نشر کارگری سوسياليستی

بيانيه ی کمونيست در عصر حاضر
دشوار است باور کنيم که باا داينيس ساال رد بيانياه ی حاب کمونيسات فقا
ده سال فادله داريم! ايس اعالنيه که نشاا دننايه ی نغاوای اسات بايه ا نار
اعالنيااه ی دي اار در ادبياااا ی،ااانیا حتاای اناارو ناام بااا اااراوا ااود نااا را
ش فتی ده نی کني .ان ار ن،م تريس بخه نای آ نميس ديارو ن اشاته شايه.
تردييی نيست که نويسنيگا یوا ايس بيانيه (نارکس  92سااله و ان لاس 92
ساله) توانستني بيه ا نر کس دي ر پايه ا ايناا ا و شاايي بايه ا نار کاس
دي ر پس ا اينا ا به آينيه ای دورتر بن رني.
در نقينه ی نشاترکی کاه ناارکس و ان لاس بار ااپ  1729نوشاتنيا اعاال
کردني که به رام ک،نه شي بر ی ا بخه نای نه نايا ن،ام اياس بيانياها باه
ود ايس حق را نمی دنني که دي ر تغييری در نساخه ادالی آ بيننايا ارا کاه
بيانيه به اياس ودیا يننای در ااول بيسات و پان ساال پاس ا
سنيی تاريخی را به ود گرفته اسات .ا آ

ااپها داورا

ناا تاا کناو شصات و پان ساال

دي ر نی گذرد .بخاه ناای یياگاناه ای ا بيانياه بيشاتر در اعمااگ گذشاته فارو
رفته است .در ايس ديغا ه نا وانيم کوشيي با ايجا تماا نام عقايايی را تنيايس
کنيم که انرو به قيرا کانل ود باقی نستني و نم عقاييی را روشاس کنايم کاه
احتياج به دگرگونی و تکميل اساسی دارني.
 -1نظريه نادی تاريخ که نارکس نيا ناانی کوتااه پايه ا بيانياه کشا

و

با ن،ارتی کانل در آ به کار بردا ا بوته ی آ نايه حاواد و ضارباا انتقااد
نخالفا کانالً پيرو در آنيه است .انرو ايس نظريه يکی ا اریمنيتريس اببار
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تفکر بشری است .کليه ی تنغيراا دي ار ا یرياا تااريخ نننای علمای اود را
يک سره ا دست داده اني .با اامينا تما نی توا اعال کرد کاه در عصار ناا
نحال است کاه انساا بتواناي ناه تن،اا نغاار ی انقالبای بلکاه حتای ناا ر تحصايل
کاارده در علاام سياساات باشاايا باای آ کااه تفسااير نااادی ا تاااريخ را در

کاارده

باشي.
 -9فصل نخستيس بيانيه با ايس کلمااا آااا نای شاود" :تااريخ تماا یاواننی
که تا کناو ویاود داشاتها تااريخ نغاار اا اغقااتی اسات" .اياس ادال نسالم کاه
ن،ااام تاااريس اساااتنتاج ا تفساااير ناااادی ا تااااريخ اسااات در نغاااار ه ی اغقااااتی
بی درنگ تغييل به نوضوع دعوا شي .رياکارا ارتجااعیا عاالم نماياا ليغارالا
دنوکراا نا يالغافا عليه نظريه ای که در برابر "رفاه نمه گانی"ا "وحايا
نلاای"ا و "حقااايق اباايی ا القاای" ب اه عنااوا نيااروی نحرکااه تاااريخا نغااار ه
براسااام ننااافد نااادی را ناای گذاشااتا حمالتاای سااخت ناارآگيس شااروع کردنااي.
سااااارس افااااارادی ا دااااافوف اااااود ن ،ااااات کاااااارگریا يننااااای باااااه ادااااا ال
تجييينظرالغا  -اارف دارا تجيياينظر در نارکسايب باا رو ساا

کااری و

آشااتی اغقاااتی -بااه آنااا پيوسااتني .ساارانجا در دورا ناااا یانشااينا قالباای و
حقياار بااايس المللااای کمونيساااتی



("استالينيسااات نااا") قاااي در یاااا پاااای آناااا

گذاشته اني :سياست به اد ال "یغ،ه ی نرد "ا يک سره ا تکاذي قاوانيس
نغار ه ی اغقاتی سر شمه نی گيرد .ضامناًا دقيقاا ً اياس عصار انرريااليب اسات
که با رساني تما تناق اا ایتماعی به اوج شايا وحايا اودا پيارو ی نظار
عالی بيانيه ی کمونيست را ثابت نی کني.

Epigones
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 -3تشريح استخوا بنيی سرنايه داری به عنوا نرحله ای اا

در رشاي

اقتصادی ایتماعا در سال  1782به وسيله ی ناارکس در شاکل ن،ااای ا

در

کتااا ساارنايها ترساايم شااي .ولاای پاايه ا آ ا در بيانيااه ی کمونيسااتا

ااوا

ادلی ايس تجبيه و تحليل آينيها به قيرا تما ار ريابی شايه اسات :پردا ات
نيروی کار ننادل نبينه ی توليي نجيد آ ؛ تصاح ار

اضافی باه وسايله ی

ساارنايه دارا ؛ رقابااتا بااه عنااوا قااانو اساساای نناسااغاا ایتماااعی؛ نااابودی
اغقاا بينانيسا يننای ارده باورزوا ی شا،ری و تاوده ناای روساتاای؛ تمرکاب
ثروا در دست عيه ای داح ثروا دااما ً رو به کانه ا يک اارف؛ و رشاي
ک ّماای افااراد پرولتاريااا ا ااارف دي اار؛ آنااادگی شااراي نااادی و سياساای ا پاايه
برای پييايه رزيم سوسياليستی.
 -4نقولااه نویااود در بيانيااه نغناای باار تماياال ساارنايه داری بااه پاااايس آورد
ساا ح ناايگی کااارگرا و حتاای تغااييل کاارد آنااا بااه گروناای ا باای ياابا ا
دسااتخو

نخالفاات نااای شااييي شاايه بااود .کشيشااا ا اسااتادا دانش ا اها و راا

رو ناناااه ن اااارا ا نظرياااه پاااردا ا سوسااايال دناااوکرااا رنغااارا سااانييکانا
کااارگریا عليااه "نظريااه ی فقيرسااا ی" یغ،ااه بسااتني .آنااا ب اه نحااوی تيتغياار
نشااانه نااای کانيااابی رو افاابو را باايس رنجغاارا کش ا

ناای کردناايا اشاارافيت

کااارگری را ب اه یااای پرولتاريااا قال ا ناای کردنااي و يااا تمااايلی گااذرا را ب اه یااای
حرکتی داامیا نی پذيرفتني .در ايس اثنا رشي نيروننيتريس سرنايه داری ی،ا ا
يننیا سرنايه داری آنريکاا نيليو نا نفر ا کاارگرا را باه دا

بای يابا

رانيه است؛ بی يبانی که به رج اعاناا دولت فيرالا ش،رداری و يا اعانااا
صو

ا به حياا ود ادانه نی دنني.
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 -5در نقابل بيانيه که بحارا ناای اقتصاادی و داننتی را باه عناوا سلساله
فجاينی نر ه گسترده تر ترسيم نی کردا تجييينظرالغا سوگني ياد کردناي کاه
رشي نلی و بيس المللای تراسات ناا کنتارل بار باا ار را ت اميس کاردها باه تايري
انحاء بحرا ناا را پايه واناي آورد .پاياا قار گذشاته و آااا قار حاضارا
شاني رشي سرنايه داری با نا قيرا اوفا بود که تما بحرا نا را بيل باه
توق

نای "تصادفی" سر راه کرد .ولی اياس دورا باه نحاوی با گشات ناپاذير

ادانه يافته است .در تحليل ن،اای ثابت شي که در اياس نسااله نياب حاق باه یانا
نارکس بود.
" -8قوه ی ایراايه دولت یييي يبی نيست یب نجلس بارای اداره ی اناور
یمنااای کااال باااورزوا ی" .فرناااول نجملااای کاااه رنغااارا سوسااايال دنوکراسااای
به عنوا يک تناقض رو نانه ن اری بيا نی ن ريستنيا در واقاد شاانل تن،اا
نظريه علمی دولت است .دنوکراسی قال ريبی شيه به وسايله ی باورزوا یا
بر الف رأی برنشتيس و کااوتسکی توبره ای االی نيسات کاه بتاوا نار ناوع
نحتاااوی اغقااااتی را بااای دايااااه در آ

راناااي .دنوکراسااای باااورزواایا فقااا

نی تواني به بورزوا ی ينت کناي .حکونات "یغ،اه نارد " -اواه در راساه
بلااو و شااوتا نشسااته باشاانيا و ااواه کابااالرو و يااا ن ااريس - فق ا "نجلساای
برای اداره ی انور یمنی کل بورزوا ی" است .نر وقت که ايس "نجلاس" در
اداره ی انور ضن

نشا دنيا بورزوا ی با اردن ی بيرونه نی کني.

" -2ناار نغااار ه ی اغقاااتیا نغااار ه ای سياساای اساات"" .سااا نا يااافتس
پرولتاريا به عنوا يک اغقه ...سا نا يافتس نتناق آ در يک حب سياسای
Bernstein , Kautsky
Blum, Chautemps, Caballero, Negrin
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اسااات" .اتحادياااه گراياااا کاااارگری ا ياااک اااارفا و آنارکوسنييکاليسااات ناااا
ا ارف دي ارا نايا ناا ا در

اياس قاوانيس تااريخی ر کارده اناي و نناو نام

نااای کوشاااني کاااه ر بکنناااي :اتحادياااه گرااااای "ناااا " ضاااربه ای ردکننااايه در
ببرگ تريس نأنس اود يننای آنريکااا ديايه اسات .آنارکوسانييکاليب در آ اريس
قلنه ی ود يننی اسرانياا شکستی یغرا ناپذير نتحمل شايه اسات .در اياس یاا
نيب حقانيت بيانيه به ثغوا رسييه است.
 -7پرولتاريا نمی تواني قيرا را در ار و قانونی بورزوا ی تساخير کناي.
"کمونيست نا آشکارا اعال نی کننيا که نيف نای آنا تن،اا ا راه سارن و
کرد تما شراي ایتماعی کنونی ا اريق توسل به ورا تحقاق پاذير اسات".
ادااال ال ا  کوشاايي اداال نساالم بيانيااه را براسااام عااي بلااو ن ،اات در آ
نااا و رشااي ناااقر دنوکراساایا تفسااير کنااي .سرنوشاات "دنوکراساای نااای"
ايتالياا آلما و یانای دي را نشا نی دني که "عي بلاو " صيصاه ی باار
آراء ود ادال الغا است.
 -2باارای دگرگااونی کاارد سوسياليسااتی ایتماااعا اغقااه ی کااارگر بايااي نااا
قيرتی را در دست ود نتمرکب کناي کاه نرگوناه نااند سياسای در سار راه اود
به سوی سيستم یييي راا به کلی رد و نابود کني" .پرولتارياای ساا نا يافتاه
باااه عناااوا اغقاااه ی حااااکم" -اياااس اسااات ديکتااااتوری .در عااايس حاااال اياااس تن،اااا
دنوکراسی واقنی پرولتارياای است .وسنت و عمق آ بست ی به شراي عينای
تاااريخی دارد .ناار قااير کااه تنااياد کشااورناای کااه راه انقااال سوسياليسااتی را
انتخا نی کنني بيشاتر باشايا نماا قاير ديکتااتوری شاکل ناای آ ادتار و قابال

Reformism
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انن اااف تااری پياايا وانااي کااردا و دنوکراساای کااارگرا وساايد تاار و عميااق تاار
واني شي.
 -11رشي بيس المللی سرنايه داریا دغغه ی بيس المللی انقاال پرولتاريااای
را ا پاايه تنياايس کاارده اساات" .عماال نتحيانااها دساات کاام ا ااارف کشااورنای
بااابرگ نتماااي ا يکااای ا نخساااتيس شاااراي آ ادی پرولتارياسااات .رشاااي بنااايی
سرنايه داریا نقاا نختل

گيتی را ا "نتمي " تا "ايرنتمي " نا باه نام

نبديااک کاارده اساات کااه نسااأله انقااال سوسياليسااتی ب اه نحااوی قااااد و کاناالا
دغغه ای ی،انی به ود گرفته است .بوروکراسی شاوروی کوشايي بيانياه را ا
نظاار ايااس نوضااوع بنيااادی تصاافيه کنااي .انح اااا بناپارتيسااتی دولاات شااورویا
تصويری است بار ا قالبی بود نظريه "سوسياليب در يک کشور".
" -11وقت ای کااه در یريااا حرکاات انااورا انتيااا اا اغقاااتی ا باايس رفاات و
سراساار توليااي در دساات یمااد ببرگاای ا کاال نلاات قاارار گرفااتا قاايرا عمااونیا
داغغه سياسای اود را ا دسات واناي داد" .باه عغاارا دي ار دولات راه وال
ناای پيمانااي .یاننااه ناای ناناايا رنااا شاايه ا ااال و نجياار  .و اي اس ياابی یااب
سوسااياليب نيساات .عکااس ق اايه :رشااي اااول آسااای ا تناااگ دولتاای در اتحاااد
یمااانير شااورویا شاااني بااار ی اساات ا ايااس کااه یاننااه ا سوسااياليب دور
نی شود.
" -19کاااارگرا کشاااور نيارناااي" .اياااس کلمااااا بيانياااه باااه کاااراا ا اااارف
کوته نظرا به عنوا کناياه ای تحرياک آنياب ار ياابی شايه اسات .حقيقات انار
ايس است کاه در ناورد نساأله "ناي،س" سارنايه داریا ناارکس و ان لاس تن،اا
دستورالنمل نمکاس را در ا تياار پرولتارياا گذاشاتني .تخلّا

ا اياس دساتورالنمل

توسا باايس الملاال دو ناه تن،ااا اروپااا را در ،اار سااال تمااا د اار ويراناای کااردا
8
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بلکاااه ساااغ رکاااود کناااونی فرنناااگ ی،اااا نياااب شاااي .باااا در نظااار گااارفتس یناااگ
قري الوقوع یيياي کاه يانات بايس الملال ساو راه ناا را بارای آ نماوار کارده
اسااتا بيانيااه حتاای ننااو ناام قاباال اعتمااادتريس دسااتورالنمل در نااورد نسااأله
"ني،س" است.
بااييس ترتياا نااا ناای بيناايم کااه ايااس نحصااول نسااغتا ً نختصاار و نشااتر

دو

نويسانيه ی یاوا ا نناو در ناورد بابرگ تاريس و دا تاريس نسااال نرباوا باه
نغار ه برای آ ادیا دستور النمل بی نظيری در ا تيار نا نی گذارد .کيا کتا
دي ری را حتی ا دور نی توا باا بيانياه ی کمونيسات نقايساه کاردل لکاس اياس
باايا ننناای نيساات کااه پااس ا نااود سااال رشااي باای وقفااه ی نيرونااای تولياايی و
نغار اا ایتماعی گستردها بيانيه نه نيا ی به ادال و نه ا تياری به نلحقاا
دارد .تفکاار انقالباای ناايا ویااه اشااتراکی بااا باات پرسااتی ناايارد .برنانااه نااا و
پيه بينی نا در سايه ی تجربه که عالی تريس ننيار رد بشری است به نحک
ده شيها ادال نی گردني .بيانيه نيب احتياج به ادال و الحاگ دارد .با ویود
ايااسا نمااا اااور کااه ااود تجربااه ی تاااريخ نشااا داده اسااتا ايااس ادااالحاا و
نلحقاااا نااوقنی نوفقياات آنيااب ناای توانااي باشاايا کااه نن غااق بااا شاايوه ی ن،فتااه
در شالوده ی ود بيانيه ی کمونيستا دورا گيارد .ناا سانی اوانيم کارد باه
ني نورد بسيار ن،م اشاره کنيم.
 -1نارکس نيس تنليم نی دني کاه نايا دسات اه ایتمااعی پايه ا فرساود
رفيت نای القه ا

ا عرده ی تاريخ ر ت نمی بنايد .بيانياه ی کمونيسات

پوست سارنايه داری راا باه علات آ کاه سارنايه داری رشاي نيروناای توليايی
را بااه عق ا ناای اناايا دا ناای کنااي .بااا ویااود ايااسا در آ دورا و ناام ناايس در
دنه نای بنايا اياس تاأ ير فقا ناانيتی نساغی داشاته اسات .اگار در نيماه ی دو
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قاار نااو دنما انکااا آ بااود کااه اقتصاااد باار نغنانااای سوسياليسااتیا سااا نا
پييا کنيا ضربا رشي آ فوگ الناده سريد تر نای شاي .لکاس اياس ادال نسالم و
ايرقابل انکار نظریا ايس حقيقت را که نيروناای توليايی باه گساتر

اود باه

نقيااام ی،ااانی تااا ینااگ اول ی،ااانی ادانااه دادناايا باای اعتغااار نماای کنااي .فقا در
اول بيست سال گذشتها به رام یيييتريس پيرو ی نا علم و تکنولوزیا عصر
رکااود سرتاسااری و حتاای وال اقتصاااد ی،ااانی آاااا شاايه اساات .بشااريت دارد
سرنايه ی نتراکم ود را رج نی کنيا در حالی کها ینگ بنايی شاالوده ناای
اساسی تمي را در سال نای آينيه به نابودی ت،ييي نای کناي .نويسانيگا بيانياه
گما نی کردني که نيا نا پايه ا آ کاه سارنايه داری ا داورا ياک رزيام
نسااغتا ً ارتجاااعی بااه دااورا يااک رزياام ن لق اا ً ارتجاااعی تغاايل پياايا کناايا اسااقاا
وانااي شااي .ايااس تغاايل و دگرگ اونیا شااکل ن،اااای ااود را در براباار شاام نساال
حاضر پييا کرد و عصر نا را به عصر ینگا انقال و فاشيب تغييل کرد.
 -9اشاااتغاه ناااارکس و ان لاااس در ناااورد ا نناااه ی تااااريخیا ا ياااک ساااو ا
کو اک شامرد انکاناااا آتای ن،فتاه در ساارنايه دار سر شامه نای گرفاات و ا
سااوی دي اارا ا باابرگ شاامرد بلااو انقالباای پرولتاريااا .انقااال 1747ا بااه
نما گونه که بيانياه پايه بينای کارده باودا بايل باه انقاال سوسياليساتی نشايا
بلکااه انکااا گسااتر

وساايد ساارنايه داری را بااه روی آلمااا بااا کاارد .کمااو

پاريس ثابت کرد که پرولتاريا بيو داشتس يک حب انقالبی آبيييه در رأساها
نمی تواني قيرا را ا دست بورزوا ی ارج کناي .در عايس حاالا نايا ااوتنی
کانيااابی ساارنايه داریا سااغ تنلاايم يااافتس پيشااتا ا انقالباای نشاايا بلکااه سااغ
انح اا بورزواای اشرافيت کاارگری گرديايا کاه آ نياب باه نوباه اود تغاييل باه
ترنااب اداالی در انقااال پرولتارياااای شااي .بااا در نظاار گاارفتس اوضاااع و شااراي ا
7
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باارای نويساانيگا بيانيااه ی کمونيساات انکااا آ نغااود کااه ايااس "ديالکتيااک" را
پيه بينی بکنني.
 -3بارای بيانياه ی کمونيساتا سارنايه داریا قلمارو رقابات آ اد باود .بيانيااه
ضاامس اشاااره بااه تمرکااب رو افاابو ساارنايها نتيجااه ت

را در نااورد نسااأله ی

انحصار که شکل حاکم سرنايه داری در عصر نا شيها و ن،ام تاريس شارا ت
برای پييايه اقتصاد سوسياليساتی اساتا ن رفات .تن،اا بناينا باود کاه ناارکس
در سرنايها تمايل انتقال رقابت آ اد به قال انحصار را بيا کرد .ايس لنيس باود
کااه در کتااا

ااود انررياااليب ا سرشاات علماای ساارنايه داری انحصاااری را بيااا

کرد.
 -4نويسااانيگا بيانياااه باااا انتخاااا نموناااه ی "انقاااال داااننتی" ان لساااتا
بااه عنااوا اسااام کااار ااودا یريااا ا باايس رفااتس اغقاااا بينااابيس را بااه عنااوا
ناااای ااارده پااااا و تاااوده ناااای

پرولتااااريبه شاااي کلااای دااانايد دساااتیا دااان

روستاایا به ار ی بيه ا حي يک یانغه ترسايم کردناي .حقيقات اياس اسات کاه
نيرونای ادلی رقابتا ايس کار نم فوگ النااده نترقای و نام وحشايانه را نناو
تکمياال نکاارده اساات .ساارنايه داری اارده بااورزوا ی را سااريد تاار ا آ
پرولتاريبه ا

ااه

کرده باشيا ا بيس برده است .عالوه بر اياسا دولات باورزواایا

نيا ناست سياست آگانانه ی ود را نتویه حفظ تصننی اقشار رده بورزوا
کرده است .در ق

نقابلا رشاي تکنولاوزیا و تشاکل دانايد بابرگا بيکااری

ناابنس ب اه ویااود آوردها ناااند پرولتاااريبه شااي

اارده بااورزوا ی ناای گااردد.

ناام نااا بااا آ ا رشااي ساارنايه داریا پياايايه ياال عظيماای ا تکنيساايس ناااا
ناااييرا ا کارننااايا تجااااریا و الداااه آ

اااه را کاااه باااه ادااا ال "اغقاااه ی

نتوس یييي" وانيه نی شودا بی انيا ه تسريد کرده است .در نتيجها اغقاا
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بينابيس که بيانيه به ناپييي شي آ نا ايس نمه به دراحت اشاره نی کنيا حتای
در کشااور آ نمااه دااننتی ااو آلمااا ا نيماای ا یمنياات را تشااکيل ناای دننااي.
لکسا حفظ تصننی اقشار ک،نه ی رده بورزواا ت ادنای ایتمااعی را تساکيس
نمی دنيا بلکاه بارعکسا آناا را ا کيناه یاوای ويا ه ای بر اوردار نای کنايا
و ايااس وضااد بااه نمااراه ارتشاای دااماای ا بيکااارا ا شااو تااريس نظ،اار فساااد
سرنايه داری را تشکيل نی دني.
 -5بيانيه ی کمونيست کاه بارای عصار انقالبای نوشاته شايها شاانل (در آ ار
فصل دو ) ده در واسات اساتا کاه باا نرحلاه ی انتقاال نساتقيم ا سارنايه دار
به سوسياليب ارتغااا دارد .در ديغا اه 1729ا ناارکس و ان لاس اعاال کردناي
که ايس در واسات ناا تاا حايی ک،ناه شايه اساتا و باه نار ارياقا حاااب انميات
ثانوی است .ادال الغا ا نوقنيت ايس ار ياابی اساتفاده کاردها نايس نتيجاه
گرفتناااي کاااه در واسااات ناااای انتقاااالی انقالبااای بااارای نميشاااه یاااای اااود را باااه
"برناناااه ی حاااياقل" سوسااايال دنوکراسااای داده اساااتا برناناااه ای کاااه نماااه
نی دانني ا نحيوده ی دنوکراسی بورزواای پا فراتار نمای گاذارد .حقيقات اياس
است کاه نويسانيگا بيانياه باه دقات نار اه تماا تار در نوشاته ی اود اداال
ادلی برنانه ی انتقالی ود را بيا داشتني و آ ايس بود کاها "اغقاه ی کاارگر
نمی تواني به سادگی دست اه دولتی آناده را به نگ آوردها ا آ بارای تحقاق
ناايف نااا ااود اسااتفاده کنااي" .ب اه اريااق اولاایا ايااس ادااال ا عليااه باات پرسااتی
دنوکراسی بورزواای اقانه شي .بنينا نارکسا در نقابال دولات سارنايه داریا
دولتاای ا نااوع کمااو گذاشاات .در تنقي ا ايااس فکاارا ايااس "نااوع" دولااتا شااکل
بریسته تر شاورانا را پيايا کارد .انارو ها برناناه ای انقالبای بايو شاورانا و
کنترل توس کارگرا نمی تواني ویود داشته باشاي .وان ،ایا آ ده در واسات
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بيانيه کاه در دورا فناليات نساالمت آنياب پارلماانی "ک،ناه" باه نظار نای آنايا
اناارو ب اه اااور کاناال ار

واقناای ااود را پياايا کاارده اساات .ا ااارف دي اارا

"برنانااه ی حااياقل" سوساايال دنوکراساای بااه نونييانااه تااريس شااکلها ک،نااه و
عتيقه شيه است.
 -8باارای نسااتيل کاارد ايااس پاايه بيناای کااها "انقااال بااورزواای در آلمااا ...
پيه درآنيی واني بود بار انقاال پرولتاريااای کاه بالفاداله باه وقاوع واناي
پيوست"ا بيانيه ی کمونيسات ا شاراي فاوگ النااده پايه رفتاه تماي اروپااای
نا نی برد در نقا نقايسه با آ

اه در ان لساتا قار نفاينم و فرانساه قار

نيجينم ویود داشتا و نياب باه رشاي نار اه بيشاتر پرولتارياا اشااره نای کناي.
اشتغاه در ايس پيه بينی تن،ا در تاريخ وقاوع آ نغاود؛ انقاال  1747در ااول
ني ناه ثابت کارد کاه نايا گايا ا اغقااا باورزوا در شاراي ی پايه رفتاه تارا
قااادر باااه رساااني انقاااال باااه نرحلااه ن،ااااای آ نيسااتني :باااورزوا ی بااابرگ و
نتوسااا ا بااايه ا حاااي باااا نااايس دارا نبدياااک اساااتا و نجياااری تااارم ا
تاااوده ناسااات؛ ااارده باااورزوا ی بااايه ا حاااي نتشاااتت اسااات و در رأم ناااای
رنغری کننيه ا

وابسته ی بورزوا ی ببرگ.

نما اور که در سراسر نسير رشي بنيی تاريخ در اروپاا و آسايا ديايه شايه
استا به اور کلیا انقالبی بورزواای دي ر به تن،اای نمی تواناي باه کماال اود
دساات پياايا کنااي .تصاافيه ی کاناال یاننااه ا ابااياال فئااودالیا تن،ااا بااه ايااس شاارا
قابل تصور است که پرولتاريای آ اد شيه ا نفوذ اغقاا بورزواای بتواناي اود
را در رأم توده نای روستاای قرار دنيا و ديکتاتوری انقالبی ود را نساتقر
گرداني .به نميس دليلا انقال بورزواای در نرحله ی اول انقاال سوسياليساتی
اداا شايها در نتيجاه در آ نساتحيل نای شاود .باييس ترتيا انقاال نلایا بايل
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لئو تروتسکی

بيانيه کمونيست در عصر حاضر

بااه حلقااه ای در سلسااله نجياار انقااال ی،ااانی ناای شااود .دگرگااونی شااالوده ی
اقتصااادی و سراساار نناسااغاا ایتماااعیا دااغغه ای پي ياار (باای وقفااه) باه ااود
نی گيرد.
برای احبا انقالبی کشاورنای عقا افتااده آساياا آنريکاای تتايس و آفريقااا
در

ارتغاااا سااا تمانی باايس انقااال دنوکراتيااک و ديکتاااتوری پرولتاريااا -و ا

ايس راه انقال سوسياليستی ی،انی -نسأله نرگ و نيگی است.
 -2گر اااه بيانياااه نشاااا نااای دناااي کاااه
عقا افتاااده و ابتااياای را بااه حااريم گااردا

وناااه سااارنايه داریا کشاااورنای
ااود ناای کشااانيا لکااس بااه نغااار ه ی

کشورنای نستنمره و نيمه نستنمره بارای کسا اساتقالل اشااره ای نمای کناي.
ا آ یااا کااه نااارکس و ان لااس انقااال ایتماااعی را "دساات کاام در کشااورنای
ببرگ نتمي "ا نساله ای برای ناي ساال بناي نای شامردنيا نوضاوع اساتنمار
ا نظااار آناااا باااه اااودی اااود حااال شااايه باااودا الغتاااه ناااه در نتيجاااه ی ن ،ااات
اسااتقالل الغانااه نلياات نااای سااتم دها بلکااه در نتيجااه ی پياارو ی پرولتاريااا در
پايتخت نای سرنايه داری .به نميس دليل نسااال نرباوا باه اساترات ی انقالبای
در کشورنای نستنمره و نيمه نستنمرها به نيا نحاو در بيانياه ناورد بررسای
قرار ن رفته است .انا ايس نساال نياا باه راه حال نساتقل دارد .ناالالً اياس کاانالً
بيي،ی است که گر ه نساله "سار نيس نلای ایايادی" بايل باه نالکات باارتريس
ترنب تاريخی در کشورنای پيشرفته سرنايه داری گردييه استا لکس نناو در
کشاااورنای عقااا نانااايه ای کاااه نجغاااور باااه نغاااار ه در راه نویوديااات نساااتقل
نسستنيا ايس نساله عانلی نسغتا ً نترقی به شمار نی آيي.
بيانيااه اعااال ناای کنااي کااها "کمونيساات نااا در نمااه یااا ا تمااا ن ،اات نااای
انقالبی عليه نظا کنونی ایتماعی و سياسی حمايت نی کني" .ن ،ات ن ادناای
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ايرسفيي عليه ستم گرا انررياليستی شا ا يکای ا ن،ام تاريس و نيروننايتريس
ن ،اات نااا عليااه نظااا نویااود اساات و بااه نماايس دلياال نيا ننااي حماياات کاناالا
ايرنشرواا و نانحايود پرولتارياای نا اد سافيي اسات .افتخاار ايجااد اساترات ی
انقالبی برای نليت نای ستم ده بيه ا نمه به لنيس تنلق دارد.
 -7ننسوخ تريس بخه بيانيه -نه ا نظار رو ا بلکاه ا نظار ن لا  -انتقااد
ا ادبيااااا "سوسياليساااتی" نيماااه اول قااار ناااو دنم (فصااال ساااو ) و تنريااا
نوضوع کمونيست ناا در راب اه باا احابا نختلا

اپو يسايو (فصال ،اار )

است .ن ،ت ناا و احابا يااد شايه در بيانياه را انقاال  1747و ياا باه تناقا
آ ا ضيانقال ا نا درنم کوفت که برای پييا کرد نا آنا بايي باه لغات ناناه
تاريخی نراینه کنيم .با ویود ايسا در ايس بخه نياب شاايي بيانياه انارو باه ناا
نبديک تر باشي تا به نسل گذشته .در عصر شکوفاای بيس الملال دو ا وقتای کاه
به نظر نی آني نارکسيب سي ره ای تفرقه ناپذير داردا عقايي سوسياليب پيه
ا نارکسيب را نی شيا به عناوا آرااای کاه باا قاانيات تماا باه ساوی گذشاته
رانيه شيه اني به حساا آورد .انارو وضاد فارگ کارده اسات .تالشای سوسايال
دنوکراسی و بايس الملال کمونيساتیا در نار قاي ايجااد ارتايادنای اياياولوزيکی
وحشت نا

نی کني .ان ار انييشه ی پيراناو سارا ا داغغه ای افالناه گرفتاه

اساات .پيااانغرا عصاار وال در یسااتجوی ااود ب اه دنغااال فرنااول نااای نجاااا
بخها نجايداً نظرياه نااای را کشا

نای کنناي کاه ديار ناانی پايه سوساياليب

علمی الشا کرده است.
و انا ا حيث نسأله احبا اپو يسيو بايي گفت که در ايس قلمروا دنه ناای
سرری شيها دگرگونی نای عميقی به ویود آورده انايا ناه تن،اا باييس نننای کاه
احبا گذشته به وسيله ی احبا یييي به ارج گود رانيه شايه انايا بلکاه نياب
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بااييس ننناای کااه در شااراي عصاار انررياليسااتیا سرشاات اساساای ايااس احاابا و
رواب نتقابل آنا ا بيخ و بس دگرگاو شايه اسات .نام ا اياس روسات کاه باياي
بيانيه با انم نايار

،اار کن اره ی اول بايس الملال کمونيساتیا ادبيااا بنياادی

بلشويب و تصميماا کنفرانس نای بيس الملل ،ار تقويت شود.
پيه ا اياس گفتايم کاه باه نظار ناارکس نايا نظاا ایتمااعی ا داحنه اارج
نمی شود ن ر آ که نخسات تماا

رفيات ناای ن،فتاه اود را فرساوده ساا ته

باشي .لکسا حتی يک نظا ک،نه شيه ایتماعی نام بايو نقاونات یاای اود را
به نظانی یييي نمی دناي .دگرگاونی در رزيام ناای ایتمااعی نساتلب شايييتريس
اشاااکال نغاااار ه ی اغقااااتیا يننااای انقاااال اسااات .اگااار باااه دتالااای پرولتارياااا باااا
ضاااربه ای کااااری نتواناااي نظاااا فرساااوده باااورزواای را سااارن و کنااايا آ گااااه
سرنايه ی نالی در نغار ه برای حفظ سل ه نتبلبل ود کاری یب ايس نمی کني
که رده بورزوا ی نابود شيه و دسات ا انياي شساته را بايل باه ارتاه کشاتار
یمنی فاشيب بکني .انح اا بورزواای سوسيال دنوکراسی و انح اا فاشيستی
رده بورزوا یا نالل علت و ننلول به نم پيوسته اني.
اکنو بيس الملل سو با بی بني و باری ای بيه ا بيس الملال دو ا باه ایارای
و يفااه ی فري ا داد و نونيااي سااا تس رنجغاارا در سراساار کشااورنای گاارد
ن،اده است .با کشاتار پيشاتا پرولتارياای اسارانياا نابدورا بای دنناه و افساار
نسکوا نه تن،ا راه را برای فاشيب آناده نی کننيا بلکه حتی بخاه عظيمای ا
و اااي

آ را ناام بااه نااورد ایاارا ناای گذارنااي .بحاارا کااه داده شاايه ی انقااال

ی،ااانیا کااه باايه ا پاايه باايل بااه بحاارا فرننااگ بشااری ناای شااودا در نانياات
بنياااادی ا

قابااال تقليااال باااه بحااارا رنغاااری انقالبااای اسااات .بااايس الملااال ،اااار

به عنوا وار سنت ببرگی که بيانيه ی حب کمونيستا گارا ب،ااتريس حلقاه
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آ را تشکيل نی دنيا کادرنای یييي برای حل نشاکالا ک،ناه تربيات نای کناي.
نظريااها واقنياات تنماايم يافتااه اساات .در بر ااورد دااادقانه بااا نظريااه ی انقالباایا
کششی پرشور برای تجيياي بناای واقنيات ایتمااعی نتجلای اسات .اياس نکتاه کاه
در نن قه ی ینوبی قاره سياها نم فکرا نا نخستيس کسانی بودني که بيانياه را
باااه باااا افاااربکس تریماااه کردنااايا نماااودار اياااس واقنيااات اسااات کاااه انييشاااه ی
نارکسيستی انرو تن،ا در ير پر م بايس الملال ،اار

نايه اسات .آينايه بايا

تنلااق دارد .وقتای کااه يااک دااينيس سااال تولااي بيانيااه ی کمونيساات یشااس گرفتااه
شودا بيس الملل ،ار تن،ا نيروی قااد انقالبی بر روی نيس واني بود.

لئو تروتسکیا کويوآکا
 31اکتغر 1232

با نويس :ياشار آذری
آدرم اينترنتی کتا

انهhttp://www.nashr.de :

ايمل ياشار آذریyasharazarri@gmail.com :
نسئول نشر کارگری سوسياليستی :ياشار آذری
تاريخ با نويسی1371 :

Afrikaans



15

