;;ه پ;;ائين آوردن س;;طح    -٤

    زن;;;دگی ک;;;ارگران و حت;;;ی تب;;;ديل ک;;;ردن آن;;;ان ب;;;ه گروه;;;ی از ب;;;ی چي;;;زان، دس;;;تخوش     

کشيش;;ان، اس;;تادان دانش;;گاه، وزرا، روزنام;;ه نگ;;اران، . ه;;ای ش;;ديد ش;;ده ب;;ود مخالف;ت 

نظري;;;ه "کرات، رهب;;;ران س;;;نديکاها ک;;;ارگری، علي;;;ه   نظري;;;ه پ;;;ردازان سوس;;;يال دم;;;و 

نش;انه ه;ای کامي;ابی روزاف;زون را ب;ين            آنان بنحوی اليتغي;ر   . جبهه بستند " فقيرسازی

رنجبران کشف می کردند، اشرافيت ک;ارگری را بج;ای پرولتاري;ا قال;ب م;ی کردن;د و ي;ا                 

ومن;;دترين در اي;;ن اثن;;ا رش;;د نير . تم;;ايلی گ;;ذرا را بج;;ای حرکت;;ی دائم;;ی، م;;ی پذيرفتن;;د    

ه;ا نف;ر از ک;ارگران را ب;ه      سرمايه داری جهان، يعن;ی، س;رمايه داری آمريک;ا، ميلي;ون          

صف بی چيزان رانده است؛ بی چيزانی که به خرج اعانات دولت ف;درال، ش;هرداری و          

  .يا اعانات خصوص، به حيات خود ادامه می دهند

ان سلس;له فج;ايعی   عن;و ه های اقتصادی و صنعتی را ب   در مقابل بيانيه که بحران     -٥

     کرد، تجديد نظرطلبان س;وگند ي;اد کردن;د ک;ه رش;د مل;ی و           ی  هر چه گسترده تر ترسيم م     

ها را پيش  بين المللی تراست ها کنترل بر بازار را تضمين کرده، بتدريج امحاء بحران

پايان قرن گذشته و آغاز قرن حاضر، شاهد رشد س;رمايه داری ب;ا چن;ان            . خواهد آورد 

. س;ر راه ک;رد  " تص;ادفی "ه;ا را ب;دل ب;ه توق;ف ه;ای         ان بود که تمام بح;ران     قدرت طوف 

در تحليل نه;ائی ثاب;ت ش;د ک;ه     . ولی اين دوران بنحوی بازگشت ناپذير ادامه يافته است 

  .در اين مساله نيز حق به جانب مارکس بود

قوه ی اجرائيه دولت جديد چيزی نيست جز مجلس برای اداره امور جمعی ک;ل    "-٦

فرمول مجملی ک;ه رهب;ران سوس;يال دموکراس;ی ب;ه عن;وان ي;ک تن;اقض                  ". زیبورژوا

. روزنامه نگ;اری ب;دان م;ی نگريس;تند، در واق;ع ش;امل تنه;ا نظري;ه علم;ی دول;ت اس;ت              
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دموکراس;;;;ی قال;;;;ب ري;;;;زی ش;;;;ده بوس;;;;يله ی ب;;;;ورژوازی، ب;;;;رخالف رأی برنش;;;;تين و  

ب;ی دغدغ;ه در    توبره ای خالی نيست که بتوان هر نوع محتوی طبق;اتی را   ∗کائوتسکی

حکوم;;ت . م;;ی توان;د ب;;ه ب;;ورژوازی خ;دمت کن;;د   دموکراس;;ی ب;ورژوائی، فق;;ط . آن چپان;د 

 خ;واه در راس;ش بل;وم و ش;وتام نشس;ته باش;ند، و خ;واه کاب;الرو و ي;ا                   -"جبهه م;ردم  "

هر وقت که . است" مجلسی برای اداره ی امور جمعی کل بورژوازی" فقط - ∗∗نگرين

     نش;;ان ده;;د، ب;;ورژوازی ب;;ا اردنگ;;ی بي;;رونش  در اداره ی ام;;ور ض;;عف" مجل;;س"اي;;ن 

  .می کند

س;ازمان ي;افتن پرولتاري;ا ب;ه        ". "هر مبارزه طبق;اتی، مب;ارزه ای س;ياس اس;ت           "-٧

       ".س;;;ازمان ي;;;افتن متعاق;;;ب آن در ي;;;ک ح;;;زب سياس;;;ی اس;;;ت      ... عن;;;وان ي;;;ک طبق;;;ه  

ه;ا   تاتحاديه گرايان کارگری از يکطرف، و آنارکوسنديکاليست ها از طرف ديگر، م;د   

        :م;;;ی کوش;;;ند ک;;;ه رم بکنن;;;د  از درک اي;;;ن ق;;;وانين ت;;;اريخی رم ک;;;رده ان;;;د و هن;;;وز ه;;;م 

ضربه ای خردکننده در بزرگترين مأمن خود يعنی آمريکا، دي;ده       " ناب"اتحاديه گرائی   

آنارکوسنديکاليسم در آخرين قلعه ی خود يعنی اس;پانيا، شکس;تی جب;ران ناپ;ذير            . است

  . به ثبوت رسيده استبيانيهنيز حقانيت در اينجا . متحمل شده است

.  پرولتاري;;ا نم;;ی توان;;د ق;;درت را در چ;;ارچوب ق;;انونی ب;;ورژوازی تس;;خير کن;;د        -٨

کمونيست ها آشکارا اعالم می کنند، که هدف های آنان تنه;ا از راه س;رنگون ک;ردن                 "

           ".تم;;;;ام ش;;;;رايط اجتم;;;;اعی کن;;;;ونی از طري;;;;ق توس;;;;ل ب;;;;ه زور، تحق;;;;ق پ;;;;ذير اس;;;;ت    

 کوشيد اصل مسلم بيانيه را بر اساس عدم بلوغ نهضت در آن  زمان و ∗∗∗ طلباصالح

ايتالي;;ا، آلم;;ان و " دموکراس;;ی ه;;ای"سرنوش;;ت . رش;;د ن;;اقص دموکراس;;ی، تفس;;ير کن;;د

                                                 
∗  Bernstein , Kautsky 
∗∗  Blum, Chautemps, Caballero, Negrin 
 
∗∗∗  Reformism 
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خصيصه ی بارز آراء خ;ود اص;الح طلب;ان      " عدم بلوغ "جاهای ديگر، نشان م دهد که       

  .است

قه کارگر باي;د چن;ان ق;درتی را در     برای دگرگونی کردن سوسياليستی اجتماع، طب -٩

دست خود متمرکز کند که هرگونه مانع سياس;ی در س;ر راه خ;ود بس;وی سيس;تم جدي;د                 

 اي;ن  -"پرولتاريای سازمان يافته به عنوان طبقه ی حاکم     . "را، بکلی خرد و نابود کند     

وس;عت و  . در عين حال اين تنها دموکراسی واقعی پرولتاريائی است . است ديکتاتوری 

ه;ر ق;در ک;ه تع;داد کش;ورهائی ک;ه راه       .  آن بستگی ب;ه ش;رايط عين;ی ت;اريخی دارد           عمق

ه;ای   انقالب سوسياليستی را انتخاب می کنند بيشتر باش;د، همانق;در ديکت;اتوری ش;کل         

   آزادت;;ر و قاب;;ل انعط;;اف ت;;ری پي;;دا خواه;;د ک;;رد، و دموکراس;;ی ک;;ارگران وس;;يع ت;;ر و         

  .عميق تر خواهد شد

ايه داری، صبغه ی بين الملل;ی انق;الب پرولتاري;ائی را از             رشد بين المللی سرم    -١٠

عم;ل متحدان;ه، دس;تکم از ط;رف کش;ورهای ب;زرگ متم;دن،        . "پ;يش تعي;ين ک;رده اس;ت    

رش;د بع;دی س;رمايه داری، نق;اط مختل;ف         . يکی از نخستين شرايط آزادی پرولتارياست     

أله انقالب چنان به هم نزديک کرده است که مس" غيرمتمدن"تا  " متمدن"گيتی را از    

بوروکراس;ی  . سوسياليستی بنحوی قاطع و کامل، صبغه ای جه;انی بخ;ود گرفت;ه اس;ت               

انحط;اط بناپارتيس;تی   .  را از نظر اين موضوع بنيادی تصفيه کند  بيانيهشوروی کوشيد   

سوسياليس;;م در ي;;ک  "دول;;ت ش;;وروی، تص;;ويری اس;;ت ب;;ارز از قالب;;ی ب;;ودن نظري;;ه      

  ".کشور

ام;;ور، امتي;;ازات طبق;اتی از ب;;ين رف;;ت و سراس;;ر  ک;;ه در جري;;ان حرک;ت  ی وقت;  "-١١

 خ;ود  یتوليد در دست جمع بزرگی از کل ملت قرار گرفت، قدرت عمومی، صبغه سياس      

م;ی مان;د،    جامع;ه . به عبارت ديگر دولت راه زوال می پيمان;د     ". را از دست خواهد داد    

رش;د  : عک;س قض;يه  . و اين چيزی جز سوسياليسم نيس;ت . رها شده از غل و زنجيرش    

غ;;ول آس;;ای اختن;;اق دولت;;ی در اتح;;اد جم;;اهير ش;;وروی، ش;;اهد ب;;ارزی اس;;ت از اينک;;ه    

  .جامعه از سوسياليسم دور می شود
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 بک;رات از ط;رف کوت;ه نظ;ران ب;ه            بياني;ه اين کلمات   ". کارگران کشور ندارند   "-١٢

حقيق;ت ام;ر اي;ن اس;ت ک;ه در م;ورد       . عنوان کنايه ای تحريک آميز ارزي;ابی ش;ده اس;ت     

سرمايه داری، مارکس و انگلس تنها دستورالعمل ممکن را در اختيار " ميهن"مسأله 

 ن;ه تنه;ا اروپ;ا را در       بين الملل دوم  تخّلف ازاين دستورالعمل توسط     . پرولتاريا گذاشتند 

با در . چهار سال تمام دچار ويرانی کرد، بلکه سبب رکود کنونی فرهنگ جهان نيز شد

 آن یه;;ا را ب;;را  راهب;ين المل;;ل س;وم  ت نظ;ر گ;;رفتن جن;گ قري;;ب الوق;وع جدي;;د ک;ه خيان;;    

 حتی هنوز هم قابل اعتمادترين دس;تورالعمل در م;ورد مس;أله    بيانيههموار کرده است،    

  .است" ميهن"

بدين ترتيب ما می بينيم ک;ه اي;ن محص;ول نس;بتًا مختص;ر و مش;ترک دو نويس;نده ی                   

ی آزادی، جوان، هنوز در م;ورد بزرگت;رين و داغ ت;رين مس;ائل مرب;وط ب;ه مب;ارزه ب;را          

  ک;دام کت;اب ديگ;ری را حت;ی از دور     . دستور العم;ل ب;ی نظي;ری در اختي;ار م;ا م;ی گ;ذارد        

 مقايسه کرد؟ لکن اين بدان معنی نيست که پس از ن;ود        بيانيه ی کمونيست  می توان با    

 ن;ه ني;ازی   بياني;ه سال رشد بی وقفه ی نيروهای توليدی و مبارزات اجتماعی گسترده،      

         تفک;;ر انقالب;;ی ه;;يچ وج;;ه اش;;تراکی ب;;;ا      . ی ب;;ه ملحق;;ات دارد  ب;;ه اص;;الح و ن;;ه اختي;;ار    

برنامه ها و پيش بين;ی ه;ا در س;ايه ی تجرب;ه ک;ه ع;الی ت;رين معي;ار            . بت پرستی ندارد  

 نيز احتياج ب;ه اص;الح و   بيانيه. خرد بشری است به محک زده شده، اصالح می گردند      

ت;;اريخ نش;;ان داده اس;;ت، اي;;ن ب;;ا وج;;ود اي;;ن، هم;;انطور ک;;ه خ;ود تجرب;;ه ی  . الح;اق دارد 

اصالحات و ملحقات موقعی موفقيت آميز می تواند باشد، که منطبق با شيوه نهفت;ه در     

م;ا س;عی خ;واهيم ک;رد ب;ه چن;د م;ورد        .  کمونيس;ت، ص;ورت گي;رد    بياني;ه ی  شالوده خ;ود    

  .بسيار مهم اشاره کنيم

     م;;ارکس چن;;;ين تعل;;يم م;;;ی ده;;د ک;;;ه ه;;يچ دس;;;تگاه اجتم;;اعی پ;;;يش از فرس;;;ودن     -١

 پوس;ت  کمونيس;ت  بيانيه ی. ظرفيت های خالقه اش از عرصه ی تاريخ رخت نمی بندد     

      س;;رمايه داری را، ب;;ه عل;;ت آنک;;ه س;;رمايه داری رش;;د نيروه;;ای تولي;;دی را ب;;ه عق;;ب      

با وجود اين، در آن دوران و همچنين در دهه های بعد، اين تأخير     . می اندازد، می کند   
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ر در نيم;ه ی دوم ق;رن ن;وزدهم، امک;ان آن ب;ود ک;ه       اگ; .  داش;ته اس;ت  نس;بی فقط ماهيتی  

  اقتص;;اد ب;;ر مبناه;;ای سوسياليس;;تی، س;;ازمان پي;;دا کن;;د، ض;;ربان رش;;د آن ف;;وق الع;;اده      

لک;;ن اي;;ن اص;;ل مس;لم و غيرقاب;;ل انک;;ار نظ;;ری، اي;;ن حقيق;;ت را ک;;ه  . ت;;ر م;;ی ش;;د س;ريع 

ن;د،  نيروهای توليدی به گسترش خود به مقياس جهانی ت;ا جن;گ اول جه;انی ادام;ه داد      

فقط در طول بيست سال گذشته، برغم جديدترين پيروزی ها علم و . بی اعتبار نمی کند

. تکنول;;وژی، عص;;ر رک;;ود سرتاس;;ری و حت;;ی زوال اقتص;;اد جه;;انی آغ;;از ش;;ده اس;;ت      

    ک;;ه، جن;;گ بع;;دی  ی بش;;ريت دارد س;;رمايه ی مت;;راکم خ;;ود را خ;;رج م;;ی کن;;د، در ح;;ال      

نويس;ندگان  .  به نابودی تهدي;د م;ی کن;د   های آينده شالوده های اساسی تمدن را در سال      

 گمان می کردند که مدتها پيش از آنکه سرمايه داری از صورت يک رژيم نسبتًا        بيانيه

اي;ن  . ارتجاعی به صورت يک رژيم مطلقًا ارتج;اعی تب;دل پي;دا کن;د، اس;قاط خواه;د ش;د            

م;ا  تبدل و دگرگونی، شکل نهائی خود را در برابر چشم نسل حاضر پي;دا ک;رد و عص;ر             

  .را به عصر جنگ، انقالب و فاشيسم تبديل کرد

 اشتباه مارکس و انگلس در مورد ازمنه ی تاريخی، از يکسو از کوچک شمردن -٢

امکانات آتی نهفت;ه در س;رمايه دار سرچش;مه م;ی گرف;ت و از س;وی ديگ;ر، از ب;زرگ                      

 کرده ی پيش بين بيانيه، به همانگونه که١٨٤٨انقالب . شمردن بلوغ انقالبی پرولتاريا

بود، بدل به انقالب سوسياليستی نشد، بلکه امکان گسترش وسيع سرمايه داری را به 

کم;;ون پ;;اريس ثاب;;ت ک;;رد ک;;ه پرولتاري;;ا ب;;دون داش;;تن ي;;ک ح;;زب  . روی آلم;;ان ب;;از ک;;رد

در ع;ين  . انقالبی آبديده در رأسش، نمی تواند قدرت را از دست بورژوازی خ;ارج کن;د            

س;رمايه داری، س;بب تعل;يم ي;افتن پيش;تازان انقالب;ی نش;د،                بیحال، مدت ط;والنی کامي;ا     

بلکه سبب انحطاط بورژوائی اشرافيت کارگری گرديد، که آن نيز بنوبه خ;ود تب;ديل ب;ه            

ب;;ا در نظ;;ر گ;;رفتن اوض;;اع و ش;;رايط، ب;;رای  . ترم;;ز اص;;لی در انق;;الب پرولتاري;;ائی ش;;د 

پ;;يش بين;;ی  را" تي;;کديالک" امک;;ان آن نب;;ود ک;;ه اي;;ن  بياني;;ه ی کمونيس;;تنويس;;ندگان 

  .بکنند
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 ضمن اشاره بيانيه. ، سرمايه داری، قلمرو رقابت آزاد بودبيانيه کمونيست برای -٣

به تمرکز روزافزون سرمايه، نتيجه الزم را در مورد مسأله ی انحصار که شکل ح;اکم    

س;;;رمايه داری در عص;;;ر م;;;ا ش;;;ده، و مهمت;;;رين ش;;;رط الزم ب;;;رای پي;;;دايش اقتص;;;اد        

، تماي;;ل انتق;;ال س;;رمايهتنه;;ا بع;;دها ب;;ود ک;;ه م;;ارکس در  .  نگرف;;تسوسياليس;;تی اس;;ت، 

، امپرياليس;م اين لن;ين ب;ود ک;ه در کت;اب خ;ود          . رقابت آزاد به قالب انحصار را بيان کرد       

  .  سرشت علمی سرمايه داری انحصاری را بيان کرد

انگلستان به عنوان اس;اس  " انقالب صنعتی" با انتخاب نمونه  بيانيه نويسندگان   -٤

ر خود، جريان از بين رفتن طبقات بينامين را به عنوان پرولتاريزه شدن کلی صنايع کا

دستی، صنف های خرده پا، و توده های روستائی، بطرزی بيش از حد يکجانبه ترسيم 

حقيقت اين است که نيروهای اصلی رقابت، اين کار هم فوق العاده مترقی و هم   . کردند

ت;ر از   خرده ب;ورژوازی را س;ريع  سرمايه داری  . ت اس وحشيانه را هنوز تکميل نکرده    

ع;الوه ب;ر اي;ن، دول;ت ب;ورژوائی،      . آنچه پرولتاريزه اش کرده باشد، از بين برده اس;ت   

خ;رده ب;ورژوا ک;رده     هاست سياست آگاهانه ی خود را متوجه حفظ تصنعی اقشار        مدت

ج;ود  در قطب مقابل، رشد تکنولوژی، و تشکل صنايع بزرگ، بيکاری م;زمن بو         . است

  همزم;;;ان ب;;;ا آن، رش;;;د . آورده، م;;;انع پرولت;;;اريزه ش;;;دن خ;;;رده ب;;;ورژوازی م;;;ی گ;;;ردد 

س;;رمايه داری، پي;;دايش خي;;ل عظيم;;ی از تکنيس;;ين ه;;ا، م;;ديران، کارمن;;دان تج;;اری، و    

خوان;ده م;ی ش;ود، ب;ی ان;دازه      " طبقه ی متوسط جديد"خالصه آنچه را که به اصطالح       

 به ناپديد شدن آنه;ا اي;ن هم;ه ب;ه     بيانيه که در نتيجه، طبقات بينابين. تسريع کرده است 

همه صنعتی چون آلمان، نيمی از جمعيت را  صراحت اشاره می کند، حتی در کشور آن

خ;;رده ب;;ورژوا، تض;;ادهای       لک;;ن، حف;;ظ تص;;نعی اقش;;ار کهن;;ه ی   . تش;;کيل م;;ی دهن;;د 

ر اجتماعی را تسکين نمی دهد، بلکه برعکس، آنان را از کينه جوئی وي;ژه ا برخ;وردا      

 فس;;اد ش;;وم ت;;رين مظه;;ر  م;ی کن;;د، و اي;;ن وض;;ع ب;ه هم;;راه ارتش;;ی دائم;;ی از بيک;اران،   

  .سرمايه داری را تشکيل می دهد
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) در آخ;ر فص;ل دوم   ( که برای عصر انقالبی نوشته شده، ش;امل          بيانيه کمونيست  -٥

ده در خواس;;ت اس;;ت، ک;;ه ب;;ا مرحل;;ه ی انتق;;ال مس;;تقيم از س;;رمايه دار ب;;ه سوسياليس;;م   

، مارکس و انگلس اعالم کردند که اين درخواست ها تا     ١٨٧٢در ديباچه   . ارتباط دارد 

اص;;الح طلب;;ان از  . ح;;دی کهن;;ه ش;;ده اس;;ت، و به;;ر طري;;ق، ح;;ائز اهمي;;ت ث;;انوی اس;;ت     

درخواس;ت ه;ای انتق;الی     موقعي;ت اي;ن ارزي;ابی اس;تفاده ک;رده، چن;ين نتيج;ه گرفتن;د ک;ه         

سوس;يال دموکراس;ی داده     " برنام;ه ی ح;داقل    "انقالبی ب;رای هميش;ه ج;ای خ;ود را ب;ه             

      اس;;ت، برنام;;ه ای ک;;ه هم;;ه م;;ی دانن;;د از مح;;دوده ی دموکراس;;ی ب;;ورژوائی پ;;ا فرات;;ر       

 بدقت هر چه تم;امتر در نوش;ته خ;ود    بيانيهحقيقت اين است که نويسندگان     . نمی گذارد 

طبقه ی ک;ارگر  "اصالح اصلی برنامه ی انتقالی خود را بيان داشتند و آن اين بود که،    

اند بسادگی دستگاه دولتی آماده را به چنگ آورده، از آن برای تحقق ه;دف ه;ا      نمی تو 

بطريق اولی، اين اصالح، عليه ب;ت پرس;تی دموکراس;ی ب;ورژوائی             ". خود استفاده کند  

. سرمايه داری، دولتی از نوع کم;ون گذاش;ت   بعدها مارکس، در مقابل دولت   . اقامه شد 

امروزه، . برجسته تر شوراها را پيدا کرددولت، شکل " نوع"در تعقيب اين فکر، اين 

.  نمی تواند وجود داشته باشدتوسط کارگران و کنترل شوراهابرنامه ای انقالبی بدون 

" کهنه" که در دوران فعاليت مسالمت آميز پارلمانی         بيانيهوانگهی، آن ده درخواست     

از ط;رف  . بط;ور کام;ل ارزش واقع;ی خ;ود را پي;دا ک;رده اس;ت        به نظ;ر م;ی آم;د، ام;روز        

سوس;;يال دموکراس;;ی ب;;ه نوميدان;;ه ت;;رين ش;;کلش، کهن;;ه و " برنام;;ه ی ح;;داقل"ديگ;;ر، 

  . عتيقه شده است

پ;;يش ... انق;;الب ب;;ورژوائی در آلم;;ان " ب;;رای مس;;تدل ک;;ردن اي;;ن پ;;يش بين;;ی ک;;ه،   -٦

بيانيه ، "درآمدی خواهد بود بر انقالب پرولتاريائی که بالفاصله بوقوع خواهد پيوست        

فوق العاده پيشرفته تمدن اروپائی نام می برد در مق;ام مقايس;ه ب;ا         از شرايط    کمونيست

آنچه در انگلستان قرن هفدهم و فرانسه قرن هيجدهم وجود داشت، و نيز به رش;د ه;ر      

اشتباه در اي;ن پ;يش بين;ی تنه;ا در ت;اريخ وق;وع آن        . چه بيشتر پرولتاريا اشاره می کند     

ه هيچگ;;دام از طبق;;ات ب;;ورژوا در  در ط;;ول چن;;د م;;اه ثاب;;ت ک;;رد ک;;١٨٤٨نب;;ود؛ انق;;الب 
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ب;ورژوازی  : شرايطی پيشرفته تر، قادر به رساندن انقالب به مرحل;ه نه;ائی آن نيس;تند    

     ب;;زرگ و متوس;;ط، ب;;يش از ح;;د ب;;ا زم;;ين داران نزدي;;ک اس;;ت، و زنجي;;ری ت;;رس از          

   ه;;ای رهب;;ری   ت;;وده هاس;;ت؛ خ;;رده ب;;ورژوازی ب;;يش از ح;;د متش;;تت اس;;ت و در رأس     

  .ه ی بورژوازی بزرگکننده اش وابست

همانطور که در سراسر مسير رش;د بع;دی ت;اريخ در اروپ;ا و آس;يا دي;ده ش;ده اس;ت،              

. بطور کلی، انقالبی بورژوائی ديگر به تنهائی نمی تواند به کم;ال خ;ود دس;ت پي;دا کن;د          

تص;;فيه کام;;ل جامع;;ه از اباطي;;ل فئ;;ودالی، تنه;;ا ب;;ه اي;;ن ش;;رط قاب;;ل تص;;ور اس;;ت ک;;ه            

از نف;;وذ طبق;;ات ب;;ورژوائی بتوان;;د خ;;ود را در رأس ت;;وده ه;;ای     پرولتاري;;ای آزاد ش;;ده  

به همين دليل، انقالب . روستائی قرار دهد، و ديکتاتوری انقالبی خود را مستقر گرداند

  ب;ورژوائی در مرحل;ه اول انق;;الب سوسياليس;تی ادغ;ام ش;;ده، در نتيج;ه در آن مس;;تحيل      

   سلس;له زنجي;ر انق;الب جه;انی    بدين ترتيب انق;الب مل;ی، ب;دل ب;ه حلق;ه ای در        . می شود 

صبغه ای پيگير    دگرگونی شالوده ی اقتصادی و سراسر مناسبات اجتماعی،       . می شود 

  .می گيرد بخود) بی وقفه(

برای اح;زاب انقالب;ی کش;ورهای عق;ب افت;اده آس;يا، آمريک;ای الت;ين و آفريق;ا، درک                

 از اين راه انقالب    و -ارتباط ساختمانی بين انقالب دموکراتيک و ديکتاتوری پرولتاريا       

  . مسأله مرگ و زندگی است-سوسياليستی جهانی

 نشان می دهد که چگون;ه س;رمايه داری، کش;ورهای عق;ب افت;اده و              بيانيه گرچه   -٧

ابتدائی را به حريم گرداب خود می کش;اند، لک;ن ب;ه مب;ارزه ی کش;ورهای مس;تعمره و                 

ج;ا ک;ه م;ارکس و انگل;س        از آن . نيمه مستعمره برای کسب استقالل اش;اره ای نم;ی کن;د           

، مس;اله ای ب;رای چن;د س;ال     "دستکم در کشورهای بزرگ متمدن  "انقالب اجتماعی را    

بعد می شمردند، موضوع استعمار از نظر آنان بخودی خود حل شده بود، البت;ه ن;ه در       

نتيجه ی نهضت استقالل طلبانه مليت های ستم زده، بلکه در نتيجه پيروزی پرولتاريا       

    ب;;ه هم;;ين دلي;;ل مس;;ائل مرب;;وط ب;;ه اس;;تراتژی انقالب;;ی   .  س;;رمايه داریدر پايتخ;;ت ه;;ای

      م;;;ورد بررس;;;ی بياني;;;هدر کش;;ورهای مس;;;تعمره و نيم;;;ه مس;;تعمره، ب;;;ه ه;;;يچ نح;;و در    
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     م;;ثًال اي;;ن ک;;امًال    .ام;;ا اي;;ن مس;;ائل ني;;از ب;;ه راه ح;;ل مس;;تقل دارد     . ق;;رار نگرفت;;ه اس;;ت  

ب;دل ب;ه هالک;ت ب;ارترين ترم;ز          " یس;رزمين مل;ی اج;داد     "بديهی است که گرچه مس;اله       

 داری گردي;ده اس;ت، لک;ن هن;وز در کش;ورهای          تاريخی در کشورهای پيشرفته س;رمايه     

عق;ب مان;ده ای ک;ه مجب;ور ب;ه مب;;ارزه در راه موجودي;ت مس;تقل هسس;تند، اي;ن مس;;اله          

  .عاملی نسبتًا مترقی بشمار می آيد

های انقالبی عليه   نهضتها در همه جا از تمام کمونيست" اعالم می کند که، بيانيه

نهض;;ت نژاده;;ای غيرس;;فيد علي;;ه  ". نظ;;ام کن;;ونی اجتم;;اعی و سياس;;ی حماي;;ت م;;ی کن;;د 

ستمگران امپرياليستی شان، يک;ی از مهمت;رين و نيرومن;دترين نهض;ت ه;ا علي;ه نظ;ام           

موج;;;ود اس;;;ت و ب;;;ه هم;;;ين دلي;;;ل نيازمن;;;د حماي;;;ت کام;;;ل، غيرمش;;;روط، و نامح;;;دود       

تخار ايجاد استراتژی انقالبی برای ملي;ت ه;ای س;تم زده     اف. پرولتاريای نژاد سفيد است   

  .بيش از همه به لنين تعلق دارد

 انتق;;اد از - ن;;ه از نظ;;ر روش، بلک;;ه از نظ;;ر مطل;;ب  - منس;;وخ ت;;رين بخ;;ش بياني;;ه -٨

و تعري;;;ف موض;;;وع ) فص;;;ل س;;;وم(نيم;;;ه اول ق;;;رن ن;;;وزدهم " سوسياليس;;;تی"ادبي;;;ات 

نهضت ها و . است) فصل چهارم(ن کمونيست ها در رابطه با احزاب مختلف اپوزيسيو   

 و يا به تعاقب آن، ضدانقالب، چن;ان در ه;م     ١٨٤٨احزاب ياد شده در بيانيه را انقالب        

با وجود اين، . کوفت که برای پيدا کردن نام آنان بايد به لغت نامه تاريخی مراجعه کنيم

درعص;ر  . هدر اين بخش نيز شايد بيانيه امروز به ما نزديک تر باشد تا ب;ه نس;ل گذش;ت    

ش;کوفائی ب;ين المل;ل دوم، وقتيک;ه بنظ;ر م;;ی آم;د مارکسيس;م س;يطره ای تفرق;ه ناپ;;ذير          

عنوان آرائی که ب;ا قاطعي;ت   ه دارد، عقايد سوسياليسم پيش از مارکسيسم را می شد، ب     

تالش;ی  . امروز وض;ع ف;رق ک;رده اس;ت    . تمام بسوی گذشته رانده شده اند بحساب آورد       

ل کمونيستی، در هر قدم ايجاد ارتدادهای اي;دئولوژيکی         سوسيال دموکراسی و بين المل    

. انگ;ار انديش;ه ی پيرام;ون س;ران، ص;بغه ای طفالن;ه گرفت;ه اس;ت                 . وحشتناک م;ی کن;د    

     بخ;;ش، مج;;ددًا   پي;;امبران عص;;ر زوال در جس;;تجوی خ;;ود ب;;دنبال فرم;;ول ه;;ای نج;;ات       
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 ک;رده  نظريه هائی را کش;ف م;ی کنن;د ک;ه دي;ر زم;انی پ;يش سوسياليس;م علم;ی چالش;ان           

  .است

و اما از حيث مسأله احزاب اپوزيسيون بايد گفت که در اين قلمرو، دهه های سپری 

شده، دگرگونی های عميقی بوج;ود آورده ان;د، ن;ه تنه;ا ب;دين معن;ی ک;ه اح;زاب گذش;ته                       

بوسيله احزاب جديد به خارج گود رانده شده اند، بلک;ه ني;ز ب;دين معن;ی ک;ه در ش;رايط                 

اساس;;ی اي;;ن اح;;زاب و رواب;;ط متقاب;;ل آن;;ان از ب;;يخ و ب;;ن   عص;;ر امپرياليس;;تی، سرش;;ت 

     ب;ا اه;م م;دارک چه;ار کنگ;ره اول         بياني;ه ه;م از اينروس;ت ک;ه باي;د          . دگرگون ش;ده اس;ت    

ب;ين المل;ل    ، ادبي;ات بني;ادی بلشويس;م و تص;ميمات کنف;رانس ه;ای               بين الملل کمونيستی  

  .  تقويت شودچهارم

اجتم;اعی از ص;حنه خ;ارج نم;ی ش;ود      پيش از اين گفتيم که بنظر م;ارکس ه;يچ نظ;ام      

لکن، حتی يک . مگر آنکه نخست تمام ظرفيت های نهفته خود را فرسوده ساخته باشد

. نظام کهنه ش;ده اجتم;اعی ه;م ب;دون مقاوم;ت ج;ای خ;ود را ب;ه نظ;امی جدي;د نم;ی ده;د                

دگرگ;;ونی در رژي;;م ه;;ای اجتم;;اعی مس;;تلزم ش;;ديدترين اش;;کال مب;;ارزه طبق;;اتی، يعن;;ی      

گر به دالئلی پرولتاريا با ضربه ای کاری نتواند نظام فرسوده بورژوائی ا. انقالب است 

را سرنگون کند، آنگاه سرمايه مالی در مبارزه ب;رای حف;ظ س;لطه متزل;زل خ;ود ک;اری         

خرده بورژوازی نابود شده و دست از اميد شسته را بدل به ارتش  جز اين نمی کند که

سوسيال دموکراسی و انحطاط فاشيستی انحطاط بورژوائی . کشتار جمعی فاشيسم بکند

  .خرده بورژوازی، مثل علت و معلول به هم پيوسته اند

، به اجرای وظيف;ه  بين الملل دوم با بی بند و باری ای بيش از بين الملل سوم  اکنون  

با کشتار . فريب دادن و نوميد ساختن رنجبران در سراسر کشورهای گردن نهاده است

يا، مزدوران ب;ی دهن;ه و افس;ار مس;کو، ن;ه تنه;ا راه را ب;رای                پيشتاز پرولتاريای اسپان  

   فاشيسم آم;اده م;ی کنن;د، بلک;ه حت;ی بخ;ش عظيم;ی از وظ;ايف آن;را ه;م ب;ه م;ورد اج;را                     

 ک;ش داده ش;ده ی انق;الب جه;انی، ک;ه ب;يش از پ;يش ب;دل ب;ه بح;ران                 بحران. می گذارند 

ن رهب;ری انقالب;ی   فرهنگ بشری می شود، در ماهيت بني;ادی اش قاب;ل تقلي;ل ب;ه بح;را               
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ح;;زب کمونيس;;ت،  بياني;;ه  ب;;ه عن;;وان وارث س;;نت بزرگ;;ی ک;;ه   ب;;ين المل;;ل چه;;ارم . اس;;ت

می دهد، کادرهای جديد برای حل مشکالت کهنه تربي;ت           گرانبهاترين حلقه آنرا تشکيل   

در برخ;;ورد ص;;ادقانه ب;;ا نظري;;ه انقالب;;ی،  . نظري;;ه، واقعي;;ت تعم;;يم يافت;;ه اس;;ت . م;;ی کن;;د

اين نکته که در منطقه  . بنای واقعيت اجتماعی متجلی است    کششی پرشور برای تجديد     

 ∗جنوبی قاره سياه، همفکران ما نخستين کس;انی بودن;د ک;ه بياني;ه را ب;ه زب;ان اف;ربکن           

ترجمه کردند، نمودار اين واقعيت است که انديشه ی مارکسيستی ام;روز تنه;ا در زي;ر              

وقتيک;ه يکص;دمين س;ال تول;د     . آينده بدان تعلق دارد   .  زنده است  بين الملل چهارم  پرچم  

 تنها نيروی قاطع انقالبی بر روی بين الملل چهارم  بيانيه کمونيست جشن گرفته شود،      

  .زمين خواهد بود
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