
 4פרק 

 מפלגות האופוזיציה השונות עמדת הקומוניסטים כלפי
 

 מובן מאליו יחסם של הקומוניסטים כלפי מפלגות הפועלים 2מהאמור בפרק 
 שהתארגנו כבר, דהיינו יחסם אל הצ'ארטיסטים באנגליה ולחסידי הרפורמה האגררית

 באמריקה הצפונית.
 הקומוניסטים נאבקים למען המטרות והאינטרסים של מעמד הפועלים העומדים על

 בזמן בתנועה הנוכחית את עתיד התנועה.-אמצעי, אולם מייצגים בו-הפרק באופן בלתי
 דמוקרטית, כשהם מתייצבים-בצרפת מצטרפים הקומוניסטים אל המפלגה הסוציאל

 ותר על הזכות להתייחס באופןנגד הבורגנות השמרנית והרדיקלית, וזאת מבלי לו
 ביקורתי אל המליצות ואל האשליות, זו מורשת המסורת המהפכנית.

 בשווייצריה תומכים הקומוניסטים בראדיקלים, וזאת מבלי להתעלם מכך, שמפלגה זו
 מורכבת מיסודות סותרים אהדדי, מחד, מסוציאליסטים דמוקרטיים במובן הצרפתי,

 ומאידך, מבורגנים רדיקליים.
 בקרב הפולנים תומכים הקומוניסטים במפלגה הגורסת, כי השחרור הלאומי מותנה

 .1846-במהפכה אגררית. באותה מפלגה שעוררה את התקוממות קראקוב ב
 בגרמניה נאבקת המפלגה הקומוניסטית יחד עם הבורגנות במלוכה האבסולוטית,

 רגנות פועלת באופןהבורגנות, וזאת כל אימת שהבו-בקניין הקרקעי הפיאודלי ובזעיר
 מהפכני.

 אולם אין היא חדלה אפילו לרגע קט לפתח אצל הפועלים תודעה ברורה ככל האפשר
 לגבי הניגוד העויין שבין הבורגנות והפרולטריון. מטרתה שכנגד עיניה היא, שהפועלים

 הגרמניים יוכלו להפעיל מייד את התנאים החברתיים והמדיניים, אשר הבורגנות
 ם עם שלטונה, בתור נשק נגד הבורגנות; כדי שהמאבק בבורגנות יתחילנאלצת להביא

 מייד אחרי מיגורם של המעמדות הריאקציוניים בגרמניה.
 לבם לגרמניה, כיוון שגרמניה עומדת ערב-הקומוניסטים מסיבים את עיקר תשומת

 מהפכה בורגנית ותבצע הפיכה זו בתנאים מתקדמים יותר של הציוויליזציה האירופית
 וצרפת 17-בכלל ועם פרולטריון מפותח יותר לאין ערוך, מאשר באנגליה במאה ה

 אמצעי-, מכאן שהמהפכה הבורגנית הגרמנית יכולה לשמש רק מבוא בלתי18-במאה ה
 של המהפכה הפרולטרית.

 באחת, הקומוניסטים תומכים בכל אתר ואתר בכל תנועה מהפכנית המכוונת נגד
 הקיימים.הסדרים החברתיים והמדיניים 

 היסוד-בכל התנועות הנ"ל מעלים הקומוניסטים על נס את שאלת הקניין בתור שאלת
 של התנועה, תהיה כאשר תהיה הצורה המפותחת פחות או יותר שהיא לובשת.

 לבסוף, הקומוניסטים פועלים בכל מקום למען קשרים והבנה בין המפלגות
 הדמוקרטיות של כל הארצות.

 אין זה לפי כבודם של הקומוניסטים להסתיר את השקפותיהם ואת כוונותיהם. הם
 מכריזים גלויות, שאין להשיג את מטרותיהם, אלא בדרך של מיגורם בכוח הזרוע של

 כל סדרי החברה הקיימים עד כה. גורו לכם, המעמדות השליטים, מפני המהפכה
 ליהם. אך הם יזכו לעולם כולו.הקומוניסטית. לפרולטרים אין מה לאבד בה זולת כב

 

 פרולטרי כל הארצות, התאחדו!
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