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 فراهانیاکبر صفاییشود به خاطره فدایی شهید علیترجمه این نوشته تقدیم می
 

اسناد تاریخی جنبش کارگری آلمان و حائز اهمیت فراوان فردریش انگلس بر چاپ مجدد مبارزه طبقاتی در فرانسه مارکس یکی از   1895"مقدمه

 است"، رزا لوکزامبورگ

 

این اثر تجدید چاپ شده نخستین تالش مارکس برای توضیح بخشی از تاریخ معاصر بر اساس درک 

ماتریالیستی وی بر پایه وضعیت اقتصادی حاکم است. در مانیفست کمونیست، این نظریه در شمای وسیع 

تاریخ جدید به کار گرفته شد؛ در مقاالت نوشته شده توسط مارکس و من در نیو راینیش  در مورد کل

اثر  ورد استفاده قرار گرفت. در اینزایتونگ این نظریه به طور پیوسته برای تفسیر وقایع سیاسی روز م

یان تحول رابطه درونی علی و معلولی در جر بودهدف این )مبارزه طبقاتی در فرانسه(، از سوی دیگر، 

، آشکار شود، و کل اروپا چند سال ادامه داشته، تحولی چنین پراهمیت  و تیپیک برای برایکه پراهمیتی 

های حوادث سیاسی به صورت معلول آن چه در تحلیل نهایی علتاز این رو، مطابق با درک نویسنده، 

 باشند دنبال شود. اقتصادی می

های نهایی اقتصادی موجود مورد داوری قرار گیرد رسیدن به علتاگر حوادث و سیر حوادث طبق تاریخ 

کنند، را منتشر می ایهرگز ممکن نخواهد بود. حتی امروز، که مطبوعات تخصصی چنین مطالب غنی

غیرممکن است که تحوالت روز به روز صنعت و تجارت در بازار  ،حتی در کشوری مانند انگلستان

ی برای هر لحظه از ابندی کلیای تولید را به صورتی که بتوان جمعهجهانی و تغییراتی که در روش

همه به کنار، عموما در ها، ترین آنکه مهم – زمان بر اساس این عوامل چندگانه، پیچیده و همیشه در تغییر

های ناشناخته، پیش از آن که ناگهان خود را با فشار در سطح رسانده و زمانی طوالنی و در حوزه

. یک نگاه روشن کلی به تاریخ اقتصادی یک دوره معین را به دست داد–کند ازند عمل میمحسوس س

هرگز در همان دوره قابل حصول نیست، و تنها در دوره بعد، پس از آن که مواد برای این کار گردآوری 

ر به دست گردد. آمار یک کمک ثانویه و الزم برای این کار است که همیشه با تاخیو غربال شد، ممکن می

ترین عامل را به صورت یک ثابت اغلب تنها الزم است که این مهم در تاریخ جاری آیند. به این دلیل،می

در نظر گرفت، و وضعیت اقتصادی موجود در ابتدای هر دوره مورد نظر را برای تمامی دوره معین و 

که از حوادث کامال آشکار وضعیت  در این یتغییرات چنین نگاهی بهتنها نیم فرض کرد، یاغیرقابل تغییر 

جا باید غالبا شوند، و بنابراین خود کامال آشکار هستند داشت. بنابراین، روش ماتریالیستی در اینمنتج می

های این طبقات ناشی به تعقیب برخوردهای سیاسی که از مبارزه بین منافع طبقات اجتماعی موجود و جناح

ها های آناین که احزاب سیاسی کمابیش بیان سیاسی طبقات و جناحاز تحوالت اقتصادی، و نشان دادن 

 هستند بسنده کند. 

ترین ایوضعیت اقتصادی، پایه جاریپوشی غیرقابل اجتناب از تغییرات بدیهی است که این چشم 

فرایند در میان همه فرایندها که باید مورد بررسی قرار گیرند، یک علت بروز خطاست. اما همه شرایط 

هیچ کس را این که البته  ناپذیری شامل خطا خواهد بودالزم برای بیان کامل تاریخ جاری به طور اجتناب

 کند. نمی منعاز نوشتن تاریخ جاری 

هنگامی که مارکس این اثر را به دست گرفت عامل خطای ذکر شده حتی از این هم غیرقابل  

تعقیب تحوالت اقتصادی به طور هم زمان یا حتی  1848-49تر بود. در جریان انقالب در دوره اجتناب

های تبعیدش در لندن، در پاییز و زمستان ها داشتن بسیار ناممکن بود. چنین چیزی در ماهنگاهی به آننیم

کرد، و این دقیقا زمانی بود که مارکس شروع به نوشتن این اثر کرد، و علیرغم ، نیز صدق می50-1849



دانش دقیق او از وضعیت اقتصادی فرانسه پیش از انقالب فوریه و نیز تاریخ همه این شرایط نامساعد، 

سیاسی این کشور پس از آن واقعه این امر را برای او ممکن کرد که تصویری از وقایع به دست دهد که 

ها را به صورتی که تا قبل از آن هرگز میسر نبود ارائه دهد که بعدها از آزمون روابط درونی آن

 که توسط خود مارکس انجام شد سرفراز بیرون آمد. مضاعفی 

زمانی که مارکس بار دیگر فرصتی برای مطالعات اقتصادی  1850نخستین آزمون پس از بهار  

ز آن کرد پیش آمد. چیزی که او تا این زمان به دست آورد و شروع به مطالعه تاریخ اقتصادی ده سال قبل ا

فرض بود که از اطالعات کلی حاصل آمده بود بدین قرار بر پیش از آن استنباط کرده بود و یک نیمه

 1847اساس خود شواهد برای او کامال روشن گشت. این شواهد عبارت بودند از  بحران تجاری جهانی 

شروع به  1849های فوریه و مارس بود، و رونق صنعتی که به تدریج از میانه که مادر حقیقی انقالب

. کننده ارتجاع اروپا بودبه شکوفایی کامل دست یافت و نیروی احیای 1850و  1849بازگشت کرد و در 

ژانویه، فوریه و مارس  هایاین اهمیتی فراوان داشت. در حالی که در سه مقاله اول )که در شماره

( هنوز انتظار بروز شور انقالبی 1850تسایتونگ، ضمیمه سیاسی اقتصادی، هامبورگ، نیوراینیش

داشت، مقاله تاریخی مارکس و من که در شماره آخر که برای دو ماه )می تا اکتبر( منتشر جدیدی وجود 

یک انقالب »انتشار یافت، یک بار برای همیشه خود را از این توهمات رها کرد:  1850شد و در پاییز می

در هر  1«.قطعی استتنها به دنبال یک بحران جدید ممکن است. اما چنین بحرانی مانند بحران فعلی 

. مطلقا چیزی وجود نداشت که تفسیر حوادث شدبایست اعمال میای بود که میصورت این تنها تغییر عمده

 10که با ادامه ماجرا از  را تغییر دهد هایا روابط علی معلولی آن های اول آمدهبه شرح آن چه در فصل

قرار گرفت. بنابراین، من این ادامه را در که در مقاله پیوست ارائه شده مورد تایید  1850مارس تا پاییز 

 ام. فصل چهارم چاپ حاضر لحاظ کرده

 1851تر بود. بالفاصله پس از کودتای لویی بناپارت در دوم دسامبر آزمون دوم از این هم صعب 

د تا این واقعه که پایانی بر دوره انقالبی زمان خود بو 1848مارکس بار دیگر تاریخ فرانسه را از فوریه 

(. در این 1885مورد بررسی قرار داد )هیجدهم برومر لویی بناپارت، چاپ سوم، هامبورگ، میسنر، 

گیرد. دوباره و البته به شکل مختصرتر مورد بررسی قرار می جزوه، دوره تصویر شده در کتاب حاضر

با نوشته مشترک ما  کننده رخ داده در سال بعد آن نوشته شده، رااین جزوه دوم، که در پرتو واقعه تعیین

 مقایسه کنید تا متوجه شوید که نویسنده ]مارکس[ تغییر اندکی نسبت به آن داشته است. 

بخشد این واقعیت است که برای نخستین بار این فرمول را ای میچیزی که به اثر ما اهمیت ویژه 

احزاب کارگران همه کشورهای جهان خواسته خود را در آن به طور  طبق توافقی عمومی که ،بیان کرد

که به « حق کار»کردند: تملک ابزار تولید توسط اجتماع. در فصل دوم، در ارتباط با خالصه مطرح می

شود گفته توصیف می« های انقالبی کارگران بودنخستین فرمول نارسایی که چکیده خواسته»صورت 

شود؛ و در پشت اعمال قدرت به سرمایه تملک حق کار قدرتی بر سرمایه اعمال میاما در پشت »شود: می

جا برای بنابراین، در این«. ها نهفته استابزار تولید، و بنابراین لغو کار مزدی، سرمایه و روابط متقابل آن

ه انواع شود که بر اساس آن سوسیالیسم کارگران مدرن به روشنی از همنخستین بار عبارتی بیان می

سکه رایج کمونیسم تخیلی و بورژوایی و غیره و نیز از مختلف سوسیالیسم فئودالی، بورژوایی، خرده

                                      

که ابتدائا در  1849تا  1848، انگلس مقاالت مارکس از 1895به صورت یک کتاب مجزا در  مبارزه طبقاتی در فرانسههنگامی انتشار  1 

و در  را در آن لحاظ کرد )به صورت سه فصل اول(، منتشر شده بود 1850در  2و  1های ال اکونومی ریویو، شمارهتسایتونگ و پولیتیکنیوراینیش

که « 1850مروری از می تا اکتبر »واقع انگلس در این جا به آن مقاالت اشاره دارد، و نیز )به صورت فصل چهارم( مقاله مارکس در تحت عنوان 

از . عبارت نقل شده توسط انگلس از قسمتی 1850در همکاری با انگلس نوشته شده و در دوشماره توامان )شماره پنجم و ششم( ژورنال در سال 

 نوشته مارکس که تحت عنوان فصل چهارم آمده وام گرفته شده است. 



 شود. اگر مارکس بعدها فرمول را بسط داد تا تملک وسایل مبادله را نیز شاملبدوی کارگران متمایز می

تنها مکمل نظریه اصلی که در هر صورت امر بدیهی منتجه از مانیفست کمونیست بود،  این بسط شود،

نیز باید به اجتماع « وسایل توزیع»اند که چیزدانان در انگلستان اخیرا ادعا کردهبود. تنی چند از همه

تولید و مبادله،  وسایل گویند که این وسایل توزیع اقتصادی، متمایز ازواگذار شود. این آقایان به زحمت می

اعانه فقرا، از جمله ساچزنوالد و سایر واقعا چیستند، مگر آن که منظور وسایل سیاسی توزیع، مالیات، 

ها حتی حاال به صورت کل در تملک اجتماع، به صورت مالکیت دولت یا جامعه، اما، اوال، این. هدایا باشد

 ر پی ملغا کردنشان هستیم. ها دقیقا چیزهایی هستند که ما دهستند، و ثانیا این

 ******* 

های انقالبی اجازه جا که فهم ما از شرایط و سیر جنبشهنگامی که انقالب فوریه رخ داد همه ما، تا آن

داد، تحت تاثیر تجربه تاریخی قبلی، به ویژه تجربه فرانسه بودیم. در حقیقت، انقالب فرانسه بود که بر می

ره داشت، و اکنون بار دیگر از آن عالمت تغییرات عمومی انقالبی صادر سیط 1789همه تاریخ اروپا از 

ادعایی « اجتماعی»های ما از سرشت و سیر انقالب ناپذیر بود که دریافتشد. بنابراین طبیعی و اجتنابمی

 1830و  1789های انقالب ، انقالب پرولتاریا، متاثر از خاطرات ما از مدل1848در پاریس در فوریه 

های پیروزمند در وین، میالن و برلین پژواک یافت، . عالوه بر این هنگامی که قیام پاریس در شورشبود

شت مرزهای روسیه به جنبش پیوستند؛ هنگامی که در پاریس، در ژوئن،  اولین تا پهنگامی که کل اروپا 

طبقه چنان بورژوازی نبرد بزرگ برای قدرت بین پرولتاریا و بورژوازی در گرفت؛ هنگامی که پیروزی 

فئودالی که تازه واژگون شده بود پناه برد، -تمامی اروپا را به لرزه انداخت که به آغوش ارتجاع سلطنت

کننده تازه آغاز شده است، این که این برای ما شکی باقی نگذاشت که تحت شرایط حاصله نبرد عظیم تعیین

خم انقالبات به پیش برد، و آن که این نبرد تنها در  ، طوالنی و پر پیچ ونبرد را باید در یک دوره واحد

 پیروزی نهایی پرولتاریا به پایان خواهد رسید. 

های که در دولت زدهعوامهای ما به هیچ وجه شریک توهمات دمکرات 1849های پس از شکست 

ی سریع و معین روی پیروز زدهعوامهای نبودیم. دمکراتگرد آمده بودند  2در سرزمین کفار موقت آینده

ناپذیر مکنون در این ای طوالنی بین عناصر آشتیکردند؛ ما به مبارزهحساب می« ستمگران»بر « مردم»

ها در زده جهش دوباره جرقههای عوامدمکراتکردیم. فکر می« ستمگران»، بعد از برداشتن «مردم»

م کردیم که حداقل فصل اول دوره انقالبی اعال 1850کشیدند؛ ما در آغاز پاییز امروز و فردا را انتظار می

 توان انتظاری چیزی را داشت. به این خاطر مابه اتمام رسیده و تا وقوع یک بحران اقتصادی جهانی نمی

تقریبا بالاستثنا از در صلح و سازش با بیسمارک  بعدها از سوی کسانی کهخائنین به انقالب  به عنوان

 طرد شدیم.  رک برای آنان ارزشی قائل بود،، البته تا جایی که بیسمادرآمدند

 نقطه نظر ما در آن زمان نیز توهمایم، و آشکار کرد که اما تاریخ نشان داد که ما نیز بر خطا بوده 

بوده است. حتی بیش از این، تاریخ نه فقط مفاهیم نادرستی که در آن زمان قبول داشتیم را به دور افکند 

امروز  1848بلکه به طور کامل شرایطی که پرولتاریا تحت آن باید مبارزه کند را متحول کرد. شیوه نبرد 

 با توجه به شرایط موجود است.تر ای است که شایسته بررسی دقیقاز هر بابت منسوخ است، و این نکته

جابجایی فرانروایی یک طبقه با فرمانروایی طبقه دیگر بوده است؛ همه انقالبات تا امروز نتیجه  

اند. های مردم فرمانبردار بودههای کوچکی نسبت به تودهاما همه طبقات فرمانروا تا به اکنون تنها اقلیت

گرفت و ، و اقلیت دیگری سکان دولت را به دست میشدبنابراین، یک اقلیت فرمانروا سرنگون می

                                      

 2 In partibus infideliumها کاتولیک که در ممالک غیرمسیحی به ای به عنوان اسقف، در سرزمین کفار، خارج از واقعیت، صفت اضافه شده

 شوند )توضیح ویراستار(کار گمارده می



بنابراین، هر بار، یک گروه اقلیت، بر کرد تا با منافع خودش وفق یابد. نهادهای دولتی را بازآرایی می

شد تا فرمانروایی را به دست گیرد؛ و تنها و اساس درجه معینی از توسعه اقتصادی، قادر و فرا خوانده می

به سادگی در آن رام باقی کرد یا اقلیت در انقالب شرکت می به نفعاکثریت فرمانبردار یا  تنها به این دلیل،

ماند. اما اگر از محتوای مشخص در هر مورد خاص صرفنظر کنیم ]خواهیم دید[ که جنبه مشترک همه می

دانسته یا  کرد،ها آن بود که انقالب اقلیت بودند. حتی زمانی که اکثریت در آن شرکت میاین انقالب

داد؛ اما به این علت، یا حتی به سادگی به علت رویکرد ندانسته، این کار را در خدمت یک اقلیت انجام می

 شد که گویی نماینده تمامی مردم است. منفعل و رام اکثریت این اقلیت چنین ظاهر می

شد؛ یک عاب میبه صورت یک قاعده، پس از یک موفقیت بزرگ اولیه، اقلیت پیروزمند دچار انش 

های خواست که باز هم پیش برود و خواستهنیمه با آن چه به دست آمده بود خوشنود و نیمه دیگر می

های در موارد مجزا، این خواستهها بود. واقعا یا ظاهرا به سود اکثریت عظیم تودهجدیدی را مطرح کند که 

 پیداروتر دست باال را ای، و جناح میانهای لحظهگشودند، اما اغلب تنها برتر عمال راه خود را میرادیکال

رفت؛ و جناح کرد و آن چه به تازگی به دست آمده بود به طور کل یا بخشی از آن دوباره از دست میمی

انداخت. اما در واقع، حقیت ماجرا داد یا شکست خود را به گردن تصادف میبازنده فریاد واخیانتا سر می

شد؛ تر محافظت میجناح رادیکال از این قرار بود: دستاوردهای پیروزی اول تنها به وسیله پیروزی ثانویه

ها رادیکال کرد آن بود کهت پیدا میآن، آن چه در آن دم ضرور و بعد از حصول این دستاوردها و با تحقق

  شوند. یک بار دیگر از صحنه ناپدید  و دستاوردهایشان

 ،هاویژگین ای دنشوانقالب انگلستان در سده هفدهم آغاز می باهای دوران مدرن، که همه انقالب 

رد در مو خصوصیات اند. ایننشان دادهرا  ،هستندهر مبارزه انقالبی رسند جزء الینفک که به نظر می

رسد، کنند، و حتی این در این مورد بیشتر صادق به نظر میمبارزه پرولتاریا برای رهایی نیز صدق می

بخش را باید در آن تنها تعداد کمی بودند که تصوری از جهتی که این مبارزه رهایی 1848زیرا دقیقا در 

ی، مطلقا نسبت به مسیری که پرولتاریا خودشان، حتی در پاریس و پس از پیروزهای جست داشتند. توده

به صورت غریزی، خودبخودی  ؛جا جریان داشتبودند. با این وجود، جنبش در آن باید اتخاذ شود در جهل

و آیا حقیقتا این وضعیتی نبود که در آن یک انقالب به وسیله یک اقلیت، اما دقیقا مطابق و غیرقابل مهار. 

تر این قدر چنین آسان های انقالبی طوالنیود؟ اگر در همه دورهبا منافع اکثریت، به پیش رانده و رهبری ش

های عظیم مردم را توانستند تودهمی ظاهرالصالح های دروغینهای مصمم به سادگی با نمایشبود که اقلیت

ترین بازتاب شرایط اقتصادیشان بودند، و هایی که حقیقتیها نسبت به ایدهبه سادگی فتح کنند چرا این توده

تنها به  اماچیزی جز بیان روشن و منطقی نیازهایشان نبودند، نیازهایی که هنوز به وسیله آنان فهم نشده 

محض آن که به که در گذشته توان گفتمتر پذیرا بودند؟ به اطمینان میکصورتی مبهم حس می شدند، 

وال به ها تقریبا همیشه و معماین حالت انقالبی توده ستنشو یاس بر جای آن می دشمی دودتوهمات 

. اما آن چه در این جا عمل ردکمی یا حتی حرکتی در جهت عکس آغازد شسرعت به خمود منجر می

ترین منافع خود این اکثریت عظیم بود، منافعی که ی دروغین نبود بلکه محقق کردن حیاتیهاکرد نمایشمی

آور در حقیقت در آن زمان برای خود این اکثریت عظیم روشن نبود اما با ادامه تحقق عملی و وضوح اقناع

تکامل همان گونه که مارکس در سومین مقاله نشان داد، ، 1850هنگامی که در بهار شد. و خود روشن می

قدرت واقعی را حتی در دست بورژوازی  1848« اجتماعی»انقالب  برخاسته ازجمهوری بورژوایی 

متمرکز کرد و، از سوی دیگر،  –به سمت سلطنت بود  برای غلتیدنکه در هنگام چانه زنی  –بزرگ 

به طوری که  ،بورژوازی، را به گرد پرولتاریا سوق دادیز خردهتمامی طبقات اجتماعی دیگر، دهقانان و ن

برخاسته از د رشد یافته ر  ات بلکه خ  کننده نه این طبقعامل تعیین ،در جریان پیروزی مشترک و پس از آن

 انداز تبدیل انقالب اقلیت را به انقالب اکثریت وجود نداشت؟آیا چشم تجربه پرولتاریای بود

اندیشیدند، بر خطا بودیم. تاریخ روشن کرد که که ما، و همه کسانی که چون ما میتاریخ ثابت کرد  

، تاریخ داری نارس بودوضعیت توسعه اقتصادی در قاره ]اروپا[ در آن زمان برای نابودی تولید سرمایه



تا کنون قاره را به تسخیر درآورده و باعث شده تا صنعت  1848که از سال  یاین را با انقالب اقتصاد

به بزرگ در فرانسه، اتریش، مجارستان، لهستان و اخیرا در روسیه ریشه گیرد و آلمان به یک کشور 

داری انجام ها بر یک مبنای سرمایهو البته همه این، نشان داده است تبدیل شود صنعتی درجه اول  وضوح

اما دقیقا این انقالب . رگی برای گسترش وجود داشته استظرفیت بز 1848و بنابراین در سال شده 

اشکال  ای ازمجموعهو  ،آشکار کرده استبه وضوح صنعتی است که در همه جا روابط طبقاتی را 

 وری به ارث رسیدههای پیشهصنفحدواسط که از زمان مانوفاکتورها و در اروپای شرقی حتی از زمان 

و یک بورژوازی اصیل و یک پرولتاریای صنعتی اصیل در مقیاس بزرگ ایجاد کرده و  ،را زائل  بود

اما، به این خاطر، مبارزه بین این دو طبقه بزرگ که ها را به صحنه اصلی تکامل اجتماعی رانده است. آن

در خارج از انگلستان تنها در پاریس و حداکثر چند مرکز صنعتی بزرگ محدود بود اکنون در 1848در 

در آن زمان بسیار بود است.  رسیدهقابل فهم نبود  1848ای که در سراسر اروپا گسترده شده و به درجه

 تنها نظریه عموما پذیرفته شده ،امروزو داروی همه دردهایشان؛ نوشاگون با فرق گونرمزآلود های انجیل

گری و ها با محلیکند. در آن زمان تودهایی اهداف نهایی مبارزه را بیان میر  و درخشان مارکس که به ب  

 تنها با احساس رنج مشترک به هم اتصال داشتند، تکامل نیافته و ،و متفرق شده بودند هملیت محاصر

ها المللی سوسیالیستمستاصالنه بین شور و شوق و ناامیدی در نوسان بودند؛ امروز ارتش واحد عظیم بین

یابنده کمی خود، سازمان، نظم، خرد و اطمینان به در مارش مقاومت ناپذیر و روز به روز گسترش

این پرولتاریا گر، پیروزی است. اگر این ارتش بزرگ پرولتاریا هنوز به هدف خود دست نیافته است، ا

هنوز از کسب پیروزی با یک ضربه سترگ دور است، باید در یک مبارزه پرصالبت و منسجم به آرامی 

انجام تحول کند چرا ها یک بار و برای همیشه اثبات میاز موضعی به موضعی پیش رود، و همه این

 ناممکن بود.  حمله ناگهانیصرفا به ضرب یک 1848اجتماعی در 

ش به ابیش از هر چیز برای عملیات مالی3ه بودبه دو جناح سلطنتی تقسیم شدکه بورژوازی  

بورژوازی و که خرده کنندهتهدیداما هنوز مغلوب  در حقیقت با یک پرولتاریای داشتآرامش و امنیت نیاز 

یک حادثه قهرآمیز که با این وجود مطلقا  مداومتهدید ، و شدندجمع میبه گرد او بیشتر و بیشتر دهقانان 

گویی همه  ؛اوضاع بر این منوال بود .کرد، روبرو بودنمیحل نهایی ماجرا را فراهم  اندازی برایچشم

دسامبر  2در برای کودتای نیروی سومی، یک مدعی دمکراسی، لویی بناپارت.  سفارش داده شده بودچیز 

تنها برای  ،پرتنش پایان گذاشت و آرامش درونی اروپا را تامین کردشرایط ، به نیروی ارتش او بر 1851

ها از پایین در آن زمان به پایان رسید؛ و ها را عطا کند. دوره انقالبآن که برکت دوره جدیدی از جنگ

 های از باال از پی آن آمد. بای از انقالدوره

امیدهای پرولتاریا در آن زمان بود. اما  ای بر ناپختگیدلیل تازه 1851بازگشت به امپراتوری در  

قید و بند پیشرفت بی داخلی. آرامش یافتدها بلوغ میکه در آن این امیکرد را خلق میچنین شرایطی آن هم

شکوفایی اقتصادی را تضمین کرد؛ لزوم مشغول نگه داشتن ارتش و منحرف کردن امواج انقالبی در 

در صدد  4«هااصل ملیت»بهانه اعمال  شد که بناپارت در آن به هاییجهات درونی و بیرونی باعث جنگ

الحاق مناطق جدید به فرانسه شد. مقلد او، بیسمارک، همین سیاست را در پروس به کار گرفت؛ او نیز 

بر علیه کنفدراسیون آلمان و اتریش، و نیز به همین میزان  1866کودتای خود، انقالب از باالیش، را در 

به اجرا گذاشت. اما اروپا برای دو بناپارت بیش از حد کوچک ( konfliktskammer) 5نزاعمجلس علیه 

                                      

 هاست. ها و اورلئانیستب لژیتیمیستمنظور تقسیم بورژوازی به دو حز 3 

کرد از عالئق ملی ملل کرد و سعی میها معرفی میطلبانه ناپلئون سوم بود که خود را به عنوان محافظ ملیتبرای سیاست توسعهپوششی این  4 

 ها" را در جزوه ستم برای تحکیم منافع فرانسه در رقابت با سایر قدرتها استفاده کند. مارکس "اصل ملیتتحت

وضع شده بود با آغاز ضربت  1848دسامبر  5زبینی قانون فردریک ویلهلم چهارم که در در در پروس به دنبال با 1850قانون اساسی  5 

می قانون انتخابات جدیدی که مبتنی بر یک  30، شاه مجلس نمایندگان را منحل و در 1849ضدانقالبی و انحالل مجمع ملی وضع شد. در آوریل 



م پروس نه تنها هلو شاه ویل و بنابراین طنز تاریخ مقدر کرد که بیسمارک بناپارت را سرنگون کند بود،

که استقالل و این بود . اما حاصل نهایی کندبلکه جمهوری فرانسه را نیز تاسیس  کوچک آلمانیامپراتوری 

در حقیقت این به طور نسبتا محدودی انجام های بزرگ در اروپا بجز لهستان محقق شد. وحدت درونی ملت

اش بدون درگیر شدن در شد اما در مقیاسی برای آن که به مانعی برای توسعه طبقه کارگر و پیشروی

دل شدند، و در جنب آنان آن ب وصیبه  1848موضوعات ملی شود قابل توجه بود. گورکنان انقالب 

 . یت انترناسیونال به پا خاسته بود، به گونه تهدیدآمیزی و در هئ1848پرولتاریا، وارث 

ماموریت بیسمارک به پایان رسید به ، بناپارت از صحنه محو شد و 1870-71پس از جنگ  

تالش طوری که به موقعیت یک یونکر معمولی پس نشست. اما این دوره با کمون پاریس به انتها رسید. 

( برای سرقت توپ گارد ملی پاریس جرقه یک شورش پیروزمندانه را زد. یک بار Thiersیر )خائنانه تی

ب پرولتاریایی ممکن است. پس از این پیروزی قدرت دیگر نشان داده شد که در پاریس تنها یک انقال

خودی و بدون منازعه به دست طبقه کارگر افتاد. و یک بار دیگر، بیست سال پس از کامال به طور خودبه

، یک سوزمان توصیف شده در نوشته ما، اثبات شد که این حکومت طبقه کارگر هنوز ناممکن است. از 

ماهون به مرگ افتاد به های مکر تنها گذاشت و هنگامی که پاریس از گلولهیار و یاوفرانسه پاریس را بی

ثمر بین دو حزب که آن را شقه نظاره نشست، و از سوی دیگر، کمون انرژی خود را مصروف نزاعی بی

دانستند چه باید بکنند، که هیچ یک نمی –ها )اقلیت( ها )اکثریت( و پرودونیستبالنکیست –کرده بودند 

 ثمر بود. بی 1848گنج بادآوردی به دست آمد به همان اندازه شبیخون همچون  1871. پیروزی که در کرد

شد که پرولتاریای مبارز سرانجام با کمون پاریس مدفون شده است. اما کامال تصور می 

. استخدام همه کمون و جنگ فرانسه آلمان خورده استمهر تاریخ  پرولتاریاقدرتمندترین برآمد ،بر برعکس

زنند و معرفی اسلحه گرم، هایی که بر این مبنا سر به میلیون میافراد قادر به حمل سالح در ارتش

، یک سوها و مواد منفجره که تا آن زمان بی سابقه بودند تماما مسئله جنگ را دگرگون کرد. از پرتابه

بجز یک  ،و با غیرممکن کردن هر جنگیرا به طور غیرقابل انتظاری ختم کرد انقالب جنگ بناپارتیستی 

آمیز را تضمین صلحتوسعه صنعتی  نتایج مطلقا غیرقابل محاسبه،سابقه و جنگ جهانی  همراه با شقاوت بی

و در نتیجه افزایش  های نظامی با تصاعد هندسی کرد. از سوی دیگر، این وضعیت سبب افزایش هزینه

اجباری گشت که فقیرترین طبقات را به آغوش سوسیالیسم سوق داد. الحاق آلزاس و  مالیات بیش از حد 

باعث شد تا بورژوازی شووینیست فرانسه و آلمان  وار تسلیحاتی بود وه رقابت دیوانهکه علت اولیلورن، 

به عامل اتحاد تبدیل شد، و سالروز کمون پاریس خرخره یکدیگر با بچسبند برای کارگران دو کشور به 

 عنوان نخستین تعطیلی همگانی تمامی پرولترها رقم خورد. 

بینی کرده بود، مرکز ثقل و شکست کمون پاریس، همان گونه که مارکس پیش 1870-71جنگ  

ها زمان الزم بود تا پس از ماه جنبش کارگری اروپا را از فرانسه به آلمان منتقل کرد. برای فرانسه سال

و  خود را بازیابد. در جانب دیگر، در آلمان، جایی که صنعت قوام گرفته بودسالمت  1871می خونچکان 

دمکراسی با یافت سوسیالبا سرعتی فزاینده توسعه می 6ای و به یمن میلیاردهای فرانسویبه روشی گلخانه

                                                                                                                        

ر اقشار مختلف بود را به اجرا گذاشت. اکثریت مجلس جدید که بر اساس قانون جدید انتخاب نظام سه طبقه ای بر اساس میزان دارایی و تناسب نابراب

تر پیشنهاد شده از سوی شاه را تایید کرد. مجلس علیا کماکان در دست اشرافیت فئودال باقی ماند و قدرت النتاگ به شدند قانون اساسی جدید ارتجاعی

شد. قرار شد که وزیران از سوی شاه منصوب شوند و تنها به او پاسخگو باشند. قانون اساسی به  شدت محدود شد و حق وضع قوانین از آن سلب

 1871در پروس حتی تا تشکیل امپراتوری آلمان در  1850های ویژه در مواردی چون خیانت را اعطا کرد. قانون اساسی دولت حق ایجاد دادگاه

 جاری بود. 

 1871آلمان و بر اساس شرایط صلح فرانکفورت -فرانسه 1870-71به  پنج میلیارد فرانک غرامتی که فرانسه به دنبال شکستش در جنگ اشاره  6 

 به امپراتوری آلمان پرداخت کرد. 



ده به برکت استفاده هوشمندانه کارگران آلمانی از حق رای همگانی اعطا شکرد. سرعتی دوچندان رشد می

 102000آور حزب طبق ارقام غیرقابل تردید بر همه جهانیان مبرهن گشته است: رشد شگفت 1866در 

دولت فلج شد، قانون . 1877در  493000 و ،1874در  352000، 1871در ها دمکراترای به سوسیال

، یعنی یک چهارم آراء به صندوق ریخته 1787000ها به ضدسوسیالیستی ناپدید گشت؛ رای سوسیالیست

خرج کردند. و هدف و ناکامانه ثمر، بیشده، افزایش یافت. دولت و طبقات حاکمه همه ابزارهای خود را بی

آن اذعان داشتند، را یک مشت کارگر مفلوک شان، که از ناتور شب تا صدراعظم به براهین این ناتوانی

و کارگران تنها در آغاز  دها نفر تایید کردند. دولت در تنگنا افتاده بواقامه کرده بودند!  و این را میلیون

 راه بودند. 

، خدمتی که تنها به اما، عالوه بر این، کارگران آلمانی خدمت دیگری نیز به امر خود کردند 

ترین حزب سوسیالیستی محقق شد. یابندهو گسترشترین قدرتمندترین، منظم در قالبواسطه موجودیتشان 

توان از حق رای عمومی استفاده کرد، رفقایشان را در سایر کشورها ها، با نشان دادن این که چگونه میآن

 ها.  با سالح جدیدی مجهز کردند، یکی از کارامدترین سالح

حق رای عمومی برای مدتی طوالنی پیش از این در فرانسه وجود داشت اما سوءاستفاده ای که  

ای که از آن اعتبار نمود. بعد از کمون نیز دیگر حزب کارگریدولت بناپارتیستی از آن کرد آن را بی

است اما  از  این حق رای در اسپانیا نیز از زمان اعالم جمهوری وجود داشتهاستفاده کند وجود نداشت. 

زمانی دور در اسپانیا تحریم انتخابات قاعده احزاب جدی اپوزیسیون بوده است. تجربه سوییس نیز برای 

انتخابات به   به کننده نبوده است. کارگران انقالبی کشورهای التینییک حزب کارگری چندان دلگرم

ود. مانیفست کمونیست اعالم کرده است که اند. در آلمان داستان متفاوت بعنوان دام و حقه دولت نگاه کرده

ترین وظایف پرولتاریای ترین و مهمچیره شدن در نبرد برای حق رای عمومی و دمکراسی یکی از مقدم

دوباره این نکته را مورد پذیرش قرار داده است. اکنون که بیسمارک خود را مبارز است، و السال نیز 

هایش دیده است کارگران نقشه بهکردن توده مردم  عالقمنداه برای مجبور به دادن حق رای به عنوان تنها ر

و از آن ما فورا با شور و شوق به آن چنگ انداخته و اول از همه اگوست ببل را به رایشتاگ فرستاده اند. 

ای با هزار برابر سود اند که گویی معاملهروز به بعد از حق رای را به صورتی مورد استفاده قرار داده

الگویی برای کارگران همه کشورها عمل کرده است. حق رای، به کالمی که در  اند و این به صورتدهکر

و اگر حق  7ای برای رهایی تبدیل شده است.از ابزار فریب به وسیله ،ها آمدهبرنامه مارکسیستی فرانسوی

رای عمومی هیچ سودی برای ما نداشته بجز آن که بتوانیم تعداد خودمان را هر سه سال به دست آوریم، با 

مرتب و با سرعتی غیرقابل انتظار در آراء ما اطمینان کارگران به پیروزی و ناامیدی مخالفانشان افزایش 

شده که به صحت و درستی ما را از میزان افزایش یافته است و این شیوه به بهترین ابزار تبلیغ تبدیل 

گیری سهم خود که از هر کند و بدین وسیله ما را به وسیله اندازهقدرتمان و قدرت احزاب مختلف آگاه می

شق بازی موقع و نیز کلهکند و مانع این دست و آن دست کردن بیفعالیت دیگری بهتر است مجهز می

حال اما تا همین ز هم کافی است. ایم باباشد که از حق رای کسب کردهتنها سودی کند. اگر این موقع میبی

است. تبلیغات انتخاباتی بهترین وسیله برای تماس با توده مردمی که هم چیزی بیش از این نصیب ما شده 

ها اند را برای ما فراهم کرده است و همه احزاب را مجبور کرده است تا از دیدگاههنوز دور از ما ایستاده

اگ و اعمالشان در برابر حمله ما در برابر دیدگان مردم دفاع کنند، و نهایتا به نمایندگان ما در رایشت

ای کامال ها در بیرون از آن، با اقتدار و آزادیو تودهتریبونی داده تا از آن بتوانند با مخالفانشان در پارلمان 

                                      

7 Transforme de moyen de duperie qu’il a ete jusqu’ici en instrument d’emanicipation. 

کند. این مورد پذیرش قرار گرفت نقل می 1880هاور در نسه که در کنگره لهانظری برنامه حزب کارگران فر انگلس این را از مقدمه

  مجموعه آثار رجوع کنید(.  24مقدمه به وسیله مارکس نوشته شده بود )به جلد 



شان . از قانون ضدسوسیالیستیها وجود دارد، صحبت کنندمتفاوت از آن چه در مطبوعات و گردهمایی

های سوسیالیستی در رایشتاگ پیوسته رانیبرای دولت و بورژوازی چه ماند وقتی مبارزه انتخاباتی و سخن

 کرد؟آن را نقض می

آمیز از حق رای عمومی روش کامال جدیدی از مبارزه پرولتاریایی به اما با این استفاده موفقیت 

تری به خود گرفت. دریافتیم که نهادهای دولتی که عرصه عمل آمد، و این روش به سرعت شکل قابل فهم

گذارد های بیشتری در اختیار طبقه کارگر میشود حتی اهرمازی سازمان داده میها حکومت بورژودر آن

، از ای در انتخابات شرکت کردندویژه اشکال نهادهای دولتی برود. کارگران به ها به مصاف همینتا با آن

گفتن  ها بورژوازی را در هر موقعیتی که پرولتاریا حرفی برایهای صنفی، آنشوراهای شهری و دادگاه

داشت به مصاف طلبیدند. و چنین شد که بورژوازی و دولت از فعالیت قانونی حزب کارگران بیش از 

 فعالیت غیرقانونی آن، و از نتیجه انتخابات بیش از شورش، به وحشت افتاد. 

تا بدین جا، شرایط مبارزه اساسا تغییر یافته بود. شورش به سبک قدیم، جنگ خیابانی و برپا کردن  

 کرد تاحد زیادی منسوخ شد. سرانجام کار را تعیین می 1848سنگر، که تا 

بگذارید در این مورد دچار وهم و خیال نشویم؛ یک پیروزی واقعی در قیام علیه نیروهای نظامی  

یکی از نادرترین افتد، یابانی، یک پیروزی آن چنان که در جنگ بین دو ارتش اتفاق میدر نبردهای خ

 بر این روش حساب باز کنند نیز به همان میزان نادر. برای آن  استثناهاست، و شورشگرانی که

وز ، در حالی که امرمسئله تنها این بود که سربازان را تسلیم اثر روحی و روانی خود کنند ]شورشگران[

ها تری دارد. اگر آنکند یا نقش بسیار کمهای دو کشور متخاصم این نقشی بازی نمیدر یک نبرد بین ارتش

سرشان را بر باد خواهند داد، و قیام پیروز یا افسران فرمانده  ،دهندموفق شوند سربازان واکنشی نشان نمی

نیروهای نظامی در اقلیت باشند برتری در موفق نشوند آن گاه حتی اگر ها در این کار آنشود. اگر می

اثر خود   تجهیزات و تعلیم، فرماندهی هماهنگ و کاربرد با برنامه نیروهای نظامی و نظم و انضباط خود

تواند به دست آورد ساختن یک قیام در عملیات تاکتیکی واقعی می بیشترین چیزی کهکند. را آشکار می

زنیم، یک محله، از یک شهر بزرگ حرف نمیتنها ت. برای دفاع از متبحرانه یک سنگر و دفاع از آن اس

، تامین و به کارگیری نیروهای ذخیره، و به یک کالم عمل همخوان و هماهنگ واحدها متقابلپشتیبانی 

شود. تا حد بسیار محدودی قابل دستیابی است و معموال هرگز فراهم نمیغیرقابل چشم پوشی است که تنها 

کننده البته در این جا مد نظر نیست. از این روی، دفاع منفعل ی نظامی در یک نقطه تعیینتمرکز نیروها

 به شکل پیشروی و ضربه به جناحین دشمن ای در این جا و آن جاحملهاستثنائا شکل غالب مبارزه است، 

شود. حدود میکننده منشینیو طبق قاعده به اشغال مواضع ترک شده از سوی سربازان عقبشود، انجام می

افزارهایی دیده، و جنگعالوه بر این، ارتش دارای توپخانه و لشکرهای کامال مجهز و مهندسان آموزش

آور نیست که نبرد در سنگرهای خیابانی با بیشترین اند. شگفتبهرهها بیاست که شورشگران کامال از آن

همگی، به  –در درسدن  1849در وین، در می  1848در پاریس، در اکتبر  1848در ژوئن  –ها قهرمانی

ی خالص نظامی دیدند، طبق معیارهامحض آن که رهبران قیام، که خود را فارغ از مالحظات سیاسی می

 شان به آن ها اعتماد کردند. عمل کردند و نیروهای

 1830وط به علل گوناگونی بود. در پاریس در ژوییه مرب 1848کنندگان تا های متعدد قیامموفقیت 

کنندگان و ارتش حائل ، مانند بسیاری از نبردهای خیابانی اسپانیا، یک گارد شهری بین قیام1848و فوریه 

بنا به رویکرد بینابینی و مرددش باعث دودلی در سربازان بود. این گارد یا مستقیما در کنار قیام بود یا 

در  1848رساند. اگر گارد شهری، مانند آن چه در ژوئن یز به قیام اسلحه و مهمات میشد و نارتش می

مردم تا حدی به دلیل  1848خورد. در برلین در کرد قیام شکست میپاریس اتفاق افتاد، با قیام مخالفت می

ه فرسودگی مارس و تا حدی در نتیج 19تقویت قابل توجه به شکل نیروهای رزمنده در شامگاه و صبحگاه 

ها ناشی از فرماندهی پیروزی ها و سرانجام تا حدی به دلیل فلج شدن آنسربازان ارتش و جیره اندک آن



حاصل کردند. اما در همه این موارد پیروزی در نبرد به خاطر آن بود که سربازان واکنشی نشان ندادند 

 بسته بودند از دست داده بودند. گیری را به خاطر دست و پا زیرا افسران فرمانده توانایی تصمیم

، سنگر بیشتر اثری روحی داشت تا مادی. حتی در زمان نبردهای خیابانی کالسیکبنابراین،  

آمد در پایید پیروزی به دست میسنگر ابزار تشویق عزم جنگاوری بود. اگر تا حصول این عزم سنگر می

انداز آینده ممکن نبردهای خیابانی غیر این صورت حاصل شکست بود. این نکته اصلی، هنگامی که چشم

 8ر نظر داشت. باید دگیرد، را میمورد بررسی قرار می

در همه جا بورژوازی   برگردیم، این چشم انداز کامال تیره و تار بود. 1849اگر به عقب به  

ام به راه افتاده بود سالم داد و بر ارتشی که علیه قی« فرهنگ و مالکیت»شریک غم و شادی دولت شد و 

که « خلق»در ورای آن نه اش را از دست داد، و سرباز برایش سور برپا کرد. سنگر نیروی جادویی

دید، و افسر در های اجتماع را میطلبان، و به یک کالم تفالهو برابریشورشیان، براندازان، غارتگران، 

دستور به پیشروی مستقیم و بدون   طول زمان در اشکال تاکتیکی نبرد خیابانی متبحر شده بود، و دیگر

ها نزدیک ها به آنها و خانهها، حیاطداد بلکه از مسیر باغهای فکسنی را نمیحمایت به سمت پناهگاه

 شد. و اکنون، این روش، با اندکی مهارت، در نه مورد از ده مورد موفق بود. می

که همه به نفع ارتش بوده است. اگر  اما از آن زمان تا کنون تغییرات بسیار زیادی رخ داده است 

پاریس و  1848شوند. از تر میها به همان میزان بلکه بیش بزرگتر شوند ارتشبزرگشهرهای بزرگ 

ها از این هم فراتر رفته است. با استفاده از تر شده اند اما تعداد پادگانبرلین کمتر از چهار برابر بزرگ

های عظیم تبدیل شوند. تسلیح این تعداد بیست و چهار ساعت به ارتشتوانند در ها میآهن، پادگانراه

تفنگ سرپر بادی را  1848ای صورت موثرتری یافته است. در فزاینده سربازان به طور غیرقابل مقایسه

دار با کالیبر کوچک که چهار برابر قدرت آتش بیشتر و ده بار دقت بیشتر و داشتیم و امروز تفنگ خشاب

گلوله و ساچمه توسط توپخانه و امروز کند. در آن زمان، شلیک ناکارامد تر عمل میسریعده برابر 

ها کافی است تا بهترین سنگرها را در هم بکوبد. در آن زمان، کلنگ دار که یکی از آنهای ترکشگلوله

 برای دیوارهای ضدآتش، امروز خشاب دینامیت. 

های مردم از آن یک قیام که همه بخششده است.  از آن سو، همه شرایط برای شورشگران بدتر 

اقشار میانی در بهترین حالت ممکن هرگز امکان وقوع دارد؛ در مبارزه طبقاتی  به سختی طرفداری کنند

اردوی ارتجاع  جمع شده بر گرد بورژوازی در مقایسه که  به طوری کردنخواهند  بندیصفگرد پرولتاریا 

رسند و بدین قرار قدرتمندترین اهرم، همیشه متفرق به نظر می« مردم»بنابراین، تقریبا ناپدید خواهد شد. 

کنندگان اند به قیاماگر سربازان بیشتری که تعلیم دیدهچنین کارامد بود، دیگر وجود ندارد.  1848که در 

های های شکاری و نمایشی که در فروشگاهتفنگشود. تر میها بسیار مشکلمسلح کردن آن بپیوندند

به دستور پلیس بال  گلنگدنحتی اگر از قبل به خاطر برداشتن قسمتی از  –شود فروشی یافت میاسلحه

های نزدیک است. تا دار یک سرباز حتی در جنگمتفاوت از تفنگ خزانهبسیار  –استفاده نشده باشند 

خشاب از تفنگی  امکان داشت که ساز و برگ الزم را خود از باروت و سرب تهیه کرد اما امروز  1848

تا تفنگ دیگر متفاوت است، و تنها از یک نظر شباهت دارند: آن که همه محصول پیچیده صنعت بزرگ 

ها مادامی که مهمات البداهه نیستند و در نتیجه اغلب تفنگقابل ساخته شدن به صورت فین هستند و بنابرای

های جدید شهرهای بزرگ محله 1848ها در دسترس نباشند قابل استفاده نیستند. و سرانجام، از مناسب آن

بیشترین اثر را برای اند تا ستند که به طرزی هدفمند ساخته شدههای طوالنی، مستقیم و پهن هدارای خیابان
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های کارگری جدید در شمال یا توپخانه و تفنگ فراهم کنند. انقالبی باید دیوانه باشد اگر به اختیار خود محله

 شرق برلین را برای یک جنگ باریکادی انتخاب کند. 

آیا این بدان معناست که در آینده جنگ خیابانی دیگر نقشی بازی نخواهد کرد؟ مطمئنا نه. مقصود  

تر و برای ارتش جنگجویان غیرنظامی نامطلوبکمابیش برای  1848تنها این است که شرایط از 

وضعیت  تر شده است. بنابراین جنگ خیابانی در آینده تنها زمانی پیروزمند خواهد بود اگر اینمطلوب

نامطلوب توسط عوامل دیگری جبران شود. بر همین مبنا، وقو ع جنگ خیابانی در ابتدای یک انقالب 

این، مانند آن چه در بزرگ بسیار نامحتمل خواهد بود و نیز باید با نیروهای بیشتری به آن دست زد.  

فاق افتاد حمله آشکار را نسبت در پاریس ات 1870اکتبر  31سپتامبر و  4سراسر انقالب کبیر فرانسه یا در 

 9های سنگر منفعل رجحان بخشد.به تاکتیک

خواهد که ما را به جایی بکشاند که می مصرانهشود چرا قدرت حاکمه آیا خوانند اکنون متوجه می 

زیرا ما  ؟کننددرانند؟ چرا آن ها امروز ما را به بزدلی متهم میکنند و شمشیرها میها شلیک میتفنگ

ها، جایی که پیشاپیش مطمئنیم در آن شکست خواهیم خورد،  را تصرف کنیم. الفور خیابانخواهیم فینمی

 کنند که نقش گوشت دم توپ را برای آنان بازی کنیم؟چرا آنان چنین مصرانه طلب می

همچنین نهند. ما احمق نیستیم. آن ها را پیش میاین آقایان بیهوده این تقاضاها و هماوردجویی 

سپاه خود را به خط کنند یا ستون  10شان بخواهند که به شیوه فریتز پیرتوان در جنگ بعدی از دشمنمی

های چخماقی در دست. اگر شرایط یا واترلو بیارایند و با تفنگ 11لشکرهای خود را به روش جنگ واگرام

کند. زمان طبقاتی نیز صدق میدر مورد جنگ بین ملل تغییر کرده است به همان میزان در مورد مبارزه 

به شود انجام میهای فاقد آگاهی های کوچک آگاه در راس تودههایی که توسط اقلیتشبیخون زدن، انقالب

موضوع  ها باید در آن دخیل باشند و وقتی مسئله تحول در یک سازمان اجتماعی است تودهسر آمده است. 

تاریخ پنجاه ساله اخیر این را  12و پوست درک کرده باشند. جنگند، را با گوشتجدال، آن چه برای آن می

ها آن چه که باید انجام شود بفهمند کار طوالنی و پیگیر الزم است به ما آموخته است. اما برای آن که توده

 کنیم و موفقیت در آن دشمن را به نومیدی سوق خواهد داد. و این دقیقا همان کاری است که اکنون دنبال می

های قدیمی کشورهای التین نیز این موضوع بیش از پیش در حال فهمیده شدن است که تاکتیکدر  

باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. همه جا باید از نمونه آلمان در استفاده از حق رای عمومی و تصرف همه 

یوسته تدارک به تاریخ پهایی که در دسترس ماست پیروی شود، همه جا موضوع انجام حمله بیپست

که برای بیش از صد سال صحنه یک انقالب از پس دیگری بوده، جایی که هیچ  در فرانسه، جایی 13است.

حزبی سهم خود را به توطئه، قیام و سایر اعمال انقالبی ادا کرده، در فرانسه، جایی که نتیجتا دولت از 

تر ارتش خود اطمینان ندارد و جایی که شرایط برای یک قیام روی هم رفته در مقایسه با آلمان مطلوب

ها بیش از پیش در حال فهم این نکته هستند که هیچ پیروزی بادوامی بوده، حتی در فرانسه سوسیالیست

جا دهقانان، را به خود جلب کنند. های مردم، در اینها مقدور نیست مگر آن که نخست اعتماد تودهبرای آن

ی حزب شناخته شده است. و چنین جا نیز کار تبلیغی آرام و فعالیت پارلمانی به عنوان وظایف فوردر این

نبوده که موفقیتی در کار نباشد. نه تنها بسیار شوراهای شهری فتح شده است پنجاه سوسیالیست اکنون حائز 

در بلژیک در جمهور را پایین بکشند. اند سه وزیر و یک رییسکرسی مجالس هستند و تا به حال توانسته
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طای حق رای عمومی کردند و توانستند در یک چهارم سال گذشته کارگران دولت را مجبور به اع

در سویس، در ایتالیا، در دانمارک، بله، حتی در بلغارستان و های انتخاباتی موفقیت حاصل کنند. حوزه

شوند. در اتریش همه احزاب موافقند که دیگر ها به نمایندگی پارلمان برگزیده میرومانی سوسیالیست

به شورای سلطنتی شوند. ما وارد این شورا خواهیم شد و این قطعی است، تنها توانند مانع ورود ما نمی

 –معروف  14سوبورسوال در این مشاجره این است: از کدام در؟ و حتی در روسیه، هنگامی که زمسکی

توانیم به در آن جا میحتی  –ای به خرج داد همان مجلس ملی که نیکالی در برابر آن چنان مقاومت بیهوده

 . اندیشه کنیمداشتن نماینده مینان درباره اط

کنند. حق انقالب کردن تنها البته، رفقای خارجی ما حق انقالب کردن را به هیچ وجه تقبیح نمی 

ند از جمله اههای مدرن بدون استثناء بر آن تکیه کرد"حق تاریخی" واقعی است، تنها حقی که همه دولت

"توافق موروثی" به پایان رسید و خصلت فئودالی مشعشع آن هنوز  15اش با مکلنبورگ که انقالب اشرافی

حق انقالب چنان بدون اعتراض آگاهی عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است که حتی ژنرال پابرجاست. 

داند، را از این حق مورد پذیرش کودتا، که حضرت قیصرش را برای انجام محق میبوگوسالوسکی حق 

 کند. عامه استخراج می

اند های آلمانی جایگاه خاصی پیدا کردهدمکراتاما هر چه در کشورهای دیگر اتفاق بیفتید سوسیال 

ها به دمکراتای که سوسیالدهندهمدت وظیفه خاصی به دوش دارند. دو میلیون رایو حداقل در آینده کوتاه

ا که در انتخابات شرکت هفرستند، همراه با مردان و زنان جوان حامی آنهای آراء میجانب صندوق

المللی پرولتاریا هستند. آور" ارتش بینترین "نیروی شوکقاطعو توده ترین کنند، پرتعدادترین، فشردهنمی

این توده تا همین حاال بیش از یک چهارم آراء به صندوق ریخته شده را تشکیل داده است؛ و همان گونه که 

های مجزا، انتخابات شوراهای شهری و در ایالت 16انتخابات دیتای رایشتاگ، دورهانتخابات میان

این رشد به صورتی خودانگیخته، دهد، این تعداد دائما در حال افزایش است. های صنفی نشان میهدادگا

های مهار، و در همان زمان به آرامش یک فرایند طبیعی به پیش رفته است. همه دخالتیکنواخت، غیرقابل

توانیم روی دو میلیون و دویست و پنجاه هزار رای ن ناتوان نشان داده است. امروز حتی میدولت علیه آ

حساب کنیم. اگر این پیشروی به همین سان ادامه یابد تا پایان قرن ما بخش اعظم اقشار متوسط جامعه، 

بدیل خواهیم شد کننده تبورژوازی و دهقانان کوچک، را از آن خود خواهیم کرد، و به نیرویی تعیینخرده

ادامه که سایر نیروها، چه دوست داشته باشند و چه نه، مجبور به کرنش در برابر آن خواهند بود. آن که 

هدر دادن این نیروی سرانجام کنترل نظام دولتی حاکم را پشت سر نهد، نه آن که این رشد بدون وقفه تا 

تا  یشاهنگ ، و صحیح و سالم نگه داشتن آنآور روزمره افزون شونده در زد و خوردهای پراکنده پشوک

ظیفه اصلی ماست. و تنها یک چیز قادر است رشد یکنواخت نیروهای رزمنده و 17کنندهتعیینروز 

سوسیالیست در آلمان را به طور موقت متوقف کند و حتی برای مدتی به عقب راند: یک درگیری در 

در درازمدت بر این در پاریس اتفاق افتاد.  1871مقیاس بزرگ با ارتش، یک خونریزی مانند آن چه در 

های اروپا و امریکا نیز کفایت ائق آمد. برای از میان برداشتن حزبی میلیونی کل تفنگتوان فنیز می
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آور در لحظه بحرانی مهیا نباشد کند. اما امکان دارد که تکامل معمول متوقف شود و شاید نیروی شوکنمی

   شود.  تر و با خسارات مالی و جانی بیشتر همراه، طوالنیبه تعویق افتد 18کنندهو نبرد تعیین

های قانونی ، با روش«طلبانسرنگونی»، «انقالبیون»کند. ما طنز تاریخ همه چیز را وارونه می 

های غیرقانونی و براندازانه. احزاب نظم، چنان که خود را این گونه کنیم تا روشبسیار بهتر کار می

 از زبانها نومیدانه اند. آنردهای هستند که خود به وجودش آونامند، در حال تالشی در شرایط قانونیمی

، در حالی که ما تحت این «آوردگرایی دارد ما را از پا در میاین قانون»زنند میفریاد  19اودیلون بارو

هایمان گل انداخته و گویی به زندگی جاودانه دست پیدا تر شده و گونههایمان قویشرایط قانونی عضله

عقل نباشیم که اجازه دهیم تا به سمت جنگ خیابانی کشیده شویم و آنان را دلشاد و اگر آن قدر بیایم. کرده

گرایی قانونکه انجام دهند جز آن که خود را از شر این ماند ها نمیکنیم آن گاه در آخر چیزی برای آن

 آور خالص کنند. عذاب

دهند. دوباره همه چیز طلبان ادامه مییها به وضع قوانین جدید علیه سرنگونبا این وجود آن 

های ضدسرنگونی امروز همان براندازان دیروز نیستند؟ نکند این ما بودیم شود. آیا این فناتیکوارونه می

، و دوک ناسائو را از 20منتخب هسرا راه انداختیم؟ ما بودیم که شاه هانوور،  1866که جنگ داخلی 

و پناه  محروم کردیم و این نواحی موروثی را به خاک خود ملحق کردیم؟شان های قانونی موروثیحکومت

چه کسی کنندگان فدراسیون آلمان و سه تاج و تخت از سرنگونی شکایت دارند! بر خدا که این واژگون

گران تواند به ستایشچه کسی می 21کند؟تواند گراچوس را تحمل کند وقتی از دعوت به شورش گله میمی

 ازه دهد که نسبت به سرنگونی اظهار خشم و عتاب کنند؟بیسمارک اج

ها را از آن چه هست با این وجود، بگذارید به وضع لوایح ضدسرنگونی ادامه دهند و حتی آن 

بدل کنند. از این چیزی نصیبشان نخواهد  به موم نرمی در دست خودو تمام قانون جزایی را   تر کنندسخت

دمکراسی خواهند به سوسیالها میشان را نشان دهند. اگر آنشد بجز آن که گواه جدیدی از ناتوانی

توانند با قضیه ها میای کاری وارد کنند مجبورند به اقدامات کامال متفاوتی توسل بجویند. آنضربه

کند، تنها با اقدام اکنون به خوبی قانون را رعایت می دمکراسی، که همطلبی سوسیالسرنگونی

طلبی است که بدون نقض قانون طلبانه توسط احزاب نظم روبرو شوند، و این آن نوع سرنگونیسرنگونی

بوگوسالوسکی، ژنرال پروسی، شاید تا غیرممکن است. آقای روسلر، بوروکرات پروسی، و آقای فون

های خیابانی سادگی تسلیم وسوسه وارد شدن به جنگارگران که دیگر بهغلبه بر ککنون تنها راه ممکن 

ها نشان داده باشند. گسست از قانون اساسی، اعمال دیکتاتوری و بازگشت به حکومت شوند را به آننمی

جا اقدامات نصف و مطلقه. اراده پادشاه قانون مطاع است! بنابراین، آقایان، جرئت به خرج دهید، در این

 کاره اثری ندارد، کار را آن کرد که تمام کرد!هنیم

های ها کوچک و به طور کلی همه دولتاما فراموش نکنید که امپراتوری آلمان، مانند همه دولت 

مدرن، محصول یک قرارداد است؛ نخست، قرارداد بین شاهزادگان، و دوم، قرارداد بین شاهزادگان و 

کل قرارداد در هم خواهد شکست، و در این صورت طرف دوم  مردم. اگر یک طرف قرارداد را نقض کند

به ما  1866طور که بیسمارک این را به  نحو احسن در سال نیز خود را ملزم به آن نخواهد دید، همان
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تواند هر دمکراسی آزاد است و میسوسیال بنابراین اگر شما قانون اساسی رایش را نقض کنید 22آموخت.

پرد که در این اما امروز این به زحمت از دهانتان بیرون میا شما طرف شود. آن سان که مایل است ب

 صورت اوضاع به چه منوال خواهد شد. 

طلب به همین تقریبا در همین روزهای سال، شانزده قرن قبل، یک حزب خطرناک سرنگونی 

ترتیب در امپراتوری رم فعال بود. این حزب مذهب و تمام بنیادهای دولت را سست کرد و به صراحت این 

اسر وطن بود و در سرترا انکار کرد که اراده سزار قانون مطاع است، این حزبی بدون وطن بود، جهان

امپراتوری گسترش یافت، از گل تا آسیا، و فرای مرزهای امپراتوری. این جنبش برای مدت مدیدی 

طلبانه و مخفی داشت اما سرانجام خود را به اندازه کافی قوی یافت تا از خفا به در های سرنگونیفعالیت

تش نیز پایه قدرتمندی داشت، شناسند، در ارطلب، نامی که مسیحیان آن را بدین نام میآید. حزب سرنگونی

کردن معابد قدیم ها خواسته شد تا در مراسم قربانهنگامی که از آنها مسیحی شده بودند. همه لژیون

را به  –صلیب  –های عجیبی طلب گستاخانه نشانحاضر شوند تا ادای احترام کنند سربازان سرنگونی

وسط افسران مافوق تاثیری نکرد. امپراتور اعتراض بر کالهخودهایشان قرار دادند. حتی ارعاب ت

گر باشد در حالی که نظم، اطاعت و دیسیپلین در ارتشش در توانست در سکوت نظارهدیوکلتین دیگر نمی

حال زوال بود. بنابراین تا وقت باقی بود با خشونت بر صحنه حاضر شد. او یک قانون ضدسوسیالیستی، 

طلبان ممنوع اعالم های سرنگونیمسیحی، اعالم کرد. گردهماییخواستم بگویم ضدخواهم، میمعذرت می

ها و غیره، از قبیل های مسیحی، صلیب. حمل نشانههای آنان بسته یا حتی ویران شدشد، محل گردهمایی

های قرمز در ساکسونی، ممنوع شد. مسیحیان از تصدی مشاغل دولتی محروم شدند، و حتی از دستمال

به  «در خدمت مردم» رجوخه منع شدند. از آن جا که در آن زمان قضات تعلیم یافتهارتقاء به رتبه یک س

مسیحیان از طلب عدالت در کند وجود نداشته ایجاب میکولر آقای فون صورتی که قانون ضدسرنگونی

ین ها محروم شدند. حتی این قانون استثنایی سودی نداشت. مسیحیان با شماتت آن را از دیوارها پایدادگاه

شود که قصر امپراتور را در برابرش به آتش کشیدند. پس از آن امپراتور سعی کشیدند، حتی تصور می

بعد از میالد انتقام بگیرد. و این آخرین اقدام از این نوع بود. و اثر  303کرد با تعقیب گسترده مسیحیان در 

متشکل از مسیحیان بود، و فرمانروای و نفوذ این اقدام در حدی بود که هفده سال بعد از آن ارتش غالبا 

مایشاء بعدی سراسر امپراتوری رم، کنستانتین، که کشیشان به او لقب کبیر دادند، مسیحیت را مذهب فعال

 رسمی اعالم کرد. 

 

 ف. انگلس
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