علل واقعی عدم فعاليت نسبی پرولتاريای فرانسه در دسامبر

گذشته )(١

١
 ٢١فوريۀ ١٨۵٢
از تاريخ  ٢دسامبر سال گذشته ،توجه تمام سياستھای خارجی و يا الاقل قاره ]اروپا[ تنھا به
لوئی ناپلئون بناپارت – اين قمارباز موفق و بی پروا – معطوف شده است» .او چه می کند؟ آيا
جنگی را شروع خواھد کرد؟ با کی؟ آيا به انگلستان يورش خواھد برد؟« در ھر کجا که در
مورد وضع قاره ]اروپا[ صحبت می شود ،اين سؤاالت حتما ً مطرح می شوند.
و البته جای تعجب ھم وجود دارد که يک ماجراجوی نسبتا ً گمنام بر حسب تصادف ،قوۀ اجرائيۀ
جمھوری بزرگی را به دست بگيرد ،تمام پستھای حساس پايتخت را يک شبه اشغال کند ،مجلس
را مثل پرھای کاھی که در جريان باد قرار می گيرند پراکنده سازد ،قيام پايتخت را در عرض
دو روز و اغتشاشات واليات را در مدت دو ھفته سرکوب کند ،خود را به کمک انتخابات قالبی
به تمام خلق تحميل نمايد و بطور ضرب االجل يک قانون اساسی را – که مجموعۀ قدرت دولتی
را به دست او می سپارد – مقرر دارد) .(٢چنين چيزی ھرگز سابقه نداشته است ،از زمانی که
لژيونھای رومی چوب حراج را بر امپراتوری در حال افول رم زدند ،ھيچ ملتی چنين ننگی را
تاکنون تحمل نکرده است .و مطبوعات بورژوازی انگلستان – از »تايمز«) (٣گرفته تا »ويکلی
ديسپاچ«) (۴از روزھای دسامبر تاکنون ھرگز حتی کوچکترين فرصت را از دست ندادهاند که
با اشمئزاز عفيفانهای دربارۀ اين مرد مستبد نظامی – که آزاديھای کشورش را خائنانه نابود
ساخته و مطبوعات را تحت فشار قرار داده و غيره – جار و جنجال راه بياندازند.
ولی ما با تمام بی حرمتی ای که نسبت به لوئی ناپلئون قائليم ،معتقديم که در شأن يک ارگان
طبقۀ کارگر نيست که در اين آواز دسته جمعی سرشار از دشنامھای ناھنجار که در آن جرايد
محترم متعلق به بورس بازان ،صاحبان مزارع بزرگ پنبه و مالکين آريستوکرات در ناسزا
گوئی از ھم سبقت می گيرند ،شرکت کند .بھتر است که وضع واقعی مسائل ،به اين آقايان
يادآوری شود .آنھا برای داد و فريادشان ھمه نوع دليلی دارند ،زيرا لوئی ناپلئون اگر از ھمه،
چيزی غصب کرده باشد ،ھيچ چيز را از دست طبقۀ کارگر نگرفته است بلکه دقيقا ً حقوق
طبقاتی را – که جرايد فوق الذکر نمايندگی آنھا را در انگلستان به عھده دارند – سلب نموده
است .البته اين به معنی آن نيست که لوئی ناپلئون نمی خواھد با خرسندی ھمۀ چيزھايی را که
به نظر او قابل استفاده می باشند ،از طبقۀ کارگر غصب کند ،بلکه به اين معنی است که در
دسامبر گذشته ،عمال ديگر چيزی برای طبقۀ کارگر وجود نداشت که بتوان غارت کرد زيرا
آنچه قابل تاراج بود قبال ،در اثنای سه سال و نيم حکومت پارلمانی طبقۀ متوسط که متعاقب
شکست بزرگ ژوئن  ١٨۴٨فرا رسيد از طبقۀ کارگر به يغما برده شده بود .در واقع در آستانۀ
دوم دسامبر ديگر چه چيزی باقی مانده بود که بتوان غارت کرد؟ حق انتخابات؟ اين حق که قبال
به وسيلۀ قانون انتخابات ماه مه  ١٨۵٠از آنھا سلب شده بود .آزادی اجتماعات؟ اين حق ھم از
مدتھا پيش به طبقات »قابل اعتماد« و »نيک طبع« جامعه ،منحصر شده بود .آزادی مطبوعات؟
نشريات واقعی پرولتاريا که در نبرد بزرگ ژوئن در خون قيام کنندگان غرق شده و سايۀ آنھا
که مدت کوتاھی به حيات خود ادامه داده بود ،تحت فشار قوانين اختناقی) – (۵که با ھر دورۀ
اجالسيۀ مجلس دستخوش تغيير و اصالح می شد – از مدتھا قبل محو شده بود .سالحھای آنھا؟

در اين مورد نيز به ھر نوع بھانهای متوسل شده بودند تا تمام کارگران را از گارد ملی برکنار
سازند و تملک اسلحه را به طبقات چيزدار جامعه محدود نمايند.
به اين ترتيب طبقۀ کارگر به ھنگام کودتای اخير ،در زمينۀ امتيازات سياسی ،چيز زيادی برای
از دست دادن نداشت – يا اينکه اصوال ھيچ چيز برای از دست دادن نداشت .از طرف ديگر در
ھمان زمان طبقۀ متوسط و سرمايه دار ،قدرت مطلق سياسی را در دست داشت .مطبوعات،
آزادی تجمع ،حق حمل اسلحه ،حق رأی و پارلمان متعلق به آنھا بود .لژيتيميستھا) (۶و
اورلئانيستھا ،مالکين و صاحبان اوراق دولتی ،سرانجام بعد از يک مبارزۀ سی ساله در شکل
جمھوری حکومتی ،يک زمينۀ بی طرف پيدا کرده بودند .و حقيقتا ً برای آنھا ضربۀ شديدی بود
که شاھد آن باشند که ھمۀ اينھا را بايد در عرض چند ساعت از دست بدھند و در يک چشم برھم
زدن ،موقعيت سياسی شان به ھيچ تنزل نمايد که خود آنھا ،کارگران را به آن تنزل داده بودند.
دليل آنکه چرا مطبوعات »محترم« انگليس اينگونه در مورد اعمال ننگين و خالف قانون لوئی
ناپلئون برآشفتهاند ،در ھمين نکته نھفته است .تا وقتی که اين کارھای ننگ آور ،از طرف قوۀ
اجرائيه و يا از طرف مجلس برعليه طبقۀ کارگر صورت می گرفت ،طبعا ً به حق بود و اشکالی
نداشت ولی به محض آنکه يکی از ھمين سياستھا در مورد »از ما بھتران« و دربارۀ
»چيزداران تحصيل کردۀ ملت« بکار رفت ،آری آن وقت بود که موضوع کامال طور ديگری
شده بود و ھر کس که آزادی را دوست داشت ،موظف بود که صدايش را در دفاع از »اصول«
بلند کند.
مبارزه در دوم دسامبر ،اصوال ،مبارزه ميان طبقۀ متوسط و لوئی ناپلئون – يعنی نمايندۀ ارتش
– بود .دستورات لوئی ناپلئون به ارتش در اثنای مبارزۀ چھارم دسامبر مبنی بر اينکه عمدتا ً بر
روی »حضراتی که لباسھای فاخر بر تن دارند ،آتش گشوده شود« نشان دھندۀ آنست که لوئی
ناپلئون از اين موضوع آگاه بود .ما به خوبی با نبرد پر شکوه بلوارھا آشنا ھستيم؛ شليک چند
گلوله به سوی پنجرهھای بسته و به جانب بورژوازی غيرمسلح ،برای آنکه ھر نوع کوشش
طبقۀ متوسط پاريس برای مقاومت ،در نطفه خفه شود ،کفايت می کرد.
از سوی ديگر کارگران با اينکه امتيازات سياسی مستقيمی برای آنھا وجود نداشت که از
چنگشان بيرون آورده شود به ھيچ وجه بی عالقه نسبت به کل مسئله نبودند .آنھا بيش از ھر
چيز ھنوز يک چيز ديگر برای از دست دادن داشتند و شانس بزرگ آنھا اين بود که در مه
 ،١٨۵٢دورۀ قانونی ھمۀ قدرت حکومتی در يک زمان به پايان می رسيد ،و آنھا برای اولين
بار بعد از  ١٨۴٨اين اميدواری را داشتند که بتوانند مبارزه را در ميدان مناسبی انجام بدھند؛ و
از آنجا که آنھا در تالش برای به دست آوردن سلطۀ سياسی بودند ،نمی توانستند اجازه بدھند که
بدون مداخلۀ آنھا به عنوان داور اصلی در مبارزۀ ميان احزاب متنازع و قبوالندن ارادۀ خود به
عنوان قانون حاکم کشور ،ھيچ گونه تغيير قھرآميز حکومتی ،صورت گيرد .به اين ترتيب آنھا
نمی توانستند فرصت را از دست بدھند ،بدون آنکه به دو نيروی درگير که در مقابل يکديگر
قرار گرفته بودند نشان داده باشند که قدرت سومی نيز در ميان ايستاده است که گرچه فعال از
صحنۀ رسمی و پارلمانی رانده شده ،ولی ھمواره آماده خواھد بود که به مجرد تغيير اوضاع و
انتقال ميدان به حوزۀ فعاليت او – يعنی کوچه و خيابان – وارد مبارزه شود .مع الوصف نبايد
فراموش کرد که حتی در چنين حالتی نيز حزب پرولتری بايد در شرايط بسيار نامساعدی به
مبارزه می پرداخت .اگر حزب پرولتری بر ضد غاصبين قيام می کرد ،آيا عمال به دفاع از
احيای ديکتاتوری مجلسی که ثابت کرده بود دشمن بی رحمی برايش است ،نپرداخته بود؟ و اگر
او ناگھان خود را خواھان يک حکومت انقالبی اعالم می کرد ،آيا آن وقت – ھمانطور که در

واليات واقعا ً اتفاق افتاد – طبقۀ متوسط را آنقدر دچار وحشت نمی ساخت که باعث رانده شدن
آنھا به آغوش لوئی ناپلئون و ارتش شود؟ از اين گذشته نبايد فراموش کرد که اتفاقا ً نيرو و ھستۀ
طبقۀ انقالبی کارگر ،يا در اثنای قيام ژوئن از ميان برده شده بود و يا آنکه به بھانهھای مختلف
بی شمار از زمان آن حادثه به تبعيد و زندان فرستاده شده بود .و باالخره واقعيتی وجود داشت
که به تنھايی کفايت می کرد تا ناپلئون را از بی طرفی اکثريت عظيم طبقۀ کارگر مطمئن سازد:
تجارت به نحوی عالی جريان داشت و انگليسی ھا به خوبی می دانستند که با وجود طبقۀ
کارگری که بيکاری نمی شناسد و مزد خوبی دريافت می دارد ،نمی توان تھييجی سازمان داد
چه رسد به انقالب.
امروزه زياد در انگلستان می شنويم که فرانسويھا بايد يک مشت پيرزن شده باشند واال اجازه
نمی دادند که چنين رفتاری با آنھا بشود .من با کمال ميل تصديق می کنم که فرانسويھا به عنوان
يک ملت ،در حال حاضر استحقاق چنين القاب تزيينی را دارا می باشند ولی ھمۀ ما می دانيم که
فرانسويھا به علت نظريات و رفتارشان بيش از ھر ملت متمدن ديگر دنباله روی موفقيت ھستند.
به محض آنکه جريانات در کشورشان تا حدودی دستخوش تغيير بشود ،آنھا تقريبا ً بدون
مقاومت ،از اين تغيير متابعت می کنند تا به مرحلۀ افراط مطلق در مورد مربوطه برسند.
شکست ژوئن  ،١٨۴٨يک چنين تغيير ضدانقالبی ای را برای فرانسه – و به ھمراه آن برای
تمام قاره ]اروپا[ – پيش آورد .برخاستن کنونی امپراطوری ناپلئونی فقط نقطۀ اوج يک رديف
طوالنی از پيروزيھای ضدانقالبی است که سه ماه اخير مملو از آنھا می باشد؛ و چنانچه روزی
به سير نزولی بيفتد می توان با آن حساب کرد که فرانسه پيوسته به پرتگاه عميق تری سقوط
خواھد کرد تا به قعر آن برسد .اينکه تاکنون چقدر به قعر اين درۀ سقوط نزديک شده است،
چيزی است که به دشواری می توان بيان کرد ولی ھر کس می تواند به خوبی مشاھده کند که به
چه سرعتی ،اين حرکت نزولی ،صورت می گيرد .و اگر در آينده اعمال مردم فرانسه خط
بطالنی بر تاريخ گذشتۀ اين کشور نکشد ،در اين صورت ما می توانيم اطمينان داشته باشيم که
ھر قدر نزول فعلی عميق تر گردد ،ثمرۀ آن به مراتب غيرمترقبه تر و درخشان تر خواھد بود.
در عصر ما ،حوادث با سرعت شگفت انگيزی در تعقيب يکديگر فرا می رسند و آنچه را
ديروز يک ملت در تمام مدت يک قرن بر آن فائق شده است ،امروز می تواند در ضمن چند
سال از عھدهاش برآيد .امپراطوری قديم چھارده سال دوام يافت؛ عقاب امپراطوری بايد خيلی
خوش شانس باشد اگر احيای آن به شکلی بسيار نخ نما شده ،بتوانند حتی چند ماه دوام بياورد .و
آن وقت؟
٢
 ٢٧مارس ١٨۵٢
در نگاه اول چنين به نظر می رسد که گويا لوئی ناپلئون در حال حاضر قدر قدرت بالمنازع
فرانسه شده است و تنھا دار و دستۀ فتنه گر چاپلوسان بارگاھش ھستند که در کنار او احتماال
قدرتی به حساب می آيند و اينھا او را از ھر طرف محاصره کردهاند و برعليه يکديگر توطئه
چينی می کنند تا مرحمت حاکم مطلق فرانسه را فقط برای خود کسب کنند و موفق به کسب نفوذ
بر روی او بشوند؛ ولی در واقع موضوعات ،کامال طور ديگری ھستند .تمام راز موفقيت لوئی
ناپلئون در اين نھفته است که سنتھايی که با نام لوئی ناپلئون عجين شدهاند ،او را در وضعی

قرار دادهاند که بتواند در شرايط فعلی ميان طبقات در حال جدال جامعۀ فرانسه تعادل برقرار
کند .زيرا با وجود آنکه به بھانهای قالبی وضع غيرعادی استبداد نظامی را بر فرانسه مستولی
ساخته است ،عمال مبارزۀ طبقات مختلف جامعه با ھمان سرسختی گذشته ادامه خواھد داشت.
مبارزه ،که در ضمن چھار سال اخير ،به کمک باروت و گلوله صورت گرفته است ،اکنون فقط
شکل ديگری گرفته است .ھمانطور که ھر جنگ طوالنی ،نيرومندترين ملتھا را خسته و
فرسوده می سازد به ھمين منوال نيز جنگ خونين و علنی سال پيش قدرت نظامی طبقات
مختلف را موقتا ً فرسوده و تضعيف کرده است .البته جنگ طبقاتی ،به اقدامات مبارزاتی نظامی
وابسته نمی باشد و احتياج نيست که برای اجرای آن ،ھمواره سرنيزه و سنگر در کار باشد؛ تا
وقتی که طبقات مختلف و منافع مخالف و متناقض آنھا و موقعيت اجتماعی شان وجود دارند،
مبارزۀ طبقاتی نمی تواند از ميان برود و تا به حال ھنوز نشنيدهايم که از زمان ظھور مبارک
ناپلئون قالبی ،مردم فرانسه عبارت از مالکين بزرگ و کارگران روستايی و يا نيمه اجاره
داران ) ،(Metayersرباخواران و دھقانان خرده پای مقروض ،سرمايه داران و کارگران نبوده
باشد.
وضع طبقات مختلف به قرار زير است :انقالب فوريه برای ھميشه قدرت بانکداران بزرگ و
بورس بازان را درھم شکست؛ بعد از سقوط آنھا تمام طبقات ديگر مردم شھرنشين – يکی بعد
از ديگری – زمام امور را در دست گرفتند .ابتدا ،در روزھای شور و ھيجان اوليه انقالبی
کارگران ،سپس خرده بورژوازی جمھوريخواه به رھبری لدرو – رولن ،بعداً بخش
جمھوريخواه بورژوازی تحت رھبری کاويناک و سرانجام طبقات متوسط متحد سلطنت طلب،
تحت پيش کسوتی مجلس ملی منحله .ھيچ يک از اين طبقات قادر نبوده است قدرتی را که در
مدت کوتاھی در اختيار داشته است ،حفظ نمايد؛ و در اين اواخر – به علت تکرار مداوم
اختالفات ميان سلطنت طلبان لژيتيميست يعنی صاحبان زمين و سلطنت طلبان طرفدار خاندان
اورلئان يعنی صاحبان پول – چنين به نظر می رسيد که خارج شدن دوبارۀ قدرت از چنگ آنھا
و افتادن قدرت به دست طبقۀ کارگر – که در اين فاصله به طرز استفاده از قدرت بھتر آشنا شده
بود – اجتناب ناپذير شده باشد .البته يک طبقۀ نيرومند ديگر نيز در فرانسه وجود داشت –
نيرومند نه بخاطر تملک فراوان تک تک افراد آن ،بلکه نيرومند بخاطر تعداد افراد آن و
نيازمنديھای محض آن .اين طبقه – يعنی دھقانان خرده پای مقروض که الاقل سه پنجم ملت
فرانسه را تشکيل می دھند – دشوار به حرکت درمی آمد و مثل روستانشينان ھمۀ نقاط ديگر ،به
دشواری تحت تأثير قرار می گرفت؛ اين طبقه محکم به سنتھای قديمی چسبيده بود و نسبت به
کاردانی رھبران ھمۀ احزاب شھری سوء ظن داشت ،بخاطر می آورد که در دوران حکومت
امپراطور ]ناپلئون اول[ خوشبخت بود ،از زير بار قرض رھا شده و نسبتا ً چيزدار بود و حاال
به وسيلۀ حق انتخابات ،قوۀ مجريه را در دست برادرزادۀ او ]يعنی ناپلئون سوم[ قرار داده بود.
آژيتاسيون ]تھييج[ فعاالنۀ حزب سوسيال دمکرات و از آن مھم تر سرخوردگی ای که اقدامات
لوئی ناپلئون به زودی در آنھا به وجود آورد ،بخشی از اين طبقۀ دھقانی را به صفوف حزب
سرخ کشاند؛ ولی تودهھا به سنتھای خود چسبيده بودند و اعتقاد داشتند که اگر لوئی ناپلئون ھنوز
خود را به عنوان ناجی ای که روی آن حساب کرده بودند ،نشان نداده است ،تقصير آن متوجه
مجلس ملی بوده است که مانع کار و دست و پاگير او می باشد .لوئی ناپلئون – که خود يک نوع
سردستۀ اوباش متشخص بود و گروھی از سردمداران متکبر پر زرق و برق نيز او را احاطه
کرده بودند – عالوه بر تودهھای دھقانی ،از حمايت فاسدترين و رذل ترين شھرنشينان نيز
برخوردار بود .او اين عامل قدرت را در يک گروه جيره خوار به نام »جامعۀ  ١٠دسامبر«

گردھم آورد .لوئی ناپلئون با اتکاء به دھقانان برای رأی ،به تظاھرات اراذل و اوباش برای سر
و صدا و به ارتش برای اطمينان از اينکه در ھر لحظه می تواند حکومت حراف ھای
پارلمانتاريست را براندازد ،با وانمود کردن به نمايندگی طبقات زحمتکش ،می توانست با
آسودگی خاطر در انتظار فرا رسيدن لحظهای بنشيند که در آن دعوا و مرافعهھای مجلس طبقۀ
متوسط اين فرصت را برای او پيش بياورد که قدم به ميدان بگذارد و کمتر يا بيشتر مدعی سلطۀ
مطلق بر آن طبقات گردد ،طبقاتی که نشان داده بودند که بعد از چھار سال مبارزۀ خونين ،ھيچ
کدامشان توانايی کافی برای قبضه کردن قطعی قدرت را ندارند .لوئی ناپلئون در  ٢دسامبر سال
گذشته درست ھمين کار را انجام داد.
ً
بنابراين حکومت لوئی ناپلئون ،مبارزۀ طبقاتی را از بين نبرد بلکه صرفا برای مدتی خونريزيھا
را – که گاه و بيگاه ھمراه با تالشھای اين يا آن طبقه بخاطر کسب قدرت سياسی و يا حفظ آن
صورت می گرفت – به حال تعليق درآورد .ھيچ يک از طبقات قدرت کافی نداشت که به اميد
پيروزی ،دست به نبرد تازهای بزند .اتفاقا ً اختالفات طبقاتی ،در شرايط آن زمان وضع مساعدی
را برای نقشهھای ناپلئون سوم به وجود آورده بودند .او مجلس طبقۀ متوسط را ساقط کرد و
قدرت سياسی طبقۀ متوسط را از بين برد؛ آيا پرولتاريا نبايد از اين بابت ابراز شادمانی می
کرد؟ مسلم است که نمی توانست اين انتظار از پرولتاريا وجود داشته باشد که بخاطر مجلس ملی
که به خونش تشنه بود بجنگد! البته اقدام غاصبانۀ لوئی ناپلئون بطور ضمنی ميدان مبارزۀ
مشترک ھمۀ طبقات و ھمچنين آخرين موقعيت مناسب طبقۀ کارگر يعنی جمھوری را مورد
تھديد قرار داده بود؛ جالب اينست که به مجرد آنکه کارگران برای دفاع از جمھوری برخاستند،
طبقۀ متوسط درست به پشتيبانی از مردی پرداخت که تازه قدرت را از چنگ او خارج ساخته
بود ،بدين منظور که طبقۀ کارگر را به عنوان دشمن کلی جامعه سرکوب نمايد .در پاريس چنين
بود و در واليات نيز طور ديگری نبود و ارتش به سادگی بر طبقاتی که در حال ستيز و مخالف
يکديگر بودند ،چيره شد .بعد از پيروزی ناپلئون سوم ميليونھا دھقان طرفدار امپراطوری با رأی
خود ظاھر شدند و با کمک تقلبھای رسمی ،دولت لوئی ناپلئون را به عنوان نمايندۀ فرانسۀ يک
رأی و يک زبان ،بنيان نھادند.
با وجود اين ،امروز نيز مبارزات طبقاتی و منافع طبقاتی – ھمانطور که ما در مقالۀ بعد به آن
اشاره خواھيم کرد – ھمچنان عامل اصلی ھر يک از اعمال مھم لوئی ناپلئون است.
٣
 ١٠آوريل ١٨۵٢
تکرار می کنيم :لوئی ناپلئون به اين علت به قدرت رسيده است که نبرد آشکار ميان طبقات
مختلف جامعۀ فرانسه در چھار سال اخير ،موجب فرسودگی اين طبقات شده و نيروھای جنگی
آنھا را درھم شکسته است ،و به اين جھت تحت چنين شرايطی مبارزۀ اين طبقات می تواند الاقل
بطور موقت فقط به طريق مسالمت آميز و از راه قانونی ادامه يابد ،يعنی از طريق رقابت و از
راه سازمانھای حرفهای و ھمۀ وسايل مبارزۀ مسالمت آميزی که تضاد ميان طبقات از صد سال
پيش به اين طرف در انگلستان از طريق آنھا جريان داشته است .در چنين موقعيتی ،می توان
گفت که به طريقی نفع تمام طبقات در حال رقابت در اين است که يک به اصطالح حکومت
قوی وجود داشته باشد که تمام آن درگيريھای خصمانۀ پراکنده و کوچک محلی را تحت فشار

قرار دھد و سرکوب کند .درگيريھای خصمانهای که ھيچ گونه نتيجهای ندارند و با ايجاد ممانعت
در راه جمع آوری نيروھا برای يک نبرد جديد قطعی ،موجب اخالل در تکامل مبارزه در شکل
نوين آن می گردند .اين وضعيت ممکن است از نقطه نظری مشخص روشن سازد که به چه
جھت فرانسويھا عموما ً به طرز غيرقابل انکاری به حکومت کنونی تن در دادهاند .اينکه چه
مدت طول خواھد کشيد تا ھر دوی اينھا – يعنی طبقۀ کارگر و سرمايه داران – دوباره به اندازۀ
کافی قدرت و اعتماد به نفس پيدا کنند و علنا ً مدعی ديکتاتوری در فرانسه بشوند – اين سؤالی
است که طبعا ً ھيچ کس نمی تواند به آن جوابی بدھد؛ اما اينطور که امروز حوادث صورت می
گيرند ،به احتمال قوی اين يا آن طبقه بطور غيرمنتظرهای به ميدان کشيده خواھد شد و به اين
ترتيب ممکن است که به زودی – و مدتھا پيش از آنکه قدرت نسبی يا مطلق احزاب امکان
تصور برخورد ميان آنھا را به وجود آورده باشد – بار ديگر در کوچه و خيابان ،يک طبقه در
مقابل طبقۀ ديگر قرار بگيرد .زيرا اگر قرار باشد حزب انقالبی فرانسه يعنی حزب طبقۀ کارگر
آن منتظر بنشيند تا بار ديگر به ھمان اندازه نيرومند بشود که در فوريۀ  ١٨۴٨بود ،بايد خود را
تقريبا ً برای مدت ده سال به انفعال عاجزانهای محکوم سازد و او چنين کاری نخواھد کرد؛ در
ضمن ھمانطور که ما به زودی خواھيم ديد ،حکومتی مثل حکومت لوئی ناپلئون اجباراً خودش
و فرانسه را گرفتار آنچنان مشکالتی خواھد ساخت که سرانجام فقط يک ضربۀ انقالبی بزرگ
قادر به حل آن خواھد بود .ما نمی خواھيم از امکانات مربوط به يک جنگ صحبت کنيم و
ھمچنين نمی خواھيم از ساير رويدادھايی که ممکن است پيش بيايند و يا نيايند سخن بگوييم؛ ما
فقط به حادثهای که مثل طلوع خورشيد در بامداد فردا حتمی است اشاره می کنيم و آن عبارتست
از يک دگرگونی کلی در تجارت و صنعت .وضع نامساعد کسب و کار و محصوالت بد
زراعتی سالھای  ١٨۴۶و  ١٨۴٧موجب بروز انقالب  ١٨۴٨شدند؛ و به احتمال ده به يک در
 ١٨۵٣تجارت در تمام دنيا تنزلی به مراتب بيشتر خواھد داشت و برای مدت طوالنی تری
آشفته خواھد بود تا ھر دورهای قبل از آن) (٧و چه کسی معتقد است کشتی ای که لوئی ناپلئون
ناخدای آن شده است ،به اندازۀ کافی شايسته است تا از طوفان مھيبی که به آن گرفتار خواھد شد
رھايی يابد و به ساحل نجات برسد؟
ولی حاال نظری به وضع اين عقاب حرامزاده در بامداد پيروزيش بيافکنيم .ارتش ،کشيشان و
دھقانان از او پشتيبانی می کردند .طبقۀ متوسط )شامل مالکين بزرگ( و سوسياليستھا يا
کارگران انقالبی با او مخالف بودند .وقتی او زمام امور را در دست گرفت ،نه تنھا مجبور بود
منافع گروھھايی که او را به اين مقام رسانده بودند ،حفظ کند ،بلکه بايد حتی االمکان رضايت
خاطر عدۀ زيادی را که تاکنون مخالف او بودند ،جلب می نمود و يا آنکه الاقل برای الفت و
آشتی آنھا با وضع موجود اقدام می کرد .ارتش ،کشيشان ،کارمندان دولت و اعضای دار و دستۀ
توطئه گر و منصب طلبانی که از مدتھا قبل به دور خود جمع کرده بود – برای ھمۀ اينھا ،او
فقط احتياج به يک چيز داشت و آن رشوۀ مستقيم ،پول حاضر و آماده و يغما و چپاول آشکار
اموال عمومی بود؛ و ديديم که لوئی ناپلئون به چه سرعتی آن ھمه پول نقد به جيب زد و چگونه
مناصب مھم را برای دوستانش مھيا کرد و اين فرصت مناسب را نصيب آنھا ساخت که
بالفاصله به ثروت برسند .برای مثال دومورنی که زير بار قروض و بدھکاريھا کمرش خم شده
بود و به عنوان يک گدای مستمند روی کار آمد و چھار ھفته بعد ،نه تنھا تمام قروض خود را
پرداخته بود بلکه از ثروتی نيز برخوردار بود که مخارج زندگی در ميدان بلگراو) (٨را برايش
تضمين می کرد! ولی کنار آمدن با دھقانان و زمينداران بزرگ ،رسيدگی کردن به بودجه ،امور
مالی ،صنعت ،کشتی رانی ،تجارت و منافع خرده فروشان و باالخره کنار آمدن با مھم ترين

مسئلۀ قرن – يعنی با مسئلۀ کار – موضوع کامال ديگری بود .با وجود ھمۀ اقدامات خفقان آور
دولت ،منافع اين طبقات آنقدر آشتی ناپذير باقی مانده بود که در گذشته بود ،اگر چه ديگر نه
روزنامهای ،نه مجلسی و نه ھيچ گونه پالتفرمی مربوط به اجتماعات وجود داشت که بتواند اين
وضع ناخوشايند را آشکارا بيان نمايد؛ بدينسان ھر گونه کوششی ھم که دولت بخاطر يک طبقه
انجام دھد ،موجب لطمه زدن به منافع طبقۀ ديگری می شود .ھر وقت ھم که لوئی ناپلئون می
خواست کاری انجام بدھد ،ھميشه اين سؤال پيش می آمد که »چه کسی بھای آنرا می پردازد«؟
و اين مسئله بيش از مجموع ساير مسائل – از قبيل امور نظامی ،اصالحات و غيره باعث سقوط
دولتھا شده بود .و اگر چه لوئی فيليپ قبل از لوئی ناپلئون قسمت بزرگی از اين بھا را پرداخته
بود) (٩ولی ھنوز خيلی مانده بود تا حساب تسويه بشود.
ما مقالۀ بعدی را با طرح و بررسی وضع طبقات مختلف اجتماعی در فرانسه آغاز خواھيم کرد
و به اين موضوع خواھيم پرداخت که حکومت کنونی چه وسايل و راھھايی برای بھبود اوضاع
در اختيار دارد .ھمينطور نشان خواھيم داد که دولت چه کارھايی به اين منظور انجام داده است
و احتماال انجام خواھد داد ،ما مدارکی جمع آوری خواھيم کرد تا امکان نتيجه گيری صحيح از
موقعيت و شانس مردی را داشته باشيم که اينک برای بدنام کردن اسم ناپلئون به بھترين وجه
کوشش می کند.
فردريش انگلس
روزنامه »گزارش به خلق«) (١٠شمارهھای  ۴٨ ،۴٣و۵٠
انتشارات سوسياليزم
برگردان  :بيژن
تصحيح و تجديد انتشار  :اسفند ١٣٩٠
توضيحات
 -١اين مجموعه مقاالت توسط انگلس نوشته شده و بدون امضاء در سه شمارۀ نشريۀ »گزارش
به خلق« تحت عناوين »مخبر قارهای »گزارش««» ،نامهای از مخبر خارجی ما« و »نامۀ
مخبر خارجی مان« به چاپ رسيدند .تنھا مقاله اول به با عنوان نوشته شده بود .از روی آخرين
پاراگراف مقالۀ سوم می توان تشخيص داد که مجموعه مقاالت منتشر شده ،طبق نقشه نويسنده
به اتمام نرسيدند .ادامۀ اين مقاالت در اين ھفته نامه که انتشارش در تاريخ  ٢۴آوريل  ١٨۵٢به
پايان رسيد ،چاپ نشدند .مشخص نيست که آيا انگلس به نوشتن بقيۀ اين مقاالت ادامه داده است
يا خير.
 -٢اشاره است به تالش برای مقاومت مسلحانه در مقابل کودتای بناپارتيستی در پاريس و
قيامھای جمھوريخواھانه در بخشھايی از فرانسه .با سرکوب اين تحرکات به منظور حفظ
جمھوری ،بناپارتيستھا يک »ھمه پرسی« را در شرايط خفقان سبعانۀ پليسی در  ٢٠-٢١دسامبر
 ١٨۵١برگزار کردند تا به کودتا وجھۀ مردمی دھند .در  ١۴ژانويۀ  ١٨۵٢قانون اساسی جديدی
که تمام قدرت حکومتی را به رئيس جمھوری که برای دورۀ  ١٠ساله انتخاب می شد ،اعطا می
نمود ،تصويب شد .ترکيب و وظايف قانون گذاری شورای دولت ،قوۀ مقننه و سنا ،نھادھای
عالی حکومتی – که نظير رژيم ناپلئون اول شکل داده شده بودند – تحت کنترل مستقيم رئيس

جمھور درآمدند .اين قانون اساسی در حقيقت رژيم امپراطوری را در فرانسه احيا کرد .در ٢
دسامبر  ،١٨۵٢جمھوری دوم منحل و رئيس جمھور تحت عنوان ناپلئون سوم رسما ً به عنوان
امپراطور فرانسه اعالم گشت.
» -٣تايمز« مھم ترين روزنامۀ انگلستان است که خط مشی محافظه کارانهای دارد .اين
روزنامه در روز اول ژانويۀ  ١٧٨۵با نام »ديلی يونيورسال رجيستر« در لندن تأسيس شد و سه
سال بعد نام آن به تايمز تغيير يافت.
» -۴ويکلی ديسپاچ« ]گزارش ھفتگی[ يک نشريۀ ھفتگی بود که از  ١٨٠١تا  ١٩٢٨در لندن
منتشر می شد و در سالھای پنجاه يک خط مشی افراطی را تعقيب می کرد.
» -۵قوانين اختناقی« قوانينی ھستند که مجلس مؤسسان و مجلس مقننه در فاصلۀ اوت  ١٨۴٨تا
ژوئيۀ  ١٨۵٠تصويب کردند و به موجب آنھا تضمينھای مالی سنگينی برای انتشار مطبوعات
تعيين شده و مالياتھای خاصی برای جزوات و روزنامهھا مقرر شده بود .به موجب اين قوانين
حمله به »اصل مالکيت و حق خانوادگی« و ھمچنين »تحريک به جنگ داخلی« مشمول
مجازاتھای سنگينی می شد .اين قوانين در حقيقت آزادی مطبوعات و آزادی بيان را در فرانسه
لغو کردند .انگلس اين قوانين را بخاطر شباھت آنھا با قوانين شش گانۀ مصوب پارلمان انگليس
که در  ١٨١٩خدشه ناپذير بودن آزاديھای شخصی ،مطبوعات و تجمعات را لغو کرده بود،
»قوانين اختناق« ) (gagging lawsمی نامد.
 -۶لژيتيميستھا يا حق موروثه طلبان :طرفداران شاخهھای قديمی موروثی خاندان بوربون که از
 ١۵٨٩تا )١٧٩٣انقالب کبير فرانسه( و در دورۀ احيای سلطنت ،از )١٨١۴بعد از شکست
ناپلئون( تا  ١٨٣٠بر فرانسه سلطنت می کردند .حق موروثه طلبان نمايندۀ منافع موروثی
مالکين بزرگ بودند.
 -٧ھمانطور که انگلس پيش بينی کرده بود در اواخر  ١٨۵٣و  ١٨۵۴عالئمی از بحران
اقتصادی در کشورھای پيشرفته سرمايه داری ظاھر شد .اشباع بازار بخصوص در آمريکا و
استراليا منجر به رکود توليد در صنايع نساجی و فلزی انگليس شد .روند مشابھی در فرانسه
اتفاق افتاد .صنايع اياالت متحده نيز با مشکالتی مواجه شدند .با اين حال بحران اقتصادی جھانی
تا سال  ١٨۵٧رخ نداد.
 -٨ميدان بلگراو ناحيۀ اعيان نشين و شيکی است در غرب لندن.
 -٩در  ٢٢ژانويۀ  ١٨۵٢دستور مصادرۀ اموال خاندان اورلئان صادر شد .به موجب اين فرمان
اموال پادشاه قبلی – لوئی فيليپ – نيز ضبط شد.
» -١٠گزارش به خلق« ) (Notes to the Peopleنشريۀ ھفتگی چارتيستھا بود که در سالھای
 ١٨۵١-١٨۵٢به سردبيری ارنست جونس در لندن منتشر می شد .مارکس و انگلس از اين
روزنامه پشتيبانی می کردند و در نگارش و انتشار آن شرکت داشتند و مقاالت متعددی در آن
نوشتند.

توضيح مختصری در مورد افرادی که در اين مقاله نامشان آمده است
 (١٨۵٧-١٨٠٢) Louis Eugene Cavaignacژنرال و سياستمدار فرانسوی .بورژوازی
معتدل جمھوريخواه که در  ١٨۴٨فرماندار کل الجزيره بود و سپس وزير جنگ شد و از طرف
مجلس مقننه اختيارات تام يک ديکتاتور به او داده شد و قيام ژوئن پرولتاريای پاريس را با
قصاوت و بيرحمی سرکوب کرد .او چند ماھی نيز در  ١٨۴٨نخست وزير فرانسه بود.
 (١٨۶۵-١٨١١) Charls Demornyبرادر ناتنی ناپلئون سوم ،سياستمدار بناپارتيست
فرانسوی ،نمايندۀ مجلس مؤسسان ) ،(١٨۴٩-١٨۵١يکی از طراحان و سازمان دھندگان
کودتای  ٢دسامبر  .١٨۵١او مدت کوتاھی وزير کشور فرانسه بود.
 (١٨۵٠-١٧٧٣) Louis Philippeاز  ١٨٣٠تا  ١٨۴٨پادشاه فرانسه بود.
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