
حول الثورة الدائمة

كارل ماركس 

 "لقد رأينا كيف سيصل الديمقراطيون إلى الحكم في الحركة القادمة، وكيف سيجبرون على اقتراح إجراءات
 ذات طابع اشتراكي نوعا ما. وقد يسأل سائل: ما هي الجراءات التي يجب أن يقترحها العمال في المقابل؟ ل

 يستطيع العمال طبعا أن يقترحوا إجراءات ذات طابع شيوعي مباشر منذ بداية الحركة. ولكن بإمكانهم أن يقوموا
بما يلي:

 .عليهم أن يجبروا الديمقراطيين (البرجوازيين) على الجهاز على النظام الجتماعي القديم بأن يفتحوا1
 فيه أكبر عدد ممكن من الثغرات، وعلى عرقلة خط سيره المنتظم وعلى توريط أنفسهم، بالضافة إلى وضع أكبر

عدد ممكن من وسائل النتاج بين أيدي الدولة كوسائل النقل، والمصانع وسكك الحديد، إلى آخره.

 .على العمال أن يدفعوا باقتراحات الديمقراطيين، التي لن تكون ثورية مطلقا بل إصلحية ليس إلG، إلى2
 أقصى البعاد محولين إياها إلى هجمات مباشرة على الملكية الفردية. ممثل عندما تقترح البرجوازية الصغيرة

 شراء سكك الحديد والمصانع، على العمال أن يطالبوا بأن تصادر الدولة سكك الحديد والمصانع هذه لكونها ملكا
ذا اقترح الديموقراطيون ضريبة نسبية، على العمال أن يطالبوا بضريبة Lللرجعيين رأسا وبدون تعويض. وا 

ذا اقترح الديموقراطيون أنفسهم ضريبة تصاعدية معتدلة، على العمال أن يصروا على ضريبة تكون Lتصاعدية؛ وا 
ذا طالب الديموقراطيون بتسوية ديون الدولة، على Lنسبيا مرتفعة بحيث تؤدي إلى تحطيم رأس المال الكبير؛ وا 

 العمال أن يطالبوا بإعلن إفلسها. وهكذا تسير مطالب العمال دائما وأبدا على هدى تنازلت الديمقراطيين
جراءاتهم. Lوا

 وفي حال عدم تمكن العمال اللمان من استلم الحكم وتحقيق مصالحهم الطبقية دون المرور بمرحلة
 كاملة من التطور الثوري، فمن المؤكد هذه المرة أن أول فصل من هذه المأساة الثورية المداهمة سوف يصادف

انتصار طبقتهم في فرنسا فيسرع بالتالي من تحقيق ثورتهم.

 ولكن عليهم أن يبذلوا أقصى جهدهم لحراز النصر الكيد بواسطة توعية أنفسهم على مصالحهم الطبقية،
 وتبنيهم بأسرع وقت ممكن لموقف حزبي مستقل، وبرفضهم أن تحرفهم العبارات الخبيثة التي يرددها ديموقراطيو

 البرجوازية الصغيرة، ولو لحظة واحدة، عن تنظيم حزب البروليتاريا بشكل مستقل. يجب أن يكون شعار نضالهم:
الثورة الدائمة".
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