سند زير ،به قلم فردريش انگلس ،يکی از اسناد با ارزش تاريخی  -تئوريک جنبش کمونيستی است .اين
سند ،ھمراه با بازگويی يک برھه تاريخی ،از اصول کمونيسم کارگران سخن می گويد .قوانين اين سند
آموزشی ،ھمانند اصول کمونيسم در مانيفست ،ھمچنان پابرجا و بايستی به سان مبانی مبارزه طبقاتی
پرولتاريا به کار گرفته شوند .موازين برآمده از اين آزمون پرولتری ،يک شناخت و آگاھی طبقاتی را نيز
بيان می دارد که از بنيادھای اصولی طبقه کارگر در اتحاد و مبارزه به شمار آمده و از ھمين روی در
اين برھه ی آغازين ھزاره سوم ميالدی ،اصول و فلسفه رھايی بخش ماترياليسم ديالکتيک در برابر
مناسبات سرمايه داری ھمانا و ھدف ھمان است که بوده است:
سازمانيابی پرولتاريا به سان يک طبقه آگاه و برای خويش و خودرھايی ،سرنگون ساختن حاکميت
بورژوازی و به کف آوردن حاکميت سياسی پرولتاريا و برقراری سوسياليسم و کمونيسم در فرايند يک
انقالب پی در پی.
شھناز قنبری
ژانويه ٢٠١٣
مارکس و روزنامه راين جديد )نئو راينس تسايتونگ(١٨۴٨ - ۴٩ -
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فردريش انگلس

»بورژوازی آلمان که تازه به برپايی صنايع بزرگ خويش دست يازيده بود ،نه
قدرت و نه شجاعت کسب سلطهی کامل خويش در دولت را داشت و نه نياز
اجباری برای اين امر .پرولتاريا نيز که به ھمان اندازه تکامل نيافته بود ،به
بردگی کامل فکری در آمد و سازمان نايافته و ھنوز حتی ناتوان از سازمانيابی ،و
استقالل ،تنھا احساس مبھمی از تضاد عميق ميان منافع خويش و منافع
بورژوازی داشت .از اين روی با وجود تھديد دشمنانه بورژوازی ،پرولتاريا
ii
دنبالچه سياسی آن گرديد«.

ت" آلمان ]اتحاديه کمونيست ھا[ ،ھمانگونه که آن را می ناميم ،تنھا از يک
در آغاز انقالب فوريه"،حزب کمونيس ِ
ھستهی کوچک يا واحد کمونيستی ساختار میيافت که به سان ھستهی يک انجمن مخفی  -تبليغاتی سازمان يافته بود.
آزادی انجمن و اجتماعات در آلمان ،مخفی بود .عالوه بر انجمن ھای کارگری در خارج ،که
انجمن ،تنھا به دليل نبود
ِ
انجمن از آنھا نيرو می گرفت ،اما در خود کشور ،عالوه بر اعضای منفرد در بسياری مناطق ،دارای افزون بر سی
مجموعه يا بخش نيز بود .اما اين نيروی رزمنده کوچک ،ھم دارای رھبری مانند مارکس ،يعنی رھبری تراز اولی بود
که ھمهگان با خشنودی ،رھبری وی را پذيرا بودند .با وجود وی است که اين نيرو ،برنامهای از اصول و تاکتيک ھا که
امروز نيز از اعتبار بااليی برخوردار می ياشد .يعنی "مانيفست کمونيسم" را داراست.
در درجه نخست ،در اينجا بخش تاکتيکی اين برنامه است که مورد نظر ما می باشد .اين بخش روی ھم رفته اينگونه
بيان می دارد که:
" کمونيست ھا حزب خاصی که در برابر احزاب کارگری ديگر قرار گرفته باشد ،سازمان نمی دھند.

آنھا ھيچ گونه منافعی که از منافع کليهی پرولتاريا جدا باشد ،ندارند.
آنھا اصول فرقهای خويش را به ميان نمیآورند که بخواھند جنبش پرولتاری را در چارچوب آن اصول بگنجانند.
تفاوت کمونيستھا با ديگر احزاب طبقهی کارگر در اين است که آنھا:
 (١در مبارزات پرولتاريای ملل گوناگون ،منافع مشترک تمامی پرولتاريا را مستقل از منافع ملی اشان م ّد نظر قرار می
دھند و از آن دفاع مینمايند.
 (٢از سوی ديگر در مراحل گوناگونی که مبارزهی طبقهی کارگر عليه بورژوازی ناگزير به گذار از آنھا است ،آنھا
ھمواره و ھميشه نمايندگان مصالح و منافع کل جنبش ]کارگری[ ھستند .در نتيجه کمونيست ھا از سويی در عمل ،با
عزم ترين بخش احزاب کارگری ھر کشورند ،و ھميشه محرک جنبش به پيش می باشند؛ از سوی ديگر از ديدگاه
تئوريک ،برتری آنھا نسبت به ديگر تودهھای پرولتاريا در اين است که آنان به شرايط،جريان و نتايج کلی و نھائی جنبش
پرولتاری به روشنی پی بردهاند".
و برای احزاب آلمان به ويژه بيانگر آنھستند که:
" در آلمان ،حزب کمونيست ،تا زمانی که بورژوازی روش انقالبی دارد ،ھمراه بورژوازی بر ضد سلطنت استبدادی و
مالکين فئودال و خرده بورژوازی ارتجاعی گام برمی دارد .ولی حزب کمونيست ،حتی لحظه ای ھم از اين غافل نيست
که تا آنجا که شدنی است در مورد تضاد آشتیناپذير بين بورژوازی و پرولتاريا ،روشنترين شناخت ممکن را درون
طبقهی کارگر ايجاد کند تا کارگران آلمانی بتوانند بی درنگ از آن شرايط اجتماعی و سياسيی که سيادت بورژوازی
سرنگونی طبقات ارتجاعی در آلمان،
بايستی به بارآورد ،مانند حربه ای برضد خود او استفاده کنند و فورا پس از
ِ
مبارزه عليه خود بورژوازی را به فوريت آغاز کنند.
کمونيست ھا توجه اساسی خود را به آلمان معطوف میدارند ،زيرا آلمان در آستانهی يک انقالب بورژوايی قرار
][iii
دارد )".بخش چھارم مانيفست(.
ھيچ برنامه تاکتيکی ھرگز به خوبی اين برنامه خود را توجيه ننموده است .اين برنامه که در آستانه انقالب طرح شد ،از
انقالب سربلند بيرون آمد .از آن ھنگام تا کنون نيز ھرگاه حزب کارگری از آن منحرف گرديده ،سزای انحراف خود را
ديده است؛ و امروز در پی نزديک به چھل سال ،اين برنامه از مادريد تا سنت پترزبورگ به سان مشی رھبری کنندهی
تمام احزاب کارگری طبقاتی آگاه اروپاه خدمت نموده است.
نزديک آلمان را شتاب بخشيده است و بدينوسيله دشمنی عليه انقالب را نيز
رویدادھای ماه فوريه در پاريس ،انقالبِ
ِ
آشکار نمود .بورژوازی آلمان به جای آنکه خود به پيروزی برسد ،در پی انقالب کارگران در فرانسه مغلوب گرديد.
پيش از آن که بورژوازی بتواند بطور کلی دشمنان ديرينهی خود ،سلطنت مطلقه ،مالکيت فئودالی ،بوروکراسی و خرده
بورژوازی جبون را بر اندازد ،ناچار به رويارويی با دشمن جديد خود ،يعنی پرولتاريا شد .با اين ھمه ،تاثيرات شرايط
اقتصادی ای که از شرايط فرانسه و انگلستان بسيار واپسماندهتر بود و نيز واپسمانده گی شرايط طبقاتی آلمان که
ناشی از آن است ،بی درنگ خود را نشان دادند.
بورژوازی آلمان که تازه به برپايی صنايع بزرگ خويش دست يازيده بود ،نه قدرت و نه شجاعت کسب سلطهی کامل
خويش در دولت را داشت و نه نياز اجباری برای اين امر .پرولتاريا نيز که به ھمان اندازه تکامل نيافته بود ،به بردگی
کامل فکری در آمد و سازمان نايافته و ھنوز حتی ناتوان از سازمانيابی ،و استقالل ،تنھا احساس مبھمی از تضاد
عميق ميان منافع خويش و منافع بورژوازی داشت .از اينروی با وجود تھديد دشمنانه بورژوازی ،پرولتاريا دنبالچه
سياسی آن گرديد.
بورژوازی ھراسان نه از آنچه پرولتاريا بود ،بلکه از آن روی که تھديدی برای آينده را در میيافت و از آنچه ]در
خيزش[ پرولتاريای ی فرانسه شاھد بود ،تنھا راه نجات خود را ]تن سپاری[ در ھر سازشی با سلطنت و اشرافيت و
حتی جبونانه ترين سازشھا را میشناخت ،آنھم ،ھنگامیکه پرولتاريا ھنوز به نقش تاريخی خود آشنا نبوده و بخشی از

آن در آغاز نقش پيشتاز و جناح چپ افراطی بورژوازی را بر عھده گرفته بود .کارگران آلمان پيش از ھر چيز می
بايست آن حقوقی را که از سازمانيابی مستقل وی به مثابه يک حزب طبقاتی ،جدائی ناپذير بود ،به دست می آورد،
يعنی -آزادی نشر ،سازمانيابی و اجتماعات -حقوقی که بورژوازی برای منافع سلطهی خود می بايست برايش می
جنگيد ،اما ،اکنون در ھراس از کارگران ،آنھا ]اين حقوق[ را زير پرسش می گيرد .چند صد عضو پراکندهی انجمن
]ليگ کمونيستی[ در ميان تودهی عظيمی که ناگھان به درون جنبش ريخته بودند ،ناپيدا گرديد .از اينروی ،پرولتاريای
آلمان در آغاز در صحنهی سياسی به صورت حزب دموکراتيک افراطی پديدار شد.
در نتيجه ھنگامی که يک روزنامهی بزرگی را در آلمان سازمان داديم ،شعار ما بهراستی تعيين شده بود .اين شعار تنھا
میتوانست شعار دموکراسی باشد ،اما آن دموکراسی که در ھمه جا و در ھر آينه بر ويژگی ھای پرولتاريايی پافشاری
داشت که ھنوز نمی توانست يک بار و برای ھميشه بر درفش خود نصب کند .اگر ما نمیخواستيم آن کار را انجام دھيم،
اگر ما نمیخواستيم جنبش را در دست بگيريم و در حقيقت ،با پيشروترين جانب پرولتری موجود آن ھمگرا باشيم ،و
آنرا به پيش ،سمت وسوی دھيم ،در آن صورت ،کاری جز موعظهی کمونيسم ،آن ھم در برگهای کوچک و محلی و
تشکيل يک فرقهی کوچک به جای يک حزب بزرگ فعال برای ما باقی نمیماند .اما آرمان گرايان ]اوتو پيستھا[ را
آنقدر خوب مطالعه کرده بوديم که دچار چنين رويکردی نشويم و برنامه مان را نيز برای چنين رويکردی تدوين نکرده
بوديم.
ھنگامی که ما به کلن آمديم در آنجا برای يک روزنامهی بزرگ ،بخشی به دست دموکراتھا و بخشی ديگر به دست
کمونيست ھا ،تدارکاتی انجام گرفته بود .ھدف ،تنھا تبديل اين روزنامه به يک نشريهی محلی کلن و نتيجه تبعيد ما به
برلن بود [iv].اما به شکرانهی مارکس ،در درازای بيست و چھار ساعت ،اوضاع در دست ما بود و به جای سازش
ھاينريش بورگر vدر ھيئت تحريريه ،روزنامه از آن ما شد .بورگر تنھا يک مقاله )در شمارهی دوم( نوشت و اين تنھا
مقاله ی وی بود .کلن دقيقا جايی بود که ما میبايست میرفتيم ،نه برلين .زيرا که:
مدرن قانونی،
يکم( کلن مرکز اياالت راين بود ،جايی که از انقالب فرانسه يادگار داشت ،جايی که خود را با مفاھيم
ِ
مجمع القوانين ناپلئون] [viمجھز کرده بود ،جايی که از ھر ديد ،مھمترين صنايع بزرگ را تکامل میداد و
دوم( پيشرفته ترين بخش آلمان بود .برلن معاصر ،با بورژوازی تازه سر از تخم در آوردهاش ،با خرده بورژوازی
چاپلوسی که در گفتار،گستاخ ،ولی در عمل جبون است ،با مجموعهی کارگران اش که ھنوز رشد نکرده اند ،تودهی
بورو کرات ھايش ،اراذل اشرافی و درباری خويش ،با مجموعهی ويژگی ھای آن ،به مثابه يک پايگاه شاھزادگان ،آن
را با مشاھداتمان به خوبی می شناختيماش.
بنابراين در اول ژوئن  ١٨۴٨سرمايه سھامی بسيار محدودی ،که تنھا بخش کوچکی از آن پرداخت شده بود و بيشتر
سھامداران آن افراد غير قابل اعتمادی بودند ،شروع به کار کرديم ،نيمی از سھامداران بالفاصله پس از شمارهی
نخست ،ترکمان کردند و سرانجام ،ھيچ سھامدار ديگری نداشتيم.
اساسنامه ھيئت تحريريه ،بهسادهگی ديکتاتوری مارکس بود ،يک نشريه روزانه که در ساعت معينی بايد آماده باشد،
نمیتواند سياستی ورای اين و به گونه ای ديگر پيشه کند .از اين گذشته ،ديکتاتوری مارکس در اينجا امری بديھی بود،
که از سوی ھمگیما ،بدون جدل و داوطلبانه پذيرفته شده بود .در درجه ی نخست ،ديد روشن و برخورد قاطع او بود که
اين ارگان را در سالھای انقالب به معروفترين روزنامه آلمان دگرگون کرده بود.
برنامه سياسی روزنامه راين جديد] [viiدر بردارندهی دو نکته بود:
يکم( جمھوری دموکراتيک آلمان واحد و غير قابل تجزيه
دوم( جنگ با روسيه که در برگيرندهی احيای دوبارهی لھستان میباشد.
دموکراسی خرده بورژوايی در آن زمان به دو بخش تقسيم میشد:

شمال آلمان که با کنار آمدن با يک امپراتور دموکرات پروسی مخالفتی نداشت ،و جنوب آلمان که در آن ھنگام بطور
دقيق در بردارندهی »با ِدن« بود که می خواست آلمان را به يک جمھوری فدراتيو و نمونه سوئيس تبديل کند .ما ناچار به
جنگيدن با ھر دوی آنھا بوديم .منافع پرولتاريا ،ھم پروسی شدن آلمان و ھم ھميشگی نمودن تقسيم آلمان به دولت ھای
کوچک را منع میکرد .اين منافع ،وحدت بی چون و چرای آلمان بهصورت يک ملت که قادر به ايجاد جبھهی جنگی که
آزاد از تمام موانع کوچک سنتی بوده و در آن جبھهی پرولتاريا و بورژوازی میتوانستند قدرت خود را بسنجند ،حياتی
سر را نيز مردود میشمرد .دولت پروس با
می ساخت .در عين حال ،اين منافع ]پرولتاريا[ برقراری پروس به مثابه ی َ
تمامی سيستم آن ،سنت ھا و خاندانھای سلطنتیاش ،دقيقا تنھا دشمن داخلی بود که در آلمان میبايست بهدست انقالب،
سرنگون گردد .و افزون بر آن ،پروس می توانست آلمان را تنھا با جدا کردن بخشھايش از يکديگر ،با کنار گذاردن
اتريش ،متحد نمايد .به بيان ديگر ،انحالل دولت پروس و تجزيهی دولت اتريش و وحدت واقعی آلمان بهسان يک
جمھوری .ما نمی توانستيم ھيچ برنامه فوری انقالبی ديگری داشته باشيم ،و اين از گذر جنگ با روسيه و تنھا از راه
چنين جنگی امکان پذير بود .در پی آمد ،به ان نکته میپردازيم.
جدا از اين ،لحن روزنامه به ھيچ روی رسمی ،جدی و با حرارت نبود .ما روی ھم رفته ،مخالفان قابل ُخردانگارانه ای
داشتيم و به جمع آنان با بی اعتنايی شديدی برخورد میکرديم .سلطنت توطئهگر ،دسته بندیھای مخفی ،اشرافيت،
روزنامه صليب] ،[viiiتمامی "ارتجاع" که خشک مغزان در بارهشان حالی به حالی می شدند .تمام آنھا را به استھزا و
ريشخند میگرفتيم .و به ھمان اندازه نيز اوھام جديدی که از گذر انقالب در صحنه پديدار شده بود را به ُسخره
میگرفتيم ،مانند :روزھای مارس ،مجالس فرانکفورت و برلن و راستھا و چپ ھای اين مجالس .نخستين شماره با
مقاله ای که بيھودهگی پارلمان فرانکفورت] ،[ixبی ھدفی سخنرانی ھای پرگويانه ،و بی مايگی مصوبات جبونانه اين
پارلمان را به ريشخند میگرفت ،منتشر گرديد [x].اين مقاله به بھای نيمی از سھام داران ما تمام شد .پارلمان فرانکفورت
حتی يک کلوپ بحث ھم نبود ،به سختی گفتگويی در آنجا انجام میگرفت .بيشتر اوقات رساالت آکادميکی که از پيش
آماده شده بودند ،توجيه میشدند و مصوباتی که ھدفشان تلقين به خشک مغزان آلمانی بود و کس ديگری به آنھا توجھی
نداشت ،به تصويب میرساندند.
مجلس برلن مھم تر بود .اين مجلس با قدرتی واقعی روبرو بود .مصوباتی را بحث و تصويب میکرد که بر واقعيات پايه
داشتند و در آشيانهی فاختهی فرانکفورت جايی بر فراز ابرھا ،در نتيجه با تفسير بيشتری برخورد میشد .با اين ھمه ،در
آنجا نيز تنديس ھای چپ ،مانند شولتزه دليچ ،برند ،السنر ،اشتاين و غيره به ھمان شدت تنديس ھای فرانکفورت مورد
حمله قرار می گرفتند .عدم قاطعيت ،درنگ ھای آنان و فھم ناچيز شان ،بی رحمانه افشا میشد .ثابت میگرديد که
اينان ،چگونه گام به گام برای خيانت به انقالب کنار آمدهاند .اين البته در خرده بورژوازی دموکرات که تازه تنديسھا را
برای استفاده خود ساخته بود ،تنفر بر می انگيخت .اين تنفر برای ما نشانهی آن بود که درست به ھدف زده ايم.
به ھمينگونه ،عليه پخش اين توھم خرده بورژوازی که انقالب با فرارسيدن ماه مارس به پايان رسيده و اکنون بايد
ثمرات آن را گردآوری کرد ،نيز به مبارزه برخاستيم .از نظر ما ،فوريه و مارس می توانستند اھميت يک انقالب واقعی
را داشته باشند ،به شرطی که نه تنھا سر انجام انقالب نباشند ،بلکه بر عکس ،نقطه آغاز يک جنبش انقالبی پايدار می
گرديدند که در آن ھمانند انقالب کبير فرانسه ،خلق در مبارزهی خود ،بيش از پيش تکامل يافته و احزاب ،بيشتر و بيشتر
تفکيک میيافتند ،تا جايی که آنھا با طبقات بزرگ بورژوازی ،با خرده بورژوازی و پرولتاريا ھمپوشانی يافته و در گذر
آن انقالب ،مواضع مشخص و بارزی از سوی پرولتاريا در يک دوره از نبردھا به کف می آمد.
بورژوازی دموکرات تالش میورزيد تضاد طبقاتی خويش با پرولتاريا را با
از اين رو ما ھمه جا و ھرآينه که خرده
ِ
عبارت معروف " :باالخره ما ھمه يک چيز را می خواھيم و ھمه تفاوت ھا به علت عدم تفاھم است" را بپوشاند ،به
مخالفت بر میخاستيم .اما ،ھر چه کمتر به خرده بورژوازی اجازه آن را می داديم که دموکراسی پرولتری ما را
درنيابد ،رام تر و نرم تر به سوی ما میگراييد .ھر چه تيزتر و استوارتر با خرده بورژوازی تبادل و برخورد کنی،
زودتر سر خم میکند و با حزب کارگران سازش بيشتری نشان می دھد .اين امر بر ما ثابت گرديده است.
سرانجام ما ،پارلمانتاريسم ناقص الخلقه )آنگونه که مارکس میناميدش( به اصطالح مجالس ملی گوناگون را افشاء
نموديم .اين آقايان اجازه داده بودند تمام ابزار قدرت از دستشان خارج گردد و در مواردی ،داوطلبانه آن را به دولت
واگذار کرده بودند .در برلن ھمانند فرانکفورت در کنار دولت ھای تازه تحکيم شدهی مرتجع ،مجالس بی قدرتی قرار

داشتند که به ھرروی ،میپنداشتند که مصوبات سستاشان ،پايهھای جھان را به لرزه میافکند .اين خودفريبی ناقص
الخلقه ،حتی در چپ ھای افراطی نيز رايج بود .ما به آنھا به روشنی گفتيم که پيروزیھای پارلمانی ،با شکست واقعی
اشان روياروی خواھد بود .ھم در برلن و نيز در فرانکفورت به ھمين گونه شد .ھنگامی که " چپ ھا" اکثريت را به
دست آوردند ،حکومت ،کل مجلس را منحل کرد .حکومت از آن روی به اين کار پرداخت ،زيرا که تمام اعتبار خود را
در نزد خلق از دست داده بود.
سرانجام ،ھنگامی که کتاب بوگار]» [xiدر باره مارا« را خواندم  ،دريافتم که در بيش از يک مورد ،تنھا بطور ناخودآگاه
نمونهھايی واقعی"دوست خلق" ]) [xiiنه نمونه ای که توسط سلطنت طلبان تقلب شده بود( را تقليد کردهايم و اينکه تمام
انفجار خشم و تمام تحريف تاريخی که به پشتوانهی آن در درازای يک سده ،تنھا يک "مارا"ی کامال تحريف شده
شناسانده شده بود ،تنھا بدان دليل بود که "مارا" بی رحمانه پرده از تنديس ھای زمان ،الفايت ،بيلی و ديگران برداشته
بود و آنھا را به مثابه خائنين تمام عيار به انقالب ،افشاء نموده بود.
مارا ،مانند ما نمیخواست انقالب پايان يافته اعالم شود ،بلکه خواستار ادامه دائم آن بود.
ما آشکارا اعالم کرديم که توده ھای گرايشی که ما نمايندهگی اش را مینموديم ،زمانی توانستند برای کسب اھداف واقعی
حزب مان وارد مبارزه شوند که افراطی ترين احزاب رسمی موجود در آلمان بر سر کار می آمدند :آن ھنگام ما
اپوزيسيون چنين احزابی را ساختار می داديم.
رویدادھا ،با اين ھمه ،افزون بر استھزاء مخالفين آلمانی مان ،سبب پديدار گشتن شور آتشين نيز گرديد .قيام کارگران
پاريس در ژوئن  ١٨۴٨با آمادگی ما ھمراه شد .با نخستينن شليک ،ما در کنار قيام بوديم .پس از شکست آنان ،مارکس
در يکی از قوی ترين نوشتارھای خويش ][xiiiشکست خوردگان را ستود.
آنگاه بقيهی سھامداران ،نيز ما را ترک کردند .با اين ھمه ،ما اين خشنودی را به سان تنھا روزنامه آلمان و بلکه تمام
اروپا داشتيم که پرچم پرولتاريای در ھم شکسته را در لحظ ای که بورژوازی و خرده بورژوازی تمام کشورھا با سيل
ناسزا بر شکست خوردگان می تاختند ،برافراشته نگه داشتيم
سياست خارجی ما بسيار ساده بود:
دفاع از ھر خلق انقالبی و دعوت به يک جنگ سراسری اروپای انقالبی ،در برابر پشتيبان قدرتمند اروپا يعنی روسيه.
از  ٢۴فوريه] [xivبه بعد برای ما روشن بود که انقالب ،تنھا يک دشمن به راستی قدرتمند يعنی روسيه داشت و جنبش
]کارگری[ ھر چه بيشتر در سراسر اروپا گسترش می يافت ،اين دشمن نيز ،بيشتر به کشانيده شدن به مبارزه ناچار
میگشت .رویدادھای وين ،ميالن ،و برلن ناچار به عقب افکندن ھجوم روسيه بودند ،ليکن ھرچه انقالب به روسيه
نزديک تر می شد ،ورود نھا يیاش حتمی تر میگرديد .اما اگر کسی موفق به کشاندن آلمان به سوی جنگ با روسيه
میشد ،ھابسبورگھا و ھوھن زولرنھا ]خاندان سلطنتی پروس و اتريش[ ديگر اميدی نداشتند و انقالب در ھمه جا
پيروز میگشت.
اين سياست در ھر دو شمارهی روزنامه ،تا لحظه تھاجم واقعی روسھا به مجارستان ،که کامال با پيشبينی در شکست
انقالب ،ھمخوانی داشت ،نشر يافت .ھنگامی که نبرد تعيين کننده در بھار  ١٨۴٨نزديک می گرديد ،لحن روزنامه در
ھر شماره تندتر و ھيجان انگيز تر می شد .ويليام ولف در "ميلياردھای سيليزيا" ]) [xvھشت مقاله( به دھقانان سيليزيا
خاطر نشان نمود که چگونه در راه رھايی از بندگی فئودالی توسط فئودال ھا که از ياری دولت ھم برخوردار بودند ،بر
سر پول و زمين ،فريب خوردهاند .و او خواستار يک ھزار ميليون تالر ]واحدپول[ خسارت گرديد .در ھمان حال در ماه
آوريل رساله مارکس "کار مزدوری و سرمايه" به شکل سلسه نوشتارھايی که بيانگر روشن اھداف اجتماعی سياست ما
بود ،پديدار گرديد .ھر شمارهی مخصوص ،به نبرد عظيمی که در حال تدارک بود ،به تشديد خصومت ھا در فرانسه،
ايتاليا،آلمان و مجارستان میپرداخت .به ويژه در شماره ھای مخصوص ماه آوريل و می ،شمار زيادی بيانيه خطاب به
خلق ،برای حفظ آمادگی خويش جھت عمل مستقيم وجود داشت.

"در خارج و داخل امپراتوری" اين شگفتی ابراز می گشت که چگونه در درون يک قلعهی پروسی درجه اول  ،در
برابر پادگان ھشت ھزار نفری و در روبروی پاسگاه ،اين چنين خونسردانه فعاليت خود را ادامه میداديم .اما با توجه به
ھشت تفنگ و سرنيزه و  ٢۵٠فشنگ در اتاق ھيئت تحريريه ،و کاله قرمز ژاکوبنی حروف چين ھا ،افسران ،عمارات
ما را دژی می شناختند که با چابکی قابل تسخير نبود.
سرانجام در  ١٨می  ١٨۴٩بال وارد شد.
قيام در درسدن و البرفلد] [xviسرکوب شد .در »ازرلون« محاصره گرديد ،ايالت »راين« و »وستفاليا«] [xviiبا سرنيزه
به سيخ کشيده شدند .سر نيزهھايی که پس از تجاوز کامل به راين الند پروس ،عليه پاالتينيت و با ِدن] [xviiiمتوجه شده
بودند .آنگاه سرانجام ،دولت جرات نمود به سوی ما يورش آورد .نيمی از کارکنان ھيئت تحريريه ،زير پیگرد و نيمهی
ديگر به سان غير پروسی ھا ،مشمول تبعيد شدند .تا زمانی که تمام ستونھای نظامی در پشت سر دولت قرار گرفته
بودند ،کاری نمی شد کرد .ما ناچار به تسليم دژ خود بوديم ،اما با سالحھا و وسائل خود نشستيم ،با موزيکی که می
نواخت و پرچمی که در اھتزاز بود ،پرچم آخرين شماره ،يک شمارهی سرخ که در آن به کارگران در برابر تالش ھای
بیفرجام ،ھشدار داديم ،و به آنھا اعالم کرديم:
"ھنگام جدايی ،ھيئت تحريريه روزنامه راين جديد از شما ،به سبب پشتيبانیھايی که نشان داده ايد سپاسگزاری میکند.
آخرين کالم آنھا ھميشه و ھمه جا عبارت خواھد بود از :رھايی طبقه کارگر!"
بدين گونه ،روزنامه راين ،کمی پيش از آن که به يک سال بيانجامد ،خاموش شد .در حالی که کاری که تقريبا بدون
کمک مالی آغاز شد -آن مقداری نيز که وعده داده شده بود ،به ھمان گونه که گفتيم به زودی از بين رفت  -در سپتامبر،
تيراژی برابر  ۵٠٠٠داشت .در برھهی محاصرهی کلن ،انتشارش را متوقف کرد و در ميانهی اکتبر ديگر بار ،از
آغاز شروع نمود .ھنگامی که در مه  ١٨۴٩سرکوب گرديد ،بارديگر  ۶٠٠٠آبونه داشت ،در ھمان حالی که روزنامهی
"کلن" ] [xixبنا به اعتراف خويش ،بيش از  ٩٠٠٠آبونه نمیداشت .ھيچ روزنامهی آلمانی ،پيش يا پس از)راين جديد(
ھرگز چنين قدرت و نفوذ را نداشت ،و يا ھرگز به اندازه ی روزنامهی راين جديد ،توانايی آن را نداشت که توده ھای
پرولتری را زير تاثير قرار دھد و به اين پايه برسد .اين جايگاه ،بيش و پيش از ھمه ،مديون مارکس است.
ھنگامی که مصيبت وارد شد ،کارکنان تحريريه پراکنده شدند .مارکس به پاريس رفت ،جايی که سرانجام در  ١٣ژوئن
برآمد سال  ١٨۴٩در آماده سازی بود .ويليام ولف ،نيز زمانی که مجلس می بايست ،ميان منحل شدن از باال و يا پيوستن
به انقالب ،يکی را برگزيند ،کرسی خويش درپارلمان را اشغال کرد .و من ھم به پاالتينيت رفتم .و با درجه ياوری به
سپاه داوطلب ويليچ] [xxپيوستم.
اصل اين نوشته به آلمانی ميانهی فوريه سال  ١٨٨۴نوشته شده و در روزنامهی "سوسيال دموکرات" شماره سيزدھم
مارس  ١٨۴۴چاپ شد.

 (iiف.انگلس ،از خود متن ،تمام تاکيدھا و ][ از وﯾراﯾشگر است.
 (iiiروزنامه راﯾنش نو ،Neue Rheinische Zeitung (New Rhine Gazette) ،کارل مارکس را
به سردبيری داشت ،ھاﯾنرﯾش بورگر ،ارنست درونکه ،فردرﯾش انگلس ،جورج وﯾرث ،فردﯾناند
ولف و وﯾلھلم ولف از دﯾگر دست اندرکاران آن بودند.

Karl Marx, editor-in-chief,Heinrich Bürgers, Ernst Dronke,Friedrich Engels, Georg
Weerth, Ferdinand Wolff, Wilhelm Wolff .
 (iiiکارل مارکس ،فردرﯾش انگلس ،مانيفست حزب کمونيست ،فصل  ،٤مناسبات کمونيست
ھا با احزاب اپوزﯾسيون ،صص  ،٧١-٢نشر مسکو  ،١٩٥١وﯾراﯾش و بازنشر آلفابت ماکزﯾما،
سوﯾد بھمن ماه  ١٣٧٩خورشيدی.
 (ivگوستاو آدولف اشلوفل ،دانشجوی دموکرات آلمانی است که به سبب نگارش دومقاله
در دفاع از حق زحمتکشان که در  ١٩آورﯾل در شماره پنجم روزنامه " دوست خلق" روزنامه
ای که از انقالب مارس  ١٨۴٨در برلن منتشر می شد ،در آورﯾل  ١٨۴٨محاکمه شد .او به
اتھام تھيج به قيام به شش ماه زندان در ﯾک قلعه محکوم گردﯾد.

Heinrich Bürgers.
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 (viمجمع القوانين ناپلئون ) (The Code Napoléonدر مفھوم کلی خود قوانين اجتماعی،
قوانين محاکمات اجتماعی ،قوانين تجاری ،قوانين جنائی و قوانين محاکمات جناﯾی که بين
سال ھای ١٨٠۴ – ١٠تدوﯾن شده بودند را در برمیگيرد .اﯾن قوانين در بخشھای غربی و
جنوب غربی آلمان که در  ١٨١۵به اشغال فرانسه ناپلئونی در آمده بود ،جاری بود و در
اﯾالت راﯾن حتی پس از پيوست آن به پروس در  ١٨١۵نيز ادامه ﯾافت .به بيان دﯾگر ،مجمع
القوانين ناپلئون ،قوانين اجتماعی است که در  ١٨٠۴تدوﯾن شد و انگلس آنرا " برای جامعه
بورژوازی ...اصول بسيار کالسيکی ناميد".
 (viiروزنامه راﯾن جدﯾد)ﯾا نشرﯾه راﯾن نو( ،روزنامه ای است که از اول ژوئن  ١٨۴٨تا  ١٩مه
 ١٨۴٩منتشر میشد و ارگان رزمنده جناح پرولتری جنبش دموکراتيک به سردبيری کارل
مارکس بود .مارکس و انگلس سرمقاالتی که برخورد روزنامه را به مسائل اساسی انقالب
در آلمان و اروپا را نماﯾندگی میکرد به عھده داشتند .درپی شکست انقالب در آلمان
روزنامه تعطيل شد .لنين میگفت که روزنامه راﯾن جدﯾد" تا امروز ھم بھترﯾن و بی سابقه
ترﯾن ارگان پرولتارﯾای انقالبی است«.
 ( viiiروزنامه صليب ،نامی که برای روزنامه آلمانی پروس جدﯾد به کار می رفت ،زﯾرا در سر
تيتر روزنامه ،صليبی نقش بسته بود که نشانهی نيروی زمينی ارتش ذخيره بود .از ژوئن
 ١٨۴٨تا  ١٠٣٩در برلن منتشر می گشت .ارگان دسته بندی ھای پنھانی درباری و ضد
انقالبی و ﯾونکرھای پروسی بود و سرانجام ،ھم ارگان جناح راست افراطی محافظه کاران
شد.
 (ixانگلس ،در اﯾنجا به به مقالهی "مجلس فرانکفورت" اشاره دارد که در  ٣١ماه مه ١٨۴٨
نگاشته شده است.

 (xانگلس به نوشتارھاﯾی در روزنامه راﯾن جدﯾد اشاره دارد که به انتقاد از مجالس ملی
فرانکفورت و برلن میپرداخت و برخی از آنھا بوسيلهی مارکس نگاشته میشد .افزون بر
اﯾن ،اﯾن انتقادھا از سوی انگلس در کتاب"انقالب و ضد انقالب در آلمان " انجام گرفته
است.
Alfred Bougeart, Marat
 (xiiآلفرد بوژه» ،مارا«» ،دوست خلق«،کتاب اول و دوم ،پارﯾس  .١٨۶۵دوست خلق -در
روزنامهای که از  ١٢سپتامبر  ١٧٨٩تا  ١۴ژوئيه  ١٧٩٣به دست ژان پل مارا ،ﯾکی از رھبران
ژاکوبنھا در پارﯾس منتشر می شد .اﯾن نوشتار ،از  ١۶سپتامبر  ١٧٨٩تا  ٢١سپتامبر ١٧٩٢
با اﯾن نام نشر میﯾافت و امضاء "مارا ،دوست خلق" ) (L'Ami du peupleرا با خود داشت.
 (xiiiبه نوشتار مارکس"انقالب ژوئن" که در ژوئن  ١٨۴٨نوشته شد ،اشاره می کند.
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 ٢۴ (xivفورﯾه  ١٨۴٨تارﯾخ سرنگونی پادشاه لوئی فليپ در فرانسه است .با درﯾافت خبر
پيروزی انقالب فورﯾه در فرانسه ،نيکالی اول در روسيه ،به وزﯾر جنگ خود ،برای تدارک
مبارزه عليه انقالب اروپا را صادر کرد و به بسيج نيمه عمومی پرداخت.
" (xvميلياردھای سيليزﯾا" در برگيرندهی سلسه نوشتارھاﯾی به دست وﯾلھلم ولف،
دوست و ھمرزم مارکس و انگلس بود و از  ٢٢مارس تا  ٢۵آورﯾل  ١٨۴٩در روزنامه راﯾن جدﯾد
منتشر شدند .در سال  ١٨٨۶اﯾن مقاالت با تغييراتکمی به صورت جزوه با پيشدرآمدی به
دست انگلس به نام "خدمت به تارﯾخ دھقانان پروس" منتشر گردﯾد .انگلس در نوشته خود
به نام"وﯾلھلم ولف" بطور مفصل اﯾن نوشتارھا را تفسير کرده است.
xvi
Dresden and Elberfeld.
xvii
Iserlohn; the Rhine Province and Westphalia.
xviii
Prussian Rhineland, Palatinate and Baden
 ( xixروزنامه کلن ،روزنامهای آلمانی بود که از سال  ١٨٠٢در کلن منتشر گردﯾد .در درازای
انقالب  ١٨۴٨-۴٩و سلطه ارتجاع که در پی آمد داشت؛ اﯾن روزنامه سياست جبونانه و
خائنانه بورژوازی ليبرال پروس را بازتاب میداد و ھمواره و ھميشه ،به سختی به روزنامه
راﯾن جدﯾد ﯾورش میبرد.
 (xxاشاره به شرکت انگلس در قيام  ١٨۴٩باِدن – پاالتينيت می باشد که وی پس از
اشغال مسلحانه روزنامه به صف ارتش خلقی-داوطلب وﯾليچ ) ،(Willichواحد توپخانه
پيوست .به نوشته انگلس زﯾر نام"کارزار برای قانون اساسی امپراتوری در آلمان" ١٨۴٩-۵٠
نگاه شود.
اﯾن وﯾراﯾش و بازپخش در تارﯾخ ژانوﯾه  ٢٠١٣از باز تکثير »کميته موقت سعيد
سلطانپور)خواھان ادامه مبارزه اﯾدئولوژﯾک حول مسائل و مواضع سازمان چرﯾک ھای فدائی
خلق اﯾران از مقطع کنگره و بعد از آن( – سوئد «١٣۶٠-انجام گرفته است.
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