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 انگلس فريدريش و مارکس کارل "کمونيست حزب مانيفست" تاريخی اھميت
  ."است درست که اين برای ،است مطلق قادر مارکس آموزۀ"

 Das Manifest der "کمونيست حزب مانيفست" انتشار نخستين تاريخ از سال ١۶٨ ميالدی جاری سال بروریف ٢١

Kommunistischen Partei، حزب مانيفست" ٢٠١٣ سال در .گذردمی انگلس فريدريش و مارکس کارل اثر 

 مستند ميراث از حراست برای يونسکو "جھانی حافظۀ" ستفھر در مارکس کارل "سرمايه" اول جلد و ،"کمونيست

 بر امر اين .شد ثبت گرديد، تأسيس جھان مناطق ھمۀ شدۀ حفاظت اسناد فھرست ۀمثابه ب ١٩٩٢ سال در که جھانی

 خود تأليف زمان از آثار اين گه شودمی گفته لهأمس توضيح در .گرفت صورت لنداھ و المان مشترک پيشنھاد اساس

 .اندگذاشته جھان سراسر اجتماعی ھایجنبش روی تأثير نبيشتري

 ماه از که بود کمونيستی جھانی جنبش برنامۀ اولين و علمی کمونيزم یئبرنامه سند اولين "کمونيست حزب مانيفست"

 عنوانه ب مارکس کارل سوی از کمونيستھا اتحاديۀ دوم کنگرۀ مأموريت به بنا ١٨۴٨جنوری ماه تا١٨۴٧ سالبروريف

 .درآمد تحرير رشتۀ به آن برنامۀ

 داده توضيح دد،گرمی اعالم کمونيست احزاب و ھاجنبش ظھور از منبعث ھایاسلوب و وظايف اھداف، اثر اين در

 :شودمی آغاز کلمات اين با مانيفست .داردمی اعالم را پرولتاريا دسته ب داریسرمايه ناگزير مرگ آن، .شودمی

ۀ ھم کارگران" :يابدی م پايان تاريخی معروف شعار با و ،"کمونيزم شبح است، گذار و شتگ در اروپا در شبحی"

 ."!شويد متحد کشورھا

 ديکتاتوری دولت قھر طريق از که گيردبرمی در را کمونيزم به داریسرمايه از گذار کوتاه برنامۀ "مانيسفت"

 سرمايه تمام گام به گام بازستاندن برای خود سياسی قدرت ۀھم از پرولتاريا ديکتاتوری دولت .گردد می محقق پرولتاريا

 کارگران دست در ديگر، عبارته ب دولت، دست در توليد ابزارھای و وسايلۀ ھم تمرکز برای بورژوازی، از

 لحاظ از که تدابيری کمک به مولده نيروھای شمار ترسريع چه ھر افزايش برای حاکم، ۀطبق عنوانه ب سازمانيافته

 سراسر به انقالب ابزار عنوانه ب ناگزير و دھدمی توسعه را خود حرکت، روند در اما رسد،می نظره ب ناکافی یاقتصاد

 و زمان منظر از چه و ماھيت لحاظه ب چه کشورھا ھمۀ در اقدامات اين .کندمی استفاده يابد،ی م تسری توليد فرايند

 :بست کاره ب را ذيل اقدامات توانمی کشورھا ترينفتهپيشر در حال، اين با .بود نخواھد يکسان آنھا توالی

 دولتی؛ ھایھزينه تأمين برای زمينھا دادن اجاره و زمين بر مالکيت الغای ــ١
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 سنگين؛ تصاعدی ماليات برقراری ــ٢

 وراثت؛ حق لغو ــ٣

 ياغيان؛ و فراريان دارائی ھمۀ مصادرۀ ــ۴

 مطلق؛ انحصار حق از برخوردار و دولتی سرمايۀ با مرکزی نکبا طريق از دولت دست در اعتبارات تمرکز ــ۵

 دولت؛ دست در نقل و حمل تمرکز ــ۶

 عمومی؛ برنامۀ طبق زمينھا بھبودی و کردن آباد توليد، وسايل و دولتی ھایکارخانه شمار افزايش ــ٧

 کشاورزی؛ برای ويژهه ب صنعتی، ارتش تشکيل ھمگان، برای برابر کار تعھد ــ٨

 روستا؛ و شھر بين تفاوت تدريجی لغو برای اقدامات صنايع، با کشاورزی ادغام ــ٩

 و تعليم ترکيب آن، فعلی شکل به کارخانه در کودکان کار منع کودکان، ھمۀ رايگان و عمومی تربيت و تعليم ــ١٠

 .آخرالی و مادی توليد با تربيت

 "افراد انجمن" به را خود جای بايد و برد،می ميان از را خود داریسرمايه مناسبات الغای از پس پرولتاريا ديکتاتوری

 توسعه روند در که ھنگامی .است نشده تعريف مانيفست در آن عملکرد و سازمانيابی اصول انجمن، اين جوھر .بدھد

 سياسی خصلت نيز عمومی قدرت آنگاه گردد،می متمرکز افراد دست در توليد ۀھم و رودمی ميان از طبقاتی تمايزات

 طبقۀ سرکوبی برای طبقه يک ۀسازمانيافت قھر يعنی کلمه، خاص معنایه ب سياسی قدرت .دھد می دست از را خود

 را خود انقالب طريقه ب اگر شود،می متحد طبقه يک عنوانه بً لزوما بورژوازی عليه مبارزه در پرولتاريا اگر .ديگر

 توليدی روابط اين، با توأم و  اندازدبرمی را کھنه توليدی مناسبات انروافرمۀ طبق عنوانه ب و کندمی تبديل حاکم ۀطبق به

 فرمانروائی ترتيب، بدين اندازد،برمی کلی طوره ب را طبقات دارد،برمی ميان از را طبقاتی تضاد موجوديت شرايط

 ایجامعه را طبقاتی ھایتضاد و طبقات دارای بورژوائی کھنۀ جامعۀ جای .بردمی بين از طبقه ۀمثابه ب نيز را خود

 .است ھمگان آزاد رشد شرط فرد ھر آزاد رشد آن در که گيردمی

 و المانی ايدئولوژی( انگلس و مارکس قبلی اثر سه در آن .است "مانيفست" ايدۀ ترينمھم پرولتاريا ديکتاتوری ايدۀ

 نبرد شود،می گفته اينجا در .شودمی ريفتع "مانيفست" در فقط آن تاريخی و نظری مبنای اما بود، شده بينیپيش )غيره

 مبارزه اين قانونمند نتيجۀ .دھدمی تشکيل را خصوصی مالکيت بر مبتنی جامعه تاريخی توسعۀ محرکۀ نيروی طبقات،

 به بورژوائی انقالب اگر .اجتماعی انقالب است عبارت -اقتصادی -اجتماعی نظام -مشخص تاريخی ۀجامع ھر در

 قۀبط ديکتاتوری به ًلزوما کشد، می زير به را بورژوائی ديکتاتوری کارگری انقالب داد، خاتمه النفئودا فرمانروائی

 آوردن دسته ب حاکم، طبقۀ به پرولتاريا تبديل از عبارت کارگری انقالب در گام اولين ..." .گرددمی منجر کارگر

 ۀھم تمرکز برای بورژوازی، از سرمايه تمام گام به گام بازستاندن برای خود سياسی قدرت از پرولتاريا .دمکراسی

 و فرمانروا، ۀطبق عنوانه ب سازمانيافته پرولتاريای دست در ديگر، عبارته ب دولت، دست در توليد ابزارھای و وسايل

 ."دھد افزايش ترسريع چه ھر را مولده نيروھای تعداد است ممکن

 سوسياليستی انقالب ضرورت ترينعينی ھمان را، بورژوائی عۀجام دل در سوسياليسم موجود مادی شرايط "مانيفست"

 ..." که گذرد،می آن از "مانيفست" کل در مارکس انديشۀ سرخ خط دھد،می نشان انگلس که ھمانطور .کندمی تشريح را

 بر که ھد؛دمی تشکيل را آن فکری و سياسی تاريخ مبنای تاريخی دورۀ ھر از ناشی اجتماعی ساختار و اقتصادی توليد

 استثمارگران بين مبارزه طبقاتی، نبرد از عبارت تاريخ سراسر)زمين بر بدوی اشتراکی مالکيت محو از پس( اساس اين

 به مبارزه اين اينک که بوده، اجتماعی توسعۀ مختلف مراحل در حاکم طبقۀ و محکوم ۀطبق بين شوندگان، استثمار و
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 قيد از جامعه ھمۀ ھميشگی کردن آزاد بدون )پرولتاريا( ستمکش و ندهاستثمارشو طبقۀ آن در که رسيده ایمرحله

 .سازد رھا )بورژوازی( ستمگر و کشبھره طبقۀ دست از را خود تواندنمی ھرگز طبقاتی، مبارزۀ و ستم استثمار،

 شيوۀ نقش کنندۀنييتع موازين گرفته، قرار تحليل و تجزيه مورد توليدی مناسبات و مولده نيروھای توسعۀ "مانيفست" در

 تمام گرديده، اثبات آن بر مبتنی ايدئولوژيک و سياسی روبنای و )زيربنا( جامعه اقتصادی ساختار متقابل رابطۀ توليد،

 قرار نقد مورد شدته ب غيره و بورژوازی دين اخالق، خانواده، داری،سرمايه مالکيت -داریسرمايه جامعۀ ارکان

 ضمن انگلس و مارکس .است شده داده نشان آنھا ماترياليستی و علمی درک برای نظری مبنای اين، با توأم و گرفته،

 شما افکار خود" :نويسندمی فرد "آزادی" بارۀ در آن خاص استدالل و بورژوازی ايدئولوژی واقعی مبنای افشای

 طبقاتی ارادۀ کردن قانونی شما که ھمچنان است، دارانهسرمايه مالکيت روابط و داریسرمايه توليدی مناسبات محصول

 ."کندمی مشخص را آن محتوای شما طبقۀ مادی زندگی شرايط که ایاراده پنداريد،می خود حق عنوانه ب را خود

 در را انترناسيوناليزم انديشۀ مليت، و ميھن بارۀ در بورژوازی ۀرياکاران پردازیعبارت افشای با انگلس و مارکس

 .دادند قرار آن مقابلۀ نقط

 حزب تقويت و تشکيل ضرورت آن، تاريخی -جھانی وظيفۀ و پرولتاريا مبارزۀ اھميت تشريح با انگلس و مارکس

 طوره ب کشورھا ھمۀ در خود واحد منافع مبنای بر آن، ريشۀ بيانگر کارگر، طبقۀ پيشآھنگ عنوانه ب را کمونيست

  :نويسندمی پرولتاريا طبقاتی وظايف گرايانۀفرقه درک با مخالفت عين در انگلس و مارکس .نمودند اثبات مستدل

 کمونيستھا ،...کنندمی حمايت موجود سياسی و اجتماعی نظم عليه انقالبی ھایجنبش از جا ھمه در ھاکمونيست ..." 

  ."کنندمی سعی کشورھا ھمۀ دمکراتيک احزاب بين توافق و اتحاد برقراری برای جا ھمه

 اين در .دھدمی قرار تخيلی سوسياليزم ھاینظريه غيرعلمی، ھاینظريه تمامی مقابل در را علمی کمونيزم "مانيفست"

 "سوسياليزم" کند؛می موعظه را وسطی قرون نظم به بازگشت که )مسيحی ھمچنين و( فئودالی دروغين سوسياليزم اثر

 کردن آرمانی با که، بورژوائی،خره سوسياليزم پندارد،می آرمانی و ابدی را داریسرمايه جامعۀ که داری،سرمايه

 اين، با توأم .شوندمی کشيده نقد به کند،می قلمداد توليدکنندگان آزادی و برابریھد شا را آن معمولی، کاالئی اقتصاد

 اولين" انعکاس ۀمثابه ب اوون فوريه، سيمون، سن "تخيلی -انتقادی" سوسياليزم روی شايانی توجه انگلس و مارکس

 .نمودند گذاریارج داشته، مبذول "بورژوازی و پرولتاريا بين نيافتۀ املتک ۀمبارز دورۀ

 ۀرابط در اجتماعی زندگی ھایپديده به توجه .يافت رسوخ اجتماعی زندگی مادی -ديالکتيکی مفھومه ب "مانيفست"

 نيروھای مبادی تیماترياليس درک متقابل، مبارزۀ پايۀ بر انقالبی تحوالت ير،يتغ حرکت، آنھا، ھمبستگی و متقابل

 .بودند فلسفی افکار خالق تکامل امر در پيش به بزرگی گامھای اينھا تمامی -اجتماعی توسعۀ محرکۀ

 .کنند پنھان را خود اھداف و نظريات که اين از دارند شرم ھاکمونيست" :يابد می خاتمه معروف کالم اين با "مانيفست"

 موجود اجتماعی نظام تمامی قھرآميز سرنگونی طريق از فقط آنھا افاھد تحقق که دارندمی اعالم صراحته ب آنھا

 جز چيزی انقالب اين در کارگران .بلرزند خود بر کمونيستی انقالب مقابل در حاکم طبقات بگذار .است ميسر

 ."!ديشو متحد کشورھا، ھمۀ کارگران .آورندمی کف به را جھانی اما دھند، نمی دست از را خود زنجيرھای

 داریسرمايه جامعۀ بعدی توسعۀ شده، کھنه "مانيفست" گويا که نمايند، ثابت کنندمی سعی مارکسيزم بورژوازی قدانمنت

 اين کالسيک افکار شوروی اتحاد سوسياليزم عملی ۀتجرب ويژگی ھم داری،سرمايه توسعۀ ھم واقع، در .کندمی رد را

 اصول ھمۀ ھنوز" داد، نشان خود موقعه ب لنين ايليچ والديمير که نطورھما .کنند می تأئيد ایکنندهقانع طوره ب را اثر

  ."است شده نوشته ديروز ھمين گوئی، که چنان دارد، فعليت و است روشن است، صحيح ...اثر اين
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