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  ها در رابطه با احزاب موضع کمونيست

  مختلف اپوزيسيون کنونی
  

  بخJJJش دوم مناسJJJبات کمونيسJJJت هJJJا را بJJJا احJJJزاب کنJJJونی طبقJJJه کJJJارگر، از قبيJJJل      

  . انگلستان و طرفداران اصالحات ارضی در امريکا، روشن کرده است∗های چارتيست

ع کنJونی  کمونيست هJا بJرای حصJول هJدف هJای فJوتی و فJوری و بJرای تحقJق منJاف              

طبقJJه ی کJJارگر مبJJارزه مJJی کننJJد؛ لکJJن در نهضJJت کنJJونی آنJJان هJJم نماينJJده ی نهضJJت  

در فرانسJه کمونيسJت هJا در برابJر     . هستند و هJم سJر سJپرده ی حفJظ آينJده ی نهضJت           

، بJا وجJود   ∗هJا متحJد شJوند    بورژوازی محافظه کار و راديکال، بJا سوسJيال دمJوکرات         

کJه در رابطJه بJا تعبيJرات و تJوهم هJائی کJه        اين، اين حق را برای خJود حفJظ مJی کننJد             

  .بصورت سنتی از انقالب کبير به دروان کنونی به ارث رسيده، موضع انتقادی بگيرند

                                                 
∗  Chartists 

 ب0ود، در  Ledru-Rollin اين حزب در پارلم0ان فرانس0ه ل0درو رول0ن     در آن زمان، نماينده  ∗ 
ن00ام سوس00يال .  ب00ودReforme )٢٣(رف00رم، و روزنام00ه ش00ان Louis Blancادبي00ات ل00وئی ب00الن   

دموکراسی با اين اش0خاص ب0ه عن0وان بني0ان گ0ذاران آن، مع0رف بخش0ی از ح0زب دم0وکرات و ي0ا                      
حاش0يه انگل0س ب0ر چ0اپ انگليس0ی      . (م داش0ت جمهوری خ0واه ب0ود ک0ه کم0ابيش رنگ0ی از سوسياليس0            

١٨٨٨(  
حزبی که خود را در فرانسه در آن زمان سوسياليست دموکراتيک می خواند، در حيات سياس0ی،    

بدين طريق آن حزب با سوسيال دموکراس0ی  . لدرو رولن و در ادبيات، لوئی بالن نماينده اش بود        
 )١٨٩٠گلس بر چاپ آلمانی حاشيه ان. (کنونی آلمان از زمين تا آسمان فرق داشت
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 ها حمايت می کنند، بی آنکه فراموش کنند که ∗در سوئيس کمونيست ها از راديکال

ايJJن حJJزب شJJامل عناصJJر متخاصJJمی اسJJت، کJJه بخشJJی از آن را سوسياليسJJت هJJای         

ت، بJJه معنJJای فرانسJJوی آن، و بخشJJی ديگJJر را بورژواهJJای راديکJJال تشJJکيل      دمJJوکرا

  .می دهند

در لهستان کمونيست ها از حزبی حمايت می کنند که بJه عنJوان شJرط اصJلی آزادی        

 قيJJJام ١٨٤٦ايJJJن حJJJزب همانسJJJت کJJJه در سJJJال. ملJJJی خواسJJJتار انقJJJالب ارضJJJی اسJJJت

  .)٢٤( را بپا کرد∗∗کراکوی

وازی روشی انقالبی عليه سلطنت مستبده و مالکيت در آلمان هر وقت که بورژ

ارضی فئودال و خرده بورژوازی داشته باشد، کمونيست ها در کنار آن به مبارزه 

  .ادامه می دهند

لکن آنان، حتی برای لحظه ای هم، از ايJن نکتJه غافJل نيسJتند کJه در ذهJن طبقJه ی                

زی و پرولتاريJJا را کJJارگر روشJJن تJJرين آگJJاهی نسJJبت بJJه تضJJاد خصJJمانه بJJين بJJورژوا  

رسوخ دهند تا کارگران آلمJانی مسJتقيمًا از تمJام سJالح هJا و تمJام شJرايط اجتمJاعی و                  

اقتصJJادی کJJه بJJورژوازی الزامJJًا در طJJول سJJيادت خJJود بوجJJود مJJی آورد، عليJJه خJJود      

بورژوازی استفاده کنند و برای آنکه پس از سقوط طبقات ارتجاعی در آلمان، مبارزه 

  . بی درنگ آغاز گرددعليه خود بورژوازی

کمونيست ها توجه خود را عمدتًا به آلمان معطوف می دارند، چرا کJه آن کشJور در        

آستانه ی انقالبی است بورژوائی که مجبور است در تحت شرايط پيشرفته ترين تمدن              

اروپا به اجرا در آيد؛ و نيز بدليل آنکه اين کشور، پرولتاريائی به مراتب پيشJرفته تJر                

سJتان و پرولتاريJای قJرن هجJدهم فرانسJه دارد؛ و بJاز       از پرولتاريای قJرن هفJدهم انگل     

بJJJدليل آنکJJJه انقJJJالب بJJJورژوائی در آلمJJJان، پJJJيش در آمJJJدی خواهJJJد بJJJود بJJJر انقالبJJJی    

  .پرولتاريائی که بالفاصله بوقوع خواهد پيوست
                                                 
∗  Radicals 
∗∗  Cracow 
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خالصه کمونيست ها در همه جا از تمام نهضت های انقالبی عليه نظام کنونی 

  .داجتماعی و سياسی حمايت می کنن

در سراسر اين نهضت ها، کمونيست ها، به عنJوان اساسJی تJرين مسJأله، موضJوع            

  . پيش می کشند- بدون در نظر گرفتن درجه ی رشد آن در هر زمان-مالکيت را

هJJJا، در همJJJه جJJJا بJJJرای وحJJJدت و توافJJJق احJJJزاب دمJJJوکرات    و بJJJاالخره کمونيسJJJت

   .کشورهای سراسر جهان کوشش می کنند

 آنJان آشJکارا اعJالم    . اشJتن آراء و هJدف هJای خJود بيزارنJد           کمونيست ها از مخفی د    

می کنند که هدف های آنان تنها از راه سرنگون کردن تمام شرايط اجتماعی کنونی از        

بگJذار طبقJات حJاکم از انقJالب کمونيسJتی بJر         . طريق توسل به زور، تحقJق پJذير اسJت         

برای بردن يک دنيا . دپرولتارها برای باختن چيزی جز زنجيرهاشان ندارن      . خود بلزند 

  .در برابر آنان است

  

  !کارگران کشورهای جهان متحد شويد

  نوشته شده بوسيله ی مارکس و انگلس 

  ١٨٤٨ ژانويه -١٨٤٧در دسامبر 

  

  چاپ نخست به آلمانی در لندن

  ١٨٤٨در فوريه سال 

  

  ١٨٨٨ترجمه، از روی متن انگليسی سال 

  

  

 

 


