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  توضيح بازنويس
  

کارل مارکس و فردريـک انگلـس را بايـد از متفکـرين برجسـته هـزاره دوم مـيالدي              
و مـرتجعين  " طبقـات حاکمـه  "اي بودند که  گذار انديشه اين دو در قرن نوزدهم بنيان. ناميد

مـيالدي را بـه عنـوان سـرآغاز و      ١٨۴۴اگر سـال  . داري را به لرزه در آورد در نظام سرمايه
سال از  ۱۷۴مبناي تدوين سوسياليسم علمي توسط اين دو انسان بزرگ و فرزانه قرار دهيم،

  .گذرد ها مي هاي علمي اجتماعي، اقتصادي، فلسفي و سياسي آن  نظريه
ي  چنـان سـايه   داري هـم   ، مناسـبات سـرمايه  مـيالدی هزاره سوم  دوم ی دههامروز و در       

کـاري،   ، نـابرابري و تبعـيض، فقـر و بـي    تر بيشکشي  براي کسب سود  شوم استثمار و بهره
ي جهان  شمار ديگر را بر چهار گوشه فحشا و اعتياد، جنگ، جنايت و کشتار و مصائب بي

گذشت بيش از يک قرن از مرگ مـارکس و   ي اين فجايع و با با مشاهده. گسترانيده است
هـا   اي كـه آن  ي دنيا صـحت و حقانيـت تئـوري و انديشـه     چنان در چهار گوشه انگلس، هم

 واره همها  حاکمان سرمايه و متفکرين رنگارنگ آن. رسد گذارش بودند، به اثبات مي بنيان
توانند بغض  ده و  نمي، تعادل رواني خود را از دست دامند دانشبا شنيدن نام اين دو انسان 

مـارکس و  سـترگ  هـاي   با اين وجـود انديشـه  . ها پنهان کنند ي خود را نسبت به آن و کينه
هـاي اجتمـاعي    داري و نابرابري چنان زنده است؛ زيرا که تا نظام طبقاتي سرمايه همانگلس 

مصـائب  توانـد بـه تمـامي     که مي  ناشي از آن وجود دارد، سوسياليسم به عنوان آلترناتيويي
  .آن پايان دهد، موجود و ماندگار است

و آثار مـاركس و انگلـس مطالعـه و تحقيقـي      گي زندهي  اما اگر كسي بخواهد درباره      
هـا   ين آنتـر  بـيش مواجه خواهد شد كه ... داشته باشد، با انبوهي از كتاب، مجله، روزنامه و

چنـان شـبح مـارکس،     يـايي کـه هـم   در دن. انـد  فرسايي كرده برعليه اين دو انسان فرزانه قلم
ورزي و از  داري را بـه هــراس انداختـه، يـافتن منبعــي كـه بـدون غــرض      حاکميـت سـرمايه  

کتـاب  . اي نيسـت  ها را مورد بررسي قرار داده باشد، کـار سـاده   آن گي زندهديدگاه علمي 
اثـر كـادر برجسـته و    " و آثـار كـارل مـاركس و فردريـك انگلـس      گـي  زنـده مدخلي بـر  "



کـه مـورد    -) ١٩٣٨-١٨٧٠ديويد بوريسوويچ گولدن داچ ( ي بلشويك، ريازانف فرهيخته
را بايـد از جملـه منـابع     -غضب حکومت اسـتاليني قـرار گرفـت و در تبعيـد جـان باخـت       

  .مند در اين باره دانست ارزش
نويسنده در اين کتاب به زيبايي حقايق بسيار خوبي را در باره مارکس و انگلـس بيـان         
يكم، منبـع مرجـوعي قابـل اسـتناد     : و به نظر من اين اثر داراي سه ويژگي مهم است نموده

دوم، تحليلي علمـي  . باشد پرسشدر آن موردي را يافت كه جاي  توان تر مي است كه كم
هـاي   تاريخي است كه به روش ديالكتيكي اوضاع اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي، قـرن     -

توانـد بسـيار    ايـن خـود مـي   . دهـد  و بررسي قرار مـي  هفده و هجده و نوزده را مورد تحقيق
" كـنم  خواهم و فكـر مـي   آن چه من مي"آموزنده براي کساني باشد كه تاريخ را به روايت 

و گرانبهـايي در ايـن کتـاب وجـود       هاي آموزنـده  سوم، درس. دهند مورد بررسي قرار مي
  .ه قرار گيردروان آگاه و بالنده جامع تواند مورد استفاده پيش دارد كه مي

. خواهد باشد بگذار هرچه مي" :سورژ چنين نوشت.آ.به اف ۱۸۸۳مارس ۱۴انگلس در       
  ." تر شده است، با استعدادترين سري كه در اختيار داشت انسانيت به حد يك سر كوچك

. توانستم انجام دهـم  چه را ماركس به انجام رسانيد من نمي آن" :ماركس از نظر انگلس      
مـاركس يـك نابغـه    . ي ما بود تر از بقيه نگر تر، و ژرف تر، تيزبين س، برتر، دورانديشمارك
چنـان كـه امـروز هسـت      بدون او ايـن تئـوري آن  . ما حداكثر افراد با استعدادي بوديم. بود
  .۱۳۸۰پرويز بابايي:"لودويك فوئرباخ و ايدئولوژي آلماني"فريدريك؛ .انگلس." بود نمي
و آثـار کـارل مـارکس و فردريــک     گـي  زنـده مـدخلي بـر   "کتـاب  وی بارنويسـی از ر       

و از انتشـارات  ) ۶/٨/١٣۵٧به تاريخ  ١٨٩٧( ، بدون نام مترجم و داراي شماره ثبت"انگلس
  .استصورت گرفته  تندر
   A5قطع : تنظيم
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  ترجممقدمه م
در اوكراين  ۱۸۷۰در سال ) ۱۹۳۸-۱۸۷۰ديويد بوريسوويچ گولدن داچ (ريازانف 
سال  ۵ها قرار گرفت و  گي تحت تاثير ناردونيك هسال ۱۵در سن . به دنيا آمد
گذاران جنبش كارگري روسيه آشنا  با پايه ۱۸۹۱-۱۸۸۹هاي  در سال. زنداني شد

حبس با اعمال شاقه و سپس تبعيد  به چهار سال" شد و به فعاليت پرداخت و مجددا
اولين اثر او . يافت تر بيشفرصت براي مطالعه و تحقيق  ۱۹۰۰در سال . محكوم شد
هاي بعد در  ها نوشته شد ولي در سال در نقد نارودنيك ۱۹۰۱در سال  دو حقيقت

ها انتقاد داشت و متمايل به  مورد نحوه سازماندهي حزب نسبت به بلشويك
نشريه ماركسيستي ( Neue zeitمقاالت خود را براي عصر جديد  ها بود و منشويك
هاي كارگري  در سازماندهي اتحاديه ۱۹۰۵در سال . فرستاد مي) آلمان
پس از دستگيري به آلمان رفت . دستگير شد" پترزبورگ شركت كرد و مجددا سن

ماركس و  گي زندهترين مرجع تحقيق در  و به تحقيقات خود ادامه داد و بزرگ
  .نگلس شدا

اولين كار او در اين زمينه، بررسي آثار مفصل ماركس در مورد مناسبات       
بود كه به صورت ) ۱۸۵۶-۱۸۵۴(انگليس و روسيه خاصه در دوران جنگ كريمه

در همان سال او شروع به . در عصر جديد منتشر شد ۱۹۰۹يك مونوگراف در سال 
آوري و مطالعه  شماري را جمع رك بيالملل اول كرد و مدا تحقيق درباره تاريخ بين

ها در اين زمينه و در زمينه ساير مسائل تاريخ جنبش كمونيستي  نمود و طي سال
ماركس و انگلس آثار فراواني تدوين كرد كه برخي به علت شروع  گي زندهخاصه 

  .ها بعد توسط موسسه ماركس و انگلس منتشر شدند جنگ چاپ نشدند و سال
، ريازانف به روسيه بازگشت و در كار سازماندهي ۱۹۱۷الب فوريه بعد از انق       

پس از انقالب . ها پيوست به بلشويك" رسما ۱۹۱۷شوراها درگير شد و در اوت 



۲ 

اي ديگر آكادمي  به كمك عده ۱۹۱۹اكتبر به تحقيقات خود ادامه داد و در سال 
اي  بخش ويژه را پايه گذاري كرد و) زمان آكادمي سوسياليست در آن(كمونيست 

 ۱۹۲۰در سال . به منظور تحقيق در تاريخ ماركسيسم در درون آن به وجود آورد
انستيتوي ماركس و انگلس توسط حزب كمونيست تاسيس شد و ريازانف مدير 

خود را وقف بررسي تاريخ تكامل  گي زندهاز اين پس ريازانف تمام . آن شد
  .جنبش سوسياليستي كرد

. آوري كليات ماركس و انگلس بود هاي او جمع ترين فعاليت يكي از برجسته       
هاي نايابي در دسترس نبودند و  بسياري از آثار ماركس و انگلس بجز در نسخه

. تعداد زيادي چاپ نشده، در گوشه و كنار جهان نزد افراد مختلف پراكنده بودند
كه آوري اين آثار، به خصوص مكاتبات ماركس و انگلس  پيداكردن و جمع

العاده پراكنده بود، چندين سال كار و كوشش او و عده ديگري را به خود  فوق
هاي  ها و كارشكني رغم دشواري اين آثار باالخره به تدريج علي. وقف كرد

بدين ترتيب تا . آوري شدند دمكرات آلمان جمع حزب سوسيال" مخالفين خصوصا
هزار  ۴۵۰اي با تعداد  ههزار جزوه و كتابخان ۳۲هزار فتوكپي،  ۵۵حدود  ۱۹۳۰

  .آوري شد كتاب جمع
به زير  ۱۹۳۱وهشت جلدي ماركس و انگلس باالخره در سال  كليات بيست       

هايي مانند ايدئولوژي آلماني،  كتاب) اتمام يافت ۱۹۵۱در سال ( چاپ رفت
، و ديالكتيك طبيعت براي اولين بار توسط ۱۸۴۴هاي اقتصادي و فلسفي  يادداشت
عالوه بر تنظيم و تدوين آثار ماركس و انگلس، در اين . چاپ شدندريازانف 

ها تاريخ  ترين آن دوران ريازانف آثار ديگري از خود به جا گذاشت كه مهم
ريازانف كه به عنوان  .است )۱۹۲۸و ۱۹۲۳هاي  در سال(ماركسيسم در دو جلد

ها مورد تعدي پرثمرش نه تن گي زندهشناخته شده بود، در سراسر " آتشفشان انرژي"



۳ 

ش  هاي تاريخي ، بعدها به علت اعتقادات خود كه برمبناي بررسيكه بلدشمنان بود 
بود و گاه با مواضع حزب در لحظه معيني اختالف داشت دچار مشكالت فراوان 

هنگامي ثمره يك عمر تالش او، كليات ماركس و  ۱۹۳۱جا كه در سال  شد تا آن
حزب اخراج و زنداني شده و سپس به رفت خود از  انگلس، به زير چاپ مي

ت او پس از مدتي، با وساط. عيد گشتدار به ساراتوف تب صورت يك كتاب
پترزبورگ بازگشت و به تتبعات و تحقيقات خود ادامه داد، ولي  كيروف به سن

 ۱۸۳۸مجبور به بازگشت به تبعيد شد و در سال  ۱۹۳۵پس از قتل كيروف در سال 
  .درگذشت

هاي اول تاسيس  ضر حاصل يك سلسله خطابه است كه او در سالمجلد حا       
 گي گونه چهدر اين اثر نه تنها . ايراد نمود) سوسياليست( آكادمي كمونيست

تا . شود شرايط اجتماعي اين دوران تشريح مي كه بلانكشاف ماركس و انگلس، 
نتس مهرينگ ها ايراد شدند تنها يك بيوگرافي معتبر توسط فرا زماني كه اين خطابه

. در مورد ماركس نوشته شده بود كه به علت كمبود تحقيق نقائص فراوان داشت
ماركس و انگلس افكند و  گي زندهي بر تر بيشنتايج تحقيقات مفصل بعدي پرتو 

ها را تدوين كرده و اشتباهات مهرينگ را  اين كار به عهده ريازانف افتاد كه آن
  .تصحيح نمايد

به تاريخ جنبش سوسياليستي، شناخت جامع او از  تسلط ريازانف       
هاي سياسي و  هاي ايدئولوژيك، درگيري همه جانبه او در فعاليت پروپلماتيك

سازماندهي طبقه كارگر، اثر حاضر را از لحاظ امانت علمي، دقت و داشتن ديد 
ه اي كوتاه از حوادثي است ك اين اثر تاريخچه. همه جانبه منحصر به فرد كرده است

جا تدوين و تكامل  هاي جنبش كارگري، و از آن در قرن نوزده، نقطه عطف
ها  پيدايش ايده گي گونه چهمطالعه اين اثر، . سوسياليسم علمي، را تشكيل دادند



۴ 

هاي اجتماعي  ها بر جنبش هاي بالفعل و اثر آن ها با جنبش ها، رابطه آن مبارزه انديشه
انداز  آورد و با شناساندن گذشته بعد چشم يدوران بعد را از پرده ابهام بيرون م

  .بخشد آينده را فزوني مي
" ۱موسسه انتشاراتي مانتلي رويو"برگردان فارسي از ترجمه انگليسي از انتشارات       

موسسه انتشاراتي "هايي از آن با ترجمه فرانسوي  انجام گرفته است و قسمت
هاي  ها و ترجمه مشابه ساير نوشتههاي فارسي  معادل. مقابله شده است" آنتروپوز

اند و برخي از  هايي كه با عدد مشخص شده پاورقي. است" انتشارات رهايي كار"
اند از  هايي كه با حرف مشخص شده توضيحات از مترجم فارسي، و پاورقي

  .  باشند نويسنده مي
  
  

  ۱۳۵۷تابستان 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 – KARL MARX AND FRIEDRICH ENGELS, AN INTRODUCTION TO THEIR LIVES AND WORK, 

MONTHLY REVIEW PRESS 1973. 
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  فصل يكم
  

  .انقالب صنعتي در انگلستان
  .ر فرانسه و تاثير آن بر آلمانانقالب كبي

  
كارل ماركس و فردريك انگلـس دو فـرد هسـتند كـه بـر افكـار انسـاني تـاثير               

در زمينـه محـو    تـر  بيشدر مقايسه با ماركس، شخصيت انگلس . اند فراواني گذارده
يـافتن فـردي در طـول    . ها خـواهيم پرداخـت   به روابط مشترك آن" ما بعدا. شود مي

اش، به اندازه  هاي خود و دستاوردهاي علمي زدهم كه از طريق فعاليتتاريخ قرن نو
هاي متـوالي در كشـورهاي بسـياري باشـد      ماركس تعيين كننده افكار و اعمال نسل

با اين حـال هنـوز زنـده    . گذرد بيش از چهل سال از مرگ ماركس مي. ميسر نيست
رها، كشورهايي كه ترين كشو افكار وي همچنان بر انكشاف فكري دورافتاده. است

گـذارد و بـه آن    ش نشنيده بودنـد، تـاثير مـي   گي زندههرگز نام ماركس را در دوران 
  .دهد جهت مي

ما كوشش خـواهيم كـرد شـرايط و محيطـي را كـه مـاركس و انگلـس در آن              
هـركس مولـود محـيط اجتمـاعي معينـي      . بزرگ شده و تكامل يافتند درك نمـاييم 

. آفرينـد  دستاوردهاي گذشته است كه چيز جديـدي را مـي   اي برپايه هر نابغه. است
اهميـت يـك نابغـه تعيـين     " كه واقعـا  به عالوه براي اين. زند نابغه از خالء جوانه نمي

شود بايد دستاوردهاي گذشته، درجه تكامل فكري جامعه و اشـكال اجتمـاعي كـه    
ه كـرده اسـت،   اين نابغه در آن به وجود آمده و از نظر جسمي و رواني از آن تغذيـ 

و اين خود  -كه ماركس را بفهميم و بدين ترتيب براي اين. مورد بررسي قرار گيرد
ابتدا بايد بـه مطالعـه زمينـه تـاريخي      -به كار گرفتن عملي شيوه خود ماركس است
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در پـنجم مـاه مـه    ) karl marx(کـارل مـارکس   .دوران او و تاثير آن بر او اقـدام نمـاييم  
؛ هاي سرزمين آلمـان بـه دنيـا آمـد     پروس يکي از اميرنشين )Trier(در شهر ترير ۱۸۱۸

اين نكته . از همان ناحيه متولد شد )Barmen(در شهر بارمن ۱۸۲۰نوامير  ۲۸انگلس در 
زمـان بـا هـم     هـم " حائز اهميت است كه هر دو در آلمان، و در ناحيه راين و تقريبـا 

مـاركس و انگلـس هـر دو     گيري بلـوغ،  در دوران تاثير پذيري و شكل. تولد يافتند
هـاي   سـال . كننده اوايل دهه چهارم قرن نوزده قـرار داشـتند   تحت تاثير وقايع منقلب

انقـالب ژوئيـه در فرانسـه بـه      ۱۸۳۰هاي انقالبي بودند؛ در سـال   سال ۱۸۳۱و  ۱۸۳۰
وقوع پيوست، و سراسر اروپا را از شرق تا غرب فراگرفت؛ دامنه آن حتا بـه روسـيه   

  .لهستان را به وجود آورد ۱۸۳۱رسيد، و قيام 
تـر   گيـري خيـزش انقالبـي بـزرگ     اوج" اما انقالب ژوئيه به خودي خـود صـرفا        

ديگري بود كه آگاهي از نتايج آن بـراي درك شـرايط تـاريخي رشـد مـاركس و      
كه مـاركس   ثلثي كه قبل از اين" تاريخ قرن نوزده، خصوصا. انگلس ضروري است

گاهي اجتماعي گردند سپري شده بـود، بـا دو امـر اساسـي     هايي با آ و انگلس جوان
انقـالب  . انقالب صـنعتي در انگلسـتان، و انقـالب كبيـر در فرانسـه     : شد مشخص مي

آغـاز شـد و در طـول دورانـي طـوالني       ۱۷۶۰در سـال  " صنعتي در انگلستان تقريبـا 
كـه در اواخـر قـرن هجـده بـه اوج خـود        انقالب صنعتي پس از اين. گسترش يافت

بـه انگلـس تعلـق    " انقالب صـنعتي "واژه . ۱خاتمه يافت ۱۸۳۰در سال " سيد، تقريبار

                                                 
) ۱۷۸۹" (انقالب"چه كه به عنوان  در رابطه با آن ۱۸۲۰هاي  حداقل از سال" انقالب صنعتي -  ۱

و  ۱۸۴۴هاي  فردريك انگلس كه در سال. رانسه مورد استفاده بوده استشد، در ف شناخته مي
در ادبيات فرانسه با آن برخورد كرده و براي اولين بار در " اين عبارت را به كار برد احتماال ۱۸۴۵

كه آرنولد  ۱۸۸۴كه اين عبارت تا قبل از سال  نكته جالب اين. زبان آلماني به كار گرفته است
اقتصاددان آن را به كار برد در زبان انگليسي مورد توجه قرار نگرفته ) A.Toynbee(توينبي



۷ 

در نيمه " شود كه طي آن انگلستان، تقريبا اين واژه به دوران گذاري اطالق مي: دارد
جـا طبقـه    در آن زمان در آن. داري مبدل گشت دوم قرن هجده، به كشوري سرمايه

گونـه   اي از مـردم كـه صـاحب هـيچ     قـه كارگر، پرولتاريا، وجـود داشـت؛ يعنـي طب   
گونــه ابـزار توليـدي نيســتند و لهـذا بـراي تحصــيل وسـايل معيشــت،       تملكـي، هـيچ  

مجبورند خود را به صورت كاال، به صورت نيروي كار انساني، بـه معـرض فـروش    
داري انگلستان بـا نظـام    با اين همه در اواسط قرن هجده شيوه توليد سرمايه. گذارند
كـاري كهـن نبـود كـه در آن هـر       اين توليـد صـنعت  . شد ص ميكاري مشخ صنعت

موسسه كوچك داراي يك استاد، دو يا سه شاگرد روزمزد و چند شـاگرد نوآمـوز   
داري از صحنه  هاي توليد سرمايه كاري سنتي به تدريج توسط شيوه اين صنعت. باشد

تان بـه  داري در انگلسـ  در حدود نيمه دوم قـرن هجـده توليـد سـرمايه    . شد خارج مي
صفت مشخصه ايـن مرحلـه مانوفـاكتور عبـارت     . مرحله مانوفاكتور تكامل يافته بود

داران و بزرگي  رغم استثمار كارگران توسط سرمايه اي صنعتي كه، علي بود از شيوه
ايـن شـيوه   . كاري خارج نشده بود ها، از محدوده توليد صنعت قابل مالحظه كارگاه

ــك و ســازم  ــديمي   صــنعتي از نقطــه نظــر تكني ــا شــيوه ق ــد لحــاظ ب ان كــار، از چن
گر را در ساختمان  داران بين صد تا سيصد صنعت سرمايه. كاري متفاوت بود صنعت

پنج يا شش نفر در اتاق كوچكي به كـار  " كردند، در حالي كه قبال بزرگي جمع مي
نظر از رشته صنعتي، به زودي درجـه   به علت تعدد كارگران، صرف. اشتغال داشتند

ــااليي ــا تمــام عواقــب  ب ــه وجــود آمــد  از تقســيم كــار ب ــان نهــادي . ش ب در آن زم
هاي اتوماتيك، وجود داشت، اما نهـادي   داري، بدون ماشين، بدون مكانيسم سرمايه

توليـد بـه تعـدادي عمليـات     ) تكنيك(ي ي خود نحوه كه در آن تقسيم كار و تجزيه

                                                                                                                 
ترجمه .(برد آشنا بود توينبي با سرمايه ماركس كه عبارت را در زبان آلماني به كار مي. است

 .)انجام شد ۱۸۸۶انگليسي سرمايه در سال 
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وسط قرن هجده بود  ترتيب درست در بدين. قسمي، راهي طوالني را طي كرده بود
  .كه مرحله مانوفاكتور به اوج خود رسيد

هـاي   ، خـود پايـه  ۶۰هـاي   از سـال " تنها از نيمه دوم قـرن هجـده بـه بعـد، تقريبـا           
. به جاي ابزار قديمي، ماشين به كار گرفتـه شـد  . تكنيكي توليد آغاز به تغيير كردند

آغاز  گي بافندهيعني در صنايع ترين رشته صنعتي در انگلستان  اختراع ماشين در مهم
و  گـي  بافنـده هـاي   يك سلسله اختراع، يكي پس از ديگري، تكنيك حرفه. گرديد
مـا از ذكـر كليـه اختراعـات خـودداري      . را به طور اساسي تغييـر دادنـد   گي ريسنده
قـرن  ( ۸۰هـاي   در سـال " نماييم كه تقريبـا  كنيم، و تنها به ذكر اين نكته بسنده مي مي

ماشـينِ   ۱۷۸۵در سـال  . هـر دو اختـراع شـدند    گـي  بافندهو  گي يسندهرچرخ )هجده
اين اختراع ايـن امكـان را بـه وجـود آورد كـه      . ي وات اختراع شد يافته بخارِ تكامل

ها براي كسـب نيـروي آب،    مانوفاكتورها به جاي محدود ماندن به سواحل رودخانه
سبي را براي تمركز و تـراكم  اين امر به نوبه خود شرايط منا. به شهرها منتقل گردند
هاي زيادي  هايي در رشته پس از اختراع ماشين بخار، كوشش. توليد به وجود آورد

 رفت پيشاما . از صنعت به عمل آمد تا از بخار به عنوان نيروي محركه استفاده شود
 ۱۸۳۰و  ۱۷۶۰دوران بـين  . ها ادعـا شـده، سـريع نبـود     به ميزاني كه گاهي در كتاب

  .الب صنعتي كبير ناميده شده استدوران انق
وقفه اختراعات  ساله به طور بي ۷۰كشوري را در نظر بگيريد كه در يك دوران       

متراكم گشته، و پروسـه ممتـد    تر بيشجديد در آن به كار گرفته شده، توليد هرچه 
هـاي   كاري و نابودي كارگاه سلب مالكيت، ويراني و نابودي توليد كوچك صنعت

بـه  . اي در آن جريان داشته است رحمانه به طور بي گي ريسندهو  گي فندهباكوچك 
ترتيـب بـه جـاي     بدين. گران، جمعيت روزافزون پرولترها به وجود آمد جاي صنعت

آغاز به رشد كرده بود و هنوز در نيمه  ۱۷و  ۱۶طبقه قديمي كارگران، كه در قرون 
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داد، در  ان را تشـكيل مـي  اول قرن هجده قسمت قابـل اغماضـي از جمعيـت انگلسـت    
اي از كارگران به وجـود آمـد كـه بخـش      اواخر قرن هجده و اوايل قرن نوزده طبقه

گرفت، و كليه مناسبات اجتماعي زمان خود  اي از جمعيت را در بر مي قابل مالحظه
بـا ايـن انقـالب     راه هـم . گذاشـت  نمود و بر روي آن تاثير مشـخص مـي   را تعيين مي

بـه دنبـال ايـن    . د طبقه كارگر تراكم خاصي به وجـود آمـد  صنعتي، در صفوف خو
 گـان  ريسـنده و  گـان  بافنـده كن سازي  تغيير اساسي در مناسبات اقتصادي، اين ريشه

تفـاوت  " شان، شرايطي پديـدار گشـت كـه اجبـارا     معمولي گي زندهقديمي از شيوه 
مـه چيـز   ديـروز ه . كرد دردناك ميان ديروز و امروز را در فكر كارگران مجسم مي

كـاران وجـود    خوب بود، ديروز مناسبات موروثي محكمي بين كارگران و صاحب
هـا هـزار    كاران با قصاوت قلـب ده  چيز تغيير كرده بود و صاحب اكنون همه. داشت

كارگران در پاسخ به اين تغييـر اساسـي   . كردند نفر از كارگران را از كار اخراج مي
آنان شوريدند تا از شر اين شرايط . دندشان، واكنش سختي نشان دا شرايط وجودي

بايسـت   ها در ابتدا مـي  واضح است كه تنفر و خشم سوزان آن. جديد خالص شوند
متوجه سمبل آشكار اين انقـالب جديـد و نيرومنـد، يعنـي ماشـين، كـه بـراي آنـان         

جاي تعجـب نيسـت كـه در    . هاي نظام جديد بود، گردد تجسم تمام بدبختي و بدي
هاي تكنيكـي   هاي كارگري عليه ماشين و شيوه ده يك سلسله شورشآغاز قرن نوز

در انگلسـتان ابعـاد    ۱۸۱۵هـا در سـال    ايـن شـورش  . توليدي جديد به وقوع پيوسـت 
در " تقريبـا .) تكامل يافـت  ۱۸۱۳باالخره در سال  گي بافندهچرخ .(وحشتناكي يافتند

از يـك نيـروي    زمان جنبش به تمام مراكز صنعتي گسـترش يافـت، و بـه زودي     آن
ابتدايي به مقاومتي سازمان يافته با شعارهاي مناسب و رهبران كار آمد مبدل " كامال
 )Luddites(اين جنبشِ عليه ورود ماشـين، در تـاريخ بـه عنـوان جنـبش لوديـت      . گشت

  .شناخته شده است
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بنا بر يك روايت اين نام از نام يك كارگر گرفته شـده بـود؛ برحسـب روايتـي           
كه كـارگران   )Lud(اي به نام لود ، اين نام مربوط است به نام يك ژنرال اسطورهديگر

  .كردند هاشان استفاده مي از نامش براي امضاي بيانيه
ها روا  ترين سركوب را عليه لوديت رحمانه طبقات حاكمه، اليگارشي مسلط، بي      

دمه زدن به يك در مقابل منهدم نمودن يك ماشين و يا براي كوشش به ص. داشتند
  .بسياري كارگران روانه ميدان اعدام شدند. ماشين، مجازات اعدام تعيين شده بود

تـري   به درجه باالتري از تكامل اين جنبش كارگران و به تبليـغ انقالبـي مكفـي         
يافتند كه اشكال با ماشـين نبـود،    بايست به اين امر آگاهي مي كارگران مي. نياز بود
در آن زمان جنبشي كه . شد ي بود كه ماشين در آن به كار گرفته ميبا شرايط كه بل
اي انقالبي با آگاهي طبقـاتي كـه بتوانـد از عهـده      ش تبديل كارگران به توده هدف

مســائل مشــخص اجتمــاعي و سياســي برآيــد، تــازه عالئــم نيرومنــد حيــاتش را در  
اين نكته اشاره كرد بدون وارد شدن در جزئيات بايد به . ساخت انگلستان نمايان مي

بـراي درك اهميـت   . در آخـر قـرن هجـده بـود     ۱۸۱۵-۱۸۱۷كه آغاز اين جنـبش  
بايد به فرانسه رجوع كنيم؛ زيرا بدون داشتن درك كامل از نفوذ انقـالب   مطلب مي

انقـالب فرانسـه   . فرانسه، فهم آغاز جنبش كارگري در انگلستان دشوار خواهد بـود 
نيـرويش   ۱۷۹۴به اوج خود رسيد؛ از سـال   ۱۷۹۳ آغاز شد و در سال ۱۷۸۹در سال 

اين امر به فاصله چند سال ديكتـاتوري نظـامي نـاپلئون را بـه     . رو به فرسايش گذارد
وي پـس از  . ناپلئون كودتايش را با موفقيـت انجـام داد   ۱۷۹۹در سال . وجود آورد

بـر   ۱۸۱۵اين كه براي پنج سال كنسول بود، خود را امپراتور اعالم داشت و تا سـال  
  .فرانسه حكومت كرد

تا آخر قرن هجده فرانسه كشوري بود كـه تحـت حكمرانـي سـلطاني خودكـام            
لكـن قـدرت در واقـع در دسـت     . شباهت به روسـيه تـزاري نبـود    قرار داشت كه بي
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اشراف و روحانيون بود و اينان در برابر اين يا آن نوع دريافت پول، بخشي از نفـوذ  
تحـت تـاثير جنـبش    . فروختنـد  تجاري در حـال رشـد مـي    مالي خود را به بورژوازي

كوچــك، دهقانــان،  گــان كننــدهتوليد -هــاي مــردم نيرومنــد انقالبــي در ميــان تــوده
پادشاه فرانسه  -كاسبكاران كوچك و متوسطي كه از هيچ امتيازي برخوردار نبودند

در مبـارزه  . وي به اصطالح شوراي دولتي را فراخواند. مجبور به دادن امتيازاتي شد
قـدرت بـه دسـت     -فقـراي شـهر و طبقـات ممتـاز     -بين دو گروه اجتمـاعي متمـايز  

بـه   ۱۷۹۲ايـن واقعـه در ده اوت   . بورژوازي انقالبي و كارگران پـاريس افتـاد   خرده
هـــا بـــه رهبـــري  ايـــن تســـلط بـــه صـــورت حكومـــت ژاكـــوبن. وقـــوع پيوســـت

 -افـزاييم  ها بي را نيز به آن )Danton(توان دانتون و مي -)Marat(و مارا)Robespierre(روبسپير
پـاريس انقالبـي   . گر بـود  به مدت دو سال فرانسه در دست مردم عصيان. متجلي شد

هاي  ها، به عنوان نماينده خرده بورژوازي، خواسته ژاكوبن. در پيشاپيش قرار داشت
رهبـران، مـارا، روبسـپير و    . نمودنـد  را مطـرح مـي   طبقه خويش تا عواقب منطقي آن

بورژواهاي دمكراتي بودند كه خواستار حل مسـائلي بودنـد كـه تمـام      نتون، خردهدا
هـاي نظـام    سـازي فرانسـه از كليـه باقيمانـده     يعني پـاك : بورژوازي با آن مواجه بود

فئودالي؛ به وجود آوردن شرايط سياسي آزادي كـه تحـت آن مالكيـت خصوصـي     
ي كـه از اسـتثمار صـادقانه    دست نخورده باقي بماند؛ و عدم تعدي به درآمد معقـول 

در اين كوشش براي ايجاد شـرايط سياسـي   . شود ديگران عايد مالكين كوچك مي
جديد و مبارزه عليه فئوداليسم، در اين درگيري با اريستوكراسي و با اروپاي شـرقي  

نقـش   -روبسـپير و مـارا   -هـا  داد، ژاكـوبن  متحدي كه فرانسه را مورد حمله قرار مي
بايسـت بـه تبليـغ     ها در نبردشان عليـه تمـام اروپـا مـي     آن. ا ايفا نمودندرهبران انقالبي ر
براي اين كه نيروي مردم، نيروي توده، را عليه نيروي اربابـان  . شدند انقالبي متوسل مي

را مطـرح  " هـا  ها و صلح بـراي كلبـه   جنگ براي كاخ"فئودال و شاهان قرار دهند شعار 
  .را نوشتند" ي، برابري، برادريآزاد"هاشان شعار  و بر پرچم. ساختند
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در . مـنعكس گشـت   )Rhine(هاي انقالب فرانسه در ايالت راين اين اولين پيروزي      
ها به عنوان داوطلـب بـه    بسياري از آلماني. هاي ژاكوبن تشكيل شد جا نيز انجمن آن

هاي انقالبي شـركت   برخي از آنان در پاريس در تمام انجمن. ارتش فرانسه پيوستند
در تمام اين مدت ايالت راين تحت تاثير شديد انقالب فرانسه قرار داشـت،  . جستند

و در آغاز قرن نوزده نسل جديد هنوز تحت تـاثير نيرومنـد سـنن قهرمانانـه انقـالب      
حتا ناپلئون كه يك غاصب بود، و درست به اين خاطر كه غاصـب و  . كرد رشد مي

پاي سلطنتي و فئودالي كهن، مجبـور  ش عليه ارو دشمن نظام فئودالي بود، در جنگ
وي كار نظامي خود را در ارتش . هاي اساسي انقالب فرانسه بود به اتكاء به پيروزي
هـاي منـدرس و    هـاي وسـيع سـربازان فرانسـوي بـا لبـاس       تـوده . انقالبي آغـاز كـرد  

. تجهيــزات نــاچيز، بــا ارتــش نيرومنــدتر پــروس جنگيدنــد و آن را شكســت دادنــد 
ها پيروز شدند زيرا قبل از شليك  آن. ه علت اشتياق و تعدادشان بودها ب پيروزي آن

ي  پرداختند و بدين ترتيب باعث تضـعيف روحيـه و تجزيـه    گلوله به پخش بيانيه مي
. هايش از تبليغ انقالبي نيز خودداري نكـرد  ناپلئون در جنگ. شدند ارتش دشمن مي
مـا او تـا آخـرين روزهـاي     اي عالي اسـت، ا  دانست كه توپ وسيله وي به خوبي مي

گونـه مـوثر سـبب     سالحي را كـه ايـن   -.حياتش سالح تبليغ انقالبي را ناچيز نشمرد
تاثير انقالب فرانسه به نواحي دورتـر شـرق   .      ۱گردد هاي مخالف مي تجزيه ارتش

به دنبال خبر شكست . رسيد )St.petersburg(پترزبورگ  نيز گسترش يافت؛ و حتا به سن
  .را در آغوش گرفتند و بوسيدند ديگر يكجا نيز مردم  در آن باستيل حتا

                                                 
" قالبي را ناچيز نشمردتا آخرين روزهاي حيات هرگز سالح تبليغ ان"اين گفته كه ناپلئون  - ١
شكست ناپذيري ارتش ) "E.tarle(تارله.به گفته مورخ روسي ا. تواند مورد جدل قرار گيرد مي

 ۶۰صفحه ." داد ترك كرد گاه نابود شد كه وي رسالت مترقي تاريخي را كه انجام مي ناپلئون آن
Napokeon in russia,New york,1942 
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هوشـمندانه  " در اين زمان در روسيه گروه كـوچكي از افـراد بودنـد كـه كـامال           
دادند؛ شخصـيت بـارز در ميـان     العمل نشان مي نسبت به وقايع انقالب فرانسه عكس

ام كشـورهاي اروپـايي   وبـيش در تمـ   اين تاثير كم. ۲بود )Radishchev(آنان راديشچف 
هـاي ائتالفـي    تمام ارتش" شد؛ حتا در خود انگلستان كه در رأس تقريبا احساس مي

ايـن تـاثير نـه تنهـا توسـط عناصـر خـرده        . جنگيدند قـرار داشـت   كه عليه فرانسه مي
زمـان در نتيجـه    به وسيله جمعيت كثير كارگراني كـه در آن  چنين هم كه بلبورژوا، 

 ۱۷۹۱-۱۷۹۲هـاي   در سـال . شـد  د آمـده بـود، احسـاس مـي    انقالب صنعتي به وجـو 
، اولـين سـازمان انقالبـي كـارگري انگلسـتان،      )corresponding society("انجمن مكاتباتي"

ضرر، تنها به خاطر فرار قوانين انگلسـتان كـه هرگونـه     نامي چنين بي. پديدار گشت
  .انتخاب شده بود كرد هاي شهرهاي مختلف ممنوع مي ارتباط سازماني را بين انجمن

تا آن زمان انگلستان دو . انگلستان از اواخر قرن هجده حكومت مشروطه داشت      
تجربـه   -)۱۶۸۸و ۱۶۴۲(يكي در اواسط و ديگري در اواخر قـرن هفـده   -انقالب را

ها و  اگر چه كلوب. شد ترين كشور در جهان شناخته مي كرده بود، و به عنوان آزاد
براي غلبه . ها اجازه اتحاد با ديگري نداشت اما حتا يكي از آن ها آزاد بودند، انجمن

هايي كه توسط كارگران تشكيل شده بودند شـيوه زيـر بـه     بر اين ممنوعيت، انجمن
  :كار بردند

هـايي   انجمن -هاي مكاتباتي تشكيل دادند آنان در هر كجا كه ميسر بود انجمن      
در راس انجمن لنـدن  . در ارتباط بودند گردي يككه به طور دائم از طريق مكاتبه با 

                                                 
يكي از اشراف روسيه  A.N.Radishchev (۱۸۰۲-۱۷۴۹(الكساندر نيكاليويچ راديشچف -  ٢

سفر از "كتاب  ۱۷۹۰او در سال . بود كه در خارج از كشور با فلسفه فرانسه آشنا شد
را منتشر نمود، و )voyage from St.petersburg to moscow"(پترزبورگ به مسكو سن

بعد از . ستاده شداو به سيبري فر. در آن خواستار الغاي سرواژ و سقوط تزاريسم گرديد
 .گي خود خاتمه داد هجا كه نتوانست كاري انجام دهد به زند بازگشتش، از آن
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وي يـك اسـكاتلندي از ريشـه    . كفاش قـرار داشـت  ) ۱۷۵۲-۱۸۳۲(توماس هاردي 
. آمـد  در حقيقت هماني بود كه از اسـمش برمـي  )) سرسخت((هاردي. فرانسوي بود

وي، بــه عنــوان ســازمانده انجمــنش، تعــداد كثيــري از كــارگران را جلــب كــرد و  
به واسطه تـاثير مضـمحل كننـده انقـالب     . يي را تدارك ديدها اجتماعات و ميتينگ

هـا   صنعتي بر توليد مانوفاكتوري سابق، اكثريـت بزرگـي از كسـاني كـه بـه انجمـن      
نام فرانسـيس پـالس خيـاط    . ها ها و خياط كفاش -كاران بودند پيوستند از صنعت مي

بعـدي جنـبش    نيز بايد در اين رابطه آورده شود، زيرا وي نيز بخشـي بـود از تـاريخ   
كار بودنـد   توان از بسياري از ديگران كه اكثرشان صنعت مي. كارگري در انگلستان

كفـاش، شـاعر، مبلـغ سياسـي و     )۱۷۴۵-۱۸۰۹(ليكن نام توماس هولكرافـت . نام برد
  .ور كه نقش مهمي در اواخر قرن هجده ايفا نمود بايد ذكر گردد سخن

ن جمهـوري اعـالم شـد، ايـن انجمـن      زماني كه فرانسـه بـه عنـوا    ۱۷۹۲در سال       
اي  مكاتباتي از كمك سـفير فرانسـه در لنـدن برخـوردار گشـت و مخفيانـه خطابيـه       

انقالبـي اعـالم گشـته    ) كنوانسـيون (صادر نمود كه در آن پشتيباني انجمن از كنگره
المللـي بـود،    و پشتيباني بـين  گي بستههاي هم اين خطابيه كه يكي از اولين بيانيه. بود
هـاي مـردم انگلسـتان، جـايي كـه       پيامي بـود از تـوده  . عميقي بر كنگره گذارد تاثير

كنگره با يك قطعنامه خـاص بـه   . حكومتش چيزي جز تنفر نسبت به فرانسه نداشت
هــاي مكاتبــاتي كــارگران و  ايــن خطابيــه پاســخ گفــت، و ايــن روابــط بــين انجمــن

هـا را مـورد    ه اين انجمـن اي بود براي اليگارشي انگليس ك هاي فرانسه بهانه ژاكوبن
  .هادري و ديگران به طور مكرر مورد پيگرد قرار گرفتند. پيگرد قرار دهد

اش اليگارشـي انگلــيس را مجبـور ســاخت تـا بــه     تـرس از ازدسـت دادن ســلطه        
هـا و جـوامعي    انجمن. اقدامات جدي عليه جنبش رو به رشد كارگري توسل جويد

آزاد سازماندهي براي بورژواهاي مرفـه بودنـد، و از   " هاي كامال زمان شيوه كه تا آن
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 ۱۸۰۰ممانعـت كـرد، در سـال    " شـد قانونـا   كـاران نمـي   ها توسط صـنعت  تشكيل آن
در ارتباط بودنـد   ديگر يكهاي گوناگون كارگران كه با  انجمن. ممنوع شده بودند

كليـه  " قـانوني مشخصـا   ۱۷۹۹در سـال  . گرفتنـد  به طور خاص تحت پيگرد قرار مـي 
طبقه كارگر  ۱۸۲۴تا  ۱۷۹۹از . كرد هاي كارگري را در انگلستان ممنوع مي ازمانس

  .آزاد محروم بودند )Association(انگلستان به طور كامل از حق تجمع و اجتماع
ش انهـدام ماشـين بـود،     ها كه تنها هدف جنبش لوديت. بازگرديم ۱۸۱۵به سال       

شـان در   هاي انقالبـي جديـد عـزم    يزه سازمانانگ. تري را به دنبال داشت مبارزه آگاه
. كننـد  گـي  زنـده اي بود كه كارگران مجبـور بودنـد در آن    تغيير آن شرايط سياسي

ها آزادي تجمع، آزادي اجتماع، و آزادي مطبوعات را در بـر   هاي آن اولين خواسته
ــا برخــورد سرســختانه ۱۸۱۷ســال . گرفــت مــي اي آغــاز شــد، كــه اوج آن واقعــه  ب

پيترزفيلــد  قتـل عــام در سـينت  . بـود  ۱۸۱۹در ســال " قتـل عــام منچسـتر  "ده رسـواكنن 
)ST.peter,s Field(      به وقوع پيوسـت، و كـارگران انگليسـي آن را جنـگ پترلـو)Battle of 

peterloo( نيروهاي عظيم سواره عليـه كـارگران بـه ميـدان آورده شـدند و      . نام نهادند
بــه عــالوه، اقــدامات جديــد . يافــتدرگيــري بــا قتــل چنــد ده نفــر از مــردم پايــان  

عليـه كـارگران    Gag laws)قـوانين خفقـان  "(قـانون  شـش "كننده، به اصـطالح   سركوب
در سـال  . هاي انقالبي شـدت يافـت   در نتيجه اين پيگردها، كوشش. صورت گرفت

كـه رفقـاي    –) ۱۷۷۱-۱۸۵۴(پالس  فرانسيس يكار همكارگران انگليسي، با  ۱۸۲۴
شـده بـود ولـي در عـين      منـد  ثروتدار  ده و يك كارخانهانقالبي خودش را رها كر

توانسـتند   -راديكال مجلس عـوام حفـظ كـرده بـود     گان نمايندهحال روابطش را با 
مشهور را به عنوان امتيازي بـراي جنـبش انقالبـي از    ) ۱۸۲۴-۱۸۲۵" (ائتالفي قوانين"

هـايي   يـه هـا و اتحاد  جنبش براي به وجود آوردن سازمان. تصويب مجلس بگذرانند
كه از طريق آن كارگران بتوانند در برابر ظلـم كارفرمايـان از خـود دفـاع نماينـد و      
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. باالتر، و غيره، براي خود كسب كننـد، امـري قـانوني شـد     مزد دستو  تر بهشرايط 
ايـن واقعـه   . نمايد اين واقعه سرآغاز جنبش تريديونيونيستي انگلستان را مشخص مي

اي شد كه مبارزه بـراي كسـب حـق رأي     اي سياسيه سبب پيدايش انجمن چنين هم
  .عمومي را آغاز نمودند

اي بر ناپلئون وارد آمد  شكست خُرد كننده ۱۸۱۵در اين ميان در فرانسه در سال       
دوران بازگشــت . لــويي هجــده تشــكيل شــده بــود     و ســلطنت خــانواده بــوربن  

پـانزده سـال بـه طـول      "زمان آغـاز شـده بـود، حـدودا      كه در آن )Restoration(سلطنت
لــويي پــس از بـــه دســت آوردن تخــت و تـــاج بــا كمــك دخالـــت       . انجاميــد 
، امتيازاتي به زمينداراني كـه در اثـر انقـالب متضـرر     )الكساندر اول روسيه(خارجي

هـا بازگردانـده شـود و در مالكيـت      توانسـت بـه آن   زمين نمي. شده بودند اعطا كرد
با دريافت غرامتـي برابـر يـك ميليـارد فرانـك      داران  ماند، ولي زمين دهقان باقي مي

قدرت سلطنتي تمـام نيـرويش را در كوششـي بـراي     . گرفتند مورد استمالت قرار مي
متوقف ساختن انكشاف روابط جديد اجتماعي و سياسي به كار برد؛ كوشش كـرد  

ن در اثر اين جدال بـي . به بورژوازي داده بود، ملغي نمايد" كه امتيازاتي را كه اجبارا
كاران، سلسله بوربن مجبور شـد كـه بـا انقـالب جديـدي كـه در        ها و محافظه ليبرال
  .آغاز شد مواجه گردد ۱۸۳۰ژوئيه 

در انگلستان كه در اواخر قرن هجده در قبال انقالب فرانسـه جنـبش كـارگري          
. برانگيخته شده بود، در قبال انقالب ژوئيه فرانسه تغييرات جديـدي بـه وجـود آمـد    

بنابر قوانين انگلستان . تر شدن انتخابات آغاز شد گاني همهي براي مند قدرت جنبش
داران بـزرگ، تعلـق    زمـين " حق شركت در انتخابات به بخش ناچيزي از مردم، عمـدتا 

اي را بـا دو سـه نفـر رأي     هاي انتخاباتي خالي شـده از سـكنه   حوزه" گرفت كه غالبا مي
و با وجود اين به پارلمان نماينده ") ي گنديدهها حوزه("دهنده در قلمرو خويش داشتند

  .فرستادند مي
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 )Tories(هـا  دار، توري احزاب مسلط در حقيقت دو فراكسيون اريستوكراسي زمين      
ها، كه نيـاز بـه    تر ويگ باالخره حزب ليبرال. مجبور به تسليم بودند )Whigs(ها و ويگ

بـه  . كار پيروز شد هاي محافظه ريكرد، بر تو سازش و رفرم انتخاباتي را احساس مي
. ۱بورژوازي صنعتي حق رأي داده شد، ولي كارگران در وضـع سـابق بـاقي ماندنـد    

ــدن  ــارگران لن ــت   ) London workingmen,s association(انجمــن ك ــن خيان ــه اي ــخ ب در پاس
پـالس، عضـو سـابق انجمـن مكاتبـاتي، در ايـن خيانـت شـركت         (بورژوازي ليبـرال 

ايـن انجمـن از   . ، پس از چند كوشش نـاموفق، تاسـيس شـد   ۱۸۳۶، در سال )داشت
) ۱۸۰۰-۱۸۷۷(ترين آنان ويليام لووت  سرشناس. وجود رهبراني توانا برخوردار بود

ــري ــرينگتن و هنـ ــد) ۱۷۹۲-۱۸۴۹(هتـ ــال . بودنـ ــايش   ۱۸۳۷در سـ ــووت و رفقـ لـ
كوشيدند كـه كـارگران    آنان مي. هاي اساسي طبقه كارگر را تدوين كردند خواسته

ها در نظـر داشـتند    چه آن در حزب سياسي مجزا متشكل سازند؛ با وجود اين، آنرا 
حزب مشخص طبقه كارگري نبود كه بر برنامه مخصوص خويش، در برابـر برنامـه   

حزبي بود كه بتواند به اندازه احـزاب ديگـر    كه بل. همه ديگر احزاب، اصرار ورزد
در ايـن  . ي كشور نقش ايفا نمايـد اعمال نفوذ نمايد و به همان ميزان در حيات سياس

هـا هـدف    آن. خواستند حـزب طبقـه كـارگر باشـند     ها مي محيط سياسي بورژوا، آن
مشخصي نداشتند، و هيچ برنامه اقتصادي مشخصي كه عليه مجموعه جامعه بـورژوا  

توان به خاطر آورد كـه در اسـتراليا و    اين مسئله مي تر بهبراي فهم . باشد ارائه ندادند
جديد اين چنين احزاب كارگري كه به دنبال هـيچ تغييـر اساسـي در شـرايط     زالند 

آنان گاهي از اوقـات در ائـتالف نزديـك بـا احـزاب      . اجتماعي نيستند وجود دارند
گيرند تا بتوانند به ميزان معينـي نفـوذ در حكومـت را بـراي كـارگر       بورژوا قرار مي
  .تضمين نمايد

                                                 
 .گويد سخن مي Reform bill (۱۸۳۲(در سطور فوق مولف درباره قانون اصالحاتي - ١
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هاي كـارگران را تـدوين    انش خواستهكار همووت و كه در آن ل )chartist( منشور      
 )chartist movement() منشـوريون ( هـا  كردند سبب شد تا اين جنبش، جنـبش چارتيسـت  

انتخابـات عمـومي، رأي   : ها شش خواسـته را مطـرح نمودنـد    چارتيست. ناميده شود
هايي كـه سـاالنه انتخـاب شـوند، پرداخـت پـول بـه اعضـاي          گيري مخفي، پارلمان

شرط براي انتخاب شدن به عضويت پارلمـان، و   لمان، لغو مالكيت به عنوان پيشپار
  .هاي انتخاباتي برابر نمودن حوزه

سـاله بـود    ۱۷سـاله و انگلـس    ۱۹زماني كه مـاركس   ۱۸۳۷اين جنبش در سال       
  .آغاز گشت، و زماني كه ماركس و انگلس مرداني بالغ بودند به اوج خود رسيد

چـه هـدف    ها را برچيـد، ولـي بـرخالف آن    فرانسه سلطنت بوربن ۱۸۳۰انقالب       
هاي انقالبي وقت بود، يعني به جاي استقرار جمهوري، منجر به استقرار يك  سازمان

سلسله اورلئان قـرار داشـتند،    گان نمايندهحكومت مشروطه سلطنتي كه در رأس آن 
ايـن   )Restoration( نتو سپس در دوران بازگشت سلط ۱۷۸۹در زمان انقالب . گرديد

وار  فيليپ نماينده نمونـه  لويي. خاندان در مخالفت با اقوام بوربن خويش قرار داشت
انداز كردن و احتكار پول بود و  اشتغال عمده اين سلطان فرانسه پس. بورژوازي بود

  .شد داران پاريس مي اين امر سبب خوشنودي قلبي مغازه
عتي، تجـاري و اعتبـاري آزادي عمـل داد؛ و    سلطنت ژوئيـه بـه بـورژوازي صـن          

شـدن ايـن بـورژوازي را تسـهيل و تسـريع نمـود، و حملـه شـديد          مند ثروتپروسه 
خويش را عليه طبقه كـارگر كـه تمـايلي بـه متشـكل شـدن نشـان داده بـود متوجـه          

  .ساخت
و  يــانجو دانــشهــاي انقالبــي بــه طــور عمــده از  در اوايــل دهــه ســي، انجمــن      
ها بسـيار معـدود و پراكنـده     كارگرها در اين سازمان. شدند تشكيل مي نفكرا روشن
در ليـون، مركـز صـنعت ابريشـم، يـك شـورش        ۱۸۳۱با وجود اين در سـال  . بودند
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براي چند روز شهر در دسـت  . كارگري در اعتراض به خيانت بورژوازي درگرفت
ز طريـق كـار   ا"شـعار  . ها هيچ خواسته سياسـي را مطـرح نكردنـد    آن. كارگران بود

كردنـد   بر روي تابلوهايي كـه حمـل مـي   " كنيد، يا در جنگ بميريد گي زندهكردن 
شـان نتـايج معمـولي ايـن      آنان باالخره شكست خوردند و شكسـت . نوشته شده بود
نتـايج  . در ليون تكرار شد ۱۸۳۴شورش در سال . ها را به دنبال داشت چنين شكست

انقالب ژوئيه بـه طـور عمـده عناصـر     . تر بود تآن حتا از نتايج انقالب ژوئيه پراهمي
هـاي ليـون    بورژوازي به اصطالح دمكرات را برانگيخت، در حالي كه شورش خرده

اگـر   -براي اولين بار اهميت عنصر كار را كه پرچم شورش عليه تمام بورژوازي را
 برافراشته بود، و مسائل طبقـه كـارگر را بـه پـيش     -چه تا آن زمان تنها در يك شهر
بيـان  " اصولي كه توسط پرولتارياي ليون صريحا. كشيده بود، به نمايش گذارده بود

هايي بودند كـه   خواسته كه بلشده بودند هنوز متوجه اساس نظام بورژوازي نبودند، 
  .شدند داران عليه استثمار مطرح مي عليه سرمايه

در انگلسـتان  بدين ترتيب با نزديك شدن نيمه دهه سـي، هـم در فرانسـه و هـم           
هـايي   در انگلستان كوشش. پا به عرصه وجود نهاد -پرولتاريا-طبقه انقالبي جديدي

در فرانسه نيز، به دنبال شورش . گرفت براي متشكل نمودن اين پرولتاريا صورت مي
ترين  برجسته. هاي انقالبي نمود ليون، پرولتاريا براي اولين بار سعي در ايجاد سازمان

تـرين انقالبيـون    ، يكـي از بـزرگ  )۱۸۰۵-۱۸۸۱(بالنكي ش اگوستنماينده اين جنب
هـاي   تاثير شورش وي در انقالب ژوئيه شركت جسته بود و سپس، تحت. فرانسه بود

تـرين عنصـر در فرانسـه بودنــد، او و     ليـون كـه نشـان داده بودنـد كــارگران انقالبـي     
عناصر . نمودند هاي انقالبي در بين كارگران پاريس رفقايش آغاز به تشكيل انجمن

در نتيجه اين . هاي ديگر نظير آلماني، بلژيكي، سويسي و غيره نيز جلب شدند مليت
فعاليت انقالبي، بالنكي و رفقـايش بـه كوششـي جسـورانه بـراي برپـا كـردن يـك         
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شـان كسـب قـدرت سياسـي و اجـراي اقـداماتي در        هـدف . شورش مبادرت كردند
. به شكست انجاميـد ) ۱۸۳۹مه (پاريس اين شورش در. جهت منافع طبقه كارگر بود

هايي كه در اين اغتشاشـات شـركت جسـته     آلمان. بالنكي به حبس ابد محكوم شد
، كـه  )۱۸۱۲-۱۸۷۰(۱كـارل شـاپر  . بودند نيز عواقب شوم شكست را احساس كردند

. باز هم از او نام خواهيم برد، و رفقايش مجبور شدند چند ماه بعد از فرانسه بگريزند
جا كار خود را بـا تشـكيل انجمـن آموزشـي      د را به لندن رساندند و در آنها خو آن

  .ادامه دادند ۱۸۴۰در سال  )Worker,s educational society( كارگران
رسـيده   گـي  سـاله  ۲۰و انگلس به سـن   گي ساله ۲۲در اين زمان ماركس به سن       
ست با زماني كـه ايـن   نقطه اوج در انكشاف جنبش انقالبي پرولتري مقارن ا .۲بودند

  .گذارند دو پا به سنين مردي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .جا اخراج گرديد كارل شاپر ابتدا در فرانسه زنداني شد و سپس از آن - ١
 . ۱۸۲۰نوامبر  ۲۸شد؛ فردريك انگلس  متولد ۱۸۱۸ماركس دوم مه  - ٢
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  فصل دوم
  

  .جنبش انقالبي اوليه در آلمان
  .ايالت راين

  .جواني ماركس و انگلس
  .هاي اوليه انگلس نوشته

  .ماركس به عنوان سردبير نيوراينيش زايتونگ
  

ي ناپلئون به پايـان  ها جنگ. پردازيم مي ۱۸۱۵اكنون به تاريخ آلمان بعد از سال       
 چنـين  هم كه بلها نه تنها انگلستان كه خود روح ائتالف بود،  در اين جنگ. رسيدند

روسيه چنان سهمي به عهده داشـت كـه   . روسيه، آلمان و اتريش نيز شركت داشتند
نقـش اصـلي را در كنگـره كـذايي ويـن      " آمرزيـده "تزار الكساندر اول ملخص بـه  

مسـير  . ايفـا نمـود   -ها تعيـين شـد   وشت بسياري ملتجايي كه سرن -)۱۸۱۵-۱۸۱۴(
نامه ورسـاي در   از هرج و مرجي كه موافقت" وقايع پس از صلح منعقد در وين ابدا

فتوحات ارضـي دوران انقالبـي از   . نبود تر بهآغاز جنگ امپرياليستي به دنبال داشت 
ا بـه چنـگ   انگلستان تمام مستعمرات فرانسـه ر . دست فرانسه بيرون كشيده شده بود

بخش وحدت را پذيرفتـه بـود، بـه طـور      آورده، و آلمان كه در نتيجه جنگ آزادي
  ۱.آلمان در شمال و اتريش در جنوب: قطعي به دو قسمت شد

                                                 
مضمحل شد  ۱۸۰۶سابق كه در سال ) Holy roman empire(امپراتوري مقدس رم - ۱

در قرارداد صلح وين بسياري اياالت . مجتمعي از تعداد زيادي اياالت آلماني زبان بود



۲۲ 

ــال          ــس از س ــاهي پ ــله كوت ــان  ۱۸۱۵در فاص ــي در مي ــن، جنبش و  فكــران روش
. د بـود در آلمان آغاز گشت كه هدف اصلي آن برقراري آلمـان متحـ   يانجو دانش

دشمن بزرگ روسيه بود كه بالفاصله پس از كنگره وين اتحاد مقدس را با پـروس  
الكسـاندر اول و امپراتـور   . هاي انقالبي منعقد نمـوده بـود   و اتريش عليه همه جنبش

متـرنيخ   كـه  بـل در واقع نـه امپراتـور اتـريش،    . شدند اتريش مؤسسين آن شناخته مي
اما اين روسيه بود كه پشتيبان اصلي . تحاد بودطراح اصلي سياست اتريش، مغز اين ا

و  فكـران  روشـن شـد؛ و زمـاني كـه جنـبش ليبـرال       تمايالت ارتجـاعي شـناخته مـي   
هـا بـه    در بـين آلمـان   گـري  روشـن با هدف اعالم شده رشد فرهنگ و  يانجو دانش

عنوان تداركي براي وحـدت آغـاز شـد، تنفـر نسـبت بـه روسـيه، پشـتيبان نيرومنـد          
بـه   ييجـو  دانش ۱۸۱۹در سال . ي و ارتجاع، در اين گروه وجود داشتكار محافظه
بـو را كـه بـه داليلـي مشـكوك بـه        كوتسـه  سند، نويسنده آلماني آگوسـت  نام كارل

وجوشي به  اين عمل تروريستي در روسيه نيز جنب. جاسوس بودن بود به قتل رساند
آل  به عنوان ايـده  هاي آينده وجود آورد و كارل سند توسط بسياري از دسامبريست

اي در دسـت متـرنيخ و حكومـت آلمـان      مورد توجه قرار گرفت، و به صورت بهانه
نشـان   ييجـو  دانـش هـاي   ولـي انجمـن  . آلمان يورش برند فكران روشندرآمد تا به 

در اوايل دهه بيست . تر شدند ها حتا مهاجم باشند؛ آن دادند كه غيرقابل سركوب مي
  .وار روئيدند ها جهش ن اين انجمنهاي انقالبي از ميا سازمان

ايم، جنبشي كه بـه كوشـش بـراي قيـام      ما از جنبش دسامبريست روسيه نام برده      
افزاييم كه ايـن يـك    بايد بي. عقيم ماند ۱۸۲۵مسلحانه انجاميد و در چهارده دسامبر 

هاي انقالبـي   گي آشفتهاين جنبش تحت تاثير . روسي نبود" پديده مجرد و اختصاصا

                                                                                                                 
تريش در ماند، پروس در شمال و ا چه به عنوان اياالت اصلي باقي تر حذف شدند؛ آن كوچك

 .جنوب و گروهي اياالت ديگر چون ساكسوني و باواريا بودند
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اين جنـبش  . لهستان، اتريش، فرانسه و حتا اسپانيا در حال رشد بود فكران روشنبين 
بورن، يـك   ، همزادي در ادبيات داشت كه نماينده اصلي آن لودويگفكران روشن

، و اولـين نويسـنده   ۱۸۱۸-۱۸۳۰يهودي مبلغ سياسي مشهور آلمـاني در طـول دوره   
وي يك . فكار سياسي آلمان داشتوي تاثيري عميق در تكامل ا. سياسي آلمان بود

عالقـه بـود و بـر ايـن      دمكرات سياسي تمام و كمال بود كه به مسائل اجتمـاعي كـم  
  .شود اعتقاد بود كه همه اوضاع با دادن آزادي سياسي به مردم درست مي

در آن سال انقالب ژوئيه فرانسه را تكـان  . ادامه داشت ۱۸۳۰اين جريان تا سال       
طغيـان و خيـزش در منـاطق    . امواجش آلمان را نيـز بـه لـرزه درآورد   داد و انعكاس 

. چندي صورت گرفت، امـا بـا امتيـازاتي چنـد در قـوانين اساسـي خاتمـه داده شـد        
ها نبود به طـور   اي بسيار عميق در توده حكومت، كار اين جنبش را كه داراي ريشه

  .سريع خاتمه بخشيد
كه آن نيز نتيجه مستقيم انقـالب   -۱۸۳۱سال زماني كه طغيان ناموفق لهستان در       

گريختند  باعث شد كه تعداد بسياري از انقالبيون لهستان كه از پيگرد مي -ژوئيه بود
. به آلمان پناهنده شوند، موج ديگري از آژيتاسـيون بـه سراسـر آلمـان كشـيده شـد      

لهستان كـه  تنفر از روسيه و عالقه به  -آلمان فكران روشنبدين ترتيب تمايل ديرينه 
  .باز هم تقويت گشت -آن زمان تحت تسلط روسيه بود

حاصل  رغم بي اي كه ذكر آن رفت، و علي ، به دنبال دو واقعه۱۸۳۱بعد از سال       
جا  باشيم كه در اين هاي انقالبي مي ماندن انقالب ژوئيه، ما شاهد يك سلسله جنبش

وقـايعي كـه از ايـن يـا آن طريـق      ما بر . دهيم ها را به دقت مورد بررسي قرار مي آن
در . ممكن بود انگلس و ماركس جوان را تحت تاثير قرار دهند تكيه خواهيم كـرد 

در پالتينات متمركز  كه بلاين جنبش در آلمان جنوبي نه در ايالت راين  ۱۸۳۲سال 
پالتينات درست مثل ايالت راين براي مدت طـوالني در دسـت فرانسـه بـود، و     . بود



۲۴ 

ايالت راين به پروس، و پالتينات به . به آلمان برگردانده شده بود ۱۸۱۵ تنها در سال
بـه  . واگذار گرديد -كه ارتجاع حاكم در آن دست كمي از پروس نداشت -باواريا

 تـر  بـيش توان فهميد چرا ساكنين ايالت رايـن و پالتينـات كـه بـه آزادي      راحتي مي
هـر  . بـه شـدت مقاومـت كردنـد    فرانسه عادت كرده بودند، در برابر اختنـاق آلمـان   

در سـال  . داد مخالفت بـا حكومـت را افـزايش مـي    " خيزش انقالبي در فرانسه اجبارا
دانـان و   ليبرال، حقوق فكران روشناي در ميان  اين مخالفت ابعاد تهديدكننده ۱۸۳۱
فيفـر   و زيبن )Wirth(دانان ويرت حقوق ۱۸۳۲در سال . پالتينات پيدا كرد گان نويسنده
بسياري سخنوران بر روي سكوي . ل بزرگي را در شهر هامباخ تدارك ديدندفستيوا
آنان لزوم يك آلمان آزاد و واحد . نيز حاضر بود )Borne(برن. ظاهر شدند راني سخن

) ۱۸۰۹-۱۸۸۶(بكـر  فيليپ در بين آنان مرد بسيار جواني به نام يوهان. را اعالم داشتند
هـا   نام او در طول اين روايت. حضور داشت وسه ساله بود بيست" ساز كه تقريبا برس

را متقاعـد سـازد كـه     فكران روشنبكر كوشيد تا  فيليپ يوهان. بارها ذكر خواهد شد
بايد خود را براي يك قيام مسلحانه  مي كه بلنبايد خود را به امر تبليغ محدود نمايد، 

ا بـود، بعـدها   وي كه مردي توانـ . او نمونه يك انقالبي مكتب قديم بود. آماده كنند
از نـوع انقالبـي    تـر  بـيش او . اي نگرديـد  نويسنده شد، لكن هرگز تئوريسين برجسته

  .عملي بود
بكـر بـراي چنـد سـال در آلمـان مانـد و        فيليـپ  بعد از فسـتيوال هامبـاخ، يوهـان         

وي بـه تبليــغ و تــرويج  . هــاي هفتـاد بــود  اشـتغالش شــبيه بـه انقالبيــون روسـي ســال   
ر، و حملـه مسـلحانه بـراي آزادي رفقـاي زنـداني، را تـدارك       پرداخـت، و فـرا   مي
گروهي  ۱۸۳۳در سال . وي از اين طريق به انقالبيون بسياري كمك رسانيد. ديد مي

وي خـود در آن زمـان   (بكر در ارتبـاط نزديـك بـا آن قـرار داشـت      فيليپ كه يوهان
انه فرانكفـورت  يابي به اسلحه، به حمله مسلحانه به سـربازخ  ، براي دست)زنداني بود
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در فرانكفورت منعقد بـود، و كـارگران و    )Diet(در آن زمان مجلس. مبادرت ورزيد
توانستند در  مطمئن بودند كه با ترتيب دادن يك قيام مسلحانه موفق مي يانجو دانش

ها بـه سـرعت از ميـان برداشـته      اما آن. سراسر آلمان شور و شوقي مفرط برپا نمايند
" در اين قيام كارل شاپر بـود كـه قـبال    گان كننده  رين شركتت يكي از شجاع. شدند

بايد به خـاطر  . او توانست با موفقيت فرار كند و به فرانسه بازگردد. نام وي ذكر شد
هـاي متمـادي    داشت كه تمام اين جنبش در مناطقي تمركز يافته بود كه بـراي سـال  

  .تحت تسلط فرانسه قرار داشتند
جا  در اين. را يادآور شويم )Hesse(انقالبي در اميرنشين هس بايد جنبش چنين هم      

كشـيش، مـرد روحـاني، امـا هـواردار سرسـخت آزادي        )Wiedig(رهبري بـا ويـديگ  
اي مخفـي   خانه چاپوي . سياسي و كوشنده متعصب براي آلمان متحد، قرار داشت

. ا جلب نمايدر فكران روشنهاي انقالبي را منتشر نمود و كوشيد تا  داير كرد، نوشته
اي در اين جنبش به عهده گرفت جـورج   كه سهم برجسته فكران روشنيكي از اين 

وي از ايــن نظـر بــا  . ، نويسـنده نمايشــنامه مـرگ دانتــون بـود   )۱۸۱۳-۱۸۳۷(بـوخنر  
اش ضـرورت جلـب پشـتيباني دهقانـان      ويديگ تفاوت داشت كه در تبليـغ سياسـي  

گ نوشته ترويجي مخصوصـي بـراي   خانه ويدي وي در چاپ. شد هس را يادآور مي
ويديگ به زودي دسـتگير  . چاپ و منتشر كرد -اولين تجربه در اين زمينه -دهقانان

وي به سويس فرار كرد و كمي بعد در . شد و بوخنر با فاصله سرمويي جان به دربرد
بايـد  . ويديگ زنداني شـد و تحـت مجـازات بـدي قـرار گرفـت      . جا درگذشت آن

بود، و تحت ايـن   )Wilhelm liebknecht( ۱ليبكنشت عموي ويلهلميادآور شد كه ويديگ 
برخـي از انقالبيـون و منجملـه شـاپر و      .تاثيرات بود كه ليبكنشـت پـروده شـده بـود    

بكر از زندان آزاد شدند، به پاريس رفته و در  فيليپ تئودورشوستر، كه توسط يوهان

                                                 
 .بود) ۱۸۶۹(دمكرات آلمان گذاران حزب سوسيال يكي از بنيان )۱۸۲۶- ۱۹۰۰(ويلهلم ليبكنشت -١
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بـه  . تاسـيس كردنـد   )Society of the exiles(جا سازماني مخفي به نام انجمـن تبعيـديان   آن
كـه در آن زمـان تعـداد زيـادي از      -خاطر حضور شوستر و ديگر كارگران آلمـاني 

سوسياليسـتي بـه   " انجمن كاراكتري مشخصـا  -ها در پاريس اقامت گزيده بودند آن
يك بخش تحت راهنمايي شوستر جامعه . اين امر منجر به انشعاب شد. خود گرفت

را تشكيل داد كه براي سه سال در پاريس به موجوديـت خـود   ) Leage of the just(عدل 
اعضــاء ايــن جامعــه در قيــام بالنكــي شــركت جســتند و در سرنوشــت   . ۱ادامــه داد
شاپر و رفقايش پـس از آزادي  . ها شريك شدند و به زندان افكنده شدند بالنكيست

را  )Worker,s educational society(جا انجمن آموزش كـارگران  ها در آن آن. به لندن رفتند
  .۲تشكيل دادند كه بعدها به سازماني كمونيستي تبديل شد

ديگـر در كنـار بـورن وجـود      گـان  نويسندهزيادي " هاي سي تعداد نسبتا در سال      
هـا   تـرين آن  برجسـته . آلمان را تسـخير نمـوده بودنـد    فكران روشنداشتند كه افكار 

ياسـي بـود و مكاتبـات پاريسـش ماننـد      هنريك هاين شاعر بود كه در ضمن مبلغ س
  .مكاتبات لودويك بورن براي جوانان آلماني داراي ارزش آموزشي بسيار بود

بورن اهل پالتينات و هاين از ايالت راين، جايي كه . بورن و هاين يهودي بودند      
   .ماركس نيز يهودي بود. ماركس و انگلس متولد شده و بزرگ شده بودند، بود

                                                 
هاي  تا سال. ترميم شد" بالنكي، جامعه عدل پاريس برهم خورد، ليكن بعدا ۱۸۳۹بعد از قيام  - ١

هاي  ها، همراه با شعبه اين شعبه ۱۸۴۷در پاريس وجود داشتند؛ در سال  هاي اين جامعه شعبه ۱۸۴۰
 .شهرهاي ديگر، به صورت بخشي از جامعه كمونيستي درآمدند

به يك سازمان كمونيستي ) Arbeiterbildungsverein(انجمن آموزشي كارگران-٢
اين انجمن . كردندهاي سازمان يافته در جامعه عدل در آن فعاليت  نشد، ولي كمونيست" تبديل"

شد و  ناميده مي) communist educational society" (انجمن آموزشي كمونيستي" "غالبا
 .به حيات خود ادامه داد ۱۹۱۶تا سال 
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شـود ميـزان تـاثيري     ناپـذيري مطـرح مـي    هايي كه به طور اجتناب ي از سواليك      
  .است كه شرايط يهودي بودن ماركس بر سرنوشت بعدي وي داشته است

آلمـان، در تـاريخ تفكـر آلمـان،      فكـران  روشـن حقيقت اين است كه در تاريخ       
س، السال، هاين مارك: ها عبارت بودند از اين. چهار يهودي نقشي عظيم ايفا نمودند

هـا   تـرين آن  هـا برجسـته   تـوان ذكـر كـرد، لكـن ايـن      اسامي ديگـري را مـي  . و بورن
هاين يهودي بودند  چنين همبايد گفته شود كه اين واقعيت كه ماركس و . باشند مي

دانشـگاهي   فكـران  روشناگر . ها داشته است نقش مهمي در جهت رشد سياسي آن
كردند، طبيعي بـود   آلمان حاكم بود اعتراض ميسياسي كه بر  -عليه نظام اجتماعي

كردنـد؛ بايـد    احسـاس مـي   تـر  بيشيهودي اين قيد را حتا با شدتي  فكران روشنكه 
برد، بايـد مقـاالتي را كـه     هاي بورن را خواند تا به شدت سانسور در آلمان پي نوشته

ورد جـا حـاكم بـود را مـ     اي كـه بـر همـه    فرهنگي آلمان و جو پليسـي  وي در آن بي
ترين افراد،  يك فرد، حتا كوردل طور چهسرزنش قرار داده بود خواند تا حس كرد 

زمان شرايط  در آن. توانست در برابر آن همه زشتي از اعتراض خودداري نمايد نمي
بورن تمام دوران جواني خود را در ناحيه . تر بود به طور خاص براي يهوديان سخت

يهوديـان در دوران   گـي  زندهي شبيه به شرايط نشين فرانكفورت و در شرايط يهودي
  .تر نبودند اين شرايط براي هاين سهل. تاريك قرون وسطا گذراند

اما اين شرايط متفاوت ايـن  . ماركس در شرايط كم و بيش مختلفي قرار داشت      
اند توجيه  اين تاثير يهودي بودن را نفي كرده" نويسان كال امر را كه برخي بيوگرافي

  .نمايد نمي
دان و مـردي بسـيار عـالم، بـا      حقوق )Heinrich marx(پدر ماركس هنريش ماركس      

 منـدان  عالقـه دانيم كـه وي از   ما درباره پدر ماركس مي. فرهنگ و آزادانديش بود
طـور بـه    فرانسه بود، و به طور كلي ايـن  گري روشنجدي ادبيات قرن هجده دوران 
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پدر مـاركس بـه   . ي ماركس را فرا گرفته بود هرسد كه روحيه فرانسوي خان نظر مي
و نيز ) Locke(هاي فيلسوف انگليسي لوك خواندن عالقه داشت و فرزندش را به نوشته

هـاي   لوك يكـي از ايـدئولوگ  . نمود مند عالقهفرانسوي ديدرو و ولتر  گان نويسنده
هـاي   انگلستان، در فلسفه مخـالف اصـلي ايـده    مند شكوهدومين به اصطالح انقالب 

وي تحقيقي درباره مبدأ شناخت انجام داد و بر اين عقيده بـود  . بود )innate ideas(ذاتي
" انـد؛ شـناخت تمامـا    هاي مـا اسـت؛ عقايـد نتيجـه تجربـه      كه تجربه منبع تمام دانسته

هـاي فرانسـوي همـين     ماترياليسـت . هـاي ذاتـي وجـود ندارنـد     آمپيريك است؛ ايده
ين عقيده بودنـد كـه همـه چيـز بـه نحـوي از انحـاء        آنان برا. موضع را اتخاذ كردند

دهنده ميزاني است  شرح زير نشان. گردد توسط اعضاي حسي در فكر بشر منعكس مي
  .كه ماترياليسم فرانسوي به جوي كه ماركس را احاطه كرده بود سرايت نموده بود

م در ها بود روابطش را با مذهب قطع كرده بود، هنوز هـ  پدر ماركس كه مدت      
، هنگامي كـه پسـرش شـش    ۱۸۲۴وي در سال . ظاهر در قيد آيين يهود قرار داشت
ــذيرفت   ــيحيت را پ ــود، مس ــاله ب ــرانس. س ــگ ف ــوگرافي ) ۱۸۴۶-۱۹۱۹(مهرين در بي

ماركس كوشيد ثابت كند كه انگيزه پدر ماركس از تغيير مذهب اين بود كه بتواند 
ايـن نظـر فقـط تـا     . سب نمايدتر غير يهودي را ك حق وارد شدن به جامعه با فرهنگ

زمـاني كـه    ۱۸۱۵خواست اجتناب از اذيت و آزاري كـه از  . اي درست است اندازه
بايست به نوبـه   شد، نيز مي ناحيه راين به آلمان بازگردانده شد، عليه يهوديان روا مي

  .۱خود موثر بوده باشد
با  گي بستهونه واگ بايد يادآور شويم كه خود ماركس اگر چه از نظر رواني هيچ      

وي . هاي جوانيش عالقه بسياري به مسئله يهود پيدا كرد آيين يهود نداشت، در سال

                                                 
مهرينگ در بيوگرافي ماركس خود اشتياق . منصفانه نيست" اين انتساب به مهرينگ واقعا – ۱

 .شود كر مينيز متذ" پيگردهاي جديد"ماركس را به پرهيز از 
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هـا و   يهوديـان بـا عـرض حـال    . ارتباطاتي را با جامعـه يهوديـان تـروس حفـظ كـرد     
پايان براي رفع اين يا آن نوع ظلم و تعدي حكومت را عـاجز كـرده    هاي بي خواسته
ك مورد اقوام نزديك ماركس و بقيه جامعه يهوديان به وي دانيم كه در ي مي. بودند

به وقـوع   گي ساله ۲۴اين واقعه در سن . شان بنويسد اي براي رجوع كردند تا عريضه
  .پيوست

ها تمام نشانه اين است كه ماركس به طور كامل از تبار سابق خويش نبريد،  اين      
ه بـراي رهـايي يهوديـان نيـز شـركت      بود، و در مبـارز  مند عالقهو به مسئله يهوديان 

اين امر وي را از ترسيم خط مشخصي بين يهوديت فقير، كه با آن احسـاس  . جست
  .يهوديت مالي منع نكرد مند ثروت گان نمايندهقرابتي خاص داشت، و 

، شهر محل تولد ماركس و جايي كه چنـدين تـن از اجـدادش در    )ترير(تروس      
رايـن يكـي از   . بودند در ايالـت رايـن قـرار داشـت     )روحاني يهودي(جا خاخام  آن

اياالت پروس بود كه در آن صنعت و سياست از رونق و تحرك بسياري برخوردار 
دو شهر سولينگن و . باشد ترين مناطق آلمان مي بود؛ و حتا اكنون نيز يكي از صنعتي

مركـز  . رمشيد كه به واسطه محصول فوالدشان مشهور هستند در اين ايالـت واقعنـد  
در تـروس، شـهر محـل تولـد     . البرفلـد قـرار دارد   -صنايع نساجي آلمان، در بـارمن 

اين يك شهر قديمي قرون . توسعه يافته بود گي بافندهسازي و  ماركس، صنايع چرم
تروس رم ثاني بود زيـرا  . وسطايي بود كه در قرن دهم نقش بزرگي بازي كرده بود

شـهري صـنعتي بـود، و در دوران     چنـين  مهـ اين شهر . كه مقر اسقف كاتوليك بود
امـا صـنعت مانوفـاكتور    . انقالب كبير فرانسه خود درگير طغيان انقالبي شديدي بود

جا نسبت به قسمت شمالي ايالت كه مراكـز صـنايع آهـن و پنبـه در آن قـرار       در اين
تــروس در كرانــه رود مــوزل، . تــري برخــوردار بــود داشــتند، از اهميــت بســيار كــم

سـازي، جـايي كـه هنـوز      از رود راين قرار داشت؛ در مركز ناحيـه شـراب  اي  شاخه
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داران  اي از زمين خورد، و دهقانان طبقه باقيمانده مالكيت اشتراكي زمين به چشم مي
هاي گره كرده و تجـاوزگري   دادند كه هنوز با روحيه مشت كوچك را تشكيل مي

دانسـتند   ساختند و مي ب ميمالي رباخواري دهقاني آشنا نشده بودند؛ جايي كه شرا
بدين معني تروس سنن قرون وسطايي را حفـظ كـرده   . گونه خوشحال باشند كه چه
آيـد كـه مـاركس در ايـن زمـان بـه شـرايط دهقانـان          از چند منبع چنين بر مـي . بود

دهقانـان   گـي  زنـده با " گشت و خود را كامال او در دهات اطراف مي. بود مند عالقه
هايش شناخت خود را نسبت به جزئيـات   ال بعد او در نوشتهچند س. ساخت آشنا مي
  .و صنعت دهقاني به نمايش گذارد گي زنده
گـر   آمـوزان جلـوه   تـرين دانـش   ماركس در دبيرستان به عنوان يكي از با كفايت      

در مدرك خاصي كه به دسـت  . شد، و اين حقيقت را معلمانش درك كرده بودند
بـه  . معلمي در زير انشـاء مـاركس نوشـته شـده اسـت      آمده يادداشت بسيار مداحانه

اي را انتخـاب   گونه مردان جـوان حرفـه   چه"ماركس گفته شده بود انشايي در مورد 
. اي منحصر به فرد مورد توجه قرار داد وي اين موضوع را از زاويه. بنويسد" كنند مي

وجـود داشـته   توانـد   او شروع به اثبات اين نكته نمود كه آزادي انتخاب حرفه نمـي 
شـود كـه حـق انتخـابش را از پـيش تعيـين        باشد، كه انسـان در شـرايطي متولـد مـي    

جا  در اين. دهند وي را شكل مي )Weltanschauung(بيني نمايند، زيرا اين شرايط جهان مي
چـه   واضح اسـت آن . هاي برداشت ماترياليستي تاريخ را تشخيص داد توان جوانه مي

سـت بـر ميزانـي كـه مـاركس، تحـت تـاثير         شـاهدي  درباره پدر ماركس گفته شـد 
اين شـكلي كـه ايـن    . هاي فرانسوي را جذب نمود اي ماترياليست پدرش، افكار پايه

  .اي اصيل بود گشتند بود كه به طور برجسته افكار در آن متجسم مي
 ۱۸۳۵دوران دبيرستان را تمام كـرد و در سـال    گي سالهماركس در سن شانزده       

پايـان يافتـه   " هاي انقالبـي تقريبـا   گي آشفتهدر اين زمان ديگر . گاه بن شدوارد دانش
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در دانشگاه ماركس با اشتياق  .دانشگاهي به روال عادي خود برگشت گي زنده. بود
اي از  ما سند بسيار جـالبي در اختيـار داريـم، نامـه    . ۱درگير مطالعات خويش گرديد

  .ساله به پدرش ۱۹ماركس 
سـت پاسـخش را بـه     كـافي . كـرد  فهميـد و درك مـي   مـي " ا كـامال پدر فرزند ر      

در تـاريخ  . ببـريم  ماركس بخوانيم تا به درجه اعالي فرهنگي كه اين مرد داشت پي
اي از تاييـد و تفـاهم كامـل پـدرش      خوريم كه انقالبـي  ما به ندرت به موردي برمي

برحسـب  . يـد برخوردار باشد و به پدرش به عنوان دوست بسيار نزديكي رجـوع نما 
آموزشـي كـه وي قـادر سـازد كـه      -روحيه زمان، ماركس به دنبال يك فلسـفه بـود  

اي تئوريك براي نفرت شديدي كه نسبت به نظام سياسي و اجتماعي حاكم آن  پايه
ماركس از پيروان فلسفه هگـل شـد در قـالبي كـه ايـن      . زمان در سينه داشت بنا نهد

ترين  اي به خود گرفته بود، كه به ريشه )Young hegelians(هاي جوان فلسفه توسط هگلين
تــرين  شــكل از تعصــبات قــديمي بريــده بودنــد و از طريــق فلســفه هگــل بــه غــايي 

مـاركس در  . استنتاجات در زمينه سياست، و روابط مـدني و مـذهبي رسـيده بودنـد    
  .۲دريافت كرد )jena(دكترايش را از دانشگاه ژنا ۱۸۴۱سال 
مـا جـز ايـن چيـزي     . هاي جوان پيوسـت  ز به جمع هگليندر آن زمان انگلس ني      
در اين محافل بود كه انگلس براي اولين بار با ماركس مالقـات  " دانيم كه دقيقا نمي

                                                 
ماركس تنها يك سال . گي ماركس حذف شده است هجا دوراني تعيين كننده از زند در اين – ۱

با اشتياق فراوان در مطالعات "ي ريازانف  گاه به دانشگاه برلن، جايي كه به گفته در بن ماند و آن
در  ۱۸۴۱وي تا سال . هاي جوان پيوست او در برلن به هگلي. ، منتقل شد"خويش غرقه گشت

 .گاه به بن مراجعت نمود تا به مشاور خود برونوباور به پيوندد برلن ماند و آن
به مطالعه نپرداخت؛ او پس از ارسال تز خود در مورد  )Jena( ماركس هرگز در ينا -٢

 .ماترياليسم يونان درجه دكترايش را به طور غيابي دريافت كرد
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ايـن مركـز   . انگلس در شهر بارمن در قسمت شمالي ايالت رايـن متولـد شـد    .۳كرد
آهـن   اي كـه در آينـده بـه صـورت مراكـز مهـم       صنايع پشم و پنبه بود و از نـواحي 
و از اصـل و نسـب    مند ثروتاي  انگلس از خانواده. درآمدند فاصله چنداني نداشت

  . آلماني بود
بازرگانـان و صـاحبان مانوفـاكتور در     )Genealogy(در كتب مربوط به تيره شناسـي       

جـا مهـر و نشـان     در ايـن . باشـد  ايالت راين خانواده انگلس داراي مقـامي معتبـر مـي   
اين بازرگانان، مانند اشـراف، داراي آن حـد   . خورد به چشم مي انگلس گي خانواده

بـر روي  . خـويش را داشـته باشـند    گـي  خـانواده شجره نامه بودند كه بتواننـد نشـان   
كرده نقش  اي كه شاخه زيتوني را حمل مي سپرهاي اجداد انگلس مهر صلح، فرشته

ترين اخالف نژاد  تهجويانه يكي از برجس بسته بود كه نمودار زندگاني و افكار صلح
بـه احتمـال زيـاد ايـن     . بود كه انگلس به دنيا آمد گي خانوادهبا اين نشان . ها بود آن

در زبان آلماني (سپر به خاطر نام انگلس كه در زبان آلماني يادآور لغت فرشته است
das ENGELتوانـد بـا    تشخص اين خانواده مـي . انتخاب شده بود.) به معني فرشته است
امـا در مـورد   . قابل شناسـايي اسـت فهميـده شـود     ۱۶يت كه اصلش تا قرن اين واقع

چـه   توانيم با اطمينان بدانيم پدربزرگ وي كه بوده اسـت؛ آن  ماركس به سختي مي
قـدر توجـه كمـي     اما آن ۳.روشن است اين است كه او از خانواده خاخام بوده است

ي دربـاره آن در دسـت   نسبت به اين خانواده مبذول گشته كه بيش از دو نسل سـند 
اي است كه حتا به دو گونه مختلف نوشته  برعكس انگلس داراي شجره نامه. نيست

                                                 
 ۱۸۴۱ماركس در اوايل سال . برلن آشنا نشدهاي جوان  انگلس با ماركس در گروه هگلي - ٣

 .جا رفت براي خدمت نظام به آن ۱۸۴۱برلن را ترك كرد و انگلس در ماه سپتامبر 
، خاخام شهر تروس بود ۱۷۹۸تاريخ وفات ) Marx Levi(پدربزرگ ماركس، ماركس لوي - ۳

 .ناميد كه خود را ماركس مي
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بنا بر مدارك خاصي، انگلس از نوادگان دورِ يك پروتسـتان فرانسـوي   . شده است
. بود كـه بـه آلمـان پناهنـده شـده بـود       )L,ange(به اسم النگ) huguenot(يك هيوگونات

انگلـس داشـتن ايـن منشـاء فرانسـوي خـانواده را تكـذيب        تـر   خويشاوندان نزديك
بـه هـر   . ورزنـد  انـد اصـرار مـي    آلماني بوده" كه اجداد ايشان تماما كنند، و بر اين مي

هـاي اسـتوار، از    اي قديمي و بـا ريشـه   ترتيب، در قرن هفده خانواده انگلس خانواده
ايـن  . نبـه تبـديل شـدند   پ گان كنندهصاحبان مانوفاكتور پارچه بود كه بعدها به توليد

پـدر  . المللـي در اختيـار داشـت    بود كه يك تجارت وسيع بين مند ثروتاي  خانواده
در  كـه  بـل ، نه تنها در سرزمين مـادري خـود   )Erman(با دوستش ارمان راه همانگلس، 

-وي به يك توليدكننـده انگليسـي  . هاي نساجي تاسيس كردند منچستر نيز كارخانه
  .آلماني بدل شد

 Evangelist(او كـه يـك اوانژليسـت   . پدر انگلس از پيروان مذهب پروتسـتان بـود        
بـود، در ايمـان عميـق    .)گيرنـد  كساني كه معتقدند از جانب خدا مورد الهام قرار مي

در اعتقاد عميق خويش بـه ايـن كـه كـار انسـان در ايـن جهـان         چنين هممذهبي، و 
صـنعت و تجـارت، يكـي از     عبارت است به دست آوردن و ذخيره ثروت از طريق

شخص مذهبي بسـيار   گي زندهوي در . هاي قديم بود بازماندگان جالب كالوينيست
هاي دنيوي به دست  هر فرصتي را كه دور از داد و ستد و ديگر فعاليت. متعصبي بود

در ايـن زمينـه رابطـه بـين خـانواده      . داد آورد به تفكر پرهيزكارانه اختصاص مـي  مي
. چه در مورد خانواده ماركس ديديم متفـاوت بـود   با آن" ر، كامالانگلس، پدر و پس

برخورد پيدا كردند؛ پـدر تصـميم داشـت     ديگر يكنظرات پدر و پسر خيلي زود با 
پسـر در سـن   . كه پسرش تاجر شود، و لذا وي را با روحيـه سـوداگري پـرورش داد   

ان فرسـتاده  ترين شـهرهاي تجـاري آلمـ    به شهر برمن، يكي از بزرگ گي سالههفده 
جا مجبور شد تا به مدت سه سـال در يـك دفتـر معـامالتي خـدمت       وي در آن. شد
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يابيم كـه   انش نوشته در ميكار همهايي كه انگلس براي برخي از  از طريق نامه. كند
وي بـه  . او پس از ورود بـه ايـن جـو كوشـيد خـويش را از تـاثيرات آن رهـا سـازد        

ولي به زودي تحت تاثير هاين و بورن  جا رفت صورت يك جوان خداپرست به آن
يك نويسنده شد و به عنوان يـك پيـام آور    گي سالهوي در سن نوزده . قرار گرفت

اولـين مقـاالت وي كـه جلـب توجـه نمودنـد و       . دوست و دمكرات به پيش تاخـت 
شـدند محيطــي را كـه نويســنده دوران    منتشــر مـي  )oswald(تحـت نـام مســتعار ازوالـد   

هـا از   ايـن نامـه  . داد رحمانه مورد حمله قرار مـي  گذرانيده بود بيجوانيش را در آن 
شد حس كـرد كـه آنـان توسـط      مي. تاثيري عميق ايجاد كردند )Wupperthal(ووپرتال

كسي نگاشته شده بودند كه در آن ناحيه بزرگ شده و شناخت خوبي از مـردم آن  
از همـه پـيش   " در زماني كه انگلس در بـرمن بـود، او خـويش را كـامال    . جا داشت

  .هاي مذهبي رها ساخت و به يك ژاكوبن قديمي فرانسوي تكامل يافت گي بستهوا
، انگلس به صورت داوطلـب وارد  گي ساله، در سن بيست ۱۸۴۱در حدود سال       

هاي جواني كه مـاركس جـزو    جا با همان هگلين وي در آن. گارد توپخانه برلن شد
زماني كـه  . ترين جناح چپ فلسفه هگل گرديد طياو طرفدار افرا. آشنا شد. آن بود

هنوز درگير مطالعاتش بود و خود را براي اشتغال دانشگاهي  ۱۸۴۲ماركس در سال 
را آغاز كـرده بـود، تحـت     گي نويسنده ۱۸۳۹ساخت، انگلس كه در سال  آماده مي

 تـرين  اي را در ادبيات به دسـت آورد، و فعـال   نام مستعار قديميش، موقعيت برجسته
هـاي فلسـفي قـديم و     ها را در مبارزه ايدئولوژيكي كه توسـط شـاگردان نظـام    نقش

  .گرفت جديد در جريان بود به عهده مي
 گـي  زنـده هـا در بـرلن    تعداد بسـيار زيـادي از روس   ۱۸۴۲و  ۱۸۴۱هاي  در سال      
اي شـده   آنان نيز شيفته همـان فلسـفه  . باكونين، اوگارو، فرولو و ديگران -كردند مي
دهد كـه   ماجراي زير نشان مي. ودند كه ماركس و انگلس را شيفته خود نموده بودب



۳۵ 

انگلـس انتقـادي سـخت در مـورد      ۱۸۴۲در سـال  . تا چه حد اين امـر صـحت دارد  
حكومـت پـروس از   " بعـدا . شلينگ كه مخالف فلسـفه هگـل بـود نوشـت     فردريك

انجيـل را بـا    كوشـيد  شلينگ دعوت كرد كه به برلن رود و فلسفه خويش را كه مي
نظراتي كه در آن زمان توسـط انگلـس   . علم آشتي دهد عليه نظام هگلي بيان نمايد

قـدر يـادآور نظـرات بيلينسـكي منقـد روسـي آن دوران، و مقـاالت         شد آن بيان مي
باكونين، بود كه تا همين اواخر جـزوه انگلـس كـه در آن فلسـفه مكاشـفه شـلينگ       

دانـيم كـه ايـن     اكنون مـي . شد ين نسبت داده ميمورد حمله قرار گرفته بود به باكون
شـيوه بيـان هـر دو نويسـنده،     . اشتباه بود و آن جزوه توسط باكونين نوشته نشده بود

موضوع بحثي را كه انتخاب كرده بودند، داليلي را كه ضمن كوشش بـراي اثبـات   
اي چنان شباهت قابل توجهي داشتند كه ج دادند، آن كماالت فلسفه هگلي ارائه مي

دانسـتند و   ها باكونين را نويسـنده ايـن جـزوه مـي     تعجب نيست كه بسياري از روس
  .دانند هنوز هم مي

انگلـس يـك نويسـنده دمكـرات بـا تمـايالت        گي ساله ۲۲بدين ترتيب در سن       
او در يكـي از اشـعار طنـز آميـزش خـود را بـه صـورت يـك         . راديكال افراطي بود

هـاي معـدودي را بـه يـاد      ز ايـن نظـر او آن آلمـان   ا. كنـد  ژاكوبن آتشين تصوير مي
بنـا بـه گفتـه    . زيـاد پيـدا كـرده بودنـد     گـي  بسـته آورد كه به انقالب كبير فرانسه  مي

چـه   بـود و آن )سـرود ملـي فرانسـه   (خوانـد تنهـا سـرود مارسـيز     چه او مي خودش آن
مـاركس در  . ۱۸۴۲چنـين بـود انگلـس سـال      ايـن . كشيد گيوتين بود غريوش را مي

در هـدف مشـتركي    ۱۸۴۲آنان باالخره در سـال  . يط فكري مشابهي قرار داشتشرا
  .مالقات كردند ديگر يكبا 

دريافت  ۱۸۴۱التحصيل شده و دكترايش را در آوريل  ماركس از دانشگاه فارغ      
او اول در نظر داشت خود را وقف فلسفه و علم نمايد؛ لكـن بعـد از ايـن    . كرده بود
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هاي جوان  ، كه يكي از رهبران هگلين)BRUNO BAUER(رونو باوركه استاد و دوستش ب
بود، به خاطر انتقاد شديدي كه از الهيات رسمي كرده بود از حق تـدريس محـروم   

  .نظر نمود شد، از اين عقيده صرف
دعوتي كه در اين زمان براي سردبيري يك روزنامه از مـاركس بـه عمـل آمـد           

تـر   صنعتي راديكـال  -بورژوازي تجاري گان مايندهن. شناسي بود براي او يك خوش
. ايالت راين تصميم خود را مبني بر تاسـيس ارگـان سياسـي خـويش گرفتـه بودنـد      

ترين  در آن زمان كلن بزرگ. زايتونگ بود ترين روزنامه در ايالت راين كلنيش مهم
. ردآو زايتونگ در برابر حكومت سر فرود مـي  كلنيش. مركز صنعتي ناحيه راين بود
زايتونـگ مخالفـت    خواستند ارگان خودشان با كلنـيش  بورژوازي راديكال راين مي

آوري  پـول جمـع  . شان دفـاع نمايـد   كند و در برابر لردهاي فئودال از منافع اقتصادي
داران  هـايي كـه توسـط سـرمايه     روزنامـه . شد اما كمبود نيروي ادبـي وجـود داشـت   

سـرآمد همـه   . افتادنـد  راديكـال مـي   گان نويسندهشدند به دست گروهي  تاسيس مي
موزز هس هم از انگلس و هم از . بود) MOSES HESS()۱۸۷۵-۱۸۱۲( ها موزز هس اين

او ماننـد مـاركس يـك يهـودي بـود ولـي خيلـي زود از پـدر         . تر بود ماركس مسن
خــواهي پيوســت، و حتــا از همــان  وي بــه زودي بــه جنــبش آزدي. متمــولش بريــد

اي از ملل با فرهنگ را براي تضمين پيـروزي   س جامعههاي دهه سي، وي تاسي سال
مـوزز هـس تحـت تـاثير      ۱۸۴۲در سـال  . نمـود  آزادي سياسي و فرهنگي تبليـغ مـي  

او و رفقـايش جـزو سـردبيران برجسـته     . جنبش كمونيستي فرانسـه، كمونيسـت شـد   
او گرچـه  . كـرد  مي گي زندهدر آن زمان ماركس در بن . زايتونگ بودند  نيوراينيش

اي در روزنامه بـه   نوشت ولي نفوذ قابل مالحظه اي مدت طوالني فقط مقاالتي ميبر
رغـم   بدين ترتيب، علي. بتدريج ماركس به موضع تراز اول رسيد. دست آورده بود

شد، در واقع به صورت  اين كه روزنامه به خرج طبقه متوسط صنعتي راين منتشر مي
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در پـاييز سـال    .بـرلين درآمـد   گـان  ندهنويسترين  ترين و راديكال ارگان گروه جوان
او . نـو داد " ماركس به كلن منتقل شد و بالفاصـله بـه روزنامـه جهتـي كـامال      ۱۸۴۲

سروصداتر و در عين حال  اي بي طور انگلس، برمبارزه برعكس رفقاي برلن، و همين
بـرخالف  . ورزيـد  تر عليه شـرايط سياسـي و اجتمـاعي موجـود اصـرار مـي       راديكال

آزار دهنده سركوب مذهبي و فكري  كس زماني كه بچه بود هرگز يوغانگلس، مار
" كـه دليلـي بـود بـر ايـن كـه نسـبت بـه مبـارزه مـذهبي تقريبـا            -را حس نكرده بود

دانست كه تمام نيرويش را صرف انتقاد سخت از مذهب  تفاوت بود، و الزم نمي بي
لميك در مورد مسـائل  در اين رابطه او پلميك در مورد مسائل اساسي را به پ. نمايد
كرد چنين سياستي براي حفظ روزنامـه بـه    وي فكر مي. داد جانبي ترجيح مي" صرفا

انگلس به گروهي كه خواهان . ناپذير بود صورت يك ارگان راديكال امري اجتناب
اخـتالف نظـري   . تـر بـود   جنگي سخت و رودر رو عليه مذهب بودند بسيار نزديك

برخـي  . وجود داشت ۱۹۱۸و اوايل  ۱۹۱۷وسيه در اواخر شبيه به اين بين انقالبيون ر
ديگران بر اين عقيده بودند كه . كن عليه كليسا بودند اي فوري و بنيان خواهان حمله

بايسـت بـه    تر ديگري وجـود دارنـد كـه مـي     اين امري اساسي نيست و مسائل جدي
بـه  " اهيتاعدم توافق ماركس، انگلس و ديگر مبلغين سياسي جوان م. ها پرداخت آن

هايي كه ماركس به عنوان سردبير  اين جدال بيان خود را در نامه. همين صورت بود
مـاركس سرسـختانه از   . تـوان يافـت   نوشـت، مـي   اش در بـرلن مـي   به رفقاي قـديمي 

هـاي كـارگر تاكيـد     وي بر مسـئله شـرايط لعنتـي تـوده    . كرد تاكتيك خود دفاع مي
كردند مورد انتقاد كوبنده قـرار   وب را منع مياو قوانيني را كه قطع آزاد چ. نمود مي
دار بـود كـه    شد كه روح اين قوانين، روح طبقه مالك و زمـين  داده و متذكر مي مي

دستوراتي " بردند، و مخصوصا تمام استعداد خود را براي استثمار دهقانان به كار مي
وي چمـاق   در مكاتباتش. نمودند كه دهقانان را جنايتكار به حساب آورد صادر مي
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ايـن مقـاالت   . كـرد  اش، يعني دهقانان موزل بلند مـي  را براي دفاع از آشناهاي قبلي
  .جدالي آتشين را با فرماندار ايالت راين دامن زدند

سانسوري دوگانه بر روزنامه حاكم . مأمورين محلي دولت به برلن فشار آوردند      
اركس روح روزنامه اسـت،  جا كه مأمورين دولت احساس كرده بودند م از آن. شد

بازرس جديد احترام بسيار زيادي بـراي ايـن   . مصرانه خواستار اخراج وي گرديدند
مبلغ سياسي باهوش و درخشان كه چنين ماهرانه خـود را از موانـع سانسـور مصـون     

داشت قائل بود، ولي با وجود اين وي به هشدار عليه ماركس، نه تنها به مـديران   مي
چنـان ادامـه    ني كه پشت سر روزنامه بودند نيز هـم ادار ه گروه سهامب كه بلروزنامه، 

داران اين احساس شروع به رشـد كـرد كـه سياسـت      در بين اين گروه سهام. داد مي
كننده سياسـت درسـتي خواهـد     و اجتناب از همه نوع سواالت خجل تر بيشاحتياط 

كرد كـه   او تاكيد مي. ماركس به اين امر تن در نداد. بايست تعقيب شود بود كه مي
ثمري خـود را ثابـت خواهـد كـرد، و بـه هـر        روي بي هركوشش ديگري براي ميانه

بـاالخره وي از سـردبيري اسـتعفا    . صورت حكومت به اين آساني آرام نخواهد شد
اين امر روزنامه را نجات نداد، زيرا بـه زودي روزنامـه   . داد و روزنامه را ترك كرد
  .توقف سازدمجبور شد ادامه كارش را م

. تغييـر يافتـه بـود   " كـرد، انسـاني كـامال    زماني كه ماركس روزنامه را ترك مـي       
كمونيسـت نبـود؛ وي تنهـا يـك دمكـرات      " زماني كه او به روزنامه آمده بـود ابـدا  

ولـي او بـه   . بـود  منـد  عالقـه راديكال بود كه به شرايط اجتماعي و سياسـي دهقانـان   
العه مسائل اقتصادي اساسي در مـورد مسـئله دهقانـان    در مط تر بيشو  تر بيشتدريج 
مـاركس از فلسـفه و علـم قـانون بـه مطالعـه مفصـل و تخصصـي روابـط          . غرق شد

پلميك جديدي بين ماركس و يك روزنامه محافظه  به عالوه .اقتصادي كشيده شد
 ۱۸۴۲اي كه در سـال   مقاله -اي كه توسط هس نوشته شده بود كار در رابطه با مقاله
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ماركس به تندي حق روزنامه را در حمله بـه  . درگرفت -نگلس را كمونيست كردا
شناسم، لكن يك فلسفه اجتماعي  من كمونيسم را نمي: "او گفت. كمونيسم رد كرد

. محكـوم شـود   گـي  سادهتواند به اين  است نمي گان ستمديدهكه هدفش حمايت از 
زد قبل از اين كـه جـرأت كنـد    با اين خطر فكري آشنا سا" انسان بايد خود را كامال

زايتونــگ را تــرك كــرد، هنــوز يــك  وقتــي مــاركس نيــوراينيش." آن را رد نمايــد
نظر خاصـي   لكن وي به كمونيسم به عنوان گرايش خاصي كه نقطه. كمونيست نبود

بـه  ) ۱۸۰۲-۱۸۸۰(باالخره او و دوستش آرنولد روگـه . بود مند عالقهكرد  را بيان مي
هيچ امكاني براي اجراي تبليغ سياسـي و اجتمـاعي در آلمـان    اين نتيجه رسيدند كه 

سـالنامه  جـا   ، و در آن)۱۸۴۳(ها تصميم گرفتند به پـاريس برونـد    آن. وجود نداشت
هـا بـراي تمـايز از     آن. را منتشـر نماينـد  )deutsch-franzosischen jahrbucher( فرانسه و آلمان
با انتخاب اين نام تاكيد كننـد كـه    خواستند هاي فرانسوي و آلماني، مي ناسيوناليست

ي پيروزمند عليه ارتجاع، اتحاد سياسي نزديك بـين آلمـان و    يكي از شرايط مبارزه
 -اش براي اولين بار اصول اساسي فلسـفه آينـده   الـف ماركس در سالنامه. فرانسه است

را تنظيم  -شود كه در آن تكامل يك دمكرات راديكال به يك كمونيست ديده مي
  .نمود

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .انتشار يافتند ۱۸۴۴ل تنها دو شماره منتشر شد و هر دو در سا - الف
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  فصل سوم
  

  .ارتباط سوسياليسم علمي و فلسفه
  .ماترياليسم
 kant.كانت
  Fichte.فيخته
  .هگل

  .فويرباخ
  .ماترياليسم ديالكتيك 

  .رسالت تاريخي پرولتاريا
  

هـا   اي كـه آن  ماركس و انگلس مطابق است بـا متـد علمـي    گي زندهاين مطالعه       
شـان، بـاالخره    نگلـس، بـه رغـم نبـوغ    ماركس و ا. خود تكامل دادند و به كار بستند

پس از اين كه هـر دو بـالغ گشـتند، يعنـي     . اي معين از تاريخ بودند مرداني در لحظه
شـان بيـرون آمدنـد،     پس از اين كه هر دو به تدريج از تاثير محيط بالفاصله زادگـاه 

اي كشيده شدند كه بـه طـور عمـده بـا تـاثيرات       به گرداب دوران تاريخي" مستقيما
هـاي   اي سريع در علم و فلسفه، بـا رشـد جنـبش   هرفت پيشب ژوئيه بر آلمان، با انقال

ماركس و انگلس نه تنها محصول يـك دوران  . شد كارگري و انقالبي مشخص مي
در اصلِ خود، افرادي از محلي خاص يعني ايالت راين  كه بلتاريخي خاص بودند، 

تحـت تـاثير    تـر  بـيش تـر بـود و    يتر، و صـنعت  المللي بودند كه از همه نقاط آلمان بين
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هـاي اول حيـاتش تحـت تـاثيراتي      ماركس در سال. انقالب كبير فرانسه قرار داشت
ــوذ      ــاركس تحــت نف ــانواده م ــرار داشــت؛ در حــالي كــه خ ــاوت از انگلــس ق متف

. زاهدانه بزرگ شد" هاي فرانسوي بود، انگلس در جوي مذهبي و تقريبا ماترياليست
بـراي مـاركس مسـائل مربـوط بـه مـذهب       . منعكس بـود  شان اين امر در رشد بعدي

باالخره هر . گذاشت هرگز تاثيري چنان دردناك و عميق كه بر انگلس داشت، نمي
تـر، بـه    تر و ديگري از راهي پيچاپيچ دو، ولي از طريق مختلف، يكي از راهي آسان

  .اي واحد رسيدند نتيجه
 گويـان  سـخن هـا   ايـم كـه آن   سـيده اين دو مـرد ر  گي زندهاكنون به آن نقطه از       

بود كـه   سالنامه فرانسه و آلماندر . ترين افكار سياسي و فلسفي زمان شدند راديكال
چه را كه در درك ماركس  براي فهم آن. ماركس نقطه نظر جديدش را تنظيم كرد

چه را كه ماركس در زمينه فلسفه به دست آورده بود  نو بود، ابتدا آن" ساله واقعا ۲۵
  .دهيم د بررسي اجمالي قرار ميمور
 سوسياليسم، تخيلي و علمياش  بر نوشته) ۱۸۸۲سپتامبر ۲۱(اي انگلس در مقدمه      

)socialism utopian and scientific(كنيم  هاي آلماني افتخار مي ما سوسياليست: "چنين نوشت
 كـه  بـل ، )owen(، آون)Fourier(، فـورير )saint simon(سـيمون  مـان نـه تنهـا بـه سـن      كه ريشه

فويربـاخ نـام    انگلـس از لودويـك  ." گـردد  به كانت، فيخته و هگـل بـر مـي    چنين هم
اكنـون مـا بـه    . برد، كه بعدها نوشته مخصوصي را به اين فيلسوف اختصاص داد نمي

  .مطالعه منشاء فلسفي سوسياليسم علمي خواهيم پرداخت
 ، مسـئله يـك اصـل اول   يكي از مسائل اساسي متافيزيك مسئله يك علت اوليه      

)first principle(اسـت  -نـاميم  خدا مي" چيزي كه عادتا -، چيزي مقدم بر وجود دنيوي .
اين خالق، اين قادر متعال اين همه جا حاضر، در مذاهب مختلـف اشـكال مختلفـي    

 گـان  فرشـته تواند خود را در تصوير سلطان آسماني قـادر مطلـق بـا     او مي. پذيرد مي
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توانـد قـدرتش را بـه     او مـي . گر سازد گذاران او جلوه ت خدمتشماري به صور بي
بـين و   ها واگذار نمايـد؛ و يـا بـه عنـوان سـلطاني روشـن       ها و كشيش ها، اسقف پاپ

اي، بنا نهـد كـه    اي، قوانين اساسي تثبيت شده بار و براي هميشه اساسنامه خوب يك
لت در امور حكومت و يا بدان وسيله هر امر انساني و طبيعي اداره شود، و بدون دخا

. بدون درگير شدن در هيچ كار ديگر، به عشق و پرستش فرزنـدان خـدا قـانع باشـد    
. تـرين اشـكال متجلـي سـازد     تواند وجود خويش را در متنوع خالصه كنيم، وي مي

لكن به مجرد اين كه وجود اين خدا و اين خـدايان كوچـك را بـه پـذيريم، بـدين      
ايم كه يك صبح زيبا از خواب بيدار شده  الهي كرده وسيله اقرار به وجود موجودي
و بالفاصـله  !" خـواهم جهـاني وجـود داشـته باشـد      مي: "و اين عبارت را بر زبان راند
بدين ترتيب افكار، اراده، و قصد آفرينش جهـان مـا   . جهاني پا به عرصه وجود نهاد

دربـاره محلـش   تـوانيم   ما بيش از اين نمي. در جايي خارج از آن وجود داشته است
  .دقيق باشيم زيرا كه اين راز توسط هيچ فيلسوفي براي ما آشكار نشده است

آورد؛ آگـاهي   ايده، ماده را به وجود مي. آفريند اين وجود اوليه همه چيز را مي      
اش، اين شكل جديد بيان  هاي فلسفي رغم پوشش علي. كننده تمام هستي است تعيين

ايـن همـان   . باشد كهن مي )Theology(مجدد علم كالم اصل اول، در اساس يك ظهور
برخي آن را برهان يا كالم يا منطق . باشد القدس مي سلطان سبا يا پدر يا پسر يا روح

  .كالم جهان را آفريد. كالم هستي را آفريد." در آغاز كالم بود. "نامند مي
ي قـرن هجـده را   هـا  مخالفـت ماترياليسـت  ."  در آغاز كالم بـود "اين مفهوم كه       

را مـورد حملـه    -نظـام فئـودالي   -ها نظام اجتماعي كهن تا جايي كه اين. برانگيخت
 گـي  نماينـده را  -بـورژوازي انقالبـي   -اي جديـد  دادند، نظر جديدي، طبقـه  قرار مي

پيـدايش فلسـفه جديـد كـه      گـي  گونـه  چـه فلسفه كهن پاسخي به مسـئله  . كردند مي
متمـايز   -قـرون جديـد را از قـرون گذشـته     -نها را از عهـد كهـ   شك دوران آن بي
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هـا يـك نقطـه ضـعف بـزرگ       ايـن  -ذهن، ايـده، برهـان   .دادند ساخت ارائه نمي مي
لكن تجربه فناپـذيري همـه   . داشتند، و آن اين كه ساكن، ابدي و تغيير ناپذير بودند

تـاريخ،  . شد ترين اشكال متجسم مي هستي در متنوع. داد چيزهاي خاكي را نشان مي
معاصر، مسـافرت و كشـفيات، جهـاني را چنـان غنـي، متنـوع و        گي زنده چنين همو 

توانسـت بـه    اي سـاكن نمـي   چنان سيال نمايان ساخت كه در برابر ايـن همـه، فلسـفه   
  .وجود خويش ادامه دهد

اين همه گونـاگوني از كجاسـت؟ ايـن    : بدين ترتيب سوال تعيين كننده اين بود      
گونه پيدايش  اين تمايزات ظريف در زمان و مكان چه پيچيدگي از كجا آغاز شد؟

توانـد علـت ايـن     مي -خداي ابدي و تغييرناپذير -گونه يك خداي اوليه يافتند؟ چه
هـاي خـدا    ها همه خواسـت  شمار گردد؟ اين حكم ساده پندارانه كه اين تغييرات بي
  .توانست ديگر كسي را ارضاء نمايد هستند نمي

شد، امـا از قـرن هجـده مناسـبات      اين امر به شدت احساس مي اگر از قرن هفده      
جا كه خـود ايـن تغييـرات ناشـي از      خوش تغييرات سريعي شد و از آن انساني دست

فعاليت انساني بودند، خداوند به عنوان منشاء غـايي همـه چيـز، بـه طـور روزافـزون       
عش هم در زمان چه كه همه چيز را در همه تنو زيرا آن. گرفت مورد ترديد قرار مي

نـه وجـه مشـترك    . كنـد  كند، در واقـع چيـزي را بيـان نمـي     و هم در مكان، بيان مي
توانـد بـا ايـن فـرض كـه چيزهـا از        هاست كه تنها مي اختالف بين آن كه بلچيزها، 

ند كه تحت شرايط مختلـف و تحـت تـاثير علـل مختلـف بـه وجـود        ا رو مختلف آن
بايـد بـا علـل خـاص و ويـژه، بـا تـاثيرات بـه         هر چنـين تفـاوتي   . اند، بيان شود آمده

  .خصوص كه آن را به وجود آورده، بيان گردد
داري به سرعت در حال گسـترش   فالسفه انگليسي كه در معرض اثرات سرمايه      

و تجارب دو انقالب قرار داشتند، وجود واقعي نيرويي مافوق بشري كه مسئول تمام 
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هـاي ذاتـي    مفهوم ايـده  چنين هم. ال قرار دادنداين وقايع باشد را جسورانه مورد سو
هاي نو و  گيرند، با در نظر گرفتن گوناگوني ايده انسان كه از اصل اول سرچشمه مي

العاده مورد ترديد به نظر  متناقضي كه در طي دوران انقالب شكل گرفته بودند، فوق
  .رسيد مي

. ، طـرح كردنـد  تـر  بيشارتي هاي فرانسوي همين سوال را، اما با جس ماترياليست      
به امور  گي رسيدهاي را كه به طور دائم مشغول  ها وجود نيروي الهي فوق دنيوي آن

اروپاي جديد، و سرگرم شكل بخشيدن به سرنوشـت همـه چيـز و همـه كـس بـود       
چه كه در وجود و در تاريخ بشر قابل رويت بود، محصول  ها هر آن آن. منكر شدند

  .دانستند فعاليت خود انسان مي
كننده اعمال انسان بود  چه را كه تعيين توانستند آن هاي فرانسوي نمي ماترياليست      

كه نه خدا و نه هيچ نيرويـي   شان به اين ها در عمل لكن آن. نشان دهند يا بيان نمايند
جا تضادي وجود دارد كـه   در اين. اند راسخ بودند خارجي ديگري تاريخ را نساخته

ها به واسطه منافع و نظريـات   دانستند كه انسان ها مي آن. ه حل آن نبودندها قادر ب آن
اين علت اختالف در منافع و نظريـات  . باشند شان، داراي اعمال مختلف مي مختلف

ها اين اختالفات را به اخـتالف در   البته آن. توانستند آن را بفهمند ها نمي بود كه آن
امـا نـوع   . انسـتند؛ كـه خـود صـحيح بـود     د آموزش و شرايط رشد افراد مربـوط مـي  

هـاي   جـا ماترياليسـت   كرد؟ در اين آموزش و شرايط رشد افراد را چه چيز تعيين مي
بـه نظـر ايشـان ماهيـت جامعـه، آمـوزش، و غيـره، از طريـق         . فرانسوي ناتوان بودند
. گشـت  شد تعيين مي دهان، وضع مي گذاران، قانون ها، قانون قوانيني كه توسط انسان

ها ارتقاء يافتـه   گذار به سطح اختياردار كامل و مدير اعمال انسان اين ترتيب قانونبه 
ي رفتـار   كننـده  و چـه چيـز تعيـين   . يـك خداسـت  " وي از نظر قـدرت تقريبـا  . است
  .دانستند ها جواب اين را نمي دهان است؟ آن قانون



۴۵ 

اوليـه  برخـي از فالسـفه دوران   . شـد  يك سوال ديگر در ايـن زمـان مطـرح مـي          
البته خداوند مـا  "ايشان بر اين عقيده بودند كه . فرانسه خداپرست بودند گري روشن

القـدس مـذهب    به هيچ وجه نه بـه خـداي جبـار عبـري و نـه بـه پـدر، پسـر، و روح        
كنيم يك اصل روحـاني كـه    مسيحيت شباهت دارد؛ اما با وجود اين ما احساس مي

د دارد، نيرويي عالي كـه قبـل از طبيعـت    به ماده توانايي فكر كردن را بخشيده وجو
ها به اين نظريه اين بـود كـه بـه فـرض كـردن       پاسخ ماترياليست." وجود داشته است

  .نيرويي خارجي نيازي نيست و اين كه احساس، صفت طبيعي ماده است
كوشـيدند نظريـات خـويش را تنظـيم      هـاي فرانسـوي مـي    زماني كه ماترياليست      

 هرفت پيشبه طور كلي، و علوم طبيعي به طور خاص، به حد كافي نمايند، هنوز علوم 
رغم اين كه دليل مثبتي در دست نداشتند به حكم اساسـي كـه در    ها علي آن. نبودند

  .فوق ذكر شد رسيدند
مقدم بر ماده و بـه طبيعـت اسـت رد     -ذهن -هر ماترياليست اين نظريه را كه شعور      
اي، بر  ، هيچ موجود زندهگي زندهها سال هيچ عالمتي از  براي هزاران و ميليون. كند مي

شـود   گونه چيزي كه ذهن يا شعور ناميـده مـي   روي اين كره وجود نداشت، يعني هيچ
  .وجود، طبيعت، ماده قبل از شعور، روح و ذهن وجود داشتند. وجود نداشت

ت، و ناپـاك  چيزي ناهنجار، زمخـ " با وجود اين نبايد تصور كرد كه ماده لزوما      
" اي، خصوصا عده. باشد است، در حالي كه ايده چيزي ظريف، لطيف و خالص مي

اشخاص جوان، ندانسـته در گرمـاگرم   " هاي عامي و گاهي اوقات صرفا ماترياليست
بـا  "آليسم كه تنها وراجـي   ايده) pharisees(براي آزردن خشكه مقدسان" بحث، و اكثرا
حالي كه خـويش را بـا آسـايش كامـل بـا كثافـت و       نمايد، در  را مي" مناعت و زيبا

دهند كه مـاده چيـزي    دهند، نظر مي پستي محيط بورژوازي اطراف خويش وفق مي
ما به مـدت صـد و پنجـاه سـال     . البته اين نظري نادرست است .ثقيل و ناهنجار است

از آن . ايم كه ماده به طور وصف نـاكردني چيـزي رقيـق و متحـرك اسـت      آموخته
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هاي اقتصاد طبيعي كهن و بطي را زير و رو نمود، همـه   انقالب صنعتي پايهزمان كه 
حركـت بـه فعاليـت افكنـده      خفته از خواب بيدار شد؛ بي. چيز آغاز به حركت كرد

در ماده سخت و به ظاهر منجمد، نيروهاي جديدي كشف شدند و انواع جديد . شد
  .حركت تشخيص داده شدند

چـه در زيـر    توانـد از آن  هـاي فرانسـوي مـي    رياليسـت حد نامكفي بودن علم مات      
نوشـت،   را مـي  نظام طبيعت )D, holbach(هولباخ  زماني كه د" مثال. آيد فهميده شود مي

التحصـيل دبسـتان امـروزي     تـر از يـك فـارغ    هـا كـم   وي درباره اساس طبيعي پديده
حـد يونانيـان    اطالع او درباره هوا بـه . هوا براي وي يك عنصر اوليه بود. دانست مي

تنها چند سال پـس از ايـن كـه د هولبـاخ اثـر      . در دو هزار سال قبل از او، ناچيز بود
 -خويش را نوشت، شيمي ثابت نمود كه هوا مخلـوطي از عناصـر گونـاگون اسـت    

صد سال بعد، در اواخر قرن نوزده، شيمي گازهاي نادري . نيتروژن، اكسيژن و غيره
قـدر   امـا نـه آن  ! ماده، آري ماده. ر هوا كشف نمودچون آرگون، هليوم و غيره را د

  .زمخت
ايـن دسـتگاه   . كنـيم  سـيم اسـتفاده مـي    اين روزها از راديـو و بـي  . موردي ديگر      

بدون آن به تمام معني در تاريكي سـرگردان خـواهيم   . كند  خدمت بزرگي به ما مي
اي  از آن به گذشـته دهد كه آغ با وجود اين مطالعه تكامل اين دستگاه نشان مي. بود
بود كه ماده  ۱۸۹۸يا  ۱۸۹۷تنها در سال . سال ۲۵" تقريبا -گردد نزديك بر مي" نسبتا

را بيـان نمايـد    اي كـه آن  چنان صفت نامرئي را آشكار ساخت كه بـراي يـافتن واژه  
راديـو، صـدا و عالمـت از خـود     . ۱مجبور بوديم به علوم الهي هندو مراجعـه نمـاييم  

                                                 
دوران كشف اشعه ايكس و  ۱۸۹۷-۱۸۹۸هاي  سال. اين ارجاع به علوم الهي هند ناروشن است -١

داناني چون  گرايي كه در آن زمان در ميان فيزيك شايد ريازانف به روح. راديواكتيو بودند
 .كند كروكس و اليور الج رايج بود اشاره مي.و
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ن در مسكو بود و از كنسرتي كه از چند هـزار ميـل دورتـر پخـش     توا مي. فرستد مي
توانـد   ايم كه حتا عكـس مـي   تنها در همين اواخر است كه دريافته. شود بهره برد مي

از  كـه  بـل " رانـي "تمام اين كشفيات نـه از طريـق آژانـس   . توسط راديو مخابره شود
بـا وجـود ايـن     -طريق همان ماده اثيروار، و بدون شـك همـان مـاده بسـيار ظريـف     

  .اند صورت گرفته -گيري و كنترل قابل اندازه" كامال
هاي فوق بدين منظور آورده شدند كه منسوخ شدن برخي مفاهيم مـادي و   مثال      

اگـر  . منسـوخ بودنـد   تر بيشاين مفاهيم در قرن هجده حتا . غيرمادي نشان داده شود
كشـف شـده در اختيـار    " يـرا هـايي را كـه اخ   ي فاكت هاي آن زمان همه ماترياليست

دار  بعضـي مـردم را جريحـه   " حساسـيت "بودنـد و   نمـي " خشن"قدر  داشتند، آنان آن
  .كردند نمي
در بـين فالسـفه آلمـاني بـر نقطـه نظـر       ) ۱۷۲۴-۱۸۰۴(هم عصران امانوئل كانت      

اخالق  اي خدانشناس و بي ها ماترياليسم را به عنوان فلسفه آن. ارتدكس باقي ماندند
وي بـه خـوبي بـه سسـت     . حلي چنين ساده قانع نبود لكن كانت با راه. كردند مي رد

لكن وي نه از شجاعت كافي و نه از پيگيـري  . بودن نظرات مذهبي سنتي واقف بود
  .مكفي برخوردار بود تا از گذشته به طور قطع ببرد

 )critique of pure reason(نقد بر برهان خـالص اثر عظيم خويش  ۱۷۸۱كانت در سال       
را منتشر ساخت و در آن با قاطعيت تمام نشان داد كه كل شناخت امري آمپيريـك  

ما . باشد و هيچ اثباتي براي وجود خدا، فنا ناپذيري روح، ايده مطلق وجود ندارد مي
هـا را   بينـيم، جـوهر آن   نمـي ) things in themselves(باشند طور كه در خود مي چيزها را آن

توانيم شكلي را كه اين جوهر در آن خـود را بـراي اعضـاي     ا تنها ميم. شناسيم نمي
، در پـس شـكل آن،   )noumenon(جوهر هر چيـز، نـومن  . كند بشناسيم حسي ما بيان مي

در قلمـرو چيزهـاي ناشـناخته بـاقي      واره هـم ، مخفي شده است و )phenomenon(فنومن
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آليسـم، بـين    ترياليسم و ايدهرسد كه بر روي دره ميان ما اين طور به نظر مي. ماند مي
هـاي علـم را در مطالعـه و بيـان      كانـت موفقيـت  . علم و مـذهب، پـل زده شـده بـود    

جـوهر بـا نـام خـدا     . محلي براي الهيات يافت چنين هملكن وي . ها نفي نكرد پديده
  .غسل تعميد يافت

ا داري دوبل خود، در تصميمش مبني بر اين كه نه علـم ر  كانت در نظام حساب      
نقـد بـر برهـان    در نوشـته بعـديش   . رفـت  تر پيشبرنجاند و نه مذهب را، حتا از اين 

وي اقدام به اثبات اين امر نمود كه اگـر چـه مفـاهيم     )critique of practical reason( عملي
خدا، فناناپذيري روح، و غيره در تئوري مفاهيمي غير قابل اجتناب نيستند، لكـن در  

هـاي انسـاني از هرگونـه     ها فعاليـت  پذيرفت، زيرا بدون آن ها را بايست آن عمل مي
  .پايه اخالقي تهي خواهند بود

شاعر، كه دوست ماركس بود و زماني به شدت تحت تاثير وي قرار  )heine(هاينه      
. اي انگيزه كانت را از پيمـودن دو مسـير تشـريح كـرد     داشت، به صورت بسيار زنده
داشـت كـه چهـل سـال بـا اربـابش        )lampe(ه نـام المپـه  كانت مستخدمي پير و با وفا ب

بـراي كانـت المپـه تجسـم يـك      . گذاري كرده بود كرده و برايش خدمت گي زنده
هاينه پس از تشـريح  . كند گي زندهتوانست بدون مذهب  انسان معمولي بود كه نمي
در مبـارزه بـا لهيـات و بـا اعتقـاد بـه       نقد بر برهـان خـالص    درخشان اهميت انقالبي

را كـه در   نقد بر برهان عمليپرنسيپ الهي، توضيح داد كه چرا كانت الزم ديد كه 
هاينـه چنـين   . ويران كرده بود از نو بنا نمود، بنويسـد " آن فيلسوف هرچه را كه قبال

  : نويسد مي
امانوئـل كانـت تـا بـه حـال بـه صـورت        . پس از تراژدي نوبـت كمـدي اسـت   "      

شده است؛ وي به آسمان يورش بـرده و تمـام    گر دل جلوه فيلسوف عبوس و سنگ
رحمانـه در خـونش    قشون را به صورت آماده باش درآورده است؛ حاكم جهان بـي 
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ــه  شــنا مــي ــا خــوبي پدران ــراي  كنــد؛ ديگــر بخشايشــي، ي اي، و يــا پــاداش آينــده ب
مـرگ   -هاي حال وجود ندارد؛ جاودانگي روح مشغول جان كندن است محروميت

و المپه پيـر بـه صـورت تماشـاگري مغمـوم در      . دهد ناله سر مي كند و قيل و قال مي
هـايش   كناري ايستاده و چترش را بـه زيـر بغـل دارد و عـرق غـم و گريـه از گونـه       

دهـد كـه نـه تنهـا      آيـد، و نشـان مـي    گاه امانوئل كانت بـه رحـم مـي    آن. ست جاري
كنـد، و   وي تجديد نظـر مـي  . باشد انسان خوبي نيز مي كه بلفيلسوف بزرگي است، 

المپـه پيـر بايـد خـدايي داشـته      :"گويد نيمي از روي پاك طينتي، و نيمي به طعنه مي
بايد " تواند خوشحال باشد، و در اين جهان مردم واقعا باشد، و گر نه مرد بيچاره نمي

برهـان  . خـوب، چنـين بـاد   . دارد اين را عقل سليم عملي اعالم مـي . خوشحال باشند
  )۱۵۰ص  ۵جلد ۱۹۰۶لندن  w.heinemanمجموعه آثار، henrich heine."(كند يعملي وجود خدا را تضمين م

بـا مـنجم بـزرگ     راه هـم وي، . تـاثير بسـياري بـر علـوم داشـت      چنـين  همكانت       
، بـر ايـن عقيـده بـود كـه تعريـف       )pierre laplace( )۱۸۲۷-۱۷۴۹( فرانسوي پيرالپالس

انكشافي طوالني و رونـد   تورات از آفرينش جهان نادرست است، و زمين محصول
باشد، و نظير كليه اجسام آسماني از انجماد تدريجي مـاده بسـيار    تحولي ممتدي مي

  .رقيقي به وجود آمده است
هـاي   اي بود بين فلسفه قديم و جديـد؛ وي در اكثـر زمينـه    ميانجي" كانت اساسا      
كهنـه ببـرد، بـا     از" اگر چه وي قادر نبـود كـامال  . يك سازشكار باقي ماند گي زنده

نقـد بـر برهـان    شاگردان پيگرتـر او  . اي به جلو برداشت وجود اين قدم قابل مالحظه
وي  نقد بر برهـان خـالص  ترين استنتاجات را از نوشته  را رد كردند، و افراطي عملي
  .  نمودند

اي السال را بـيش   فيلسوف، به طور غيرقابل مقايسه) ۱۷۶۲-۱۸۱۴(يوهان فيخته       
ي وي عنصري وجود داشـت   اما در فلسفه. كس و انگلس تحت تاثير قرار داداز مار
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 فكـران  روشناي بر  العاده از نظر دور مانده بود و تاثير فوق" كه در نظام كانتي كامال
بار  در طول چند ده سال حتا يك. جو بود كانت فيلسوفي صلح. انقالبي آلمان داشت

. محبـوب خـويش را نكـرد    )koningsberg( هم هوس خروج از محدوده كـونينگزبرگ 
 گي زندههاي عملي  فيخته، برعكس، عالوه بر اين كه يك فيلسوف بود، در فعاليت

در برابـر  . اش وارد نمـود  اين عنصر تحـرك بـود كـه فيختـه در فلسـفه     . نيز فعال بود
ها توسـط يـك نيـروي خـارجي، وي نظريـه       مفهوم كهن هدايت شدن اعمال انسان

هـاي او   را قرار داد، و بدين ترتيب شخصيت انسان و فعاليـت  )Absolute ego(خود مطلق
  .را به انگيزه اصلي تمام فلسفه و عمل تبديل نمود

بـود كـه بـيش از هـر     ) G.W.F.Hegel( )۱۸۳۱-۱۷۷۰( هگـل .ف.و.با وجود ايـن گ       
فلسفه وي بر انتقـاد  . فيلسوف ديگر نفوذ نيرومندي بر ماركس و انگلس اعمال نمود

هگل در جوانيش يك هوادار جدي . گذارده شده بود اي بنيان نظام كانتي و فيخته به
انقالب فرانسه بود، در حالي كه در اواخر عمر وي يك پروفسور و مـامور پروسـي   

قـرار  " منـورالفكر "اش با احترامات فراوان مورد تاييد تمـام حكـام    شده بود و فلسفه
  .داشت

شد كـه فلسـفه هگـل منبـع      طور چهشود كه  ح ميگونه مطر بدين پرسشاكنون       
اي  چه چيز در فلسفه هگل بود كه بـا جاذبـه  . الهام ماركس، انگلس و السال گرديد

افكـار اجتمـاعي و انقالبـي را بـه سـوي خـويش        گـان  نماينـده تـرين   سخت برجسته
  كشيد؟ مي

انقالب  وقتي. خطوط اصلي فلسفه كانت قبل از انقالب فرانسه شكل گرفته بود      
ي تحت تاثير قرار مند عالقهدرست است كه وي نيز با . ساله بود ۶۵آغاز شد كانت 

كارانـه معمولـه خـود پـا فراتـر       آميز و سازش گرفته بود، لكن هرگز از استنباط صلح
نظريـه  " طـور كـه ديـديم، قـبال     گرچه او در رابطه با تاريخ كره ما، همـان . نگذاشت
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اش به توضيح جهان به صـورتي كـه    ود اين نظام فلسفيتكامل را پذيرفته بود، با وج
  .شد وجود داشت خالصه مي

هگـل كـه تجربيـات اواخـر قـرن      . در مورد هگل وضع به صورت ديگـري بـود        
هاي عظـيم اقتصـادي و سياسـي، را     هجده و اوايل قرن نوزده، آن دوران دگرگوني

 و آشـكار شــدن پشـت سـر گذاشـته بــود، جهـان را بـه صـورت رونــد بـدون وقفـه         
)unfoldment( ايده مطلق تنها در روند . هيچ چيز ساكن نيست. كرد ديد و تعريف مي مي

همـه چيـز   . دارد كنـد و خـود را بيـان مـي     مي گي زنده -تكامل -حركتي بدون وقفه
پايـان، آشـكار شـدن     حركـت بـي  . شـود  كنـد، و ناپديـد مـي    جريان دارد، تغيير مـي 

بـراي فهـم   . كنـد  هايش تعيين مي ن را در تمام زمينهجاوداني ايده مطلق، تكامل جها
ها را تنها صورتي كه وجود دارند مورد  اند نبايد آن هايي كه ما را احاطه كرده پديده

اند؛ زيرا همـه چيـز كـه     انكشاف يافته طور چهبايد فهميد كه  كه بلمطالعه قرار داد، 
بـه عـالوه يـك چيـز     . باشد انسان را احاطه كرده محصول يك انكشاف گذشته مي

تواند در نظر اول به نظر آيد كه در حالت عدم تحرك قرار دارد، لكـن بررسـي    مي
تر، در درون آن حركت و تضـاد پايـان ناپـذير، تـاثيرات نيروهـاي متعـدد كـه         دقيق

برخي در جهت حفظ آن به صورتي كه هست، و ديگران در جهت تغيير آن، عمل 
ر پديده، در هر شـيئي، برخـورد دو اصـل وجـود     در ه. سازد كنند، را آشكار مي مي

اين مبارزه بين دو اصل . كار كار و خراب ، محافظه)Antithesis( تز و آنتي )thesis(دارد، تز
  .آيد گون نهايي آن دو در مي هم )synthesis( متضاد، به صورت يك سنتزِ

حركت  ده بيبرهان، انديشه، و اي. اين است نحوه بيان مطلب در اصطالح هگلي      
ماند؛ بـر روي يـك تـز واحـد بـاقي       ماند؛ نسبت به يك قضيه، منجمد نمي باقي نمي

بلعكس، اين تز، اين فكر، به دو ايده متضـاد، يكـي مثبـت و يكـي منفـي،      . ماند نمي
مبارزه بين دو عنصر متضاد كه در . شود تقسيم مي" نه"و يكي ايده " آري"يكي ايده 
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كند، كه هگل براي برجسـته كـردن عنصـر     ايجاد ميتز مشتمل هستند حركت  آنتي
نتيجه اين مبارزه، اين ديالكتيك، سازش . نامند مي )dialectic( مبارزه، آن را ديالكتيك

هـا را، بـه    تـز آن  آميزش اين دو ايده متقابل، ايده جديدي يعني آنتي. يا تعادل است
تـز   تـز بـه آنتـي    -شـود  ياين به نوبه خود به دو ايده متضاد تقسيم مـ . آورد وجود مي

  .شوند ها دوباره در سنتز جديدي ادغام مي خود بدل گشته، و اين
در  واره هـم هگل هر پديده را به صـورت يـك رونـد، بـه صـورت چيـزي كـه              

هـر پديـده نـه    . بيند باشد، مي حركت است، چيزي كه جاودانه در حال انكشاف مي
سـته تغييـرات آينـده را بـا خـود حمـل       خـود ه  كه بلتنها نتيجه تغييرات قبلي است، 

آيـد، توسـط    تعادلي كـه بـه دسـت مـي    . شود اي متوقف نمي در هيچ مرحله. كند مي
خورد، كه به سازش باالتري، به سنتز باالتري، و باز هم بـه   مبارزه جديدي برهم مي

هاست كه  لذا مبارزه بين متقابل. گردد دو تا شدن در سطح باز هم باالتري، منجر مي
  .بع هر انكشافي استمن

آليسـت   اگر چه وي يك ايـده . جا قرار دارد پتانسيل انقالبي فلسفه هگل در اين      
بود، اگر چه نظام وي بر روح و نه طبيعت، بر ايده و نه ماده، بنا شده بود، بـا وجـود   
اين وي تاثير عميقي بر تمام علوم تاريخي و اجتماعي و حتا بر علوم طبيعـي بـه جـا    

وي الهــام بخــش مطالعــه اشــكال  . وي مطالعــه واقعيــت را تشــويق كــرد  .گذاشــت
و هرچـه  . كـرد  گوناگوني شد كه ايده مطلق در روند آشكار شدن خود كسـب مـي  

هـا و   تـر بودنـد، پديـده    داشت متنـوع  ها خود را بيان مي اشكالي كه ايده از طريق آن
  .بودندتر  گرفتند متنوع بايست مورد تحقيق قرار مي روندهايي كه مي

گونه ايـن   سازد كه چه هاي ديگر فلسفه هگل كه اين امر را روشن مي ما به جنبه      
. پـردازيم  تـر واقعيـت داد نمـي    فلسفه اين چنين قوه محركه نيرومندي به مطالعه دقيق

در پرتو و تحت هـدايت شـيوه ديالكتيـك كـه توسـط       تر بيشهرچه شاگردهاي او 
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پرداختنـد، كمبودهـاي اساسـي     ه مطالعه واقعيت ميآموزگارشان تكامل يافته بود، ب
آليسـتي بـود؛ يعنـي     اي ايـده  زيرا كه ايـن فلسـفه  . گشت آشكار مي تر بيشاش  فلسفه

. كننده وجـود بـود   نيروي محركه، آفريدگار، در نظر هگل ايده مطلق بود كه تعيين
همـان   ايده مطلـق بيـان جديـدي از   . طلبيد اين نقطه ضعف در فلسفه هگل انتقاد مي

اي نظيـر ولتـر بـراي     كالبدي كه فالسفه آمد، همان خداي بي خداي قديم به نظر مي
  .ها آفريدند براي توده" خود و خصوصا

يكــي از بــا اســتعدادترين شــاگردان هگــل، ) ۱۸۰۴-۱۸۷۲( لودويــك فويربــاخ      
وي جنبـه  . باالخره فلسفه استاد خويش را از اين نقطـه نظـر مـورد بررسـي قـرار داد     

امـا وي سـوال   . نقالبي نظام هگلي را به طور كامل درك كرد و در آن تبحر يافتا
  :زير را مطرح نمود

ه هسـتي باشـد؟   كننـده همـ   تعيـين " توانـد در انكشـافش عمـال    آيا ايده مطلق مي      
وي بـا نشـان دادن ايـن كـه عكـس مسـئله       . جواب منفـي داد  پرسشفويرباخ به اين 
فـرض اساسـي هگـل را دگرگـون      -ه شعور اسـت هستي تعيين كنند -حقيقت است

ذهن يا ايده خـود محصـول   . زماني بود كه هستي بدون شعور وجود داشت. ساخت
دانست زيرا به جاي خـدا   وي فلسفه هگل را اخيرترين نظام الهيات مي. هستي است

فويربـاخ نشـان داد كـه    . كـرد  هستي اوليه ديگري، يعني ايده مطلـق، را متصـور مـي   
لف خدا، و منجمله مفهـوم مسـيحي خـدا، توسـط خـود انسـان آفريـده        مفاهيم مخت

انسان در ذهـن خـويش خـدا را آفريـده      كه بلخدا انسان را نيافريده است، . اند شده
، جادوگرهـا و  گـان  فرشـته تنها الزم است كه اين جهان اشباح، اشياء مرمـوز،  . است

ته شـود، تـا جهـاني انسـاني     الهي از ميان برداشـ  همان ذات" تظاهرات مشابه ديگر اساسا
در ايـن جهـان انسـاني،    . گـردد  لذا انسان اصل اساسي در فلسفه فويرباخ مي. باقي بماند

در مخالفت با اصل الهي علـم  . خوشبختي انسان است كه بلقوانين عاليه نه قوانين خدا، 
  .شناسي و يا انساني را مطرح ساخت كالم كهن، فويرباخ اصل جديد انسان
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طـور كـه در يكـي از فصـول پيشـين ذكـر شـد، مـاركس در يـك انشـاء            همان      
اش مدعي شده بود كه از طريق زنجيري از شرايط، كه حتا قبل از تولد يك  مدرسه

لذا نظري كه به طور منطقي . شود كند، شغل آينده وي از قبل تعيين مي فرد عمل مي
زماني كه وي هنوز در  آمد براي ماركس، به دنبال فلسفه ماترياليستي قرن هجده مي

انسان محصول محيط خويش و شرايط است؛ لذا وي . دبيرستان بود، نظري آشنا بود
توانـد سـازنده خوشـبختي     تواند در انتخـاب شـغل خـويش آزاد باشـد، او نمـي      نمي

در واقع مـاركس  . در اين نظر هيچ چيز جديد و بديعي وجود نداشت. خويش باشد
اي كـه توسـط    هـاي فالسـفه   چـه را كـه در نوشـته    آنتنها به طريق منحصر به فـردي  

گاه كه وي وارد دانشگاه  آن. كرد ها آشنا شده بود خوانده بود، بيان مي پدرش با آن
جا حاكم بـود در تمـاس قـرار گرفـت، از      شد و با فلسفه كالسيك آلمان كه در آن

اي  فلسـفه  زمـان، بـه بيـان    آليسـتي حـاكم در آن   همان اول، در مخالفت با افكار ايده
ترين استنتاجات  به اين دليل بود كه او به آن سرعت به اساسي. ماترياليستي پرداخت
به ايـن دليـل بـود كـه وي بـا چنـان اشـتياق از نوشـته          چنين هم. از نظام هگلي رسيد

فويربـاخ در انتقـاد بـه    . اسـتقبال نمـود   )Essence of christianity(جـوهر مسـيحيت  فويرباخ 
لكـن  . هاي قرن هجده رسيده بودند نتايجي رسيد كه ماترياليستمسيحيت، به همان 
ها در آن تنها دروغ و تعصب ديده بودند، فويرباخ كه مكتب هگلي  در حالي كه آن

امـا حتـا بـراي    . را گذرانده بود، مرحلـه الزمـي از فرهنـگ بشـري را تشـخيص داد     
هـاي قـرن    ليسـت فويرباخ انسان به همان اندازه پيكـري مجـرد بـود كـه بـراي ماتريا     

  .هجده
شد تا معلوم  بايست در تحليل انسان و محيط وي قدمي فراتر برداشته مي تنها مي      

هـاي متفـاوت وجـود     باشـند چـون در محـيط    گوناگون مـي " ها كامال شود كه انسان
، )Moselle( سلطان پـروس، دهقـان مـوزل   . باشند هاي مختلفي دارا مي داشته و موقعيت
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  اي كه ماركس در ايالت راين با او مواجه بود، همـه انسـان   رخانهكارگر كا چون هم
نظـر   از نقطـه . سر، پا، دسـت، و غيـره   -بدن همگي داراي يك نوع عضو بود. بودند

. دار پروسي نبـود  شناسي تفاوت فاحشي بين دهقان موزل و زمين فيزيولوژي و انسان
عـالوه بـر ايـن    . شـت با اين همه تفاوت فاحشي در موضع اجتمـاعي آنـان وجـود دا   

متفـاوت بودنـد؛    ديگـر  يـك از نظر زماني نيز با  كه بلها نه تنها از نظر مكاني،  انسان
اگر انسان . هاي قرن دوازده و قرن نوزده متفاوت بودند هاي قرن هفده با انسان انسان

ها از كجا  محصولي از طبيعت بود، اين تفاوت" خود در تغيير نبود، اگر وي منحصرا
  اند؟ رفتهنشأت گ

تنهـا بـر ايـن اعتقـاد بـودن كـه انسـان        . افكار ماركس در اين جهت به كار افتاد      
باشــد شــكل  چــه در اطــراف او مــي محصــول محــيط خــويش بــوده و از طريــق آن

اي از تضادها باشـد تـا چنـين     بايست مجموعه محيط خود مي. گيرد، كافي نيست مي
بلعكـس پهنـه    كه بلاي از افراد نيست،  عهمحيط تنها مجمو. هايي را به پرورد تفاوت

هـاي   ها در قيد مناسباتي معين قرار دارند و به گـروه  اجتماعي است كه در آن انسان
  .باشند اجتماعي مشخص متعلق مي

توانست حتا به انتقاد فويرباخ از مذهب راضـي   به اين دليل بود كه ماركس نمي      
لكـن جـوهر   . كـرد  وهر انسان تعريف ميفويرباخ جوهر مذهب را از طريق ج. باشد

انسـان  . باشـد  چيزي مجرد و متعلق به انسان به عنوان يك فرد مجـزا نمـي  " انسان ابدا
هـيچ  . باشـد  خود نماينده يك مجتمع، يك مجموعه مناسـبات اجتمـاعي معـين مـي    

هـا وجـود    حتا پيوندهاي طبيعـي كـه بـين انسـان    . انساني جدا و منفردي وجود ندارد
برابر اهميت پيونـدهاي اجتمـاعي كـه در رونـد انكشـاف تـاريخي برقـرار        دارد، در 

 كه بلبدين ترتيب احساسات مذهبي چيزي طبيعي نبوده . شوند گردند، تسليم مي مي
  .خود يك محصول اجتماعي است
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بينـي جديـدي اسـت، نـامكفي بـه نظـر        اظهار اين كه انسـان منشـاء يـك جهـان          
بايد به عنوان  انسان مي. ي در مفهوم انسان تاكيد گرددبايد جنبه اجتماع مي. رسد مي

محصول يك انكشاف معين اجتماعي در نظر گرفتـه شـود كـه در زمينـه اجتمـاعي      
. معيني كه به طور خاص قشربندي و افتراق يافته، شكل گرفته و پرورش يافته اسـت 

 گـي  زندهاين قشربندي و افتراق محيط به طبقات مشخص چيزي نيست كه در آغاز 
بررسـي  . باشـد  نتيجه يك روند انكشافي طوالني مـي  كه بلانسان وجود داشته باشد، 

دهد كه اين روند هميشه در نتيجـه   نحوه به وقوع پيوستن اين روند تاريخي نشان مي
اي بوده است بين اضداد، بين تضادهايي كه در مرحله مشخصـي از انكشـاف    مبارزه

  .اجتماعي پديدار گشته است
مـورد   ركس خود را به اين محدود نكرد؛ او مفروضات ديگر فلسفه فويربـاخ را ما      

فعاليـت   -وي عنصر انقالبي جديدي كه بر پايه نقد واقعيت استوار بـود . انتقاد قرار داد
بـه   contemplative اي انديشـه " فلسفه صرفا( اي تئوريك انديشه" را در فلسفه صرفا -عملي

  .تزريق نمود.) شود و نه نقد واقعيت فكر بنا مياي كه بر پايه ت معناي فلسفه
آموخت كـه انسـان محصـول     هاي فرانسوي، چنين مي فويرباخ مانند ماترياليست      

سان  لذا انسان بدان. العمل وجود بر شعور است محيط و تعليم و تربيت است، عكس
بـه   كه وجود دارد، با سر، دست، پـايش و غيـره، و مشـخص از خـانواده حيوانـات،     

شد كه تحت تاثيرات و عمـل طبيعـت بـر او     صورت نوعي دستگاه حساس ديده مي
لـذا بنـابر نظـر فويربـاخ     . هاي او انعكاس طبيعت است كليه افكار و ايده. قرار داشت

هـايي   رسيد كه انسان تنها عنصـري منفعـل، گيرنـده مطيـع انگيـزش      چنين به نظر مي
  .كند است كه طبيعت تامين مي

وي بر اين نظر پافشـاري  . پيشنهاد ديگري را در برابر اين يك قرار دادماركس       
گذرد، تغييرات خود انسان، نه تنها معلول تاثير  كرد كه هرچه در درون انسان مي مي

العمل انسان نسبت بـه طبيعـت    معلول عكس تر بيشحتا  كه بلطبيعت بر روي انسان، 
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حيـوان شـبه انسـان    . آورد ه وجود مياين چيزي است كه تكامل انسان را ب. باشد مي
ــه طــور منفعــل تحــت    ــراي بقــا، خــود را تنهــا ب اوليــه در مبــارزه دائمــي خــويش ب

نسـبت بـه طبيعـت     كـه  بـل آمـد قـرار نـداد،     هايي كه از جانـب طبيعـت مـي    انگيزش
بـا تغييـر دادن طبيعـت، او شـرايط     . العمـل نشـان داد، او طبيعـت را تغييـر داد     عكس

  .خود را تغيير داد چنين هموي  -يير دادموجوديت خويش را تغ
. گونه ماركس عنصري انقالبي و فعال در فلسفه منفعل فويرباخ وارد نمـود  بدين      

ماركس، مشخص از فويرباخ، بر اين نظر بود كه كار فلسفه نه تنها تعبير ايـن جهـان   
قـاد  انت. باشـد  راه هـم بايسـت بـا عمـل     تئـوري مـي  . تغييـر آن اسـت   چنـين  هـم  كه بل

 راه همبايست با كار مثبت و فعاليت عملي  ها، انتقاد اين جهان، و نفي آن مي واقعيت
. اي فعال تبـديل كـرد   اي فويرباخ را به فلسفه گونه ماركس فلسفه انديشه بدين. باشد

. مـان را ثابـت كنـيم    بايسـت درسـتي انديشـه و برنامـه     مان مي هاي با مجموعه فعاليت
ها را در  عقايدمان را در عمل وارد كنيم، هرچه زودتر آن تر بيشهرچه با كارآمدي 

شـود كـه واقعيـت عناصـر      تر مي واقعيت تجسم بخشيم، به همان اندازه اين امر مسلم
اي كه خودمان را با آن مواجه كـرده بـوديم، بـراي انجـام      ضروري براي حل مسئله

  .ريزي كرده بوديم، را در خود داشت اي كه طرح برنامه
. وط عمومي اين انتقاد به فويرباخ بسيار زود توسط ماركس تنظيم شده بـود خط      

گونه وي به ايده اساسي خود  دهد كه چه بررسي عميق مسير افكار ماركس نشان مي
  .كه تدقيق آن او را به كمونيسم علمي هدايت كرد، رسيد

ن آلمـان، كـه وي خـود از ميـان آنـا      فكـران  روشـن ماركس در جدل خويش با       
  .شان را اثبات نمايد گي شعارهاي قديمي هبرخاسته بود، كوشيد تا ورشكست

ها گفت ما همه بر سر ايـن امـر كـه واقعيـت آلمـان اطـراف مـا،         ماركس به آن      
گونـه دشـوار اسـت و آزادي انديشـه و آمـوزش       بـدين  گـي  زندهپروسي كه در آن 
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. ، توافــق داريــمغيرجــذاب اســت" نفســه معــرف چيــزي كــامال وجــود نــدارد، فــي
الق نخواهيم مردم آلمان به ته اين باتترين شكي وجود ندارد كه چنانچه ما  كوچك

  .بايد تغيير داده شود مخوف فرو روند، اين جهان مي
تواند تغيير داده شود؟ امكان به وجود  گونه مي اما اين جهان چه: ماركس پرسيد      

يـك دسـته از مـردم، در جامعـه      آمدن اين تغيير متكي است به وجود يـك گـروه،  
  .به بوجود آوردن اين تغيير باشند مند عالقهآلمان، كه با تار و پود وجودشان 

هاي مختلفي را كه در درون جامعه آلمان وجود داشتند به ترتيب  ماركس گروه      
وي بدين نتيجه رسيد كه . اشرافيت، بوروكراسي، بورژوازي -مورد مطالعه قرار داد

اي بـدان پـر اهميتـي     ه آخري، برخالف بورژوازي فرانسه كه نقش انقالبـي حتا گرو
تغييـر  " را كـه نظـام اجتمـاعي را كـامال    " آزاد كننده طبقه"ايفا نمود، قادر نبود نقش 

  .دهد، به عهده گيرد
دار  توانسـت ايـن وظيفـه را عهـده     اگر نه بورژوازي، پس چه طبقه ديگـري مـي        
مان غرق در مطالعه تـاريخ و شـرايط موجـود فرانسـه و     ز و ماركس كه در آن. شود

اي بـود كـه داراي رسـالت     انگلستان بود بدين نتيجه رسيد كـه پرولتاريـا تنهـا طبقـه    
  .اي بود اجتماعي واقعي

اي كـه   طبقه: نظريه اصلي خويش را مطرح نمود ۱۸۴۴لذا ماركس حتا در سال       
يي مردم آلمان و تغيير نظـام اجتمـاعي را   بايد مسئوليت رها توانايي آن را دارد و مي

اي از مـردم را تشـكيل    زيرا كه پرولتاريا طبقـه  چرا؟.... به عهده گيرد پرولتارياست 
سـت كـه در جامعـه     تـرين چيـزي   دهد كه نفـس شـرايط وجـوديش تجسـم تبـاه      مي

اي بدين پستي از مدارج  هيچ طبقه ديگري در مرحله. بورژوازي كنوني وجود دارد
در . نمايـد  ي قرار نگرفته و بار مابقي اجتماع را بدين سـنگيني احسـاس نمـي   اجتماع

جايي كه وجود تمام طبقات ديگر جامعه بر مالكيت خصوصي بنا شده، پرولتاريا از 



۵۹ 

اي بـه حفـظ نظـام كنـوني      ترين عالقـه  كوچك" اين مالكيت محروم است، و نتيجتا
اي  و از علـم و فلسـفه بهـره    وليكن پرولتاريا از رسالت خـويش آگـاه نيسـت   . ندارد
بخش خواهد شد هرآينه كه با اين آگـاهي، بـا    وي موتور تمام جنبش رهايي. ندارد

اش را درك كنـد، هرگـاه    هرگاه كه شرايط الزم جهت رهايي. اين فلسفه درآميزد
  .اش نهاده شده درك نمايد كه نقش قابل ستايشي را كه به عهده

–هـاي تخيلـي برجسـته     سوسياليسـت . كسيستي استمار" اين نقطه نظر انحصارا      
ربـرت  " و خصوصـا ) ۱۷۷۲-۱۸۳۷( ، شـارل فوريـه  )۱۷۶۰-۱۸۲۵(سيمون  كلود سن

ترين  پرجمعيت"تا قبل از آن زمان توجه خويش را معطوف به  -)۱۷۷۱-۱۸۵۸(اون 
هـا بـر روي ايـن فرضـيه كـار       لكن آن. نموده بودند -پرولتاريا-"ترين طبقه و محتاج
اي كه بيش از همـه مـورد    ترين طبقه، طبقه ستمكش" ودند كه پرولتاريا صرفاكرده ب

بايست به او كمـك شـود و ايـن كمـك      باشد، و مي اهانت و خفت قرار گرفته، مي
ها در فقـر پرولتاريـا    آن. تر صورت گيرد بايست توسط طبقات باالتر و با فرهنگ مي

هفته در اين فقـر كـه محصـول فسـاد     تنها فقر را مشاهده كردند، و امكانات انقالبي ن
  .ديدند جامعه بورژوازي است، را نمي

كش نيست،  طبقه ستم" ين كسي بود كه متذكر شد پرولتاريا صرفانخستماركس       
اي اسـت كـه در كليـه     باشـد؛ طبقـه   جنگنده فعال عليه نظام بورژوازي نيز مـي  كه بل

  .شد ژوازي بدل ميشرايط وجوديش به تنها عنصر انقالبي در جامعه بور
توسط مـاركس مطـرح شـد، توسـط وي و در      ۱۸۴۴اين فكر كه در اوايل سال       
ي تر بيشتكامل  )The holy family( خانواده مقدساي به نام  با انگلس در نوشته يكار هم
گـي   گـي از كهنـه   اگر چه اين كتاب تا حدودي كهنه شده، لكن ايـن كهنـه  . ۱يافت

                                                 
در پاريس بود نقد خود را برهگل در تحقيقي از منطق وي و  ۱۸۴۴زماني كه ماركس در سال  - ١

نويس باقي ماند تا اين  اين اثر به طور دست. تجديد ارزيابي مفهوم از خود بيگانگي وي ادامه داد
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اين كتاب هنـوز بـراي   . نيست تر بيشپلخانف يا لنين چندان برخي از كارهاي اوليه 
هاي چهل در آلمان  كساني كه به مبارزه فشرده فكري و اجتماعي كه در اوايل سال

ــد بســيار جالــب مــي   ــود آگــاهي دارن در ايــن كتــاب مــاركس . باشــد در جريــان ب
اي آلمان را، چه براي پشت كردن بـه پرولتاريـا و چـه بـر     فكران روشنهاي  كوشش

يافتن ارضاء خاطر در اجتماعـات نـوع دوسـتانه كـه انتظـار داشـتند نفـع زيـادي بـه          
" مـاركس مجـددا  . دهـد  پرولتاريا برساند، را با شدت تمـام مـورد تمسـخر قـرار مـي     

كوشيد تـا اهميـت انقالبـي پرولتاريـا را كـه تنهـا چنـد مـاه پـيش از آن بـا شـورش            
اش به ميان آيد  ه زماني كه پاي منافع مادينشان داده بود ك) silesia( سيلسي گان بافنده

  .آلمان تشريح كند فكران روشنكند، براي  از قيام خودداري نمي
هاي فلسـفه جديـدش را بـه طـور اجمـالي طـرح        ماركس در همين كتاب نشانه      
 گـي  زنـده اي كـه در آن   اي مشخص است، زيـرا كـه جامعـه    پرولتاريا طبقه. كرد مي
پرولتاريا بـورژوازي را در برابـر   . طبقاتي بنا نهاده شده استكند بر روي خطوط  مي

هنـوز سـوال ديگـري بـاقي     . شـود  دار اسـتثمار مـي   كارگر توسط سرمايه. خود دارد
اند؟ چه عللي اين اسـتثمار كـارگر اجيـر توسـط      داران از كجا آمده سرمايه. ماند مي

  سرمايه را موجب شدند؟
ي اين جامعـه، تكامـل و وجـود آن نيـاز، وجـود      براي مطالعه علمي قوانين اساس      
در همين كتاب ماركس بر اهميت شناخت از شرايط صنعت، توليد، شرايط . داشت
، مناسـباتي كـه در رونـد ارضـاي نيازهـاي مـادي بـين مـردم برقـرار          گي زندهمادي 

                                                                                                                 
 اصل آلماني اين اثر سپس در . ريازانف آن را به زبان روسي منتشر كرد ۱۹۲۷كه در سال 

MEGA  شناخته  ۱۸۴۴هاي اقتصادي و فلسفي  يادداشتعنوان انتشار يافت، و اكنون به
بعد  خانواده مقدس). Economic and philosophic manuscripts of 1844.(شود مي

 .به ماركس پيوست، نوشته شد ۱۸۴۴از اين اثر، زماني كه انگلس در اوت 
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اي كـه در هـر دوره معـين تـاريخي در      شود، براي درك كامل نيروهـاي واقعـي   مي
  .د نمودكارند، تاكي

او خـود را در  . از آن پس ماركس كار مجدانه را بر روي اين مسئله آغاز نمـود       
مطالعه اقتصاد سياسي غرق نمـود تـا مكانيسـم مناسـبات اقتصـادي در جامعـه زمـان        

اما ماركس تنها فيلسوفي نبود كه بخواهد جهـان  . خويش را براي خود روشن سازد
  .        خواست آن را تغيير نيز بدهد اي بود كه مي ياو انقالب كه بلرا تعبير نمايد، 
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  فصل چهارم
  

  .تاريخ جامعه كمونيستي
  .ماركس به عنوان يك ارگانيزاتور 
  .مبارزه با ويتيلينگ 
  .تشكيل جامعه كمونيستي 
  .كمونيست مانيفست 
  .مباحثه با پرودون 
  

، كه به جامعه كمونيستيازماندهي اكنون به بررسي دامنه شركت ماركس در س      
پـس از مطالعـه كليـه    . پـردازيم  نوشـته شـد، مـي    كمونيست مانيفستدرخواست آن 

تواند بـه دسـت    هاي ماركس و انگلس در مورد اين مسئله مي هايي كه از نوشته داده
 جامعـه كمونيسـتي  ها در مورد منشاء  بايد بدين نتيجه رسيد كه توصيف آن آيد، مي
آقاي وگـت  هايش،  بار در يكي از نوشته ماركس تنها يك. باشد نمي صحيح" كامال

)Herr vogt(منتشر شد، فرصتي داشت  ۱۸۶۰شود، و در سال  ، كه بسيار كم خوانده مي
تـاريخ  . در ايـن كتـاب اشـتباهات زيـادي وجـود دارد     . كه به اين رويداد به پـردازد 

نوشـته   ۱۸۸۵در سـال   از طريق شرحي كه توسط انگلس" معموال جامعه كمونيستي
  : ۱تواند به شرح زير خالصه شود داستان انگلس مي. شود شده آموخته مي

                                                 
فظه نوشته از روي حا ۱۸۸۵جا ريازانف توصيف انگلس از اين جريان را كه در سال  در اين -١

كه  -هاي مكاتباتي كمونيستي درست است كه انگلس فعاليت كميته. كند است به دقت منتقل نمي
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كردند  مي گي زندهزماني دو فيلسوف و سياستمدار آلماني، ماركس و انگلس،       
ها در فرانسه و در بلژيك اقامت  آن. كه مجبور به ترك سرزمين مادري خود شدند

را به خود جلـب   فكران روشني نوشتند كه ابتدا توجه ا هاي فاضالنه گزيدند؛ كتاب
در يك صبح زيبا كارگران بـه سـوي ايـن    . گاه به دست كارگران رسيد كرد، و آن

آور كار عملي، در كنج انزواي خـود نشسـته    كه به دور از امر كراهت مند دانشدو 
انتظار آمدن  گونه كه شايسته نگهبانان انديشه علمي بود، مغرورانه در و همان -بودند

و آن روز فرا رسيد؛ كارگران آمدند و از مـاركس  . روي آوردند -كارگران بودند
لكـن مـاركس و انگلـس اعـالم     . و انگلس دعوت كردند تا وارد جامعه آنان شـوند 

ها را به پذيرد بـه آن خواهنـد    ها تنها به اين شرط كه جامعه برنامه آن داشتند كه آن
هـا جامعـه كمونيسـتي را سـازمان دادنـد و       نـد؛ آن كـارگران موافقـت كرد  . پيوست

كمونيسـت را آمـاده    درنگ به ماركس و انگلـس ماموريـت دادنـد تـا مانيفسـت      بي
  .سازند

كـه در رابطـه بـا تـاريخ جنـبش       -كارگراني كه چنين كردنـد بـه جامعـه عـدل          
گفتـه شـده بـود كـه     . تعلـق داشـتند   -كارگري در فرانسه و انگلستان ذكر آن رفـت 

هـا در   و پس از شورش نـاموفق بالنكيسـت  . امعه عدل در پاريس تشكيل شده بودج
گزارش شده بـود   چنين هم. ضرباتي جدي را متحمل گرديده بود ۱۸۳۹مه  ۱۲روز 

ها بود كـه در   شاپر در ميان آن. كه بعد از اين شكست، اعضاي جامعه به لندن رفتند
  .دانجمن آموزشي كارگران را تشكيل دا ۱۸۴۰فوريه 

                                                                                                                 
اندازد، اما انگلس هرگز منظورش  را از قلم مي -بار توجه را به آن جلب كرد ريازانف براي اولين

ما "و نوشتبرعكس ا. اين نبود كه بگويد او و ماركس در صومعه نشسته و تارك دنيا شده بودند
 ."هر دو به طور كامل و سر تا پا در جنبش سياسي درگير شديم
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در كتابش درباره ماركس، وضع مشابهي را در مورد مبداء  )I.M.steklov( استكلف      
   ۱.دهد جامعه كمونيستي شرح مي

كـرد، در ارتبـاط شخصـي بـا      مـي  گـي  زنـده ماركس، در حالي كه در پـاريس  "      
شـد،   گران آلمـان تشـكيل مـي    رهبران جامعه عدل كه از مهاجرين سياسي و صنعت

اش بـه مقـدار زيـاد رنـگ      رو كه برنامه وي بدين جامعه نپيوست از اين .قرار داشت
لكـن  . توانست مورد توجه ماركس باشـد، داشـت   گرانه كه نمي آليستي و توطئه ايده

به موضعي رسيدند كـه بـه موضـع مـاركس و انگلـس      " اعضاي ساده جامعه تدريجا
 چنـين  هـم ، و ماركس و انگلس از طريق تماس شخصي و مكاتباتي. شد نزديك مي

در . از طريق مطبوعات، نظرات سياسي اعضـاي جامعـه را تحـت تـاثير قـرار دادنـد      
ها  برخي موارد دو دوست نظرات خود را از طريق جزوات چاپي به كساني كه با آن

انتقـاد  "پس از بريدن از ويتلينگ ياغي، پس از . نمودند نامه نگاري داشتند منتقل مي
بـه طـور سيسـتماتيك، زمينـه بـراي مـاركس و       " رفمصـ  هاي بي جدي به تئوريسين

در اولين كنگره جامعه، كه اكنون . آماده بود كه به جامعه به پيوندند" انگلس كامال
نام جامعه كمونيستي را به خود گرفته بود، انگلس و ويلهلم ولف حاضر بودنـد؛ در  

ز شنيدن كنگره، پس ا. ماركس نيز حضور داشت ۱۸۴۷كنگره دوم در اواخر نوامبر 
خطابه ماركس كه در آن وي فلسفه سوسياليستي جديد را تشـريح نمـود، بـه وي و    

و بـدين ترتيــب بـود كــه   . انگلـس مأموريـت داد تــا برنامـه جامعـه را آمــاده سـازند     
  ."كمونيست معروف نوشته شد مانيفست

چه ماركس نوشته صحبت كرده است، در حـالي كـه    استكلف تنها در مورد آن      
تواند  ولي چه كسي مي. گفت تكرار كرده است چه كه انگلس به ما مي آن مهرينگ

انگلس را باور نداشته باشد، زيرا چه كسي از فردي كه در جريـاني شـركت داشـته    

                                                 
  )به زبان روسي ۱۹۲۲(كارل ماركس I.M.steklovاشاره به استكلف، اشاره است به نوشته  – ۱
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بايـد   نظرتر اسـت؟ بـا وجـود ايـن حتـا در مـورد انگلـس مـي         در تشريح آن صاحب
ريانـاتي را شـرح   كـه وي در مقـاالتش ج  " اي منقدانه را حفظ كرد، خصوصا روحيه
پـس از گذشـت مـدت زمـاني     . داد كه چهل سال قبل از آن به وقوع پيوسته بود مي

" فراموش شوند، خصوصـا  گي سادهبه " توانند نسبتا اي، مسائل مي چنان قابل مالحظه
اي  متفـاوت قـرار داشـته باشـد و داراي روحيـه     " اگر نگارنده آن در شرايطي كـامال 

  .متفاوت باشد
. مطابقـت ندارنـد  " هـاي فـوق ابـدا    هايي را در اختيار داريم كه با تعريف هما داد      

هـا را   اسـتكلف آن " هاي نـابي نبودنـد كـه مـثال     آن تئورسين" ماركس و انگلس ابدا
برعكس، به مجرد اين كه ماركس به اين نظر رسيد كه هر تغيير اساسـي  . نماياند مي

 –متكـي باشـد بـه طبقـه كـارگر      " بايسـت كـامال   الزم در نظام اجتماعي موجود مي
هـايي كـه    هـا، تمـام انگيـزه    ش تمـام محـرك  گي زندهكه در خود شرايط  -پرولتاريا

به مجرد اين كه به ايـن امـر مطمـئن     -يافت موجب مخالفتش با اين نظام بود، را مي
شد، بالدرنگ به ميان كارگران رفت؛ او و انگلس كوشيدند تا در همه جا، در همه 

جا كه كارگران در آن زمان تحت تاثيرات ديگري قرار داشتند، نفوذ  ها، آن سازمان
  .هايي به نقد موجود بودند كنند، در آن زمان چنين سازمان

پـس از  . ايم هاي چهل رسيده ما در تعريف تاريخ جنبش كارگري به اوايل سال      
. ۱ت، ديگر وجود جامعه عدل به عنوان سازماني مركزي خاتمه ياف۱۸۳۹شكست مه 

گونه ردي از وجود يا فعاليت آن به عنوان  ، هيچ۱۸۴۰هاي  به هر ترتيب پس از سال

                                                 
به حيات خود ادامه  ۱۸۳۹اند جامعه عدل تا سال  برمبناي اسنادي كه از آن پس به دست آمده -١
خود در لندن جامعه كمونيستي را برگزيد  ۱۸۴۷ماني كه دركنگره ژوئن فعاليت جامعه تا ز. داد

، استهكلم و )Liege(يژ ، پاريس، بروكسل، لي)لندن(در آن زمان در پايگاه اصلي. ادامه يافت
 .چندين شهر آلمان منجمله هامبورگ و اليپزيك، عضو داشت
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تنها اجتماعات مسـتقلي بـاقي ماندنـد كـه توسـط      . شود سازماني مركزي، يافت نمي
  .يكي از اين اجتماعات در لندن تشكيل شد. شدند اعضاي سابق جامعه سازمان داده مي

-۱۸۶۴( ويس فـرار كردنـد؛  ويلهلـم ويتلينـگ    اعضاي ديگر جامعه عدل به سـ       
اش خياطي بود، يكي از  ويتلينگ كه حرفه. از متنفذترين افراد اين عده است) ۱۸۰۹

كـار بـود كـه ماننـد بسـياري ديگـر        اولين انقالبيون آلمان از ميان پرولتارياي صنعت
 ۱۸۳۵در سـال  . كـرد  كاران آلماني آن زمان، از شهري به شهر ديگر سفر مي صنعت

جـا بـه طـور     بـود كـه در آن   ۱۸۳۷وي خويشتن را در پاريس يافت، لكـن در سـال   
هـاي   او در پاريس عضو جامعه عدل شد و خود را با آمـوزش . طوالني اقامت گزيد

، مبلغ .)تحت نام فليسيته دوالمنه شناخته شده است تر بيش ۱۷۸۲-۱۸۵۴( هوگوالمنه
با بالنكي و  چنين همجا او  در آن. ودسيمون و فورير آشنا نم سوسياليسم مذهبي، سن
اي  وي بنا به درخواست رفقايش جزوه ۱۸۳۸در اواخر سال  .۲پيروانش مالقات كرد

كـه در آن وي بـه    بشر به صورتي كه هست و به صورتي كه بايد باشدنوشت به نام 
  .دفاع از عقايد كمونيستي برخاست

ز كوششـي نـاموفق بـراي تبليـغ     در سويس ويتلينگ و چند تن از يارانش، پس ا      
هـايي در بـين كـارگران و مهـاجرين      ها، دست به كار سازماندهي گروه بين سويسي

هـاي همـاهنگي و    تضمينوي نوشته اصلي خويش  ۱۸۴۲در سال . آلماني گرديدند
بيـان داشـته    ۱۸۳۸در اين كتاب وي نظرياتي را كـه در سـال   . را منتشر نمود آزادي

  .ي بسط دادتر بيشبود در جزئيات 
ــا نظــرات ديگــر           ــرار داشــت نظــراتش ب ــاثير بالنكــي ق ويتلينــگ كــه تحــت ت

نظـر متفـاوت بـود كـه وي بـه گـذار        هاي هم عصر خـويش از ايـن نقطـه    اوتوپيست

                                                 
داري را  بود نظام سرمايه اي بود كه معتقد يك انقالبي حرفه ۱۸۰۵-۱۸۸۱اگوست بالنكي  -٢
 .ريز و از خود گذشته سرنگون نمود توان توسط گروهي مبلغ نقشه مي
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جامعـه جديـد، كـه طـرح آن در جزئيـات      . آميز به كمونيسم اعتقاد نداشت مسالمت
هرچه . توانست تحقق يابد زور مي توسط وي تهيه شده بود، تنها از طريق استفاده از

شيوه اين است  ترين به. شوند جامعه موجود زودتر از ميان برود زودتر مردم آزاد مي
بـه نظـر   ! تـر  بـه هرچه بدتر، . نظمي اجتماعي موجود را به آخرين حد برسانيم كه بي

 توان مطمئن بـود جامعـه كنـوني را    ترين عنصر انقالبي كه مي ويتلينگ قابل اطمينان
  .ترين قشر پرولتاريا، لومپن پرولتاريا، منجمله حتا دزدان بود كند، پست متالشي مي

با ويتلينگ مالقات ) ۱۸۱۴-۱۸۷۶(در سويس بود كه ميكاييل باكونين  چنين هم      
به خاطر دستگيري و تعقيب قضـايي كـه   . كرد و برخي از عقايد وي را جذب نمود
اكونين مورد ظن قرار گرفت و براي هميشـه  عليه ويتلينگ و پيروانش آغاز گشت ب

  .به صورت تبعيدي از كشور خويش درآمد
به آلمان تحويل داده  ۱۸۴۴ويتلينگ پس از گذراندن دوراني در زندان در سال       
جـا بـا    پس از يك دوره سرگرداني وي باالخره به لندن رفت و ورودش بـه آن . شد

. اي وسيعي ترتيب داده شـد  ميتينگ تودهبه افتخار ويتلينگ . شادي جشن گرفته شد
هـا و   آلمـان  چنـين  هـم هـاي انگليسـي، و    ها و چارتيست در اين ميتينگ سوسياليست

المللـي در لنـدن    ين ميتينـگ بـزرگ بـين   نخستاين . نسويان مهاجر شركت كردندفرا
المللي، انجمـن دوسـتان    اين ميتينگ شاپر را به فكر سازماندهي يك انجمن بين. بود
هـدف ايـن انجمـن برقـراري مجـدد      . انـداخت  ۱۸۴۴ات همه ملل، در اكتبـر  دمكر

كسب ها و  ها، مستحكم كردن حس برادري بين خلق ارتباط بين انقالبيون همه مليت
  .در راس اين جريان شاپر و رفقايش قرار داشتند. حقوق اجتماعي و سياسي بود

وايـل كـار ويتلينـگ در    در ا. يك سـال و نـيم در لنـدن مانـد    " ويتلينگ حدودا      
جا كه همه نوع موضوع در مورد وقايع جاري بـا شـور و عالقـه     مجامع كارگري آن
لكن به زودي بـا مخالفـت   . كرد تاثير بسياري اعمال مي -گرفت مورد بحث قرار مي
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-۱۸۴۹( رفقاي قديمي او شـاپر، هنريـك بـاور، و ژوزف مـول    . شديدي روبرو شد
تر خود همه چيز را در مـورد جنـبش كـارگري در     طي اقامت بسيار طوالني) ۱۸۱۱

  .هاي آون فرا گرفته بودند انگليس و آموزش
اي جدا با منافع طبقاتي مشخص نبود؛ پرولتاريا  بنابر نظر ويتلينگ پرولتاريا طبقه      

لـومپن  در بـين ايـن تهيدسـتان    . تنها جزيي از بخش تهيدسـت مـردم سـتمديده بـود    
وي هنوز مشغول جار زدن عقايدش مبنـي بـر ايـن    . نصر بودترين ع انقالبي پرولتاريا

باشند،  ترين عناصر در جنگ عليه نظام موجود مي كه دزدان و راهزنان قابل اطمينان
اي كمونيستي  او اهميت زيادي براي تبليغ قائل نبود؛ آينده را به صورت جامعه. بود

كـرد؛ بـراي    مـي شود تصور  كه توسط گروه كوچكي از مردان هوشمند هدايت مي
ديـد؛ مسـيح را    ناپـذير مـي   ها توسل به كمـك مـذهب را امـري اجتنـاب     جلب توده

چـه   نماياند، و كمونيسـم را بـه صـورت مسـيحيت منهـاي آن      قدم كمونيسم مي پيش
  .كرد بعدها بدان اضافه شده ترسيم مي

بين ويتلينگ و ماركس و انگلـس بـه   " هايي كه بعدا اصطكاك تر بهبراي درك       
وجود آمد، خوب است به خاطر داشته باشيم كه ويتلينگ كارگري بود بسيار توانا، 
خودآموختــه و برخــوردار از اســتعداد ادبــي، امــا فلــج شــده بــه وســيله تمــام          

  .هاي افراد خودآموخته محدوديت
يك خود آموختـه گـرايش دارد بـه ايـن كـه بكوشـد تـا از مغـز خـود چيـزي                 
محكوم به " وي غالبا. اي اختراع نمايد رد، و دستگاه پيچيدهالعاده نوين بيرون آو فوق

اي بيابد، نظير اين كه پـس از صـرف كـار     اين است كه خويش را در وضع سفيهانه
  .هاست كشف شده است فراوان امريكايي را كشف كند كه مدت

 perpetuum(متحرك جاودانييك  جوي جستممكن است يك خودآموخته در       

mobile( اي اختراع نمايد كـه توسـط آن فـرد بتوانـد در      ممكن است وي وسيله. باشد
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هـا تعلـق    ويتلينگ به اين دسته از خودآموخته. شود مند دانشيك چشم به هم زدن 
خواست يك نظام آموزشي به وجود آورد كه انسـان را قـادر سـازد     وي مي. داشت

يـك زبـان جهـاني    خواسـت   او مي. در مدت بسيار كوتاهي بر همه علوم تسلط يابد
وار است كه كارگر خودآموخته ديگـري بـه نـام پييـر پـرودون       نمونه. اختراع نمايد

در مـورد ويتلينـگ بعضـي    . نيز براي حل اين مسـئله كوشـش نمـود   ) ۱۸۰۹-۱۸۶۵(
دهـد، چـه چيـز     شد تشخيص داد كه وي چه چيز را ترجيح مـي  اوقات به سختي مي
وي يـك پيـامبر واقعـي، هـيج     . جهـاني كمونيسم يا يك زبان  -برايش عزيزتر است
اعتمادي خاصي نسبت به افرادي كه از طريـق كتـاب    بي. كرد انتقادي را تحمل نمي

  .نگريستند، داشت آموزش يافته بودند، و به اين سرگرمي وي با نظر شك مي
 فكـران  روشـن بـين   كـه  بـل ويتلينگ نه تنها بين كـارگران آلمـان    ۱۸۴۴در سال       

واري از  توصـيف نمونـه  . ترين مردان بود ترين و سرشناس از محبوب آلمان نيز يكي
هـاين  . در اختيار داريـم  )Heine(يك مالقات بين خياط معروف و شاعر معروف هاينه

  :نويسد مي
  

العاده ايـن مـرد بـه     احترامي فوق دار نمود بي غرور مرا جريحه" چه خصوصا آن"      
را از سر بر نداشت، و در حالي كـه مـن   وي كاله خويش . هنگام صحبت با من بود

مقابلش ايستاده بودم وي نشسته بود و با كمك دست راستش زانوي راسـتش را تـا   
با دست چپ پايش را كه باال آورده بود در باالي " زير چانه باال آورده بود، و مرتبا

آميزش در نتيجه عادتي اسـت   ابتدا فكر كردم برخورد توهين. داد غوزك مالش مي
شـتباه نظـرم   ه در طي كار در حرفه خياطي كسب كرده اسـت، امـا بـه زودي بـه ا    ك
مالــد، ويتلينــگ  بــا  مــي" كــردم چــرا پــايش را دائمــا پرســشوقتــي كــه . بــردم پــي
تــرين چيــز بــود، پاســخ داد كــه در  انگــاري، طــوري كــه گويــا ايــن معمــولي ســهل
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جـا كـه حلقـه     از آن داشـتند، و  هاي مختلف در آلمان او را در زنجير نگاه مي زندان
كوچك بود، تحريك مزمني در پوست وي " بستند غالبا اي كه به زانويش مي آهني

اعتـراف  . به وجود آمده بود، و اين تحريك پوست علت خارش دائمي پـايش بـود  
  ."كنم كه وقتي ويتلينگ خياط قضيه اين زنجيرها را گفت من جا خوردم مي

تنـاقص احساسـي كـه سـينه انسـاني را حيـات       با وجود اين شاعر بـه ماهيـت م  "(      
من كه زماني در شهر مونسـتر بـا لبـان سـوزان باقيمانـده      ): بخشد اشاره كرده بود مي

زنجيرهايي را كه برتن داشت، و انبري را كه با  –خياط، اهل ليدن  )John( جسد جان
دم؛ را بوسيده بو -شد مي داري نگهآن شكنجه شده بود و در شهرداري شهر مونستر 

من، كسي كه كيش رفيعي از خياطي كه مرده بود ساخته بودم، اكنون تنفر غيرقابل 
كردم، گرچه كه هر  كنترلي نسبت به اين خياط زنده، ويلهلم ويتلينگ، احساس مي

  ."ها به خاطر هدف واحدي پيامبر و شهيد بودند دو اين
  

دهـد، بـا    نشـان مـي  اگر چه هاينه از خويشتن تصويري نه به طور خـاص مسـاعد         
توان ديد كه ويتلينگ تاثير شديدي بـر روي ايـن شـاعر كـه شـهرت       وجود اين مي

توانسـت در هـاين، آريسـتوكرات     انقالبي به راحتي مـي . جهاني داشت گذاشته بود
فكر و هنرمندي را تشخيص دهد كـه بـا كنجكـاوي تـوام بـا نفـرت آن نـوع         روشن
اگر چه ماركس نيز يـك  . كند را نگاه ميجوي انقالبي كه برايش بيگانه بود  جنگ

از نظـر مـاركس   . متفـاوت بـود  " روشنفكر بود اما برخـورد وي بـا ويتلينـگ كـامال    
بسيار با استعداد آمال پرولتاريايي بود كه او خود در آن زمان  گر بيانويتلينگ يك 

 او خود در ورد ويتلينگ، قبل از اين كه بـا . در حال تدوين رسالت تاريخي آن بود
  :او مالقات كند، چنين نوشت

اي  توانند به نوشته انش، ميمند دانشكجا بورژوازي، و منجمله فالسفه و ادبا و "      
 Guarantees of harmony(آهنگـي و آزادي  هاي هـم  در مورد رهايي سياسي كه با تضمين
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and freedom(   ون و ويتلينگ قابل قياس باشد به بالند؟ اگر بخواهيم ادبيات سياسـي جبـ
خشك آلمان را با اين طليعه سوزنده و درخشان كارگران آلمان مقايسه كنيم، اگـر  

گرانـه   هاي عشـوه  هاي اوليه با درنگ ولي عظيم پرولتاريا را با گام بخواهيم اين قدم
تــوانيم از پـيش بينــي ايـن كــه    رشــد يافتـه مقايســه نمـاييم، نمـي   " بـورژوازي كـامال  

  ."ه قدرت تكامل خواهد يافت خودداري كنيمسيندرالي پرولتاريايي به اعجوب
  

. طبيعي بود كه مـاركس و انگلـس جويـاي آشـنايي بـا ويتلينـگ باشـند       " كامال      
در لنــدن بــا  ۱۸۴۵شــان در ســال  دانــيم كــه دو دوســت در طــول اقامــت كوتــاه مــي

گرچـه ويتلينـگ در آن   . هاي مهـاجر آشـنا شـدند    هاي انگليسي و آلماني چارتيست
در لندن بود امـا مطمـئن نيسـتيم كـه مـاركس و انگلـس بـا وي مالقـات         زمان هنوز 

كـه   -، زماني كه ويتلينـگ بـه بروكسـل   ۱۸۴۶ها در سال  روابط نزديك آن. كردند
جـا اقامـت    پـس از بيـرون رانـده شـدن از فرانسـه در آن      ۱۸۴۵ماركس نيز در سـال  

  .رفت، آغاز شد -گزيده بود
بروكسل براي اين منظور بسيار . سازماندهي بوددر اين زمان ماركس درگير امر       

ــف  ــرا توق ــود، زي ــود  مناســب ب ــين فرانســه و آلمــان ب كــارگران و . گــاه ترانزيتــي ب
رفتنـد همگـي بـراي چنـد روزي در بروكسـل       آلمان كه به پاريس مي فكران روشن

از بروكسل بود كه جزوات ممنـوع از طريـق قاچـاق وارد آلمـان     . كردند توقف مي
در " در بـين كـارگراني كـه موقتـا    . گرديـد  ر سراسـر كشـور منتشـر مـي    شـد و د  مـي 

  .بروكسل ساكن شده بودند تعداد افراد بسيار قابل زياد بود
ها، با هدف ايجاد  اي از تمام كمونيست ماركس به زودي نظر فراخواندن كنگره      

بلژيك و  كه در )verviers( شهر ورويه. اولين سازمان تمام كمونيستي را مطرح ساخت
هـاي آلمـان مناسـب بـود، بـه       نزديك مرز آلمان قرار داشت و لذا براي كمونيسـت 

ما اطمينان نداريم كه آيا اين كنگره هرگـز برگـزار   . عنوان محل تجمع انتخاب شد
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جامعه عدالت  گان نمايندهها قبل از اين كه  شد يا نه، اما بنا بر گفته انگلس، از مدت
را دعوت به ملحق شدن به جامعـه نماينـد، مـاركس فكـر      از لندن برسند تا دو رفيق

  .كليه تداركات كنگره را كرده بود
بايست براي تجمعاتي كه تحت نفوذ  واضح است كه چرا ماركس و انگلس مي      

ها كوشش بسيار زيـادي مبـذول    آن. اي قائل باشند العاده ويتلينگ بودند اهميت فوق
. كي قرار گيرند، اما كل ماجرا بـه جـدايي انجاميـد   داشتند تا با وي در پالتفرم مشتر

در بروكسل " تصادفا ۱۸۴۶تاريخ اين جدايي توسط منقد روس آننكف كه در بهار 
از وي شرح حال جالبي باقي مانده كه نكات نادرست فـراوان،  . بود ثبت شده است

ه دهـد كـ   وي گزارش مالقاتي را مي. مقدار كمي حقيقت را در بر دارد" ولي ضمنا
برحسـب ايـن نوشـته    . در آن مشاجره شديدي بـين مـاركس و ويتلينـگ درگرفـت    

نـاداني نـه   "ماركس مشت خود را به روي ميز كوبيد و خطاب به ويتلينگ فرياد زد 
قابل تصور اسـت  " اين كامال." هرگز به كسي كمك كرده و نه خيري رسانده است

تبليغ و كارهاي تـداراكاتي  رو كه ويتلينگ، مانند باكونين، مخالف  از اين" خصوصا
اند، و لذا انقالب در  چيزان هميشه آماده شورش آنان بر اين عقيده بودند كه بي. بود

توانست ترتيب داده شود، مشروط بر اين كه رهبـران مصـممي وجـود     هر زماني مي
  .داشته باشند

يابيم  ياي كه توسط ويتلينگ در مورد اين مالقات نوشته شده است در م از نامه      
هـا؛   تصـفيه كامـل در صـفوف كمونيسـت    : كه ماركس بر نكات زير پافشاري نمود

برمبناي خيرخواهي " كاره؛ طرد هر سوسياليسمي كه صرفا هاي بي انتقاد از تئوريسين
قرار دارد؛ درك اين كه قبل از كمونيسم دوراني خواهد بود كه در آن بـورژوازي  

ويتلينـگ بـه زودي بـه    . نهـايي فـرا رسـيد    جـدايي  ۱۸۴۶در ماه مه  .همه كاره است
  .جا ماند در آن ۱۸۴۸امريكا رفت و تا انقالب 
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. ماركس و انگلس به كمك برخي از دوستان به كـار سـازماندهي ادامـه دادنـد          
جـا مـاركس    آنان در بروكسل انجمن آموزشي كارگران را تاسيس كردند و در آن

آنـان، عـالوه بـر    . كـرد  مـي  رانـي  نسـخ براي اعضـاء آن در مـورد اقتصـاد سياسـي     
، كسي كه بعدها ماركس جلد اول )۱۸۰۹-۱۸۶۴( ي چون ويلهلم ولففكران روشن

و ) ۱۸۲۴-۱۸۹۹(كاپيتال را به او تقديم كرد، تعدادي كـارگر چـون اسـتفان بـورن     
  .خويش داشتند كار همديگران به صورت 

ن پايــه، و بــا كمــك مــاركس و انگلــس، بــا اســتفاده از ايــن ســازمان بــه عنــوا       
كردند، كوشيدند تـا روابطـي    شان كه بين بروكسل و نقاط ديگر مسافرت مي رفقاي

هايي كه در آلمان، لندن، پاريس و سويس وجود داشـت ترتيـب دهنـد و     بين گروه
تعداد كساني . انگلس خود اين امر را در پاريس عملي نمود. آن را مستحكم نمايند

س و انگلـس گـرايش داشـتند بـه تـدريج افـزايش       كه به سوي نظرات جديد مـارك 
گاه، براي متحد كردن همه عناصر كمونيست، ماركس تصميم به اجـراي   آن. يافت

  :طرح زير گرفت
المللـي   آلماني، بينش سازماني بين" ماركس اكنون به جاي سازماني ملي و تماما      

ــد را در ســر مــي ــود گــروه . پروران ــراي آغــاز كــار واجــب ب هــايي از  تههــا و هســ ب
هـا   ايـن گـروه  . تر در بروكسـل پـاريس، و لنـدن تشـكيل شـود      هاي پخته كمونيست

هـاي كمونيسـتي    هايي را به منظور حفـظ ارتبـاط بـا ديگـر سـازمان      بايست كميته مي
بـه پيشـنهاد   . المللي آينده پايه گـذاري شـد   بدين ترتيب اساس انجمن بين. برگزينند

) هـاي مكاتبـاتي   كميتـه (نيستي براي ارتباطـات هاي كمو ها كميته ماركس اين كميته
)correspondence committess( ناميده شدند.  

و  گـان  نويسـنده جا كه تاريخ سوسياليسم و جنبش كارگري آلمان توسط  از آن      
نگاراني نوشته شده است كه اغلب امكان نوشتن مقاالتي را براي مطبوعـات   روزنامه
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گيـري   تي يـا مطبوعـاتي داشـتند، آنـان چنـين نتيجـه      و يا عضو شدن در دفاتر مكاتبا
بـراي آنـان   . چيزي بيش از دفاتر مكاتباتي نبودند" هاي مكاتباتي كميته"اند كه  كرده

اي در بروكسـل تشـكيل    رسيد كه ماركس و انگلس دفتر مكاتبـاتي  چنين به نظر مي
و يـا بـه قـول    . دفرسـتادن  هاي چاپي و نامه به خارج مي جا اعالميه داده بودند و از آن
  :اش در مورد ماركس مهرينگ در نوشته

ماركس و دوستانش كه داراي ارگاني از خود نبودند كوشيدند تا اين خالء را "      
هـا   در عـين حـال آن  . هـاي چـاپي يـا تكثيـر پـر نماينـد       تا حد امكان با توسل به نامه

هـا در   يسـت كوشيدند كه براي خود ارتباطات دائمـي در مراكـز بزرگـي كـه كمون    
ايـن چنـين دفـاتر مكاتبـاتي در بروكسـل و لنـدن       . جا اقامت داشتند تامين نمايند آن

ماركس به پرودون نامه . دفتر مشابهي قرار بود در پاريس تشكيل شود. وجود داشت
  ."  وي شد يكار همنوشت و خواستار 

ه شود تـا  خواند تر بيشبا وجود اين كافي است كه پاسخ پرودون با توجه كمي       
متفـاوت از دفتـر مكاتبـاتي معمـولي     " مشاهده گردد كـه وي دربـاره چيـزي كـامال    

 ۱۸۴۶كند، و اگر به ياد بياوريم كه اين نامه به ماركس متعلق به تابستان  صحبت مي
ها قبل از اين كه مـاركس   گيري كنيم كه مدت بايست چنين نتيجه گاه مي است، آن

كه خـود تـا    -دن براي وارد شدن به جامعه عدالتلن گي نمايندهدعوتي را از هيئت 
ــود  ــين رفتــه ب ــاريس   -آن زمــان ديگــر از ب دريافــت دارد، در لنــدن، بروكســل و پ

  .هايي وجود داشتند كه ابتكارشان بدون شك از ماركس سرچشمه گرفته بود سازمان
در بروكسل يك كميته مركزي مكاتبـاتي   ۱۸۴۶بدين ترتيب در نيمه دوم سال       
ايـن كميتـه از   . شد جا فرستاده مي يار منظمي وجود داشت و همه گزارشات به آنبس

 چنين هم. شد اي عضو كه برخي از آنان كارگر بودند تشكيل مي تعداد قابل مالحظه
كميته پاريس وجود داشت كه توسط انگلس سازمان يافته بـود و فعاليـت شـديدي    
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ميته لندن بود كه توسط شاپر، بـاور و  و نيز ك. داد كاران آلماني انجام مي بين صنعت
مصـرانه از مـاركس   " الذكر كه شش ماه بعد به بروكسـل آمـد تـا احتمـاال     مول فوق

اي به  طور كه در نامه اما آن. گشت بخواهد كه عضو جامعه عدالت شود، رهبري مي
ي جامعـه   شود، اين مول نـه بـه عنـوان نماينـده     نشان داده مي ۱۸۴۷ژانويه  ۲۰تاريخ 
" به عنوان نماينده كميته مكاتباتي كمونيستي آمده بـود، و او شخصـا   كه بللت، عدا

  .آمد تا در مورد وضعيت انجمن لندن گزارش دهد
گيري نماييم كه داستاني كه توسط انگلس در مورد تشكيل  لذا بايد چنين نتيجه      

د، چيزي شو جامعه كمونيستي آغاز گشت و هنوز از كتابي به كتاب ديگر منتقل مي
  .جز افسانه نيست

از نظـر افتـاده اسـت؛ وي بـه     " كار سـازماندهي مـاركس توسـط محققـين كـال           
هـاي   تـرين جنبـه   يكـي از جالـب  . جـو در آمـده اسـت    صورت يـك متفكـر عزلـت   

و نـه   –اگر قرار بود نقش مهمـي را كـه مـاركس    . شخصيت او فراموش شده است
بخـش كليـه    عنـوان گرداننـده و الهـام    هاي چهل بـه  در طول نيمه دوم سال -انگلس

در " كارهاي تداركاتي ايفا كرد، تشـخيص نـدهيم، سـهم عظيمـي را كـه وي بعـدا      
ده ايفا كرد،  الملل اول به عنوان سازمان و در طول دوران بين  ۱۸۴۸-۱۸۴۹هاي  سال

  .كرديم درك نمي
ان يافـت كـه   زماني كه ماركس اطمينـ  -، بعد از ديدار مول از بروكسل"احتماال      

بـود كـه بـه ابتكـار كميتـه       -انـد  ها خود را از نفوذ ويتلينـگ رهـا سـاخته    اكثر لندني
هـاي پـيش    بحـث . اي در لنـدن گرفتـه شـد    بروكسل تصميم بـه فراخوانـدن كنگـره   

اين جريان در پاريس، كـه  . اي و برخورد بين گرايشات مختلف آغاز گشت كنگره
هاي انگلس  انسان با خواندن نامه. بدتر بود كرد، از همه جا انگلس در آن فعاليت مي

زماني كـه وي نـه تنهـا موفـق شـد      " مثال. مداري توانا بود يابد كه وي سياست در مي



۷۶ 

" كلك"و برخي ديگر را " با زبردستي"برخي را  كه بلافراد متزلزل را متقاعد نمايد، 
را بـه طـور   اي براي خود دانست و كميته بروكسـل   جلب نمايد، اين كار را پيروزي
  .رسمي از اين امر مطلع نمود

ويلهلـم  . ماركس حضور نداشـت . در لندن تشكيل شد ۱۸۴۷كنگره در تابستان       
 گـي  نماينـده هـاي پـاريس را    هـاي بروكسـل و انگلـس كمونيسـت     ولف كمونيست

معدودي حضور داشـتند، امـا ايـن امـر باعـث تشـويش        گان نمايندهتنها . ۱كردند مي
طوري كه  همان. تصميم گرفتند تا در جامعه كمونيستي متحد شوندآنان . كسي نشد
فراموش كرد كه وي كميته كمونيستي پاريس كـه خـود آن را   " كه ظاهرا -انگلس

دهـد، ايـن يـك تجديـد      به ما اطمينان مي -كرد مي گي نمايندهتاسيس كرده بود را 
ه اولــين اي تصــويب شــد كــ اساســنامه. ي عــدالت قــديمي نبــود ســازماندهي جامعــه

  .دارد پاراگراف آن به طور واضح و مشخص ايده اساسي كمونيسم انقالبي را بيان مي
هدف جامعه سرنگوني بورژوازي، حاكميت پرولتاريا، از ميان برداشتن جامعـه  "      

اي نوين بـدون طبقـه و    بورژوازي كهنه متكي به خصومت طبقاتي، و استقرار جامعه
  ."بدون مالكيت خصوصي است

بايسـت، بـراي بحـث و بـاالخره      اساسنامه بـه طـور موقـت تصـويب شـد؛ و مـي            
  .هاي جداگانه داده شود ي بعدي، به كميته تصويب در كنگره

بر اعضا واجب بـود  . ي سازمان قرار داده شد پايه" سانتراليسم دمكراتيك"اصل       
. كنند گي زندهجامعه كه اعتقاد خود را به كمونيسم اعالم نمايند، و مطابق با اهداف 

ايـن كمـون   . دادند را تشكيل مي -هسته -گروه معيني از اعضا، واحد اصلي سازمان
. اي خود را داشـتند  ساخت كه كميته حوزه ها حوزه را مي تركيب آن. شد ناميده مي
. شـدند  هاي مختلف تحت كنترل يك حوزه خاص رهبري كننـده متحـد مـي    حوزه

                                                 
 .كرد گي مي هدر اين كنگره لندن انگلس هر دو بخش جامعه عدل را نمايند -١
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ايـن سـازماندهي    .بل كميتـه مركـزي مسـئول بودنـد    هاي رهبري كننده در مقا حوزه
به صورت الگويي براي همه احزاب كمونيستي طبقه كارگر در مراحـل اوليـه   " بعدا
ناپديـد شـد، ولـي هنـوز تـا      " اين اما خصوصيتي داشت كه بعـدا . شان درآمد تكامل

كميتـه مركـزي جامعـه كمونيسـتي از     . شـد  هاي هفتاد در آلمان ديده مي اوايل سال
انتخاب اين مقـام، بـه عنـوان مركـز رهبـري كننـده       . ف كنگره انتخاب نشده بودطر

ي  اي هر شهري كه از طرف كنگـره بـه عنـوان مقـر كميتـه      ي حوزه اصلي، به كميته
گـاه   اگـر لنـدن انتخـاب شـده بـود، آن     . گرديد مركزي تعيين شده بود، تفويض مي

عضـو داشـت انتخـاب    ي مركزي كـه الاقـل پـنج     ي لندن يك كميته سازمان حوزه
  .نمود اين امر تماس نزديكي را با يك سازمان ملي وسيع، براي آن تضمين مي. كرد مي

ي كمونيسـتي بـه    مرامنامه"تصميم گرفت كه طرحي براي يك  چنين همكنگره       
اي  هـر حـوزه  . بايست برنامه جامعه بشود تهيه گردد كه مي" ۳صورت سوال و جواب

عالوه بر اين تصـميم گرفتـه   . به كنگره بعدي ارائه نمايدبايست طرح خويش را  مي
ين ارگان طبقه كارگر بـود كـه   نخستاين . اي براي توده منتشر گردد شد كه روزنامه
 مانيفسـت كمونيسـت  اين ارگان شش ماه قبل از . ناميد مي" كمونيست" "خود را علنا

ورها متحـد  كـارگران همـه كشـ   : "منتشر شد، ولي از همان زمـان شـعارش ايـن بـود    
  ۱!"شويد

مقـاالت آن  . ي آزمايشي فراتر نرفت ين شمارهنخستانتشار اين روزنامه هرگز از       
كردند نوشته  مي گي زندهبه طور عمده توسط اعضاي جامعه كمونيستي كه در لندن 

مقالـه دربيـاني   . پسند نگاشته شده بود اي بسيار عامه مقاله اصلي به شيوه. و چاپ شد

                                                 
٣-catechism of faith ي انگلس مانند اصول كمونيسم، نوشته پرسش و پاسخصورت  جزوه تعليماتي به 
از قبل در اساسنامه جامعه كمونيستي مصوبه !" گران همه كشورها متحد شويدكار"شعار - ۱

 .كنگره ژوئن آمده بود
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هـاي   هـاي آن بـا سـازمان    وصيات سازمان جديـد كمونيسـتي و تفـاوت   ساده به خص
اي به جامعه عدالت نشده  هيچ اشاره. كرد هاي فرانسوي اشاره مي ويتلينگ و سازمان

ي  ، نويسـنده )۱۷۸۸-۱۸۵۶( مقالـه خاصـي بـه كمونيسـت فرانسـوي اتـين كابـه       . بود
كابـه تبليـغ و    ۱۸۴۷در سـال  . ، اختصاص داده شـده بـود  ايكارياناكجاآباد معروف، 
بـه مهـاجرت    مند عالقهوجوشي را آغاز نمود تا كساني را كه  ترويج زنده و پرجنب

كمونيسـتي   ۲جـا يـك آبـادي    به امريكا بودند تهيـيج كنـد كـه روي زمـين بكـر آن     
وي حتا سفري خاص . ترسيم كرده بود بنا نهند ايكاريابراساس خطوطي كه وي در 
جـا را بـه سـوي خـود جلـب       هـاي آن  واند كمونيسـت به لندن كرد به اين اميد كه بت

ي فوق اين برنامه را تحت انتقادي كامل قرار داد؛ و كارگران را تشويق  مقاله. نمايد
. شـد  نمود تا اروپا را ترك نكنند، زيرا در اروپا بـود كـه كمونيسـم اول برقـرار مـي     

در خاتمـه   .۳توسط انگلس نوشـته شـده بـود   " ي طوالني ديگري بود كه ظاهرا مقاله
يك بررسي عمومي اجتماعي و سياسي آمده بود كـه بـدون شـك توسـط نماينـده      

  . بروكسل، ويلهلم ولف، نوشته شده بود
ايـن بـار مـاركس    . ي دومـي در لنـدن تشـكيل شـد     كنگـره  ۱۸۴۷در پايان سال       

حتا قبل از اين كه ماركس آمـاده رفـتن بـه لنـدن باشـد، انگلـس از       . حضور داشت

                                                 
در ابتدا مبين كوشش براي ) مستعمره(واژه كولوني . آمده است colonyلغت آبادي مترادف - ۲

عمره و به تدريج اما اين واژه از معناي اصلي آن دور افتاد و مست. عمران و آبادي سرزمين بكر بود
مستعمره "ما براي احتراز از به كار بردن توصيف . استعمار با چپاول و ستم مترادف شد

 مترجم.ايم را انتخاب كرده" آبادي كمونيستي"كه دور از ذهن است " كمونيستي
انتشار  ۱۸۴۷كه در سپتامبر  kommunistische zeitungبراي روزنامه " انگلس احتماال -٣

انگلس دو طرح براي . شود وشت، اگر چه نفوذش در آن ديده مياي نن يافت هيچ مقاله
نامه ماه  پرسش. ۱۸۴۷و ديگري در اكتبر  ۱۸۴۷نوشت، يكي در ژوئن " نامه كمونيستي پرسش"

 .ژوئن در همين اواخر به دست آمده است
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ايش نوشته بود كه وي طرح خطوط كلي يك جزوه تعليماتي كمونيسـتي  پاريس بر
 مانيفسـت كمونيسـت  تر بود كـه اسـم آن    را ريخته است، و اين كه به نظر او مناسب

. تنظيم شده بـود بـه كنگـره آورد   " پيشنهاد خود را كه كامال" ماركس احتماال. باشد
هاي شديد  مخالفت. دهد پيش نرفت هيچ چيزي به آن آساني كه استكلف شرح مي

بحث، روزها به طول انجاميـد و كوشـش زيـادي از جانـب مـاركس      . وجود داشت
برنامه پذيرفته شد و . ضروري شد تا اكثريت نسبت به درستي برنامه جديد قانع شود

اي را  ماموريـت داد تـا بـه نـام جامعـه بيانيـه       -و اين مهـم اسـت   -كنگره به ماركس
اي كه توسط انگلس مهيا  ر نوشتن بيانيه از برنامهدرست است كه ماركس د. بنويسد

شده بود استفاده كرد، اما ماركس تنها شخصـي بـود كـه از نظـر سياسـي در مقابـل       
و اگـر مانيفسـت بنـاي بـا شـكوهي را كـه از قطعـه فـوالد         . جامعه مسئوليت داشـت 

بدين خاطر اسـت كـه مـاركس    " كند، كامال پارچه ساخته شده است مجسم مي يك
توسط مـاركس و  " مسلم است كه افكار بسياري كه مشتركا. هايي آن را نوشتبه تن

گونه  همان –هاي اساسي آن  د، اما ايدهانگلس تكامل يافته بود در آن داخل شده بو
  .تنها به ماركس تعلق داشت -كه انگلس خود در سطور زير در بيان آن مصر بود

  
تـاريخي، شـيوه توليـد حـاكم و      كـه در هـر عصـر   : هاي اساسي مانيفسـت  ايده"      

شـود اساسـي را تشـكيل     از اين شيوه توليد ناشي مـي " سازمان اجتماعي كه ضرورتا
شـود؛ و ايـن كـه در     دهد كه تاريخ سياسي و فكري آن عصر بر روي آن بنا مـي  مي

از زمان اضمحالل همپايي اوليه مالكيـت در  ( نتيجه مراحل مختلف تكامل اجتماعي
گـان و اسـتثمار    هتاريخ مبارزات طبقـاتي، مبـارزه اسـتثمار شـوند     تاريخ بشر،) زمين
، طبقات ستمكش و حاكم، بوده است؛ و اين كه اما اكنون اين مبارزه بـه  گان كننده
توانـد   نمـي  -پورلتاريـا  -اي رسيده است كه طبقه استثمار شـونده و سـتمكش   مرحله

به دست آورد مگـر   -بورژوازي-گر رهايي خويش را از قيد طبقه استثمارگر و ستم
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از اين طريق كه، در عين حال و براي هميشه، تمام جامعه را از قيد هرگونه استثمار، 
به ماركس " و منحصرا" هاي اساسي، تماما اين ايده -ستم، و مبارزه طبقاتي رها سازد

  ."تعلق دارند
  

 چـون  هـم ي كمونيسـت   جامعـه . بايست اين وضع را مورد توجه قـرار دهـيم   مي      
ي جديد بر شانه ماركس قرار  دانست كه بار اصلي تكامل برنامه انگلس به خوبي مي

جالـب از جهـات    –نامـه جـالبي   . داشت، و او بود كه مسئول نگارش مانيفست بـود 
اين نامه روابط بين مـاركس  . كند در اختيار داريم كه نظر ما را تاييد مي –ديگر نيز 

را تنها به عنوان يك " فكر روشن"كه  –خود  و سازماني كه از نظر روحيه و گرايش
انگيزي آشكار  پرولتري بود، را به نحو شگفت –دانست  متخصص فرموله كردن مي

بفهميم، بايد بدانيم كـه لنـدن بـه عنـوان مقـر       تر بهبراي اين كه اين نامه را . سازد مي
  .عيين شده بودكميته مركزي كه بنا بر اساسنامه توسط سازمان لندن انتخاب شده بود، ت

اي بروكســل  از كميتــه مركـزي بــه كميتـه ناحيــه   ۱۸۴۸ژانويـه   ۲۶ايـن نامــه در        
اي اسـت كـه    اين نامه شامل قطعنامه. فرستاده شده بود تا به دست ماركس داده شود

  :ژانويه به تصويب كميته مركزي رسيده بود ۲۴در 
كنـد كـه بـه     را موظف مي اي بروكسل كميته مركزي بدين وسيله كميته حوزه"      

كـه وي در   مانيفست حـزب كمونيسـت  چه  اطالع شهروند ماركس برساند كه چنان
كنگره گذشته تنظيم آن را به عهده گرفت، تا تاريخ سـه شـنبه اول فوريـه بـه لنـدن      

در صـورتي كـه شـهروند    . ي عليـه وي اتخـاذ خواهـد شـد    تـر  بـيش نرسد، اقدامات 
مركـزي خواسـتار بازگردانـدن فـوري اسـنادي       را ننويسد، كميته مانيفستماركس 

  ."است كه كنگره در اختيار وي قرار داده است
  ي مركزي به نام و به دستور كميته

  شاپر، باور، مول) امضاء(
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دهد كه حتا در اواخر ژانويه ماركس كـاري را كـه    ناك نشان مي اين پيام خشم      
اين نيز نمونه بسيار گويـايي  . بوداش محول شده بود تمام نكرده  در دسامبر به عهده
وي . اش وي قدري از نظـر حركـت كنـد بـود     با همه توانايي ادبي. از ماركس است

اگر نوشته سند مهمي " هايش، خصوصا اي بر روي نوشته مدت زمان طوالني" عموما
تـرين شـكل باشـد تـا      به كامـل " خواست كه اين سند تقريبا او مي. كرد بود، كار مي
ما يك صفحه از طرح اوليه ماركس را در . رابر ضربات زمانه استقامت نمايدبتواند در ب

  .كرد دهد ماركس با چه مشقتي بر روي هر عبارت كار مي اختيار داريم، كه نشان مي
مـاركس  " ظـاهرا . ي نشـد تـر  بيشكميته مركزي ديگر نيازمند به اتخاذ اقدامات       

. اين نكته قابـل توجـه اسـت   . ل نمايدموفق شد كار خويش را در اوايل فوريه تكمي
تـوان چنـين    از اين مسئله البته مي. چند روز قبل از انقالب فوريه منتشر شد مانيفست
توانسـت در تـدارك انقـالب فوريـه      بـه سـختي مـي     مانيفسـت گيري كرد كه  نتيجه

  مانيفسـت ين نسخ نخستيابيم كه  پس از اين كه در مي و. سهمي به عهده داشته باشد
توانيم ايـن نتيجـه را نيـز بگيـريم كـه       به آلمان نرسيد، مي ۱۸۴۸قبل از مه يا ژوئن تا 

تنهـا گـروه كـوچكي از    . انقالب آلمان نيز چندان تحت تاثير اين سند قرار نداشـت 
  .هاي بروكسل و لندن از محتواي آن اطالع داشتند كمونيست

يـن جامعـه از تعـدادي    ا. المللـي بـود   ي كمونيسـت بـين   برنامه جامعـه   مانيفست      
هاي انگليسي كه افكار كمونيستي داشـتند، و بـيش از    اي از چارتيست بلژيكي، پاره
 كـه  بـل بايست نه يك كشـور خـاص،    مي مانيفست. شد ها تشكيل مي همه از آلماني

ين بار اهداف خويش را به نخستها براي  رژوازي را كه كمونيستمجموعه جهان بو
  .كردند، مورد نظر قرار دهد م ميطور علني در برابرش اعال

داري، از  فصل اول تصويري تكان دهنده و روشن از جامعـه بـورژوايي سـرمايه         
مبارزه طبقاتي كه آن را آفريده بود و به تكامل خويش در درون ايـن جامعـه ادامـه    
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ناپذير بورژوازي را در بطن نظام كهن قرون  پيدايش اجتناب. دارد داد، عرضه مي مي
ما شرايط تغيير يابنده در وجود بورژوازي را در پاسخ بـه  . بينيم طايي فئودالي ميوس

اي را كـه در نبـردش بـا     نقش انقالبي. كنيم تغييرات در مناسبات اقتصادي نظاره مي
اي نيروهـاي   العاده بينيم به چه درجه فوق كنيم، و مي فئوداليسم ايفا كرد، مشاهده مي

بار در تـاريخ امكـان    يننخستش داد، و بدين ترتيب براي پرورمولد جامعه انساني را 
  .رهايي مادي بشر را به وجود آورد

گونـه   بينـيم كـه چـه    مي. آيد به دنبال اين، طرحي تاريخي از تكامل پرولتاريا مي      
. زمان با آن، تكامل يافـت  بورژوازي، و هم چون همناپذير  پرولتاريا، به طور اجتناب

اشكال مختلفـي  . اي جداگانه به هم پيوسته شد در طبقه" تدريجا ورط چهبينيم كه  مي
اي  كه برخورد بين پرولتاريا و بورژوازي، قبل از اين كه پرولتاريا بـراي خـود طبقـه   

گردد و قبل از اين كه سازمان طبقاتي خود را ايجاد نمايد بـه خـود گرفتـه بـود، از     
  .گذرد برابرمان مي

هاي بـورژوازي عليـه    انتقاداتي را كه از جانب ايدئولوگگاه كليه  آن مانيفست      
  .دهد شود مطرح نموده و مورد انتقاد نابود كننده قرار مي كمونيسم اقامه مي

ها را در مـورد ديگـر احـزاب كـارگران      هاي كمونيست ماركس سپس تاكتيك      
كـه مـا   جا وي به انگلس اتكا داشت، اگر چه نـه بـه حـدي     در اين. نمايد تشريح مي

دارد  اعـالم مـي   مانيفست. شويم جا با جزئيات جالبي روبرو مي در اين. تصور داشتيم
اي را مشخص از ديگـر احـزاب كـارگري تشـكيل      ها حزب جداگانه كه كمونيست

ها پيشگامان كارگرانند، و امتيازشان نسبت به بقيه تـوده پرولتاريـا، در    آن. دهند نمي
  .باشد عمومي جنبش كارگري ميدركشان از شرايط، جهت، و نتايج 

شناسيم توضيح چنين ابرازي در  اكنون كه تاريخ واقعي جامعه كمونيست را مي      
وضعيت جنـبش كـارگري در آن زمـان،    . باشد تر مي ها ساده مورد مسائل كمونيست
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. وضــعيت جنــبش كــارگري انگلــيس، باعــث چنــين ابــرازي شــده بــود " خصوصــا
به جامعه به پيوندند، اين پيوستن را مشروط به حفظ  هايي كه قبول كردند چارتيست
آنان تنها اين مسـئوليت را پـذيرا شـدند    . شان با حزب قديمي خود نمودند ارتباطات

كه در درون چارتيسم چيزي با ماهيت يك هسـته كمونيسـتي بـراي تبليـغ برنامـه و      
  .هاي كمونيسم سازمان دهند ايده
هـا بـراي    ها و كمونيسـت  ه در بين سوسياليستگرايشات متعددي را ك مانيفست      

تـرين انتقـادات    ها را تحت برنـده  كوشيدند به دقت تحليل كرده و همه آن تفوق مي
 –هاي تخيلي بـزرگ   نمايد؛ همه را به جز سوسياليست دهد و قاطعانه رد مي قرار مي
ي شان را تا حد معينـ  هاي كه ماركس و انگلس آموزش –سيمون، فوريه و آون  سن

در عـين حـال كـه انتقـاد سوسياليسـم       مانيفسـت . پذيرفته و تغييـر شـكل داده بودنـد   
پــذيرد، برنامــه انقالبــي  جــو، تخيلــي و غيرسياســي را از نظــام بــورژوازي مــي صــلح

  .دهد ها قرار مي را در مقابل آن –كمونيسم  –پرولتارياي نوين 
" ان انقـالب، خصوصـا  هـا را در دور  هاي كمونيست تاكتيك مانيفستدر خاتمه       

ترتيب كار در مورد هر كشور، برحسـب  . كند درباره احزاب بورژوازي، بررسي مي
در جايي كـه بـورژوازي حـاكم اسـت،     . كند شرايط تاريخي خاص آن، تفاوت مي

در كشورهايي كه بورژوازي . كند پرولتاريا به طور خاص عليه وي اعالن جنگ مي
در آلمـان، تـا هنگـامي كـه     " اسـت، مـثال   هنوز در تالش براي كسب قدرت سياسي

كند، حزب كمونيست دست در دست  بورژوازي عليه سلطنت و اشرافيت مبارزه مي
  .كند آن كار مي

تـر، درافكـار    هـا هرگـز از اشـاعه آگـاهي هرچـه دقيـق       با وجود اين كمونيسـت       
ه بـا  كارگران، نسبت به اين حقيقت كه منافع بورژوازي در تضاد صد و هشتاد درج

مسئله مالكيت خصوصي هميشه بـه عنـوان   . ايستند منافع پرولتاريا قرار دارد، باز نمي
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اي بودنـد كـه در آسـتانه     هـا قـوانين تـاكتيكي    ايـن . مانـد  كننده باقي مـي  سوال تعيين
بينـيم كـه ايـن قـوانين      مـي " بعدا. تنظيم شده بودند ۱۸۴۸هاي فوريه و مارس  انقالب
  .گونه در نتيجه تجربه انقالبي تغيير يافتند د، و چهگونه در عمل پياده شدن چه

بايست در نظـر داشـته    مي. تصوري عمومي داريممانيفست ما اكنون از محتواي       
مـاركس از  " نتيجه كليـه كـار علمـي را كـه انگلـس و خصوصـا      مانيفست باشيم كه 
ن انگلـس  در طي اين دورا. انجام داده بودند، در بر داشت ۱۸۴۷تا آخر سال  ۱۸۴۵

 condition of( شرايط طبقه كـارگر در انگلسـتان  اش  چه كه براي نوشته موفق شد به آن

the working class in england( آوري كرده بود شكل دهـد، و مـاركس روي تـاريخ     جمع
شـان عليـه    در طي اين دو سـال آنـان، در مبـارزه   . افكار سياسي و اقتصادي كار كرد

به حد كافي مفهوم ماترياليستي تـاريخ را  " آليستي، تقريبا هاي ايده همه نوع آموزش
توسعه دادند؛ مفهومي كه آنان را قادر سـاخت بـه ايـن خـوبي در مطالعـه مناسـبات       

باشـند،   تعيين كننده مناسبات اجتماعي مي واره هممادي، شرايط توليد و توزيع، كه 
  .جهت درست را تشخيص دهند

تـرين وجهـي توسـط     ترين و روشن به كامليفست مانآموزش جديد حتا قبل از       
 the holy(مـاركس در خـانواده مقـدس   . ماركس در جدل با پرودون تشريح شده بـود 

family( پس چه چيز باعت جدايي بين دو متحد . از پرودون با ارج بسيار صحبت كرد
  قديمي شد؟

يکي از " اوي بعد. پرودون، نظير ويتلينگ، يك كارگر و يك خودآموخته بود      
اي بسـيار   گاني ادبي خويش را بـا روحيـه   هاو زند. مبلغين سياسي برجسته فرانسه شد

 ۱۸۴۱کـه در سـال    )what is poverty( در کتـابش مالکيـت چيسـت؟   . انقالبي آغاز کرد
انتشار يافت به شديدترين وجه نهاد مالکيت خصوصي را مورد انتقاد قرار داد، و بـه  

امـا در  . که مالکيت خصوصـي در جـوهرش دزدي اسـت    اين نتيجه جسورانه رسيد
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داري را کـه بـر    شکل سرمايه: واقع پرودون تنها يک شکل مالکيت را محکوم نمود
کـه پـرودون    با آن. دار بزرگ استوار بود استثمار توليدکننده کوچک توسط سرمايه

ف داري نداشت، معهذا مخـال  مخالفتي با از ميان برداشتن مالکيت خصوصي سرمايه
کـار، حفـظ و    بنابر نظر پرودون، تنها تامين براي رفاه دهقان و صنعت. کمونيسم بود

به نظر وي وضعيت کارگر و رفاه اقتصـاديش  . ها بود افزايش مالکيت خصوصي آن
از طريــق تبــديل وي بــه مالــک  کــه بــلنــه از طريــق اعتصــاب و جنــگ اقتصــادي، 

نظرات رسيد؛ به اين  ۱۸۴۶و  ۱۸۴۵هاي  وي باالخره در سال. توانست بهبود يابد مي
کـرد بـه وسـيله آن     اي تنظيم کرد کـه فکـر مـي    ين بار برنامهنخستدر اين زمان براي 

کار را از تباهي مصون داشت و پرولتاريا را به توليـد کننـده مسـتقل     توان صنعت مي
  .مبدل کرد

. ايـم  ذکر شدهکرد را مت ما قبالً نقشي که انگلس در آن زمان در پاريس ايفا مي       
ــه   ــث برنام ــلي وي در بح ــالف اص ــرون   مخ ــارل گ ــا ک ــه  ) ۱۸۱۳-۱۸۸۴(ه ــود ک ب

گرون در اتحاد بسيار دوسـتانه بـا پـرودون،     ۱.کرد را معرفي مي" سوسياليسم واقعي"
. کرد قـرار داشـت   که نظرياتش را در برابر کارگران آلماني مقيم پاريس تشريح مي

که در  –را ) poverty of philosophy(فلسفه فقر حتا قبل از اين که پرودون کتاب جديدش،
جامعه موجود را برمال ساخته و منشاء فقر " تضادهاي اقتصادي"خواست تمام  آن مي

گـرون بـه   . برنامـه جديـدش را بـه گـرون اطـالع داد      -را تعريف کند، منتشر نمايد
رنامه را انگلس اين ب. ها مورد استفاده قرار داد سرعت آن را در جدلش با کمونيست

  :به سرعت به اطالع کميته بروکسل رساند

                                                 
 True( "سوسياليسم حقيقي"واژه ) Real socialism"(سوسياليسم واقعي"معموالً به جاي  - ۱

socialism Wahrer sozialismus (گلس به نوعي رود که توسط مارکس و ان به کار مي
 .باشد مي" حقيقي"الق شده که هدفش يافتن انسان تسوسياليسم شاعرانه ا
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و نـه   تـر  بـيش اما اين برنامه که قرار بود جهان را تغيير دهد چه بود؟ نه چيـزي  "       
هـاي   تر از بازار مبادلـه کـار انگلـيس معـروف و ورشکسـته کـه توسـط انجمـن         کم

زرگ است؛ تنها چيزي که الزم است يک انبار ب. شد کاران مختلف اداره مي صنعت
شود بـر مبنـاي قيمـت مـاده      ي محصوالتي که توسط اعضاي انجمن آورده مي کليه

شـوند و در برابرشـان محصـوالت ديگـري کـه       يـابي مـي   اوليه به عالوه کـار ارزش 
محصـوالتي کـه از   . گردنـد  اند پرداخت مـي  يابي شده درست به همان ترتيب ارزش

شود، و عايدي آن به  هاني فروخته ميمقدار مورد نياز انجمن افزون است در بازار ج
کنـد کـه    ترتيب پرودون با فراست فکـر مـي   بدين. شود گان پرداخت مي هتوليدکنند

  ."  ممکن است منافع دالالن تجاري به نفع خود و همدستانش حذف گردد
  

ــه         ــس در نام ــه      انگل ــن ك ــالع داد، و از اي ــرودون را اط ــرح پ ــات ط اش جزئي
هـايي كـه بـا     ن تبديل كارگران بـه مـالكين از طريـق كارگـاه    هايي چو پردازي خيال
گين  كرد، خشم شود، هنوز كارگران آلماني را جلب مي اندازشان خريداري مي پس
  .بود

 ۱۸۴۷پرودون، ماركس دست به كـار شـد و در سـال     فلسفه فقربه مجرد ظهور       
ون را رد را كـه در آن قـدم بـه قـدم نظـرات پـرود       فقر فلسـفه كتاب كوچك خود 

" اما او خود را به انتقاد مخـرب محـدود نكـرد؛ وي نظريـات كـامال     . كرد نوشت مي
به خـاطر درخشـاني و دقـت    . تكامل يافته خويش را در مورد كمونيسم تشريح كرد
بـود، و   مانيفسـت اي با ارزش بر  كارش، و به خاطر درستي بيانش، اين كتاب مقدمه

اي حــول  دربــاره پــرودون در مقالــه ۱۸۴۷از آخــرين نظــري كــه مــاركس در ســال 
كند كه نقطه نظريات اساسي  اين امر ثابت مي. تر نبود نوشت كم" تفاوتي سياسي بي"

  .تكوين يافته بود ۱۸۴۷ماركس در سال 
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. تنظيم نمـود  ۱۸۴۵بار در سال  يننخستطور مبهمي براي  ماركس نظرياتش را به      
او . اش را بنويسـد  فقـر فلسـفه  تـا بتوانـد    او به دو سال ديگر كار مجدانه نيـاز داشـت  

هنگام مطالعه شرايطي كه تحت آن پرولتاريا در جامعـه بـورژوازي تشـكيل شـده و     
داري  تـر در قـوانين توليـد و توزيـع در نظـام سـرمايه       تكامل يافته بود، هرچـه عميـق  

 هاي اقتصاددانان بورژوا را مورد او در پرتو متد ديالكتيك، آموزش. كرد كاوش مي
هــاي جامعــه  آزمــايش مجــدد قــرار داده و نشــان داد كــه مقــوالت اساســي، پديــده

. باشـند  نماينده چيزي در حال گـذار مـي   _كاال، ارزش، پول، سرمايه  _بورژوازي 
ين كوشش خويش را براي نشـان دادن مراحـل مهـم    نخستاش  فقرفلسفهماركس در 

ا اولين طرح بود، اما از اين اين تنه. داري مبذول داشت در تكامل روند توليد سرمايه
خود واضح بود كه ماركس در مسير درستي قرار داشته و داراي متد درستي اسـت،  

نمايي اعالء كه به كمك آن وي با اطمينان راه خود را از ميان جنگـل اقتصـاد    قطب
ثابـت كـرد كـه در اختيـار داشـتن متـد        چنـين  هـم ولي اين كتاب . بورژوايي گشود

تواند خود را به استنتاجات عمومي محدود نمايد،  و انسان نميدرست كافي نيست، 
هاي اين مكانيزم پيچيده مطالعه دقيق واقعيت  كاري و اين كه براي نفوذ در همه ريزه

ماركس وظيفه عظيمي در برابر خويش داشت؛ اين طرح . داري ضروري بود سرمايه
ساختماني باشـكوه تبـديل    بايست به اوليه، اگر چه كار يك نابغه بود، لكن هنوز مي

ولي قبل از اين كه ماركس فرصت اين را داشته باشد كه اين سـاختمان را بنـا   . شود
صبري در انتظـارش بودنـد، و    كه با بي -۱۸۴۸بايست انقالب  نهد، وي و انگلس مي

كردند، و با چشم داشت  بيني كرده بودند، برايش خود را آماده مي وقوع آن را پيش
  .        را طي نمايند -را تهيه كرده بودند كمونيست مانيفستاصلي به آن نظرات 
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  فصل پنجم
  

  .آلمان ۱۸۴۸انقالب 
  .ماركس و انگلس در ايالت راين

  )Neue rheinische zeitung(.زايتونگ راينيش تاسيس نيو

  .)Willich(و ويليچ )Gotschalk(گتشالك
  .اتحاديه كارگران كلن
  .زايتونگ اينيشهاي نيور سياست و تاكتيك
  .استفان بورن

  .تغيير تاكتيك ماركس
  .شكست انقالب و اختالف نظر در جامعه كمونيستي

  .انشعاب
  

تنها چند روز قبل از انقالب فوريه منتشـر گشـت و سـازمان     كمونيست مانيفست      
هـاي پـاريس،    جامعه كه از گروه. تكميل شد ۱۸۴۷جامعه كمونيستي تنها در نوامبر 

هـاي   بروكسل تشـكيل شـده بـود تنهـا ارتباطـات ضـعيفي بـا برخـي گـروه         لندن، و 
  .تر آلماني داشت كوچك

سـت تـا نشـان دهـد كـه نيروهـاي سـازمان يافتـه          اين امر به خودي خـود كـافي        
ها عمل كند  بايست از طريق آن هاي آلماني جامعه كمونيستي كه ماركس مي بخش
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ور شده دامنه آن بـه   در پاريس شعله ۱۸۴۸ه فوري ۲۴انقالب در . ناچيز بودند" كامال
در سوم مارس در كلن، شهر اصلي ايالت راين، چيزي . سرعت به آلمان كشيده شد

مقامات شهري مجبور شدند فراخواني براي شـاه  . اي به وقوع پيوست نظير قيام توده
 پروس تهيه نمايند؛ آنان از وي استدعا نمودند تا ايـن آشـوب را مـورد توجـه قـرار     

دو نفـر در راس ايـن قيـام كلـن قـرار داشـتند، يكـي        . دهد، و امتيازاتي اعطـا نمايـد  
، طبيبي كه در بين فقـرا و كـارگران كلـن محبوبيـت بسـياري      )گتشالك(گتچالك 

مارس انقـالب   ۱۳در . ، افسر سابق)۱۸۱۰-۱۸۷۸( ويليچ داشت، و ديگري آگوست
  .همان ماه به برلن رسيد ۱۸در وين درگرفت و در 

خواسـت در   دولت بلژيك كه نمي. در تمام اين مدت ماركس در بروكسل بود      
سرنوشت سلطنت ژوئيه سهيم باشد، بر مهاجريني كه مقيم بروكسـل بودنـد يـورش    
. برد، ماركس را دستگير كرد، و به فاصله چند ساعت وي را از كشور خـارج نمـود  

 سه، فردينانـد فلوكـون  يكي از رهبران حكومت موقت فران. ماركس به پاريس رفت
)Ferdinand flocon( )۱۸۶۶-۱۸۰۰(اي بود كه انگلـس بـرايش    ، كه از سردبيران روزنامه

ماركس را دعوت كرده بود كه به فرانسه برود و اعالم داشـته  " نوشت، قبال مقاله مي
هاي حكومت قبلي  بود كه در سرزمين فرانسه كه ديگر آزاد شده است، كليه ابالغيه

  .باشند اعتبار مي باطل و بي
اي بروكسل، كه كميته لندن پس از آغـاز انقالبـات در قـاره اروپـا      كميته حوزه      

تمام اختيارات خويش را بدان تفويض كـرده بـود، اختيـارات خـود را بـه مـاركس       
در ميان تعداد كثير كارگران آلماني كه در پاريس تجمع كرده بودنـد،  . منتقل نمود

هاي مختلف سازمان  ي در مورد اوضاع به وجود آمد و گروهاختالف نظرهاي بسيار
بـا شـاعر آلمـاني     راه همها تحت نفوذ باكونين بود كه  يكي از اين گروه. داده شدند

اي بــراي تشــكيل ســازماني  برنامــه) Georg herwegh( )۱۸۷۵-۱۸۱۷( گئــورگ هــروگ
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از ايـن كـار   ماركس كوشيد آنـان را   .مسلح و حمله به آلمان طرح ريزي كرده بود
ها تك تك به آلمان برونـد و در جريانـات    منصرف نمايد؛ وي پيشنهاد كرد كه آن

اما باكونين و هروگ بر برنامـه قـديمي خـويش بـاقي     . جا شركت جويند انقالبي آن
هروگ يك گردان انقالبي سازمان داد و آن را بـه مـرز آلمـان بـرد كـه در      . ماندند
با برخي رفقايش توانستند خـود   راه همركس ما. جا به طور كامل شكست خورد آن

مـاركس و انگلـس بـه ايالـت     . را به آلمان برسانند و در نقاط مختلف اقامت گزينند
  .راين رفتند

بايست به خـاطر داشـته باشـيم كـه بخـش آلمـاني جامعـه كمونيسـتي داراي          مي      
ري بـراي  چـه كـا  . تنهـا هـواداران منفـردي وجـود داشـتند     . گونه سازماني نبـود  هيچ

چهل سال بعد از ايـن وقـايع كـه    " ماند؟ تقريبا ماركس و انگلس و رفقايش باقي مي
هـايي را كـه او و مـاركس در     رود، انگلس كوشـيد تاكتيـك   جا مي شرح آن دراين

بـه ايـن سـوال    . كردند براي رفقاي جوان تشريح كند در آلمان دنبال مي ۱۸۴۸سال 
برلن بروند در ايالت راين، در كلن، باقي  چرا وي و ماركس به جاي اين كه به"كه 

  :وي جواب روشن زير را داد" ماندند
تـرين بخـش    يافتـه  آنان ايالت راين را انتخاب كردند زيرا از نظر صنعتي تكامـل       

قرار داشت،  –ميراثي از انقالب فرانسه  –آلمان بود؛ زيرا تحت نظام قوانين ناپلئوني 
تـري را بـراي تبليـغ و     و عرصه وسيع تر بيشآزادي عمل  توانستند بنابراين ايشان مي

به عالوه، ايالت راين از عنصر قابل مالحظـه پرولتاريـايي   . ترويج انتظار داشته باشند
تـرين نقـاط ايالـت رايـن      درست است كه خود كلن از صنعتي شـده . برخوردار بود

لـن، نسـبت بـه    ك. نبود، لكن از لحاظ اداري و از هر جهت ديگر، مركز ايالـت بـود  
تـرين صـنعت ماشـيني آن     مهـم . هشتاد هـزار نفـر   -زمان، جمعيتي قابل توجه داشت

رغـم اهميـتش، بـه ماشـين زيـادي نيـاز        صنعت ادكلن سازي، علي. تصفيه شكر بود



۹۱ 

. و بارمن عقب بود )Elberfeld( صنعت نساجي كلن به طور مشخص از البرفلد. نداشت
موجهي براي برگزيدن كلن به عنـوان محـل   به هر ترتيب، ماركس و انگلس داليل 

خواسـتند بـا تمـام آلمـان در ارتبـاط باشـند؛ آنـان         آنـان مـي  . سكونت خود داشـتند 
خواستند روزنامه نيرومندي به وجود آورند تـا بـه صـورت تريبـوني بـراي تمـام        مي

آيا در اين . ودترين محل ب ها از اين لحاظ كلن مناسب كشور عمل كند، و به نظر آن
انتشـار   ۱۸۴۲ين ارگان مهم سياسي بـورژوازي آلمـان در سـال    نخستلت نبود كه ايا

. يافته بود؟ مدتي بود كه كليه كارهاي مقدماتي انتشار چنين ارگاني در جريـان بـود  
اي را كه در حال سازمان داده شدن بود  ماركس و انگلس موفق شدند كنترل نشريه

  .به دست گيرند
گونـه بـود كـه انگلـس      بـدين . هـاي دمكـرات بـود    گروهلكن اين نشريه ارگان       

هـيچ  . بردنـد  كوشيد تا تشريح نمايد كه چرا از آن به عنوان ارگان دمكراسي نام مي
يا تشكيل  -توانستند دنبال كنند سازمان پرولتري وجود نداشت، و آنان دو راه را مي
، اول از هاي دمكراتيـك موجـود   فوري يك حزب كمونيست، يا استفاده از سازمان

گاه حركت از داخل از طريق انتقاد و تـرويج و   ها، و آن طريق متحد كردن همه آن
هاي  به سازمان" اي كه قبال هاي كارگري عملي كردن تجديد سازمان، و جلب گروه

اين امـر مـاركس و انگلـس را در    . شيوه دوم انتخاب شد. دمكراتيك تعلق نداشتند
كـه بالفاصـله پـس از سـوم      )Workingmen,s union of cologne( برابر اتحاديه كارگران كلن

مارس توسط گتچالك و ويلـيچ سـازمان داده شـده بـود، در موضـعي كـم و بـيش        
  .نادرست قرار داد

گتچالك يك پزشك بود كـه در ميـان تهيدسـتان كلـن از محبوبيـت بسـياري             
لينگ و پيروان به نظرات ويت تر بيشوي كمونيست نبود؛ نظرات وي . برخوردار بود

وي انقالبي خوبي بود، ولي به راحتي تحت سلطه احسـاس  . مكتب وي نزديك بود
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او اگر چه با . شد از او ايرادي گرفت از نظر فردي كسي بود كه نمي. گرفت قرار مي
كـافي نقـاد دمكراسـي بـود كـه در       شد، لكن بـه حـد   برنامه مشخصي راهنمايي نمي

آيـم چـه    من به نام مـردم نمـي  "رداري بگويد، اش در شه عمومي راني سخنين نخست
كـش   باشند؛ نه، من با شما تنها به نام مـردم زحمـت   از مردم مي گان نمايندههمه اين 

وي بـر  . وي بين طبقه كـارگر و مـردم در كـل تفـاوت قائـل بـود      ." كنم صحبت مي
 خـواه بـود، خواسـتار    جا كه جمهوري كرد، لكن از آن اقدامات انقالبي پافشاري مي

اين يكي از نكات اساسـي اخـتالف   . هاي آلمان بود ي جمهوري فدراسيوني از همه
انجمني كه توسط وي تاسيس شـده بـود، اتحاديـه كـارگران     . بين او و ماركس بود
هفـت هـزار   " تقريبا. تمام عناصر پرولتري شهر را در برگرفت" كلن، به زودي تقريبا

  .گير بود زار، عددي چشماين، براي شهري با جمعيت هشتاد ه. عضو داشت
شد بـه زودي بـا سـازماني كـه      انجمن كارگران كه توسط گتچالك رهبري مي      

با وجود اين بايد توجـه  . ماركس و انگلس به آن تعلق داشتند در جدال قرار گرفت
داشته باشيم كه درون اين سازمان وسيع كارگران، عناصـري وجـود داشـتند كـه بـا      

اگر چه مول و شاپر عضو اتحاديه كـارگران بودنـد،   " مثال. گتچالك تفاوت داشتند
به اين ترتيب به زودي دو . لكن با ماركس و انگلس در ارتباط نزديك قرار داشتند

ماند كه در كنـار   ولي اين واقعيت باقي مي. فراكسيون در درون اتحاديه تشكيل شد
انگلـس و  اتحاديه كارگران كلن انجمن دمكراتيكي وجود داشـت كـه مـاركس و    

  .ديگران از اعضاي آن بودند
. رسـيد  ي واحد مي همه چيز به يك نقطه. ي ماركس بود ي نقشه همه اين، نتيجه      

بـار در اول   يننخسـت براي ماركس و انگلس اميدوار بودند كه ارگان مركزي را، كه 
 هاي كمونيستي آينده منتشر شد، به محوري بدل نمايند كه تمام سازمان ۱۸۴۸ژوئن 

نبايد فكر كنـيم  . شد، به دور آن گرد آيند كه در پروسه برخورد انقالبي تشكيل مي
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. كه ماركس و انگلس به عنـوان دو دمكـرات وارد ايـن ارگـان دمكراتيـك شـدند      
تـرين   هايي بدان وارد شـدند كـه خـود را چـپ     چنين نبود؛ آنان به عنوان كمونيست
اي از محكوم كـردن   ا براي لحظهآنان حت. دانستند جناح كل سازمان دمكراتيك مي

در درجــه اول  كــه بــلشــديد اشــتباهات، نــه تنهــا اشــتباهات حــزب ليبــرال آلمــان، 
آنان اين كار را چنان خوب انجام دادنـد كـه    -ايستادند ها، باز نه اشتباهات دمكرات

ين نخسـت مـاركس در همـان   . از دسـت دادنـد   شـان را  داران در فاصله چند ماه سـهام 
و زماني كه خبـر شكسـت   . ها حمله كرد ه شديدترين وجه به دمكراتاش ب سرمقاله

بـا پشـتيباني همـه     )Cavagniac( ژوئن پرولتارياي پاريس رسيد، وقتـي كـه كاواگنيـك   
احزاب بورژوازي بر كارگران شوريد و قتل عامي كرد كه در آن چندين هزار نفـر  

اي  زايتونگ، مقاله اينيشر از كارگران پاريسي از ميان رفتند، ارگان دمكراتيك، نيو
منتشر كرد كه تا اين زمان از نظر قدرت و احساسش در حملـه بـه قـاتلين بـورژوا و     

  .نظير بوده است ها بي متعذرين دمكرات آن
  

آنـان   -شان درهم كوبيده شـدند  كارگران پاريس توسط نيروهاي برتر دشمنان"      
پيـروزي  . خورنـد  ن شكسـت مـي  شا شوند، لكن دشمنان آنان كوبيده مي. نابود شدند

هـا و تصـورات واهـي انقـالب      ي فريـب  اي قواي وحشي به بهاي نابودي همـه  لحظه
خواه قديمي، با انشـقاق ملـت فرانسـه بـه دو      فوريه، با تالشي كامل حزب جمهوري

جمهوري سه رنگ از . خريداري شده است –ملت داراها و ملت كارگران  -بخش
. گـان، رنـگ خـون    هخـورد  نـگ شكسـت  ر -اين پـس يـك رنـگ خواهـد داشـت     

  ."جمهوري سرخ شده است
انقالبي بود كه در سـطح جهـاني انعكـاس داشـت     . انقالب فوريه درخشان بود"      

وقت هنوز در  زيرا تضادهايي كه در درون آن عليه قدرت سلطنتي جوشيدند، تا آن
ار هـم چـرت   مانده بودند و بـه طـور تكامـل نيافتـه در كنـ      اي پنهاني باقي آهنگي هم
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موجوديـت  " شـان بـود صـرفا    اي كـه زمينـه   رو كه برخورد اجتماعي زدند، از اين مي
انقـالب ژوئـن بـرعكس،    . گوني داشت، موجوديت يك عبـارت، يـك كـالم    شبح

تنفرانگيز و انزجارآميز است، زيرا به جاي كالم، عمل پيش آمد، زيرا جمهوري بـا  
  ."را آشكار كرد گرفتن تاج حفاظي و استتاري آن، خود سر غول

اند گمـراه   هاي عميقي كه در برابرمان دهان باز كرده ها با ورطه آيا ما دمكرات"      
خواهيم شد؟ آيا به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مبارزه بـراي اشـكال جديـد دولـت     

  "آميز است؟ يك روياست؟ معني و توهم بي
تضـادهايي كـه از خـود    . كننـد  تنها افكار ضعيف و ترسو چنـين سـوالي را مـي   "      

توان با تعقل  خيزد را بايد تا آخر جنگيد؛ آنان را نمي شرايط جامعه بورژوازي بر مي
نوع دولت آن است كه در آن بر تضادهاي اجتماعي با زور، يـا   ترين به. مرتفع نمود

شـكل   تـرين  به. گي و ظاهرنما چيره نشوند هبه عبارت ديگر تنها توسط وسايل ساخت
اي بــاز و آشــكار بــا هــم تصــادم نماينــد و  اســت كــه تضــادها بــا مبــارزهدولــت آن 

  ."حلي به دست دهند ترتيب راه بدين
از ما چنين سوال خواهد شد كه آيا ممكن است ما از يك قطره اشـك، يـك آه،   "      

گـي عـوام، بـراي گـارد ملـي، بـراي گاردهـاي         هيك كـالم بـراي قربانيـان ايـن ديوانـ     
بـراي گـارد جمهـوري، بـراي سـربازان جبهـه، خـودداري         )Les guardes mobiles(متحرك
  "نماييم؟

ها تجليـل   ها از آن خواهد كرد، فرمان داري نگهشان  گان و يتيمان هدولت از بيو"      
شـان   گـاه  كنند، مراسم مجلل تشييع جنازه اجسـاد آنـان را در آخـرين اسـتراحت     مي

دارند، ارتجاع اروپـا از شـرق    م ميدهد، جرايد رسمي آنان را جاودانه اعال جاي مي
  ."آورد تا غرب در برابرشان سر تعظيم فرود مي

شـان تـف    شـان را گرفتـه، جرايـد بـه روي     گريبـان  گـي  گرسـنه لكن عوام، كه "      
انگيز و  اند، از طرف محترمين دزد به عنوان افراد فتنه شان كرده كنند، اطباء ترك مي
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حـدي افكنـده    هاشـان بـه ورطـه فقـر بـي      و بچـه  اند، زنـان  شكن محكوم گشته قانون
اند، به نواحي  هايي كه از كشتار جان به در برده شان، آن گان نماينده ترين بهاند،  شده

 –ها  گذاشتن تاجي از خرزهره بر سر مغموم و مرعوب آن -اند خارجي اخراج شده
  ."اين است امتياز، حق و وظيفه مطبوعات دمكراتيك

  
توانست توسـط   چنين مقاالتي نمي. نوشته شده بود ۱۸۴۸ژوئن  ۲۸در اين مقاله       

. توانست آن را نوشـته باشـد   تنها يك كمونيست مي. يك دمكرات نوشته شده باشد
روزنامـه ديگـر   . هـاي خـود فريـب ندادنـد     ماركس و انگلس كسـي را بـا تاكتيـك   

كارگران كلن در واقع ارگان . پشتيباني مالي از بورژوازي دمكرات دريافت نداشت
اعضاي ديگر جامعه كمونيستي كـه در سراسـر آلمـان    . و كارگران آلماني شده بود

ها اسـتفان بـورن، كـه     نام يكي از آن. پراكنده شده بودند به كار خويش ادامه دادند
دهد؛  انگلس نظر مساعدي درباره وي نمي. چين بود، شايسته ذكر است يك حروف

كه از ابتدا خويش را در برلن، مركز پرولتـري،  وي . بورن تاكتيك ديگري برگزيد
يافته بود، هدف ايجاد يك سازمان بزرگ كارگري را در برابر خويش قـرار داد، و  

 )The brotherhood of workers(با كمك چند رفيق روزنامه كوچكي به نام برادران كـارگر 
. رت دادرا تاسيس نمود و تبليغ سيستماتيكي را بـين انـواع مختلـف كـارگران صـو     

برعكس گتچالك و ويليچ، وي خـود را تنهـا بـه سـازماندهي يـك حـزب سياسـي        
كـاران و ديگـر    هـاي صـنعت   بورن به سازمان دادن اتحاديـه . كارگران محدود نكرد

. بايست از منافع اقتصادي كارگران دفاع نمايند مبـادرت ورزيـد   هايي كه مي انجمن
وشـيد سـازمانش را بـه تعـدادي     وي با چنان نيرويي به پـيش رفـت كـه بـه زودي ك    

يـك  . هاي ديگر آلمان گسـترش دهـد   شهرهاي مجاور بسط دهد، و آن را به بخش
هـاي اقتصـادي كـارگران، بـا      بر خواسته" صرفا -نقص در اين سازمان وجود داشت

لـذا، در حـالي كـه برخـي اعضـاي جامعـه       . شـد  هـا، تكيـه مـي    حذف ديگر خواسته
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دادنـد، در   ري را در سراسر آلمـان تشـكيل مـي   كارگ" هاي صرفا كمونيستي سازمان
جنوب كساني ديگر بودند كه تحت رهبـري مـاركس تمـام نيـروي خـود را در راه      
سازماندهي مجدد عناصر دمكراتيك و ساختن طبقه كارگر به صورت هسته حـزب  

با چنين نيتي بود كه ماركس كارش را ادامه . كردند تري صرف مي باز هم دمكرات
  .داد مي
بايد اذعان كرد كه . نمود به تمام مسائل اساسي برخورد مي نيوراينيش زايتونگ      

آلي غيرقابل دسترسي براي ژورناليسم  اين روزنامه هنوز تا اين تاريخ به صورت ايده
گـي مطالـب، حـرارت     هاز نظر دقت در تجزيه و تحليل، تاز: مانده است انقالبي باقي

  .ه هرگز همتايي نداشته استانقالبي، وسعت و عمق، اين روزنام
اي كه سياست داخلي و خارجي روزنامـه بـر    قبل از اين كه به بحث اصول اوليه      

شد، به پردازيم، بايد تجربه انقالبي سردبيران آن را مورد بررسي  مبناي آن تعيين مي
ي انقـالب كبيـر    اي جز تجربـه  يك از تجربه نه ماركس و نه انگلس هيچ. قرار دهيم

تـرين وجـه مـورد     ماركس تـاريخ آن انقـالب را بـه دقيـق    . نسه برخوردار نبودندفرا
هايي را بـراي دوران انقـالب آينـده كـه وي      مطالعه قرار داده بود و اصول تاكتيك

پـس بايـد ديـد    . بيني كرده بود، تدوين نمـوده بـود   برعكس پرودون به درستي پيش
آغاز گشت  ۱۷۸۹ب در سال ي انقالب فرانسه چه آموخت؟ انقال ماركس از تجربه

، يعنـي تـا سـالي    ۱۷۹۹تا  ۱۷۸۹طوالني بود؛ از سال " اي نسبتا ي پروسه و بيان كننده
انقالب انگلستان قرن هفـده نيـز   . كه ناپلئون كودتايش را انجام داد، به طول انجاميد

ه انقالب فرانسـ . داد كه انقالب آينده انقالبي طوالني خواهد بود اين امر را نشان مي
هـاي   از همان آغاز كار، بورژوازي رهبري توده. با شادي و سرور عمومي آغاز شد

تنها بعدها بـود  . مردم ستمديده را به دست گرفت، و حكومت مطلقه را ملغا ساخت
در پروسـه ايـن مبـارزه،    . كه برخورد در درون اين بورژوازي پيروزمنـد رشـد كـرد   
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مبارزه سه سال به طـول انجاميـد، و در    اين. شد تر منتقل مي قدرت به عناصر افراطي
ماركس، كه با دقت تكامـل حـزب   . ها رسيده بود نتيجه آن قدرت به دست ژاكوبن

ژاكوبن را مورد مطالعه قرار داده بود، بـر ايـن نظـر بـود كـه در انقـالب بعـدي نيـز         
نمايد را  نيروهايي كه به طور خودبخودي در حرارت عمل سياسي طوالني رشد مي

  .جهت داد توان مي
وي براي مدتي طـوالني بـر روي ايـن    . دهد اين قضيه، اشتباه وي را توضيح مي      

نظر ماند و يك سلسله كامل وقايع الزم بود تا وي را مجبور به دست كشيدن از آن 
اي كــه بــر انقــالب در غــرب وارد شــد شكســت ژوئــن  اولــين ضــربه. حكــم نمايــد

صـله بـه ارتجـاع امكـان داد تـا در پـروس، در       اين امـر بالفا . پرولتارياي پاريس بود
از همـان آغـاز كـار نـيكالي اول بـه      . اتريش، و در روسيه سر خويش را بلنـد كنـد  

پادشاه پروس پيشنهاد كمـك كـرد؛ كمـك نظـامي رد شـد، لكـن پـول روسـي بـا          
نـيكال بـه امپراتـور اتـريش، كـه      . العـاده مـوثر افتـاد    خرسندي پذيرفتـه شـد، و فـوق   

هـاي نظـامي را كـرد؛ و     آن شورش كرده بود، پيشنهاد اعزام گـردان  مجارستان عليه
  . ها پذيرفته شدند گردان

هـاي زيـر را    ي انقالب فرانسـه، تاكتيـك   با اتكاء به تجربه نيوراينيش زايتونگ،      
  :كرد پيشنهاد مي

رسيد كه جنگ با روسيه تنها راه براي نجات انقالب در اروپاي  چنين به نظر مي      
. اي بود كه بر انقالب وارد آمد ين ضربهنخستشكست پرولتارياي پاريس . ي بودربغ

ي ائـتالف بـه فرانسـه بـود كـه نيـروي        تاريخ انقالب كبير فرانسه نشان داد كه حمله
رو به كنـاري رانـده    احزاب ميانه. محركه را براي تقويت جنبش انقالبي فراهم نمود

دسـت گرفتـه بودنـد كـه قـادر بودنـد حملـه        رهبري كار را احزابـي بـه   . شده بودند
در  ۱۷۹۲اوت  ۱۰در نتيجه حمله ائـتالف، در  . خارجي را با قدرت تمام دفع نمايند
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كردند كه جنـگ   بيني مي ماركس و انگلس چنين پيش. فرانسه جمهوري اعالم شد
بدين دليـل بـود   . ي مشابهي خواهد شد ارتجاعيون عليه انقالب جديد منجر به نتيجه

 واره همروسيه . دادند شان ادامه مي هاي روزنامه ها به انتقاد از روسيه در ستون كه آن
اي  هر سرمقاله. شد به صورت نيرويي در پشت ارتجاع اتريش و آلمان نشان داده مي

عناصـر  . كوشيد تا نشان دهد كه جنگ با روسيه تنها وسيله نجات انقـالب اسـت   مي
مـاركس و انگلـس   . شـدند  مفر، آمـاده مـي   دمكرات براي اين جنگ، به عنوان تنها

براين عقيده بودند كه جنگ با روسيه حركت الزم را براي بيدار ساختن احساسات 
تحت رهنمود اين نظر، ماركس و انگلـس، هـر   . نمود انقالبي مردم آلمان فراهم مي

نــوع مخالفــت، و هــر گــرايش انقالبــي عليــه نظــام موجــود را مــورد حمايــت قــرار 
ترين مدافعين انقالب مجارستان بودند، و با احساسات تمام از  نان آتشينآ. دادند مي

ها كه مدت كمي قبل به كوشش تازه براي قيام اقـدام نمـوده بودنـد، دفـاع      لهستاني
هـا   برهمين منوال آن. ها خواستار مجدد لهستاني مستقل و متحد بودند آن. كردند مي

كـه زمـاني    -دانـدن برخـي نـواحي   خواستار اتحاد آلمان در يك جمهوري، و برگر
به طـور خالصـه، بـا    . به آلمان بودند -شان آلماني بودند متعلق به آلمان بوده و مردم

جـا بـه اصـول     پشتيباني از هر جنبش انقالبي كه عليه نظـام موجـود بـود، آنـان همـه     
  . وفادار ماندند كمونيست مانيفستاساسي 

نيــوراينيش ر دور بـداريم كــه مقـاالت   بـا وجـود ايــن نبايـد ايــن نكتـه را از نظــ          
عبـارت از   واره هـم ايـن مقـاالت   . پرداختنـد  به جنبه سياسي امور مي" غالبازايتونگ 

با . انتقاداتي بودند نسبت به اعمال سياسي بورژوازي، و يا اعمال سياسي بوروكراسي
كمبود صـفحات و سـطوري كـه بـه مسـائل       نيوراينيش زايتونگ هاي بررسي شماره

در سـال  " اين مسئله خصوصا. كند ري تخصيص داده شده توجه ما را جلب ميپرولت
ي مـدرن   بورن شباهت به يك روزنامـه  به عكس ارگان استفان. وجود داشت ۱۸۴۸
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در روزنامـه  . اين روزنامـه پـر بـود از مباحـث مسـائل پرولتـري      . تريديونيوني داشت
كارگر باشد بسـيار نـادر    هاي طبقه در رابطه با خواست" ماركس مسائلي كه مستقيما

به طور كامل برانگيختن احساسات سياسي و " اين روزنامه هدف خود را تقريبا. بود
چنان نيروهاي انقالبي دمكراتيك كه بتوانند با يـك   تبليغ و ترويج براي پيدايش آن
ي فئودالي رهـا سـازند، قـرار     هاي نظام از كار افتاده ضربه آلمان را از تمام باقيمانده

  .ده بوددا
ارتجاعي كه خود پس از شكسـت  . شرايط تغيير كرد ۱۸۴۸لكن در اواخر سال       

حالـت   ۱۸۴۸شدن نموده بود، در اكتبر  مند قدرتژوئن پرولتارياي پاريس آغاز به 
شكسـت ويـن نقـش زنـگ خطـري را      . ي بـه خـود گرفـت   تـر  بيشتهاجمي باز هم 

وس، با گستاخي از نو يافتـه،  حكومت پر. داشت، و شكست برلن را به دنبال داشت
و . اي را اعـالم نمـود   مجلس ملـي را منحـل سـاخت و قـانون اساسـي خـود سـاخته       

بورژوازي پروس، به جاي نشان دادن مقاومت واقعي، نگران برقراري هماهنگي بين 
  .مردم و حكومت پادشاه بود

رس از سوي ديگر ماركس بر اين عقيده بود كه قـدرت سـلطنتي پـروس در مـا          
. توانسـت مطـرح باشـد    شكست خورده و مسئله هيچ موافقتي بـا پادشـاه نمـي    ۱۸۴۸

بايست قانون اساسي خويش را تعيـين نماينـد و كشـور را بـدون توجـه بـه        مردم مي
لكن مجلس ملي . قدرت سلطنتي، يك جمهوري آلمان غيرقابل تقسيم اعالم دارند

، به خـاطر تـرس از بريـدن    كه تحت تسلط بورژوازي ليبرال و دمكرات قرار داشت
  .نهايي از سلطنت به موعظه خويش در مورد سازش ادامه داد تا خود منحل گرديد

هاي بـورژوازي   ترين جناح باالخره ماركس قانع شد كه هيچ اميدي حتا به چپ      
شـد انتظـار داشـت     حتا جناح دمكرات طبقه متوسـط، كـه مـي   . شد بست آلمان نمي

موجــب تكامــل طبقــه كــارگر بــود، را بــه وجــود آورد، شــرايط سياســي آزاد، كــه 
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ماركس بر پايه تجارب تاثر  .العاده خويش را براي اين امر ثابت كرد كفايتي فوق بي
چنـين تعريـف    ۱۸۴۸انگيز مجالس بـرلن و فرانكفـورت، بـورژوازي را در دسـامبر     

 :كند مي
  

دود ملهم بـوده و  از احساس غروري نامح ۱۷۸۹و ۱۸۴۸در حالي كه انقالبات "       
بـر ايـن پايـه     ۱۸۴۸هـا در سـال    در آستانه عصري نوين ايستاده بودند، غـرور برلنـي  

شـباهت بـه نـور     نور آنان بـي . داشتند استوار بود كه آنان اشتباهي تاريخي را بيان مي
شان صد هزار سال پس از خاموشي منبع نوري كـه از آن سـاطع    ستارگاني كه اشعه

انقـالب مـارس پـروس بـه صـورت      . رسـد، نبـود   ي زمين مي رهاند به ساكنين ك شده
اي  نشان دهنده ستاره -داد و هيچ چيز را بجز به صورت مينياتور نشان نمي -مينياتور

  ."ها قبل پوسيده بود نور آن نور كالبدي اجتماعي بود كه مدت. در اروپا بود
امل يافته بود كـه  جرئت و سست تك بورژوازي آلمان چنان به طور آهسته و بي"      

آنگاه كه خواست خطري براي فئوداليسم و حكومت مطلقه بشود، در جهت مقابـل  
ي اقشار شهري كه منافع و عقايدشان با پرولتاريا مطابقت  ديگر خود پرولتاريا و كليه
تمـام اروپـا    كه بل، سر پشت ي دشمنان وي او را نه تنها طبقه. داشت را مشاهده كرد

، بـورژوازي  ۱۷۸۹بـرخالف بـورژوازي فرانسـه    . دادنـد  كيل ميوي تش پيشاپيشدر 
نظـام   گـان  نماينـده اي نبود كه از تمام جامعـه معاصـر خـويش در برابـر      پروس طبقه

نزول كرده بود كـه هـم بـا     ۱اي به سطح طبقه. كهنه، سلطنت و اشرافيت، دفاع نمايد
دو دشـمنش غيـر    اش با هر سلطنت و هم با مردم در مخالفت قرار داشت و در رابطه

                                                 
١ -Estate روحانيون، نجبا، و عوام" طبقات("بندي مرسوم در دوران فئودالي است معادل طبقه .(

تري در فارسي  كند معهذا واژه مناسب را مخدوش مي classو Estateبا آن كه واژه طبقه تمايز 
 .نيافتم
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ديـد؛ از   ها را يا در پشت سر و يا در برابرش مي هر دو آن واره همقاطع بود زيرا كه 
 گـان  نماينـده همان آغاز كار به اين گرايش داشت كه به مـردم خيانـت نمايـد و بـا     

ي كهنه سازش كند، زيرا كه بورژوازي آلمان خود بـه جامعـه كهنـه     تاجدار جامعه
ه منافعي در درون نظام كهنه بود، كه اجازه حيات جديـدي  تعلق داشت؛ وي نمايند

كسب كرده بودند، و نه منافع نظام نويني در برابر نظام كهنـه؛ وي در راس انقـالب   
شد، لكن بدين جهت كـه   رو كه از جانب مردم پشتيباني مي قرار گرفته بود به از اين

رو كـه   فـت نـه از ايـن   مردم وي را به جلو هول داده بودنـد؛ وي خـود را در راس يا  
تنهـا   كـه  بـل ابتكار عمل را در جهت منافع دوران اجتماعي جديد به دست داشـت،  

گر نارضايي دوران اجتماعي منسوخ بود؛ وي جرياني از نظام        نابدين خاطر كه نماي
سابق بود كه هنوز مقدمات ظهور را فراهم نكرده، در اثر يك خيزش به سطح نظام 

بود؛ بدون اعتماد به نفس، بدون اعتقاد به مردم، غرغركنان نسبت جديد پرتاب شده 
تر، خودخواه در برخـوردش نسـبت بـه     به طبقات باالتر، لرزان در برابر طبقات پايين

كـار   كـاران، و محافظـه   اش، انقالبي نسبت به محافظه هر دو، و آگاه به خود خواهي
عباراتي بودند و نه " كه صرفا -داعتماد نسبت به شعارهاي خو نسبت به انقالبيون، بي

، توفـان كشي از همـان   جهاني، با وجود اين در حال بهره توفانترسان از  -هايي ايده
ي جهـات، مبتـذل بـه     اندر كار چپـاول از همـه   فاقد نيرو در هيچ جهت معهذا دست

كــار نســبت بــه  خــاطر نداشــتن اصــالت، لكــن اصــيل در ابتــذال محضــش، ســازش 
بنفس، بدون اعتقاد به مردم، بـدون يـك     ابتكار، بدون اعتماد هاي خويش، بي خواست

شمول، يك مخلوق سالخورده محكوم، مصمم به انجـام كـار غيـر     نقش تاريخي جهان
ممكنِ هدايت و اداره آمال جوان و نيرومند مردمي جديد در جهـت منـافع سـالخورده    

نـين بـود   چ ايـن  -بدون چشم، بـدون گـوش، بـدون دنـدان، بـدون همـه چيـز        -خويش
وضعيت بورژوازي پروس كه از زمان انقالب مارس؛ سرنوشت نظام پروسي را هدايت 

  ."كرد مي
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جا  به بورژوازي مترقي بسته بود، اگر چه در آن مانيفستاميدي كه ماركس در       
تـا  . واقعي با آن را برشمرده بود، ناموجـه بـود   يكار هميك سلسله شرايط مقدم به 

مـاركس، بـدون رد   . و انگلس تاكتيـك خـود را تغييـر دادنـد    ، ماركس ۱۸۴۸پاييز 
ها، و بدون قطع ارتباط با سازمان دموكراتيـك، بـا وجـود     پشتيباني بورژوا دمكرات

بـا مـول و شـاپر،     راه هـم وي، . اين مركز فعاليت خود را به ميان پرولتاريا منتقل كرد
هاي  اي انجمن حوزه كار خويش را در اتحاديه كارگران كلن، كه آن نيز در كميته

اين امر كه با دستگيري گتچالك، مول به . دمكراتيك نماينده داشت، متمركز نمود
. هاست دهنده افزايش قدرت كمونيست رياست اتحاديه كارگران انتخاب شد، نشان

ها كه تحت رهبري گتچالك قرار داشت، به مرور بـه حـد يـك     گرايش فدراليست
ول براي مدتي مجبور به فرار از كلن شد، ماركس، با زماني كه م. اقليت تقليل يافت

اين منصـب را رد كـرده بـود، بـه جـاي وي بـه عنـوان رئـيس         " كه كرارا وجود اين
. در ماه فوريه، طي انتخابات براي مجلس جديد، اختالفات بروز كردند. انتخاب شد

راي جايي كه هـيچ شانسـي بـ    ماركس و پيروانش اصرار داشتند كه كارگران، از آن
اقليت عليـه  . ها راي دهند بايست به دمكرات خويش ندارند، مي گان نمايندهانتخاب 

  .اين اعتراض كرد
هـاي   هـا، كـه در كميتـه    در مارس و آوريل برخورد بـين كـارگران و دمكـرات         
اي رسـيد كـه جـدايي     هـاي دمكراتيـك متحـد بودنـد، بـه مرحلـه       اي انجمـن  حوزه
اتحاديـه كـارگران   . پشتيبانانش از كميته استعفا دادنـد  ماركس و. ناپذير بود اجتناب
بـورن   هاي كارگران كه توسط اسـتفان  ش را فراخواند و خود را با انجمنگان نماينده

اتحاديـه كـارگران خـود بـه     . در شرق آلمان سازمان داده شده بودند متحد سـاختند 
جديـد سـازمان   هاي كـارگران، ت  اي، باشگاه شعبه منطقه ۹صورت باشگاه مركزي با 

ــل، مــاركس و شــاپر بيانيــه . يافــت ــه   در اواخــر آوري اي صــادر نمودنــد كــه از كلي
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كرد تـا   دعوت مي )Westphalia( هاي كارگران در سراسر ايالت راين و وستفاليا انجمن
اي به منظور سازماندهي و انتخـاب نماينـده بـه كنگـره عمـومي       اي منطقه در كنگره

  .ژوئن در اليپزيك تشكيل شود شركت كنندكارگران كه قرار بود در ماه 
اندر كار سـازماندهي يـك    لكن درست در حالي كه ماركس و پيروانش دست      

حكومت كه مجلـس  . شدند، ضربه جديدي به انقالب وارد آمد حزب كارگري مي
. ملي پروس را منحل كرده بود، تصميم گرفت كه به مجلس ملي آلمان نيز پايان بخشد

  .ان بود كه مبارزه براي به اصطالح قانون اساسي سلطنتي آغاز شددر جنوب آلم
توسط شرح حال نويسان ماركس " ما در باال به يكي ديگر از جزئيات كه عموما      

رفتـار  . موقعيت ماركس در كلن ناپايدار بـود . شود، اشاره كرديم در نظر گرفته نمي
اگـر چـه مـاركس بـه طـور      . دبايست به طور روزافزوني مالحظه كارانه باش وي مي
توانسـت از   كرد، با وجود اين با يك دستور ساده حكومت مـي  نمي گي زندهمخفي 

بـدين ترتيـب بـود كـه مـاركس خـويش را در ايـن موقعيـت بـد          . كلن اخراج شود
  .يافت منحصر به فرد مي

رو كه ماركس به طور پيوسته مورد پيگرد حكومت پروس قرار داشت، از  از آن      
رو كه بنا به اصرار همـان حكومـت از پـاريس اخـراج شـد و بـه سـبب تـرس از          آن

وي بـه طـور   . اخراج از بلژيك، باالخره تصميم به تـرك تبعيـت از پـروس گرفـت    
نهايي ترك تبعيت خويش را از پروس اعالم داشت، لكن تبعيت كشور ديگـري را  

گـاه كـه    آن. داد بـرداري قـرار   حكومت پروس اين نكته را مورد بهـره . اعالم ننمود
شـمردند،   ماركس به كلن مراجعت كرد، مقامات محلي وي را تبعه ايالت راين مـي 

مسئولين پـروس در  . لكن خواستار تاييد آن از طرف مسئولين پروس در برلن شدند
بـدين واسـطه   . برلن چنين تصميم گرفتند كه ماركس حق تبعيتش را از دست داده بود

اي بـه دسـت آوردن مجـدد حقـوق تبعيـت پـروس       بود كه ماركس كـه بـه سـختي بـر    
از حضـور در مجـامع عمـومي     ۱۸۴۸كرد، مجبـور شـد در نيمـه دوم سـال      كوشش مي
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يافـت،   گرفـت و شـرايط بهبـود مـي     گاه كه موج انقالبـي سـر مـي    آن. خودداري نمايد
شد؛ بـه مجـرد ايـن كـه مـوج ارتجـاع بـه پـيش          در برابر مردم حاضر مي" ماركس علنا

" شـد و خـود را صـرفا    يافت، ماركس ناپديد مي تناق در پروس شدت ميرفت و اخ مي
بـدين دليـل   . كـرد  محدود مي نيوراينيش زايتونگ، يعني به هدايت گي نويسندهبه كار 

  .ميل بود قدر نسبت به پذيرش رياست اتحاديه كارگران كلن بي بود كه ماركس اين
بـه   نيـوراينيش زايتونـگ  ت آهنگي با تغيير تاكتيك، چرخشـي در سياسـ   در هم      

، كـار، و  مـزد  دسـت تنها پس از اين تغيير بود كه اولين مقاالت پيرامون . وجود آمد
هـايي طـوالني بودنـد كـه طـي آن       با مقدمـه  راه هماين مقاالت . انتشار يافت سرمايه

بـين   )Antagonism( داد كه چرا روزنامه تا آن وقت هرگز به تعـارض  ماركس شرح مي
تغييـر  . وليكن اين تغييرات بسيار دير صورت گرفته بـود . ر نپرداخته بودسرمايه و كا

" در ماه فوريه صورت گرفت، در حالي كه در ماه مـه انقـالب آلمـان ديگـر كـامال     
ي سراسـر كشـور را فـرا    توفـان گـري حكومـت پـروس چـون      وحشي. خرد شده بود

  ايتونـگ نيـوراينيش ز . ور شـدند  هايش به سوي جنـوب غربـي حملـه    ارتش. گرفت
مه با انتشـار شـماره معـروف سـرخ، انتشـار آن       ۱۹جزو اولين تلفات بود؛ و در روز 

-Ferdinand Freiligrath )۱۸۷۶ عالوه بر شعري زيبا از فرديناند فريليگرات( خاتمه يافت
هــا را از  ايــن شــماره حــاوي خطابــه مــاركس بــود بــه طبقــه كــارگر كــه آن) ۱۸۱۰

پـس از ايـن مـاركس ايالـت رايـن را تـرك        .)ساخت تحريكات حكومت آگاه مي
كاركنـان ديگـر روزنامـه    . كرد، و به عنوان يك خارجي مجبور به ترك آلمان شد

انگلس، مول، و ويليچ راهـي پيوسـتن بـه شورشـيان جنـوب      . به نقاط مختلف رفتند
   .آلمان شدند

د در شورشيان، پس از چند هفته مقاومت قهرمانانه لكـن بـا تشـكيالتي بسـيار بـ           
 گـان سـابق   هگرداننـد . برابر ارتش پروس، مجبور به عقب نشيني به سويس گرديدند

و اتحاديه كارگران كلن به پـاريس مسـافرت كردنـد، لكـن در      زايتونگ نيوراينيش
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ژوئن، آنان نيز مشمول ممنوعيت گرديدنـد   ۱۳، پس از تظاهرات ناموفق ۱۸۴۹سال 
تمـام رهبـران قـديمي    " تقريبـا  ۱۸۵۰ل در اوايل سـا . و مجبور به ترك فرانسه شدند

. مول طي قيام جنـوب از ميـان رفتـه بـود    . جامعه كمونيستي در لندن گرد هم آمدند
  .را در لندن يافتند ديگر يكماركس، انگلس، شاپر، ويليچ و ولف 

آيـد،   شان بر مـي  هاي اين دوره طور كه از خالل نوشته ماركس و انگلس، همان      
كردند كه اين تنها تـوقفي موقـت    آنان احساس مي. از دست ندادندابتدا اميدشان را 

هــا  آن. باشــد تــر در پـيش مــي  در حركـت انقــالب اســت و خيزشـي تــازه و بــزرگ  
گيـر نشـوند سـازمان را تقويـت نماينـد و آن را بـا        كـه غافـل   خواستند بـراي ايـن   مي

يـد سـازمان   ي كمونيسـتي سـابق تجد   جامعه. ي با آلمان پيوند دهندتر بيشاستحكام 
 )breslau( و برسالو )silesia( داده شد؛ عناصر قديمي و نيز عناصر جديد از ايالت سيلسيا

  . و راين بدان جلب شدند
  :جدل بر سر مسئله زير به اوج خود رسيد. اما اختالفات به زودي پديدار شدند      
ولي نخواهـد  ماركس و انگلس بر اين نظر بودند كه طـ  ۱۸۵۰حتا در اوايل سال       

ي مشـهور   در اين زمان بود كه دو جـزوه " دقيقا. كشيد كه انقالب احياء خواهد شد
دانسـت، از نقـل    لنين كه آنان را از حفـظ مـي  . توسط جامعه كمونيستي انتشار يافت

كه تنها با توجه به اشـتباهاتي كـه    -ها در اين جزوه .برد قول آوردن از آنان لذت مي
 –باشند  مرتكب شده بودند قابل فهم مي ۱۸۴۸ن انقالب ماركس و انگلس در دورا

بايسـت   رحمانـه بـه بورژواليبراليسـم، مـي     كنيم كـه عـالوه بـر انتقـاد بـي      مشاهده مي
بايست تمام قدرت خويش را  مي. عناصر دمكرات را مورد حمله قرار دهيم چنين هم

. ريمبراي ايجاد حـزب كـارگران در مخالفـت بـا سـازمان دمكراتيـك بـه كـار گيـ         
اگـر آنـان خواسـتار    . بايست مورد حمله و انتقاد سـخت قـرار گيرنـد    ها مي دمكرات

. بايست خواستار روزانه كار هشت سـاعته باشـيم   روزانه كار ده ساعته هستند، ما مي
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اگر آنان خواستار سلب مالكيت امالك وسيع با پرداخت غرامت عادالنه هستند، ما 
بايسـت هـر وسـيله     مـا مـي  . خت غرامت باشيمبايست خواهان مصادره بدون پردا مي

گيـر سـاختن آن، و بـراي جلـوگيري از      ممكن را براي برانگيختن انقالب، براي پي
هر قطعه زمـين  . ها قانع باشيم توانيم به اولين پيروزي ما نمي. فروكش آن به كار بريم

 هـر . بايست به عنوان قدمي براي فتوحـات بعـدي بـه كـار گرفتـه شـود       فتح شده مي
بايسـت تـا    مـا مـي  . كوششي براي اعالم ختم انقالب خيانت به آرمان انقالب اسـت 

اي كـه در آن   آخرين ذره نيروي خود را به كار بريم تا ساخت اجتمـاعي و سياسـي  
جا كه آخرين اثـرات تعـارض    كنيم را تحليل برده و نابود سازيم، تا آن مي گي زنده

  .كن شوند طبقاتي قديمي براي هميشه ريشه
مـاركس، در تمـايز   . اختالف نظرها بر سر ارزيابي شرايط موجود به وجود آمد      

ي  و صـادق بـه شـيوه    -ها بودنـد  ترين آن كه شاپر و ويليچ از مهم -از مخالفين خود
نمود كه هر انقالب سياسي معلول علت مشخص اقتصادي،  خويش، مصرانه ابراز مي

، به دنبال بحران اقتصادي سال ۱۸۴۸ب انقال. معلول يك انقالب اقتصادي معين بود
. ، كه تمام اروپا بجز شرق دور را در چنگال خود گرفته بـود، بـه وجـود آمـد    ۱۸۴۷

ماركس كه در لندن شرايط موجود اقتصادي، وضعيت بازار جهاني، را مورد مطالعه 
قرار داده بود، بدين نتيجه رسيد كه شرايط جديد براي يك انفجار انقالبـي مسـاعد   

هــاي انقالبــي جديــدي كــه وي و رفقــايش انتظــار داشــتند،   د، و عــدم خيــزشنبــو
بايست از طريق ديگري بجـز نقصـان ابتكـار عمـل انقالبـي و انـرژي انقالبـي از         مي

برپايه تجزيه و تحليل موشكافانه شرايط موجود، . جانب انقالبيون قابل توضيح باشد
ر چنين شكوفايي اقتصادي، هر به اين نتيجه رسيد كه در براب ۱۸۵۰وي در آخر سال 

كوششي براي ايجاد اجباري انقالب، براي برانگيختن شورش، محكوم بـه شكسـتي   
و در آن زمان شرايط بـه طـور خـاص زمينـه مناسـبي را بـراي انكشـاف        . ثمر بود بي
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شـان، در كاليفرنيـا و در    اي معادن طال، با غناي افسانه. كرد سرمايه اروپايي ايجاد مي
هـاي وسـيعي از كـارگران بـه سـوي ايـن كشـورها         شف شده بودند؛ انبوهاستراليا ك

بـه   ۱۸۵۰آغاز شـد و در سـال    ۱۸۴۸سيل مهاجرت اروپايي درسال . هجوم آوردند
  .اي رسيد العاده ابعاد فوق

بدين ترتيب مطالعه شرايط اقتصادي ماركس را معتقد گردانيد كه موج انقالبي       
ش انقالبي تا پيـدايش بحـران اقتصـادي و ايجـاد     فروكش كرده و ديگر تجديد جنب
برخي از اعضاي جامعه كمونيسـتي ايـن نظريـات را    . شرايط مساعدتر ممكن نيست

اين نظريات مورد عدم تاييد خاص كساني واقع شد كـه داراي معلومـات   . نپذيرفتند
خوبي در اقتصاد نبودند و اهميت بيش از حدي براي ابتكارات انقالبـي عـده كمـي    

ويليچ، شاپر، تعداد ديگـري از اعضـاي اتحاديـه كـارگران     . اد مصمم قائل بودندافر
آنان بـر ضـرورت   . وارد ائتالف شدند ديگر يكهاي قديمي، با  كلن و ويتلينگيست

آنان مدعي بودند كه . كردند ايجاد اجباري يا خيزش انقالبي در آلمان پافشاري مي
آنـان  . ي پول و تعدادي افراد شجاع بـود تنها چيزي كه مورد نيازشان بود مقدار معين

كوششـي بـراي كسـب يـك قرضـه از امريكـا،       . پـول نمودنـد   جـوي  جستآغاز به 
مــاركس، انگلــس و . اي كــه هــدفش انقــالب آلمــان بــود، صــورت گرفــت قرضــه

باالخره . شان از شركت در اين كارزار خودداري كردند معدودي از رفقاي نزديك
 -انگلس و ويلـيچ  -نيستي به دو بخش ماركسجدايي صورت گرفت و جامعه كمو

چنين اتفاق افتاد كـه درسـت در ايـن زمـان يـك بخـش از جامعـه         .شاپر تقسيم شد
مـاركس و   ۱۸۵۰از سـال  . كمونيستي كه هنوز در آلمان بـود دچـار گرفتـاري شـد    

با تجديـد سـاختمان آن در    راه همانگلس براي تقويت جامعه كمونيستي در آلمان، 
تـر بـا    هايي به منظـور برقـراري روابـط نزديـك     فرستاده. ورزيدند ميلندن، كوشش 

اسـامي  . يكي از آنان دستگير شد. شدند هاي آلماني به آلمان فرستاده مي كمونيست
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هـا   تعـدادي از كمونيسـت  . داشت برمال شد راه همكليه رفقايش از روي اوراقي كه 
مان نشان دهد كه دليلي حكومت پروس براي اين كه به بورژوازي آل. زنداني شدند

از دسـت داده بـود نداشـت، بـه      ۱۸۵۰براي تاسف از امتيازات معدودي كه در سال 
نتيجـه، تعـدادي محكوميـت    . هـا دسـت زد   يك محاكمه پر سر و صداي كمونيست

. ، بود)Friedrich Lessner(۱زندان طوالني براي چندين كمونيست، منجمله فردريك لسنر
 گـر، اسـتيبر   مـامور اخـالل   –رو شـدند   ي حقايق كريـه  در طول اين محاكمات برخ

)stieber(- ب.ها، شهادت دروغ، و غيره تقلب در مسوده  
اي انگاشـت   هايي كه با وي مانده بودنـد، جـزوه   ماركس، به پيشنهاد كمونيست      

. هـا را افشـاء كـرد    كه در آن اعمال شنيع پليس پروس در رابطه با ستم به كمونيست
با پايان محاكمات، ماركس، انگلـس و  . چنداني به محكومين نكرد لكن اين كمك

و از  -انگيـز وقـايع   شان بدين نتيجه رسيدند كه در برابر ايـن چـرخش تاسـف    رفقاي
كاري جز در انتظـار زمـان    -رو كه تمام ارتباطات انقالبي با آلمان قطع شده بود آن

 ۱۸۵۲كمونيسـتي در سـال    مساعدتر ماندن، از جامعه كمونيستي ساخته نبود؛ جامعه
شـاپر، بـراي يـك     -بخش ديگر جامعه كمونيستي، بخـش ويلـيچ  . منحل شد" رسما

. شاپر در لندن مانـد .الـف برخي به آمريكا رفتند. نباتي ادامه داد گي زندهسال ديگر به 
برد، و دوبـاره   مرتكب شده بود پي ۱۸۵۲چند سال بعد وي به اشتباهاتي كه در سال 

 . س آشتي كردبا ماركس و انگل

                                                 
او سه سال را در . يك خياط بود) Friedrich Lessner)(۱۹۱۰-۱۸۲۵(فردريك لسنر -  ۱

. جا رفيق وفادار ماركس و انگلس بود گاه به انگلستان مهاجرت كرد، و در آن زندان گذراند و آن
 .اطراتش را به رشته تحرير آوردهاي آخر حياتش بعضي از خ او در سال

، كه بعدها طبيب معروفي در نيويورك شد، از Abraham jacobiدكتر آبراهام ژاكوبي - ب
 .متهمين اين محاكمه بود

 .ويليچ در جنگ داخلي به عنوان يك ژنرال ارتش شمال شركت كرد - الف
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  فصل ششم
  

  .۵۰هاي  ارتجاع سال
  .نيوريك تريبون
  .جنگ كريمه

  .نظريات ماركس و انگلس
  .مسئله ايتاليا

  .كنند ماركس و انگلس با السال اختالف پيدا مي
  .جدل با وگت

  .برخورد ماركس نسبت به السال
  

كس و با اضمحالل جامعه كمونيستي، يك دوران قطع فعاليت سياسي براي مار      
هاي  ارتجاعي كه در سال. هاي زيادي به طول انجاميد انگلس به وجود آمد كه سال

كليـه  . بـه نقطـه اوج خـود رسـيد     ۱۸۵۴آغاز شده بود شدت يافت و در سال  ۱۸۴۹
ممنـوع  " هـاي كـارگري اكيـدا    اتحاديـه . اثرات فعاليت سياسي آزاد از ميان رفته بود

چه كه باقي  آن. از بين رفته بودند ۱۸۶۹ مطبوعات آزاد در آشوب سال. گشته بودند
  .هم به طور وحشتناكي ارتجاعي بود مانده بود مجلس پروس بود، و حتا آن

بـه  . ماركس و انگلس اكنون با مسئله بسيار جدي كسـب معـاش مواجـه بودنـد          
باري را كه در آن زمان مـاركس و انگلـس در    توان شرايط مادي مصيبت سختي مي

انگلس در تمردش مغرورتر از آن بود كـه در برابـر   . بردند تصور نمود آن به سر مي
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او و مـاركس  . هاي شديد داشـت، سـر خـم كنـد     پدر متمولش كه با وي عدم توافق
هـا امكـاني    آن. هـا بسـته بـود    اما آلمـان بـه روي آن  . شدند گي نويسندهجوياي كار 

اين به هيچ وجه كـار   هاي كارگري بنويسند، لكن داشتند كه در امريكا براي ارگان
  .اين فرصتي عالي براي كار بدون پرداخت بود. پر درآمدي نبود

ترين نوشـته   بخش الهام ۱در آن زمان بود كه ماركس در يك روزنامه آمريكايي      
در اين نوشته ماركس . بناپارت را منتشر ساخت لويي تاريخي خويش هجدهم برومر

وي قدم به قدم مشـكالت را بـه   . دهد ارائه ميبررسي درخشاني را از انقالب فوريه 
ي مبارزه بين طبقـات را بـر سرنوشـت انقـالب دنبـال       كننده كنار زده و اثرات تعيين

ــد مــي ــه بخــش او نشــان داد كــه چــه . كن ــه   گون ــورژوازي، منجمل ــف ب ــاي مختل ه
ها، برخي دانسته و از روي بد طينتي، و ديگران به طور ناخواسته و  ترين آن دمكرات

چشمان گريان، يكي پس از ديگري به پرولتاريا خيانـت كردنـد و آن را فروختـه     با
گونـه   او نشـان داد كـه چـه   . هـا و جالدهـا انداختنـد    وبه صورت قرباني جلوي ژنرال

هويتي چـون نـاپلئون    شدند، به طوري كه فرد ناچيز و بي شرايط به تدريج آماده مي
  .سوم توانست قدرت را به دست گيرد

طي دو سال اقـامتش در لنـدن،   . شد تر مي تنگدستي مادي ماركس وخيم" ناضم      
وقتي كه دخترش مـرد،  . وي دو فرزند خود، يك پسر و يك دختر، را از دست داد

  .به معني تمام كلمه هيچ پولي براي پرداخت مخارج دفنش نداشت
او  -"حرفـه سـگ  "فشرد، تصـميم گرفـت    انگلس، در حالي كه دندان به هم مي      

وي كه شـغلي در دفتـر   . سابق خود را از سر گيرد -ناميد داد و ستد را اين چنين مي
در اوايـل، وي  . شعبه كارخانـه پـدرش در انگلسـتان يافتـه بـود، مقـيم منچسـتر شـد        

بايست اعتماد پدرش و شعبه انگليس موسسه را جلـب   هنوز مي. كارمندي ساده بود

                                                 
١- Die revolutionمنتشره توسط ژوزوف ويدماير ،Joseph weydemeyer  ۱۸۵۲در نيوريك در سال 
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       .ست خود را در امور داد و ستد درگير نمايدبايست ثابت نمايد كه قادر ا نمايد؛ مي
تنهـا تعـداد كمـي از    . جامعه كمونيستي ديگر وجود نداشـت . ماركس در لندن ماند

 گـي  زندهكارگران برگرد انجمن آموزشي كارگران كمونيست باقي مانده بودند، و 
سـال  تنهـا در اواخـر   . دادنـد  چين ادامـه مـي   ناپايداري را به صورت خياط و حروف

 )New York tribune(تريبـون  نيويوركدر  گي نويسندهبود كه ناگهان فرصتي براي  ۱۸۵۱
ها  در آن زمان يكي از بانفوذترين روزنامه تريبون نيويورك. براي ماركس پيش آمد

، كه در آلمان بـود و در طـول   تريبونيكي از سردبيران  )Charles dana( چارلز دانا. بود
مالقـات كـرده بـود، از مـاركس دعـوت كـرد تـا سلسـله          با مـاركس  ۱۸۴۸انقالب 

در كلـن بـود و بـه موقعيـت     " او قـبال  ۱.مقاالتي در مورد آلمان براي روزنامه بنويسد
دانـا بـا در دل داشـتن    . مهمي كه ماركس در بين روزنامه نگاران داشت واقـف بـود  

آمريكـا بـه   ها بـه   در دوران انقالب مهاجرت آلماني(منافع خوانندگان آلماني خود 
بخـش از   هـا، آن  ، تصميم گرفـت كـه بـه خـاطر آن    .)طور عظيمي افزايش يافته بود

بينـي   اين دعـوت پـيش  . را كه به اروپاي غربي اختصاص داشت توسعه دهد تريبون
توانست  هايي را به دنبال آورد، زيرا در آن زمان ماركس هنوز نمي گي هنشده شرمند

ه انگلس مراجعه كرد، و شيوه بسيار جالبي از وي براي كمك ب. به انگليسي بنويسد
تحـت نـام مشـترك     كمونيسـت  مانيفسـت ما ديديم كه گرچـه  . برقرار شد يكار هم

كمك انگلس به آن . كار ماركس بود" تماما" ماركس و انگلس درآمد، لكن تقريبا
اكنون انگلـس  . ، بودخانواده مقدسها،  به اندازه كمكش به كار مشترك آن" تقريبا

                                                 
 brook(التحصيل هاروارد بود كه در تجربه اتوپيستي بروك فارم فارغ)۱۸۱۹-۱۸۹۷(چارلزدانا–۱

farm (نزديك بوستن)۱۸۴۸هاي  او به عنوان يك خبرنگار انقالب. شركت كرد)۱۸۴۱-۱۸۴۶ 
او  ۱۸۶۸سال  بعد از. سردبير نيوريك تريبون بود ۱۸۶۲تا  ۱۸۴۹كرد، و از  اروپا را تعقيب مي
 .گامي در خبرنگاري مدرن گرديد شد و پيش)new York sun(سان سردبير نيويورك
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انقـالب  مقاالت وي بعدها در جلد مجزايي به نام . داد كه كار عمده را انجام مي بود
اين كتاب به ماركس منتسب شـد، لكـن   . آوري شدند جمع و ضد انقالب در آلمان

اكنون از خالل مكاتباتش روشن است كه انگلس نويسنده آن بوده است، معهـذا از  
را بـر   انگلـس آن . نگلـس بـود  نظر ايدئولوژيك اين كتاب كار مشترك ماركس و ا

بـر پايـه   " هايي كـه توسـط مـاركس ارائـه شـده بـود، و عمـدتا        پايه نظرات و فاكت
بـدين ترتيـب   . نوشـتند، نوشـت   مي زايتونگ نيوراينيشمقاالتي كه آنان هر دو براي 

پس از يك سال وي به حد كافي به . آغاز شدزايتونگ  نيوراينيشرابطه ماركس با 
  .يافت كه بتواند مقاالت خويش را بنويسدزبان انگلسي تسلط 

نشريه منظمي در اختيار داشت كه بتوانـد نظـرش    ۱۸۵۲بدين ترتيب ماركس از       
خواننـدگان امريكـايي در آن   . متاسفانه اين نشريه در اروپا نبود. را در آن بيان نمايد

 منـد  عالقـه اگر چـه بـه وقـايع اروپـا     . جوياي پاسخ به مسائل مشخص خويش بودند
جا بـود كـه ايـن وقـايع بـر روي وقـايع در ايـاالت         بودند، لكن اين عالقه تنها تا آن

ترين مسـئله، در   ترين، جذاب ، حياتي۵۰هاي  در سال. گذارد متحده امريكا تاثير مي
مسئله حاد ديگر مسئله تجارت آزاد كه بر اياالت . داري بود اياالت متحده، لغو برده
  .گذارد بود جنوبي و شمالي تاثير مي

داري بـود؛ لكـن در بحـث     دار لغـو بـرده   يك روزنامـه طـرف    تريبون نيويورك      
تـرين سياسـت حفـاظي     دار كامـل  تجارت آزاد يا سياست حفاظي اقتصادي، طـرف 

. داري با اين روزنامه در موافقت كامل بـود  ماركس بر سر مسئله برده. اقتصادي بود
لكـن  . نقطه نظرهـاي سـردبيران را بـه پـذيرد    توانست  بر سر مسئله دوم ماركس نمي

  .كرد  اي را در موارد ديگر تامين مي اروپا مطالب كافي
بايد توجه كنـيم كـه   . سرعت وقايع در اروپا شروع به تشديد كرد ۱۸۵۳از بهار       

هـاي اصـلي    بـرعكس، تعـدادي از دولـت   . مسبب اين تسريع فشـاري از پـايين نبـود   
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بـه حفـظ نظـم     منـد  عالقهانسه و انگلستان، كه همه مثل هم اروپايي، نظير روسيه، فر
اين صفت مشخصه طبقات حاكم و ملل حـاكم  . بودند، ناگهان آغاز به دعوا كردند

اي  تفاهمـات قـديمي   به مجرد اين كه از وحشت انقالب آسوده گشتند، سـوء . است
شـروع بـه   هاي آلمان، فرانسه، انگلستان و روسيه وجود داشت دوباره  كه بين دولت

ها وجـود داشـت، و    در بين ملت ۱۸۴۸رقابتي كه قبل از انقالب . آشكار شدن نمود
تنها براي مدتي، و تحت فشار ضرورت، آرام شده بود تا جاي خـود را بـه اتحـادي    

اكنـون بـه نظـر    . كشـيد  مشترك براي سركوب انقالب دهد، اكنون دوباره زبانه مـي 
در اروپاي غربـي كمـك   " نظم"به برقراري  رسيد كه روسيه كه با چنان موفقيتي مي

رسـيد كـه    طـور بـه نظـر مـي     ايـن . كرده بود، ادعاي پاداش براي خدماتش را داشت
ترين لحظه براي دراز كردن پايش در شبه جزيـره   كرد اكنون مناسب روسيه فكر مي
آرزوهاي سابق وي براي به دسـت آوردن تـدريجي قلمـرو تركيـه در     . بالكان است
نفوذ باند اطرافيـان نـيكالي اول كـه ايـن لحظـه را بـراي سياسـتي        . شدند اروپا زنده

آنان اميدوار بودند كه فرانسه در وضعيتي . شد ديدند، افزوده مي تهاجمي مساعد مي
جـا بـر    در آن )Tories( هـا  نباشد كه بتواند مقاومتي ايجاد نمايد، و انگلستان، كه توري

هـاي دوسـتانه كـه بـين انگلسـتان و       نامـه  قـت سر قدرت بودند، با در نظر داشتن مواف
بدين ترتيب مشاجره ظاهري بر سـر كليـد مقبـره    . روسيه موجود بود، مداخله ننمايد

  .در حقيقت داردانل پايه دعوا بود. مسيح آغاز شد
چند ماه گذشت، و موقعيت چنان حاد شـد كـه انگلسـتان و فرانسـه كـه هـر دو             

توانسـت بـه هـيچ     كردند كه جنگ نمـي  حساس ميميل بودند و ا نسبت به جنگ بي
. چيز خوبي منتهي گردد، باالخره مجبـور شـدند عليـه روسـيه اعـالم جنـگ نماينـد       

اكنـون  . جنگ مشهور كريمه، كه دوباره مسئله شرق را به پـيش كشـيد، در گرفـت   
ماركس و انگلس امكان داشتند وقايع روز را تفسير كنند، اگـر چـه ايـن امكـان در     
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ماركس و انگلس به جنگ درود فرستادند، زيرا هرچه باشد . ور افتاده بوداروپاي د
جنگ بدين معني بود كه سه قدرت بزرگي كه اركان ضد انقالب بودنـد، بـه جـان    

گاه كه دزدان به جان هم افتنـد، احتمـال دارد كـه از ايـن راه      هم افتاده بودند، و آن
د كه ماركس و انگلـس جنـگ را   از اين زاويه بو. كار شود نفعي عايد مردم درست

بايسـت برخـورد مشخصـي نسـبت بـه هريـك از        با وجود ايـن آنـان مـي   . ديدند مي
  .هاي جنگ داشته باشند طرف

به اين مسئله به پردازيم، زيرا موضـعي كـه مـاركس و     تر بيشارزش دارد كمي       
 بـه عنـوان يـك پيشـينه در مباحـث     " اتخـاذ كردنـد كـرارا    ۵۰هـاي   انگلس در سـال 

چنين فـرض شـده اسـت كـه     " عموما. تاكتيك مربوط به جنگ نقل قول شده است
در جانـب تركيـه، و عليـه    " طي جنگ كريمه مـاركس و انگلـس خـود را مسـتقيما    

ما به اهميت فراواني كه ماركس و انگلس براي تزاريسم روسـيه  . روسيه، قرار دادند
جنگ عليه روسيه بـه عنـوان    و اهميت فراواني كه براي -به عنوان پايه ارتجاع اروپا
قائـل   -آورد هاي انقالبي آلمـان را بـه حركـت در مـي     انرژي" فاكتوري كه احتماال

آمد گويند و  لذا براي آنان طبيعي بود كه به جنگ عليه روسيه خوش. بودند واقفيم
هـا در نگـارش،    آن يكـار  هـم در ( .روسيه را مورد شديدترين انتقادات قـرار دهنـد  

نوشت، در حالي كه  گرفت مي راكه جنبه نظامي جنگ را در بر مي انگلس مقاالتي
  .)پرداخت ماركس به مسائل ديپلماتيك و اقتصادي مي

گيري كرد كه ماركس و انگلس در برابر روسيه جانـب   توان چنين نتيجه آيا مي      
شـان بـا    فرهنگ، روشن بيني، و ترقي را گرفته بودند، و ايـن كـه آنـان بـا مخالفـت     

يـان متمـدن و روشـن بـين شـده       يـان و فرانسـوي   ه، در عمل، پشتيبان انگليسـي روسي
انگلسـتان و فرانسـه هـم بـه انـدازه      . گيري نادرسـت خواهـد بـود    بودند؟ چنين نتيجه

 )Palmerston( هاي نـاپلئون و پالمرسـتون   كليه تالش. گرفتند روسيه مورد حمله قرار مي
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ز جانب تمدن و ترقي عليه توحش براي اين كه جنگ را به صورت جنگي صليبي ا
در مـورد ايـن كـه    . گشـت  ترين وجهي افشا مي رحمانه گر سازند به بي آسيايي جلوه

تـر از ايـن اتهـام وجـود      دار تركيه بوده است؛ چيـزي مزخـرف   گويا ماركس طرف
نه ماركس و نه انگلس هيچ يك چشم خود را بر اين حقيقت كه تركيه حتـا  . ندارد
آنان كليه كشورهايي كه در جنگ . تر از روسيه بود نبسته بودند تر و وحشي آسيايي

آنـان  . درگير بودند را، بدون جانبداري از هيچ يك، مورد انتقاد شديد قـرار دادنـد  
تنها يك معيار داشتند، و آن اين بود كه آيا هر واقعه، هر حادثه مورد بحـث، بـروز   

ود كه آنان رفتار انگلستان و فرانسه از اين نقطه نظر ب. كرد يا نه انقالب را تسريع مي
" ميلي به اين جنگ كشيده شـدند، و كـامال   ايم با بي طور كه نشان داده كه همان -را

هــر طــرح سازشــي را كــه آنــان بــه او پيشــنهاد " از نــيكالي اول لجــوج، كــه مطلقــا
تـرس طبقـات   . دادنـد  مـورد انتقـاد قـرار مـي     -نمود، ناراضي بودند كردند رد مي مي

جنـگ در سـال   . انجامـد  رسيد كه جنـگ بـه طـول مـي     به جا بود؛ به نظر مي حاكمه
در انگلسـتان و  . با صلح پـاريس خاتمـه يافـت    ۱۸۵۶آغاز شده بود و در سال  ۱۸۵۴

فرانسه اين جنگ هيجان شديدي در ميان توده كارگران و دهقانان به وجـود آورد،  
هـا و امتيـازات فراوانـي     دهو ناپلئون و طبقات حاكمه انگلـيس را وادار بـه دادن وعـ   

بـراي روسـيه، جنـگ    . جنگ با پيروزي انگلستان، فرانسه و تركيه پايان يافت. نمود
را بـه وجـود آورد؛ نشـان داد كـه     " هـاي بـزرگ   رفـرم "كريمه انگيـزه بـه اصـطالح    

گونه دولتي كه بر نظـام عتيـق سـرواژ اسـتوار اسـت داراي تـوان جنگيـدن عليـه          چه
روسـيه مجبـور شـد تـا     . باشـد  اند، نمـي  هرفت پيشداري  رمايهكشورهايي كه از نظر س

  .ها را اعالم دارد آزادي سرف
-۱۸۴۹باالخره يك تكان ديگر الزم بود تا اروپا را كه پس از دوران انفجاري       
به خاطر آوريـم كـه زمـاني    . در حالت اغماء فرورفته بود به حركت در آورد ۱۸۴۸
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شاپر بريدند اعالم داشتند كه انقـالب جديـد    -يچكه ماركس و انگلس از گروه ويل
طـور   تنها در نتيجه يك شوك اقتصادي نيرومند ممكن بود، و اين كه درست همان

منتج گرديد، انقالب جديد نيز تنها در نتيجه يك  ۱۸۴۷از بحران  ۱۸۴۸كه انقالب 
 ۱۸۴۹اي كـه در سـال    رونـق صـنعتي  . بحران اقتصادي جديد به وجود خواهـد آمـد  

چنان شدتي كسب كرده بـود كـه حتـا جنـگ      ۵۰هاي  غاز شده بود در اوايل سالآ
  .اي جدي به آن وارد آورد كريمه نتوانست ضربه

در . نمود كه گـويي ايـن دوران رونـق را پايـاني نيسـت      چنين مي" كم تقريبا كم      
به وقوع  ۱۸۵۳ماركس و انگلس اطمينان داشتند كه بحران بعدي تا سال  ۱۸۵۱سال 
شان، و قبل از هرچيـز تحقيقـات انگلـس،     آنان بر مبناي تحقيقات گذشته. پيوندد مي

ــد كــه بحــران   ــده بودن ــن عقي ــر اي ــه هــم ريختگــي دوره  ب ــد  هــا ب ــه تولي اي در زمين
بنابراين تخمين، . شوند اند، و در فواصل بين پنج تا هفت سال تكرار مي داري سرمايه

انتظـار   ۱۸۵۳آمد را مي بايسـت در سـال    مي ۱۸۴۷وقوع بحراني كه به دنبال بحران 
اي كـه طـي آن    دوره. اما ماركس و انگلس مرتكب خطايي كوچك شدند. داشت

تـر از آب   كند طوالني داري از مراحل مختلف صعود و نزول عبور مي توليد سرمايه
سـابقه   بود كـه وحشـت عمـومي درگرفـت؛ ابعـادي بـي       ۱۸۵۷تنها در سال . در آمد

  .ناك و گسترده شديافت، و چنان هول
آمد گفـت، گرچـه ايـن بحـران از نظـر       ماركس با شادماني به اين بحران خوش      

درآمدي كـه مـاركس از   . نداشت راه همشخصي براي وي چيزي جز محروميت به 
كرد چندان جالب نبود؛ ابتـدا ده دالر و بعـدها پـانزده     دريافت مي نيويورك تريبون
هاي اول اقامت وي در لندن، اين  اين در مقايسه با سالبا وجود . دالر براي هر مقاله

هاي  كه بخش عظيمي از كار روزنامه -درآمد، به اضافه كمكي كه از جانب انگلس
داد تا خـرج و دخـل    شد، به او امكان مي تامين مي -گرفت امريكايي را به عهده مي
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بـر روي  وي حتـا وقـت داشـت، تـا عـالوه بـر كـار دائمـيش         . خود را به هم رسـاند 
  .، ارگان مركزي چارتيستي مقاله بنويسدروزنامه مردمكاپيتال، به طور مجاني براي 

. تـر شـد   اي وخـيم  اوضاع به ميـزان قابـل مالحظـه    ۱۸۵۷با وحشت عمومي سال       
نيويـورك تريبـون مجبـور شـد از     . اياالت متحده اولين كشوري بود كه صدمه ديد

ماركس دوباره به زير . حداقل تقليل يافت مخارج خود بكاهد؛ مكاتبات خارجي به
ايـن  . درآمـدهاي پراكنـده باشـد    جوي جستبايست در  بار قرض رفت و دوباره مي

. اي مـوقتي پـيش آمـد    گـاه فرجـه   آن. بـه طـول انجاميـد    ۱۸۵۹تنگي تا  دوران دست
  .پايان يافت نيويورك تريبون كار كردن ماركس براي ۱۸۶۲باالخره در سال 

هـاي   در ايـن دوران بـدبختي  ( اش بـداقبال بـود   كس در مسـائل شخصـي  اما مار      
هاي بعـد از   انداز انقالبيش، هرگز به اندازه سال ، در چشم)ديگري برايش پيش آمد

بيني كرده بود، بحران اقتصـادي جديـد    طور كه او پيش همان. بين نبود خوش ۱۸۵۷
داري در امريكـا   لغاء بردها. اي را در سراسر جهان به وجود آورد هاي انقالبي جنبش

. حل شـوند " بايست فورا ها در روسيه حادترين مسائلي شدند كه مي و آزادي سرف
هـاي   انگلستان بورژوا مجبور بود كليه منابع و امكانات خود را در مبارزه با شـورش 

اروپاي غربي نيز در شرايط غلياني بـه سـر   . وسيع در هند به طور فشرده به كار گيرد
  .برد مي

ايتاليا به صورت . برخي سواالت را بدون پاسخ به جا گذارده بود ۱۸۴۸انقالب       
اش در دسـت اتـريش بـاقي     بخش بزرگي از سرزمين شـمالي . متحد نشده باقي ماند

مجارستان به كمك سرنيزه روسي درهم كوبيـده شـد و دوبـاره بـا زنجيـر بـه       . ماند
مروهــاي كوچــك و بــزرگ آلمــان بــه صــورت انبــوهي از قل. اتــريش متصــل شــد

گان و پادشاهان باقي ماند و در آن پروس و اتريش براي كسب به اصطالح  هشاهزاد
  .هژموني در اتحاديه اياالت آلمان، به طور مدام مشغول جنگ و نزاع بودند
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هاي انقالبي در تمام كشورهاي اروپـاي غربـي    اعتراض و جنبش ۱۸۵۸در سال       
مسائل حل نشده قديمي دوبـاره بـه پـيش كشـيده     . ه بودبه طور همه جانبه آغاز شد

مبارزه بـين  . رسيدند هايي براي وحدت به ظهور مي در آلمان بار ديگر تالش. شدند
حزبي كه خواستار آلمان بزرگ بود و بـراي اتحـاد تمـام آلمـان، منجملـه اتـريش،       

شـد  اي با كه خواهان اين بود كه پروس نقطـه " آلمان كوچك"كوشيد، و حزب  مي
  .كه تمام اياالت آلمان، به جز اتريش، به دور آن متحد شوند، هنوز در جريان بود

در فرانسـه وحشـت   . در ايتاليا به طور مشابهي بيداري آمال ملي صورت گرفـت       
ها و موسسات بسيار بزرگ را به دنبال  ويراني بسياري از شركت ۱۸۵۷عمومي سال 

بورژوازي آغاز به  خُرده. ساجي اثر گذاشتداشت؛ و به طور خاص بر روي صنايع ن
هاي انقالبي زيرزمينـي نشـان    توان جديدي نيز از جانب سازمان. ابراز نارضايي نمود

 -جنـبش كـارگري كـه پـس از شكسـت ژوئـن در حـال نـابودي بـود         . شد داده مي
روسيه نيـز بـا   . نويني يافت گي زنده -يه خانهثدر بخش ساختمان و تهيه اثا" صوصاخ

اش  داري هاي تجاري عظيم در مسكو، اولين غسل تعميد سرمايه لسله شكستيك س
  .پيمايد هاي ليبرال را به را دريافت نمود؛ و تازه شروع كرد لنگان لنگان راه رفرم

ها، و قبـل از همـه نـاپلئون، بـراي ايـن كـه خـود را از مشـكالت داخلـي           دولت      
داري در زمينه سياسـت خـارجي توجـه     برهانند، كوشيدند تا با نمايشات زرق و برق

، انقالبي ايتاليايي در سـال  )orsini(هاي ارسيني فعاليت. مردم خويش را منحرف نمايند
نـاپلئون مجبـور شـد    . به ناپلئون يادآور شد كه پليس هميشه قادر مطلق نيست ۱۸۵۸

هاي  براي از بين بردن روحيه انقالبي توده. نارضايي عمومي را مورد توجه قرار دهد
وي . كــارگر، نــاپلئون شــعار مترقــي رهاســازي ايتاليــا از يــوغ اتــريش را برافراشــت

. وزير پادشاه ساردين منعقـد كـرد   )Cavour(هايي مخفي با كاوور نامه بالفاصله موفقت
  .كرد شبيه به نقش پروس در آلمان بود در ايتاليا ايفا مي )sardinia(نقشي كه ساردين
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كوشيدند نشان دهنـد كـه    هاشان مي سرايي رسمي با ياوهدر حالي كه مطبوعات       
اي كه ناپلئون برمبنـاي آن قـول    نامه ي متحد ساختن ايتالياست، موافقت مسئله، مسئله

متفاوتي داشـت؛ محتـواي آن نـه    " داده بود به ساردين كمك نمايد، محتواي كامال
و ونيـز داده  ) Lombardy(توسعه ساردين بود كه به آن قول لمبـاردي  كه بلاتحاد ايتاليا، 
در ازاء دادن اطمينان مبني بر اين كه قلمرو پـاپ دسـت نخـورده خواهـد     . شده بود

. داشـت  را نيز به عنـوان جبـران دريافـت مـي     )savoy(و ساووي )Nice(ماند، ناپلئون نيس
سـو و آن سـو     ناپلئون كه مجبور بود بين اپوزيسيون چپ و حزب روحانيون به ايـن 

از سـوي  . ست با پاپ نزاع كند، و لذا مخالف اتحاد واقعي ايتاليـا بـود  خوا رود، نمي
پرستان فرانسـه   ديگر وي اميدوار بود كه با به چنگ آوردن دو سرزمين جديد ميهن

  .را ارضاء نمايد
العاده پر اهميتي به وجود آمد كـه تمـام    بدين ترتيب مسئله سياسي جديد و فوق      

برخـورد انقالبيـون و   . شورهاي مختلف را آشفته نمودانقالبيون ك" اروپا و خصوصا
" بايست جانب ناپلئون را بگيرند كه تقريبا ها چه بايد باشد؟ آيا آنان مي سوسياليست

خواهانـه حـق ايتاليـا بـراي      نظير يك انقالبي قدم به پيش نهاده بـود، و اصـل آزادي  
اتريش كه تجسـم  بايست از  كرد، يا اين كه مي تعيين سرنوشت خويش را مطرح مي

داشت جانبـداري كننـد؟ ايـن سـوال      استبداد بود و به ايتاليا و مجارستان ستم روا مي
هـاي   هاي مختلف به اين سوال رهنمـاي تاكتيـك   پاسخ. العاده بود حائز اهميت فوق

 مختلــف انقالبيــوني چــون مــاركس و انگلــس در يــك طــرف، و فردينانــد الســال 
)Ferdinand Lassalle ()۱۸۶۴-۱۸۲۵ (در طرف ديگر بود.  

جا مناسبتي براي نام بردن از السـال نداشـتيم، گرچـه كـه وي يكـي از       ما تا اين      
ما بـه بيـوگرافي وي   . شركت جسته بود ۱۸۴۸اولين مريدان ماركس بود و در وقايع 

. نخواهيم پرداخت زيرا كه اين امر ما را از موضوع اصلي بسيار دور خواهد سـاخت 
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، پس از گذراندن يك دوره كوتاه در زندان، در آلمان مانـد  ۵۰ي ها السال در سال
و به كار علمي خويش ادامه داد، و در عين حال روابط خود را با ماركس و انگلس 

ايـن جـدلي   . ها بر سر مسئله ايتاليا درگرفت بحثي ميان آن ۱۸۵۹در سال . حفظ كرد
ح دورن حـزب متبلـور   بسيار جالب بود، و دو جانب اين بحـث بـاالخره در دو جنـا   

  :شدند ها به صورت زير خالصه مي عدم توافق. شدند
اي در شـكل دادن بـه افكـار     العـاده  اش مهـارت فـوق   ناپلئون سـوم و دارودسـته        

درست مانند دوران جنگ كريمـه، بـازار از تـوده انبـوهي جـزوه و      . عمومي داشتند
ايتاليـا بـا فصـاحت بسـيار دفـاع       دفتر كه در آن از ليبراليسم ناپلئون و حقانيت مسئله

نگاران داوطلب، و تعداد بسيار زيـادتري   بسيار روزنامه. شده بود، اشباع گرديده بود
داوطلبان به طـور عمـده از ميـان    . نگاران مزدور به اين كارزار ادبي پيوستند روزنامه

طور كـه چنـد سـال قبـل،      درست همان. شدند مهاجرين مجاري و لهستاني بسيج مي
دانســتند، و  و تمــدن عليــه اســتبداد آســيايي مــي رفــت پــيشن كريمــه را جنــگ آنــا

هايي از داوطلبان براي كمك به پالمرسـتون و نـاپلئون تشـكيل داده و مجهـز      لژيون
طور اين مهـاجرين مجارسـتاني و لهسـتاني بـا اسـتثنائات نـادري        نموده بودند، همين

هـا   و حق تعيين سرنوشت ملت فتر پيشاكنون بر اين عقيده بودند كه ناپلئون براي 
ايـن  . جنگد، و بر كليه افـراد دورانـديش فـرض بـود تـا بـه كمـك وي بشـتابند         مي

پنداشتند، وارد  شان بسياري بودند كه پول ناپلئون را موهن نمي مهاجرين كه در ميان
  .فرانسه شدند -ارتش ايتاليا

ي را بـه كـار   گـان  ندهنويسـ اتريش مبلغين و . اتريش هم در حال چرت زدن نبود      
كوشيدند ثابت كنند در اين جنـگ اتـريش از منـافع تمـام آلمـان       گرفته بود كه مي

تواند بر راين دسـت يابـد، و    چه ناپلئون اتريش را فتح كند مي كند، و چنان دفاع مي
چه چنين وضعيتي پيش آيـد، در حقيقـت آلمـان و نـه ايتاليـا اسـت كـه مـورد          چنان
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و لذا حفظ تسلط اتريش بر شمال ايتاليا به منظـور حفاظـت    شود، نگراني اتريش مي
   .گيرد آلمان صورت مي

زمـان در   نگاران اروپـايي آن  اي بودند كه عقايد روزنامه ها دو مجراي عمده اين      
آلمــان "و " آلمــان بــزرگ"در خــود آلمــان بحــث بــين احــزاب . كــرد آن ســير مــي
داران آلمـان بـزرگ    يعي بود كه طرفبسيار طب. مسئله را بغرنج كرده بود" كوچك

كه خواهان اتحاد تمام آلمان، و منجمله اتريش، بودند، متمايل به اتريش شـوند، در  
كشـيدند،   داران آلمان كوچك كه خود را بـه جانـب پـروس مـي     صورتي كه طرف

البته . بايست به حال خويش رها نمود بايست براين اعتقاد باشند كه اتريش را مي مي
ختلفي وجود داشت، لكن اين امر در تصوير عمومي تغيير اساسـي ايجـاد   درجات م

  .كرد نمي
جا برخورد ماركس و انگلس از يك سو، و السـال از سـوي ديگـر چـه      در اين      
در دوران انقالب . كردند آنان همه به اصول مانيفست كمونيست اظهار تعلق مي. بود

وري متحـد آلمـان، كـه نـواحي     داري خويش را از يك جمه آنان همه طرف ۱۸۴۸
رسيد محلـي بـراي    به نظر مي. گرفت، اعالم نموده بودند آلماني اتريش را در بر مي

امـا در واقـع ايـن اختالفـات بـه همـان عميقـي        . گونه عدم توافق موجود نباشـد  هيچ
بـين  ) جنـگ جهـاني اول  ( ۱۹۱۴اختالفاتي بـود كـه در آغـاز جنـگ بـزرگ سـال       

ف، كه همـه بـر روي يـك پالتفـرم واحـد ماركسيسـتي       هاي مختل دمكرات سوسيال
  .ايستاده بودند، بروز كرد

شان استدالل كردنـد كـه آلمـان بـراي      ماركس و انگلس در مقاالت و جزوات      
حفظ كردن راين احتياج به شمال ايتاليا نداشت، و به راحتي امكان اين را داشت كه 

ا بـه يـك ايتاليـاي متحـد واگـذار      بگذارد اتريش كليه مستعمرات ايتاليـايي خـود ر  
نمايد، و اين كه هر كوششي براي پشتيباني از اتريش، كه در پوشش دفـاع از منـافع   
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مـاركس و انگلـس    .گرفت، به معني سازش با استبداد اتريش بود آلمان صورت مي
كردند كه ارتجاع اتـريش و   رحمي به ناپلئون حمله مي آنان با همان بي. پيگير بودند
كردنـد كـه    آنـان احسـاس مـي   . كشيدند به زير شالق حمالت خويش مي پروس را

انگلـس  . بار است كه پيروزي كامل اتـريش  قدر مصيبت پيروزي كامل ناپلئون همان
بر اين اعتقاد بود كه در صورتي كه ناپلئون اتريش را شكسـت دهـد، آلمـان را نيـز     

م داشت كـه اتحـاد ايتاليـا،    رو او اين نظر را اعال از اين. مورد هجوم قرار خواهد داد
بايست توسط نيروهـاي درون خـود ايـن كشـورها صـورت       همانند اتحاد آلمان، مي

يـك از دو طـرف    توانستند به طـور پيگيـر از هـيچ    بنابر نظر وي انقالبيون نمي. گيرد
هـا باشـد منـافع انقـالب      بايسـت مـورد نظـر آن    تنها چيزي كه مي. داري كنند جانب

شـد   عامل ديگري را كـه از دور در پشـت صـحنه نمـودار مـي      نبايد. پرولتري است
گرديـد كـه اگـر بـه خـاطر اطمينـان از        انگلس به درستي متذكر مـي . ناديده بگيريم

موافقت بي سر و صداي روسيه و اطمينان از عدم پشتيباني روسـيه از اتـريش نبـود،    
تفاهم بـين  وي وجود نوعي . كرد عليه اتريش اعالم جنگ نمايد ناپلئون جرات نمي

در جنـگ كريمـه   . دانسـت  محتمل مي" فرانسه و روسيه را در اين مسئله امري كامال
بـه وي  " گـي  هاز خود گذشـت "و چنان " فداكاري"اتريش همان روسيه را كه با چنان 

. پاسخ گفـت " ناشكري پستي"كمك كرده بود تا انقالب مجارستان را خفه كند، با 
. در تنبيه اتريش به دسـت نـاپلئون نداشـت    واضح است كه اكنون روسيه هيچ شكي

اگر در واقع موافقتي بين فرانسه و روسيه مبني بر تعهد روسيه در كمـك بـه فرانسـه    
وجود داشت، اين وظيفه آلمان بود كـه بـه كمـك اتـريش بشـتابد؛ امـا ايـن ديگـر         

بـود كـه در روزهـاي     گاه موقعيت شبيه بـه آن مـوقعيتي مـي    آن. آلماني انقالبي بود
آن جنگ انقـالب عليـه   . كردند ماركس و انگلس رويش حساب مي ۱۸۴۸قالب ان

بودند تمام طبقات پـايين را بـه سـوي خـود      احزاب بورژوا قادر نمي. بود ارتجاع مي



۱۲۳ 

تـر   جلب كنند؛ آنان به طور پـي در پـي جـاي خـود را بـه احـزاب هرچـه راديكـال        
تـرين   تـرين، انقالبـي   دادند و بدين ترتيب موقعيت مناسب را براي پيروزي چـپ  مي

   .كردند ايجاد مي -حزب طبقه كارگر -حزب
السال اين مسـئله را بـه صـورت ديگـري     . نظر ماركس و انگلس چنين بود نقطه      
توانسـت توسـط شـرايط عينـي مختلفـي كـه ايـن         تا حدي اين اختالف مـي . ديد مي

در پـروس  السـال  . در معرض آن قرار داشتند توضـيح داده شـود  " اشخاص مستقيما
مـاركس و  . كرد و بيش از حـد بـه شـرايط محلـي پـروس وابسـته بـود        مي گي زنده

ها وقـايع اروپـا    كردند؛ آن مي گي زندهانگلس در انگلستان، در برج ديدباني جهان، 
را از نقطه نظر انقالب جهاني، نه تنها انقالب آلمان، و نه تنها انقالب پروس، در نظر 

  .گرفتند مي
تـرين دشـمن آلمـان، دشـمن      از نظر وي خطرنـاك : گونه بود ل بدينبحث السا      

تـري بـود از فرانسـه ليبـرال، و يـا از       اتريش دشمن خطرناك. داخلي آن اتريش بود
اتـريش مسـبب اصـلي    . هاي ليبرالي بود اي كه در آن زمان ديگر درگير رفرم روسيه

. داد ر قـرار مـي  ناپـذير آلمـان را تحـت فشـا     ارتجاع عرياني بود كه بـه طـور تحمـل   
از . ، و تمـدن رفت پيشناپلئون، گرچه يك غاصب بود، لكن بياني بود از ليبراليسم، 

بايسـت   كرد كه در اين جنگ دمكراسي آلمان مي رو بود كه السال احساس مي اين
اتــريش را بــه دســت سرنوشــت خــودش رهــا نمايــد، و ايــن كــه شكســت اتــريش  

  .ترين نتيجه بود مطلوب
آن همه تمجيـدي   -خوانيم هاي السال پيرامون اين مسئله را مي نوشتهزماني كه       

اي را كـه در بحـث كـردن     العـاده  را كه او نثار ناپلئون و روسيه نمود، و احتياط فوق
بايد پيوسته بـه  . بايد كوشش نماييم كه گيج نشويم -پروس رسمي از خود نشان داد
خواهـد   مكراسي پروسي، كه ميكوشيد به عنوان يك د خاطر بياوريم كه السال مي
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طبقه حاكمه پروس، يونكرها، را متقاعد سـازد كـه نبايـد بـه اتـريش كمـك شـود،        
ولي السال، در حالي كه خرقه دمكرات پروسي را برتن كرده بود، در . صحبت كند

با نظرات ماركس و انگلس اختالف داشت بيـان  " واقع نظرات خودش را كه شديدا
وي، در حـالي كـه از   . تري به خـود گرفـت   ف جنبه وخيمبعدها اين اختال. كرد مي

خـود شـده بـود، و در     اشتياق به دست آوردن پيروزي فوري و ملموس از خـود بـي  
گـردد، بـه   " مـدار عملـي   سياست"حالي كه مصمم بود به جاي در بند تئوري بودن، 

ب هايي توسل جويد كه وي را نسـبت بـه حـز    ها و اثبات خود اجازه داد به استدالل
ها را قـانع   خواست آن كرد، و به تمجيد كساني كشيده شود كه مي حاكم متعهد مي

فحاشـي بـه اتـريش، برخـوردي ماليـم نسـبت بـه        . كند كه به اتريش كمك نكننـد 
اشتياق مبلغي بود كه " جا صرفا ها تا اين اين -گري براي پروس رسمي روسيه، عشوه

هـا توسـط السـال بـه مبـارزه       اكتيكگاه كه همين ت اما آن. نوشت به اسم حزب نمي
  .عملي بالفاصله منتقل شدند، مملو از خطر گرديدند

در ابتـدا  . جنگ بين فرانسه و اتريش به نحوي خالف انتظار هر دو خاتمه يافت      
سپس اتـريش  . اتريش، كه مخالفش ايتالياي تك و تنها بود، به طور مسلم پيروز بود

اما به مجرد اين كه جنگ آغاز . تاليا شكست خوردتوسط نيروهاي متحد فرانسه و اي
اي به خود گيرد و خطر اتحاد انقالبـي واقعـي ايتاليـا و الغـاي      كرد كه خصلت توده

گري روسيه را پذيرفت، و با عجله  نشين را به وجود آورد، ناپلئون ميانجي ناحيه پاپ
ونيـز در دسـت   . ساردين مجبور بود كه به لمباردي قانع باشد. از جنگ بيرون خزيد

ناپلئون براي جبران خون و پول فرانسه، تمام ايالت ساووي، محـل  . اتريش باقي ماند
جـوي   والدت پادشاهان ساردين را صاحب شد، و براي اين كه به انقالبـي و جنـگ  

، كـه هـدفش اتحـاد    )Giuseppe Garibaldi( )۱۸۸۲-۱۸۰۷( ايتاليايي، گيسـپ گاريبالـدي  
دار را بخـورد، شـهر محـل     ي شيادان تـاج  ه نبايد فريب وعدهايتاليا بود، ثابت كند ك
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چنين بود دفاع ناپلئون . تولد گاريبالدي، يعني نيس و حومه آن را نيز تصاحب نمود
حـق  "هاي ليبرال و انقالبيون انگشت بـه دهـان از    با تشويق رعدآساي احمق" ليبرال"

يافـت   بـدين طريـق در مـي   السال نيز . ايتاليا و ديگر ملل تحت ستم" تعيين سرنوشت
وقتـي كـه كـار بـه دودوزه بـازي       كـه  بـل نبـود   تـر  بـه كه نه تنهـا نـاپلئون از اتـريش    

چنـان تجزيـه    ايتاليـا هـم  . توانست از اتريش هم جلو بزنـد  رسيد، مي ماكياوليستي مي
اي  غيرمنتظره" اما اكنون چيز كامال. تر شده بود تنها ساردين گسترده. شده باقي ماند

هـاي   هـا، و تنفـر ناشـي از سياسـت     بـه شـكرانه زدوده شـدن تـوهم    . پيوستبه وقوع 
در راس آن جنـبش، انقالبـي   . ناپلئون، جنبش انقالبي نيرومندي در ايتاليا آغـاز شـد  

ايتاليـا بـه يـك     ۱۸۶۱در سـال  . مدار بد، گاريبالدي، قرار داشت شريف، اما سياست
 تـر  بـيش يگر امر متحد كـردن  اكنون د. پادشاهي متحده، ولي بدون ونيز، تبديل شد

مآب و ماجراجويان منتقـل   ايتاليا به دست ماجراجويان بورژوا، مرتدهاي گاريبالدي
  .شد

ماركس مجبور بود كه در پلميك ديگري در رابطه با جنـگ فرانسـه و اتـريش          
ديديم كه تمام دمكراسي آلمـان در ايـن برخـورد بـين نـاپلئون و      " قبال. درگير شود
تــرين و بــا نفــوذترين فــرد در ميــان  سرشــناس. ضــع معينــي اتخــاذ نمــوداتــريش مو
بـود، كـه    )Karl vogt()۱۸۹۵-۱۸۱۷( هاي آلمان، انقالبي قديمي كارل وگت دمكرات

فعاليـت او بـه سياسـت    . مجبور به فـرار بـه سـويس شـده بـود      ۱۸۴۹وي نيز در سال 
او بـه  . داشـت  بزرگي بود كـه در سراسـر اروپـا شـهرت     مند دانشمحدود نبود؛ وي 

، "تـاريخي اسـت كـه غالبـا     -اصـلي ماترياليسـم طبيعـي    گـان  نماينـده عنوان يكي از 
ان بورژوا، بـا ماترياليسـم تـاريخي مـاركس و انگلـس      مند دانشاز طرف " خصوصا
 كـه  بـل هـاي آلمـان،    وي از نفوذ وسيعي نـه تنهـا در ميـان دمكـرات    . شود اشتباه مي

هـا و   هـا، ايتاليـايي   لهسـتاني " المللي، خصوصا يندر ميان مهاجرين انقالبي ب چنين هم
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بـراي  . خانه او در ژنو نقـش يـك مركـز سياسـي را داشـت     . مجارها، برخوردار بود
هاي آلمان به سوي خود حائز  سرشناس و رهبر دمكرات مند دانشناپلئون جلب اين 
بـه  ايـن امـر، بـه واسـطه غـرور مفـرط اسـتاد آلمـاني پيـر          . اي بود العاده اهميت فوق

كـه نقـش   ) Plon-plon(۱پلـون  وگت با برادر نـاپلئون شـاهزاده پلـون   . انجام شد گي ساده
وگـت از   -اي داشـت  كرد رابطه دوسـتانه  ليبرالي بزرگ و هوادار دانش را بازي مي

  .هاي مهاجر مختلف توزيع كند گروه گان نمايندهوي پول دريافت كرده بود تا ميان 
قاطعيت تمام به پشتيباني از نـاپلئون و ايتاليـا برخاسـت،     زماني كه اين استاد ما با      

طـوري   همـان . هاي مختلف انقالبيون مهاجر گـذارد  البته تاثير عظيمي بر روي گروه
افتــد، در بــين مهــاجريني كــه داراي  در ايــن گونــه مواقــع اتفــاق مــي  واره هــمكــه 
بط خـود را بـا   اي كه روا ترين روابط با ماركس و انگلس بودند، بودند عده نزديك

 خواه، كارل بليند يكي از مهاجرين جمهوري. خواه حفظ كردند مهاجرين جمهوري
)Karl blind(  در برابر تعدادي كمونيست اعالم داشت كه وگت از ناپلئون پول دريافت

زمـاني كـه ويلهلـم    . هـاي لنـدن چـاپ شـد     اين مطلب در يكي از روزنامـه . كرد مي
ــك روزنامــه اكســبورگي  ) Wilhelm liebknecht( )۱۹۰۰-۱۸۲۶( ليبكنشــت ــر ي كــه مخب

)Augsbourg(     بود، اين شايعات را گزارش داد، وگت اين را به عنوان تـوهين بـه خـود
رو كـه هـيچ شـاهد مسـتندي عليـه وي وجـود        تلقي نمود و بـه دادگـاه بـرد و از آن   

  .نداشت، در محاكمه پيروز شد
با . مورد اين محاكمه انتشار دادي خاصي در  وگت، مسرور از پيروزيش، جزوه      

ــدون رهنمــود مــاركس     ــك خــط ب ــا ي ــان از ايــن كــه ويلهلــم ليبكنشــت حت اطمين
و لـذا ايـن مـرد، بـه     . نوشت، وگت كليه حمالتش را عليه ماركس متوجه نمود نمي

                                                 
 napoleon joseph Charles(پرنس پلون پلون، ناپلئون ژوزوف شارل پول بناپارت – ۱

paul bonaparte) (۱۸۹۱-۱۸۲۲(بود، عموزاده، و نه برادر ناپلئون سوم. 
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اي  هاي دقيق، ماركس را متهم ساخت كه در راس دسته ادعاي خودش، بر طبق داده
هـر  . هيچ حد و مرزي براي خود قائل نبودنـد قـرار داشـت   از غاصبين و متقلبين كه 

توانســت ســرهم كنــد، عليــه  مــي" صــميمي"چــه كــه تصــورات يــك دمكــرات  آن
 گـي  زنـده اش بـه رفـاه    آقاي وگت، مردي كـه عالقـه  . شد ها پراكنده مي كمونيست

 گـي  زنـده كرد كـه بـه خـرج كـارگران در تجمـل       مشهور بود، ماركس را متهم مي
  .كند مي
ي وگت، به شكرانه اسم نويسنده، و نيز اسم مـردي كـه وي مـورد حملـه      جزوه      

، شور و )خود را منتشر كرده بود نقد بر اقتصاد سياسيماركس تازه ( داد قرارش مي
رفـت، بـا مسـاعدترين     بايست انتظـار مـي   گونه كه مي شوقي به وجود آورد، و همان

هـاي بـورژوا، و در راس    وزنامـه ر. پذيرايي از جانب مطبوعات بورژوا مواجه گشت
شـناختند، از ايـن    مي" بورژواي مرتد، كه زماني ماركس را شخصا گان نويسندههمه 

شـان لجـن پراكنـي كننـد لـذت       فرصت كه دست داده بـود تـا بـه دشـمنان قـديمي     
  .بردند مي

بر اين عقيده بود كه مطبوعات حق داشتند هر فردي را كـه در  " ماركس شخصا      
او مـدعي بـود كـه    . مورد انتقاد قرار دهند )public man( اجتماعي قرار داشت گي زنده

شود اين مزيت را دارد كه متحمل تشـويق و يـا    هركس كه در برابر عموم ظاهر مي
شـود؟ ايـن امـر     آيا از شما با سنگ و سيب گنديده استقبال مي. محكوم شدن گردد
 -شد طور پايان ناپذيري گفته مي كه به -او دشنام معمولي را. اهميت چنداني ندارد

طلبيـد، وي   تنهـا زمـاني كـه منـافع هـدف مشـخص مـي       . گرفـت  ناديـده مـي  " مطلقا
  .رحم بود گاه او بي و آن. پذيرفت كه پاسخ گويد مي

. با انتشار جزوه وگت اين سوال كه آيا بايد بدان پاسخ گفت يا نه به پـيش آمـد        
بايست ناديـده   ده داشتند كه اين جزوه ميالسال و برخي دوستان ديگر محفلش عقي
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ها ديدند چه تاثير عظيمي بر له وگت در اثر بردن محاكمه به وجـود   آن. گرفته شود
كردند كه دمكـرات كبيـر بـه طـور غيرعامدانـه توسـط        ها احساس مي آن. آمده بود

ويلهلم ليبكنشت زخمي شده بود، و در دفاع از شرافت خويش كمي كنترلش را از 
آورد،  مـي  راه هميك محاكمه ديگر تنها پيروزي ديگري برايش به . داده بوددست 

كاري كـه   ترين بهرسيد كه  طور به نظر مي اين. زيرا كه دليلي عليه او وجود نداشت
شد كرد اين بود كه او ناديده گرفته شود و گذاشته شود تا افكـار عمـومي آرام    مي

  .گردد
. توانسـت مـاركس را تحـت تـاثير قـرار دهـد       اي نمي البته چنين استدالل عاميانه      

بايسـت   شد ناچيز شمرد، لكن از شرافت حـزب مـي   پاسخ به حمالت شخصي را مي
" ترين دوستانش قانع بودند كـه وگـت واقعـا    گرچه ماركس و نزديك. شد دفاع مي

ها خود را سرگردان يافتند، زيرا كه هم بليند و هم يك مهاجر  رشوه گرفته بود، آن
گرفتنـد، و ويلهلـم ليبكنشـت در     يگر حرفي را كـه گفتـه بودنـد اكنـون پـس مـي      د

  .موقعيت يك تهمت زننده قرار گرفته بود
هـاي   طرفي دادگـاه  به واسطه عدم بي. باالخره تصميم به جواب دادن گرفته شد      

. نتيجـه مانـد   پروس، كوششي كه براي به دادگاه كشيدن وگت صورت گرفـت بـي  
مـاركس اجـراي ايـن وظيفـه     . ماند حمله از طريق نوشتن بـود  باقي ميتنها راهي كه 

شويم كه دوباره مجبوريم  اي نزديك مي ما اكنون به نقطه. مشكل را به عهده گرفت
ــرانس مهرينــگ مخالفــت كنــيم " شــديدا ــا ف ــه راحتــي  . ب ــه عقيــده او، مــاركس ب ب
ن وقت ذيقيمت پايان و به هدر رفت توانست از مقدار زيادي كوشش و دردسر بي مي

ش نداشت، خالصي يابد، اگـر وي  گي زندهاي در راه وظيفه بزرگ  كه هيچ استفاده
از شـركت جسـتن در نـزاع بـين ويلهلـم ليبكنشـت و وگـت اجتنـاب          گـي  سـاده بـه  
  .بود متفاوت مي" اما چنين رفتاري با عمل ماركس كامال. نمود مي
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وي . ناديـده گرفـت  " امالمهرينگ بحث اساسي جاري در ميان مهـاجرين را كـ        
تشخيص نداد كه در پس اين جريان، چيزي كه به نظر يـك واقعـه شخصـي باشـد،     

هاي تاكتيكي عميقي نهفته بود، كه بين حزب پرولتاريـايي و همـه احـزاب     مخالفت
بورژوا به وجود آمده بود، كه حتا در درون خـود حـزب پرولتاريـايي، طـوري كـه      

مهرينـگ ايـن را نيـز    . اي خطرناكي آشكار شده بـود ه مورد السال نشان داد، تزلزل
ان كـار  هـم تشخيص نداد كه كتاب عليه وگت، انتقادي بر كليه استدالالت السال و 

  .وي را در بر داشت
اين كتاب از نقطه نظر ادبي از . رجوع كنيم) Herr vogt( آقاي وگتبه خود كتاب       
سـت اضـافه كنـيم كـه در سراسـر      باي مـي . هاي پولميكي ماركس است نوشته ترين به

جزوه معـروف پاسـكال بـود عليـه     . كند ادبيات هيچ چيزي با اين كتاب برابري نمي
بــود عليـه مخــالفين   )Lessing( در ادبيـات قــرن هجـده جــزوات لسـينگ    ۱.هــا ژزويـت 
ديگر جزوات معروف، تنها داراي اهداف ادبـي   چون همها،  لكن همه اين. اش ادبي
  .بودند

تنها نابودي سياسي و اخالقي مردي كه بـه  آقاي وگت اركس در مورد هدف م      
اش مورد احترام بسيار دنياي بورژوا قرار داشت،  هاي علمي و سياسي خاطر دستاورد

تنهـا  . اي انجام داد ترين نحوه درست است، اين كار را نيز ماركس به درخشان. نبود
شـاهدهاي  . ت بـود ي وگـ  چيزي كه ماركس در دست داشت كارهاي چـاپ شـده  

هـاي سياسـي وگـت را     ماركس لذا تمام نوشته. هاي خود را پس گرفتند اصلي گفته
اسـتدالالتي را كـه در     گرفت، و ثابت كرد كه وي يك بناپارتيسـت اسـت و كليـه   

شـد، كلمـه بـه كلمـه      هاي عمالي كه توسط ناپلئون خريده شده بودند بيان مي نوشته
س به اين نتيجه رسيد كه وگت يا يـك طـوطي از   و زماني كه مارك. كند تكرار مي

                                                 
۱ – Jesuits –تاسيس شده بود ۱۵۳۳كه در سال  -اي از مسيحيت فرقه -اعضاء انجمن يسوعيت.  
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يـك  " كـرد يـا احتمـاال    خود راضي بود كه احمقانه استدالالت ناپلئون را تكرار مي
عامل خريده شده مانند بقيه مبلغين بناپارتيسـت، انسـان آمـاده اسـت بـاور كنـد كـه        
 تاريخ، زماني در آينده، رسيد پولي را كه وگت دريافـت كـرده بـود نشـان خواهـد     

    ۲.داد
جزوه وي تنها دشـنام نبـود   . لكن ماركس خود را به حمله سياسي محدود نكرد      

سـالح   چنـين  هـم مـاركس  . كه به طور پراكنده با كلمـات تنـد آميختـه شـده باشـد     
طنـز، طعنـه،    -ديگري را كه در استفاده از آن استاد بود عليه وگت بـه كـار گرفـت   

ي تـر  بـيش  گـي  برجسـته ي وگـت  با هر فصل جديد شخصيت مضحك آقـا . سخره
دراز و  روده ۳و فعال سياسي كبير به فالستفي مند دانشگونه  بينيم كه چه مي. يافت مي

  .گذراني كند تبديل شده است مغرور كه آماده است با پول ديگري خوش
اما در پشت سر وگت متنفذترين بخش بورژوا دمكراسي آلمـان از دور نمايـان         
ملت آلمـان را افشـا   " گل سرسبد"عين حال فالكت سياسي اين  لذا ماركس در. بود

توانسـتند   شان بـا اردوگـاه كمونيسـم، نمـي     رغم نزديكي نمود، و آن كساني كه علي
  .رها سازند را نيز مد نظر داشت" دانايان"خود را از چاپلوسي در برابر 

بخـش   تـرين  تـرين و راديكـال   تالش فرومايه وگـت در لجـن پاشـي بـه محتـاج           
و " اخالقـي "مهاجرين انقالبي به ماركس فرصـت داد تـا نقـش احـزاب بـورژوازي      

هـا كـه در اپوزيسـيون قـرار      ها كه بـر مسـند قـدرت بودنـد و چـه آن      ، چه آن"منزه"
                                                 

به وگت در ميان اسنادي بود كه بعد از سقوط  ۱۸۵۹هزار فرانكي در سال  ۴۰رسيد پرداخت  – ۲
" پرداختي كه در نامه ماركس به ليبكنشت، حدودا.(ناپلئون سوم توسط دولت فرانسه انتشار يافت

 .)ه بودبدان اشاره شد ۱۸۷۱آوريل  ۱۰" يا دقيقا
۳ –sir john Falstaff  درhenry iv  وthe merry wives of Windsor  ،اثر شكسپير

گذران و شوخ است كه در حرف زدن جسور و گستاخ، و در صحنه نبرد  اي چاق، خوش شواليه
  .ترسوست
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بورژوازي خصوصيات مطبوعات فحشايي جهان " داشتند، را ترسيم كند، و خصوصا
موسساتي كه از فروش  چون همكه  اي بدل گشته بودند داري را كه به موسسات سرمايه

  .برند، ترسيم نمايد شوند از فروش لعنت سود مي مند مي پِهن بهره
، هـيچ  ۱۸۴۹-۱۸۵۹حتا هنگامي كه ماركس زنده بود، بـه گفتـه محققـين دهـه           
. ي او مسئله احزاب اين دوران را تشـريح نكـرده اسـت    اي به خوبي اين نوشته نوشته

ي براي فهميدن جزئيـات احتيـاج بـه توضـيحات زيـادي      بدون شك خواننده امروز
زمـان دارا بـود را بـه     اي كه جزوه ماركس در آن لكن هركس اهميت سياسي. دارد

  .راحتي خواهد فهميد
هـا   كار بود، و واهمه خود السال مجبور شد اعتراف كند كه اين نوشته يك شاه      

  .هبر سياسي رسوا گرديدهمه بيهوده بوده و وگت براي هميشه به عنوان يك ر
در اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه شصت، زمـاني كـه جنـبش جديـدي در ميـان            

گاه كه مبارزه براي تحت تاثير  خرده بورژوازي و طبقه كارگر آغاز شده بود، و آن
يافـت، تثبيـت ايـن امـر كـه نـه تنهـا         ي مـي تـر  بـيش قرار دادن فقراي شهري شـدت  

ــده ــان نماين ــي پر گ ــته   دمكراس ــاغي از برجس ــدرت دم ــر ق ــايي از نظ ــرين  ولتاري ت
نهايـت از آنـان برتـر     بـي  كـه  بـل تر نبودند،  هاي دمكراسي بورژوايي پست شخصيت

در شـخص وگـت ضـربه مهلكـي بـه حيثيـت يكـي از        . بودند، حائز اهميت گرديـد 
مانـد   براي السال تنها اين بـاقي مـي  . ها وارد آمد رهبران اعالم شده بورژوا دمكرات

به منظور تحـت   ۱گزار باشد از اين كه ادامه دادن عليه مترقيون از ماركس سپاسكه 
  .      تاثير قرار دادن كارگران آلماني را براي و تسهيل نمود

برخـورد مـاركس و    -ترين مسئله بـه پـردازيم   بايست به بررسي جالب اكنون مي      
ايم كه السال تبليغ و ترويج  هگفت" قبال. انگلس نسبت به تبليغ و ترويج انقالبي السال

                                                 
 .منظور از مترقيون بورژوازي مترقي است – ۱
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، زماني كه اختالف نظر و برخورد برسر شيوه جنگيـدن بـا   ۱۸۸۲خويش را در سال 
. حكومت در ميان نيروهاي بورژوا دمكراسي پروس بسيار حاد شده بود، آغاز كـرد 

خورده پـروس كـه در طـول انقـالب      پادشاه سال ۱۸۵۸چنين اتفاق افتاد كه در سال 
. نما شـده بـود، بـه طـور كامـل و عـالج ناپـذيري ديوانـه شـد          شتقدر انگ آن ۱۸۴۸

 ۱۸۵۰و  ۱۸۴۹هاي  ها در سال ، كه با كشتار دمكرات"اي ي ساچمه شاهزاده"ويلهلم، 
در . السلطنه و سپس پادشاه تعيين شد در نزد مردم بدنام شده بود، ابتدا به عنوان نايب

ر دهد، لكن خيلي زود خود را آغاز كار وي خود را مجبور ديد كه نواي ليبرالي س
حكومـت بـر توسـعه ارتـش     . بر سر مسئله تشكيالت ارتش با مجلس سرشاخ يافـت 

تر بـود، بـورژوازي ليبـرال خواسـتار      هاي سنگين كرد و خواستار ماليات پافشاري مي
برمبناي اين اختالف بر سر بودجه، . هاي مشخص و قدرت كنترل كننده بود تضمين

هـاي   خود هنوز از نزديك با گـروه " السال، كه شخصا. آمد مسائل تاكتيك به پيش
از . تـر شـد   هـاي قاطعانـه   بورژوازي دمكرات و مترقي مرتبط بود، خواستار تاكتيـك 

اي تنها بياني از روابط داخلي واقعي نيروهاي درون يـك   جا كه هر قانون اساسي آن
جديـد عليـه    باشد، الزم بود كه حركت يـك نيـروي اجتمـاعي    جامعه مورد نظر مي

  .حكومت تحت رهبري بيسمارك ارتجاعي مصمم و زيرك، آغاز گردد
اين كه اين نيروهاي اجتماعي جديد چه بود را، السال در گـزارش مخصـوص         

ارتباط موجود "اين گزارش كه وقف ارائه . كه در برابر كارگران خواند، متذكر شد
برنامـه  تحـت نـام    تـر  بـيش ده بود ش" ي طبقه كارگر بين دوره معاصر تاريخي با ايده

محتواي اين نوشته تشـريحي  . شناخته شده است )the workingmen,s programme( كارگران
كمونيست كه به ميزان قابل توجهي رقيق شده و در  هاي اساسي مانيفست بود از ايده

 ۱۸۴۸با وجود اين، از زمـان انقـالب   . مطابقت با شرايط قانوني زمان قرار گرفته بود
اي بود مبني بر احتياج بـه سـازماندهي طبقـه كـارگر در يـك       اين اولين اعالم علني
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هـا،   ترين آن سازمان سياسي مستقل كه قاطعانه از كليه احزاب بورژوا، حتا دمكرات
  .متمايز باشد

به پا خاسـته  " گونه السال قدم به پيش نهاد تا نيازهاي جنبشي را كه مستقال بدين      
جـا كـه ديگـر نـزاع بـين       آن -عت زيـاد در بـين كـارگران ساكسـني    بود، و بـه سـر  

در گرفته  ۱۸۴۸معدود مبارزين قديمي جنبش پرولتاريايي  گان نمايندهها و  دمكرات
اي از كارگران از قبـل در   فكر فرا خواندن كنگره. كرد، پاسخ گويد رشد مي –بود 

ي براي ايـن امـر در   ي مخصوص كميته. ميان اين كارگران به بحث گذارده شده بود
السال كه اين كميته از وي خواسته بود نظـر خـود را در   . اليپزيك سازمان داده شد

اش  ي سرگشاده نامهمورد مسئله اهداف و مسائل جنبش طبقه كارگر اعالم دارد، در 
  .خطاب به كميته اليپزيك، برنامه خود را تشريح نمود

مترقـي و ابـزاري كـه بـراي اصـالح وضـع        پس از اين كه السال برنامه بورژواهاي      
ناپـذيري   كردند، را مورد انتقاد شديد قرار داد، وي نظريه اجتناب كارگران پيشنهاد مي

اي كـه   خواسـته اساسـي سياسـي   . سازماندهي حزب مستقل طبقه كارگر را مطرح نمود
بايسـت بـراي تحقـق بخشـيدن بـه آن تمركـز نماينـد، كسـب حـق راي           همه نيروها مي

قـانون آهنـين   "چـه كـه    السال در مـورد برنامـه اقتصـادي، بـا تكيـه بـر آن      . ي بودعموم
هـا  مزد دسـت اي بـراي افـزايش دادن    ناميد، ثابت نمود كه هيچ وسـيله  مي" هامزد دست

هـاي توليـد    دهـي تعـاوني   لـذا وي سـازمان  . فراتر از حـداقلي مشـخص وجـود نداشـت    
  .كرد شد توصيه مي تامين ميرا به كمك اعتباري كه از جانب دولت  گان كننده

كوشـش السـال   . توانست چنين طرحـي را بـه پـذيرد    واضح است كه ماركس نمي      
داليل ديگري هم بودند كـه تنهـا چنـد    . ثمر ماند براي جلب ماركس به جانب خود بي

، و مبـارزاتش عليـه حـزب مترقـي از     "سياست عملـي "زماني كه السال، كه با  -ماه بعد
شكل مشخصـي بـه    -تا حد الس زدن با حكومت تنزل كرد" ، تقريباخود شده خود بي

   .خود گرفتند
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و مـاركس خـود ايـن امـر را تشـخيص       -هيچ شكي وجود ندارد -به هر ترتيب      
، درفـش  ۱۸۶۲تـا   ۱۸۴۹كه السال بود كـه پـس از دوران طـوالني ارتجـاع از      -داد

ي حـزب   اولين سازمان دهنده پرولتاريا را در سرزمين آلمان برافراشت، و او بود كه
  .اين خدمت غيرقابل انكار السال بود. طبقه كارگر آلمان بود

كـه   -لكن در فعاليت سازماندهي و سياسي بسيار فشرده، گرچه كوتـاه، السـال        
اي وجود داشت، كه حتا بيش از برنامه  عيوب اساسي -تر از دو سال طول كشيد كم

  .ساخت ز خود دور ميناكافي او، ماركس و انگلس را ا
 بسيار واضح بود كه السـال بـر ارتبـاط بـين اتحاديـه عمـومي كـارگران آلمـان              

)General german labour union (      كه او سازمان داده بود و جنـبش قـديم كمونيسـتي نـه تنهـا
 ۱.كـرد  برعكس هرگونه ارتباط را به شديدترين وجهي نفي مـي  كه بلنمود،  تاكيد نمي
و نوشتجات ديگر ماركس بـه   كمونيست مانيفستاش را از  ب عقايد اساسيوي كه اغل

. نمـود  ها اجتناب مـي  اي از هرگونه ارجاع به آن العاده عاريت گرفته بود، با جديت فوق
آورد، نـه از مـاركس    تنها در يكي از آخرين كارهايش او از مـاركس، نقـل قـول مـي    

  .كس اقتصادداناز مار كه بلكمونيست، نه از ماركس انقالبي، 
خواسـت   وي نمـي . كـرد  اين امـر را السـال بـا مالحظـات تـاكتيكي توجيـه مـي             
بايست از قيد رواني مترقيون، كه  هايي را كه داراي آگاهي ناكافي بودند، و مي توده

  .شدند، برماند دادند، آزاد مي به پخش افسانه شبح كريه كمونيسم ادامه مي
عاشق غوغا، رژه، و تبليغي بود كه تاثيري چنين نيرومند  زن بود؛ وي السال الف      

وي از ايـن  . رانـد  فرهنگ دارد، و كارگر تحصيل كرده را از خود مـي  ي بي بر توده
                                                 

در ماه )Allgemeiner deutscher arbeiterverein"(اتحاديه عمومي كارگران آلمان"– ۱
اين آغاز رهايي طبقه كارگر آلمان بود كه آن را از . توسط السال سازمان داده شد ۱۸۶۳مه 

در آستانه تاسيس اتحاديه عمومي " نامه سرگشاده. "آورد زائده بورژوازي ليبرال بودن در مي
 .كارگران نوشته شده بود
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اين امر بود كـه  . برد كه به عنوان خالق جنبش كارگري آلمان شناخته شود لذت مي
. رانـد  قـديم را مـي  همه افراد قديمي جنبش انقالبـي   كه بلنه تنها ماركس و انگلس 

لينـگ و مخـالفين    داران قبلـي ويـت   اين نكتـه حـائز اهميـت اسـت كـه تنهـا طـرف       
حتا يك سال هم نگذشته بود كـه كـارگران   . فراكسيوني ماركس به السال پيوستند

مـاركس و  . هـا تنهـا توسـط السـال آغـاز نشـده بـود        آلمان دريافتند كه جنـبش آن 
ردن كليه پيوندها بـا جنـبش قـديمي انقالبـي و     دوستانش عليه اين اشتياق به از بين ب

اين اكراه السال از اين كه با ارتباطاتش با گـروه غيرقـانوني   . مخفي اعتراض كردند
 قديمي به خود لطمه وارد نمايد نيز با نقطه ضعف السال در تعلق بـه سياسـت بـازي   

)Real politik( شد توضيح داده مي.  
ايـن خواسـت توسـط    . ئله حق راي عمومي بـود نكته مورد عدم توافق ديگر مس      

سـاختند، لكـن    ماركس و انگلس نيـز آن را مطـرح مـي   . ها طرح شده بود چارتيست
آميزي را كه السال براي آن قائل بود، يا استداللي  توانستند اهميت مبالغه ايشان نمي
ه براي السال حق راي عمـومي داوري اعجـازآميز همـ   . نمود، به پذيرند را كه او مي

دردها شده بـود، چيـزي كـه در خـود كـافي بـود، و مسـتقل از ديگـر تغييـرات در          
 وي. داد سياسي و اقتصادي، بالفاصله قدرت را در دست كارگران قرار مي گي زنده

 ۹۰با ساده لوحي باور داشت كه وقتـي كـارگران حـق راي بـه دسـت آورنـد، حـدود        
كرد كه تعدادي شرايط بسـيار   ياو درك نم. هاي پارلمان را خواهند برد درصد كرسي

بـه   -اي بـراي آمـوزش طبقـاتي    مهم پيش شرط براي تبديل حق راي عمومي به وسـيله 
  .بودند -ها  اي براي فريب توده جاي وسيله

. تر از ايـن عميـق نبـود    كم" گان كنندههاي توليد تعاوني"عدم توافق بر سر مسئله       
زمان ابـزاري جـانبي بـا اهميـت بسـيار       ها براي ماركس و انگلس در آن اين تعاوني

بايست به عنوان اثبات اين امر كـه نـه كارفرمـا و نـه      ها مي اين تعاوني. محدود بودند
هاي  لكن انجمن. رفتند يك فاكتور واجبي در توليد نيستند به كار مي دار هيچ سرمايه
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عـه  تعاوني را به صورت ابزاري براي تسخير تـدريجي كـل ابـزار توليـد توسـط جام     
ديدن، به مثابه فراموش كردن اين امر بود كه براي انجام دادن اين كار ابتدا احتيـاج  

طور كه در مانيفست نشـان داده شـده    همان. به در اختيار داشتن قدرت سياسي است
  .توانست يك سلسله اقدامات الزم صورت گيرد بود، تنها در آن زمان بود كه مي

هـاي كـارگري بـا     بر سر مسئله نقش اتحاديـه  ماركس و انگلس به همين شدت      
هـاي تعـاوني توليـد     اهميـت انجمـن  " السال كه كامال. السال اختالف عقيده داشتند

هاي كـارگري   كرد، سازماندهي اتحاديه را بيش از حد واقعي برآورد مي گان كننده
كـه   هاي قديمي دانست، و از اين نظر وي به نظريات اتوپيست فايده مي بي" را مطلقا

  .گشت ماركس قرار گرفته بودند، باز مي فقر فلسفهترين انتقاد توسط  مورد جامع
تـري نداشـته، از جنبـه عملـي حتـا حـائز        عدم توافق درزمينه تاكتيك، عمق كم      

تـرين حقـي نـداريم كـه مـاركس را مـتهم كنـيم،         ما كوچك. ي بودتر بيشاهميت 
مترقيون پر بها داد و اميد بسيار زيـادي  طور كه مهرينگ متهم كرد، به اين كه به  آن

ايـم كـه توصـيف بـورژوازي پـروس را كـه        مـا فرصـت داشـته   . به بورژوازي بسـت 
ايم كـه   ديده. خود نوشت، مورد مطالعه قرار دهيم ۱۸۴۸ماركس در نتيجه تجربيات 

. او با چه شدتي در جدلش عليه وگـت بـورژوا دمكراسـي را مـورد انتقـاد قـرار داد      
جا ناشي نشد كه ماركس از سرزمين مادري خود جدا شده بود هنوز  ايناختالف از 

اعتقاد خود را به مترقي بودن بورژوازي پروس حفظ كرده بود، در حالي كه السال 
اخـتالف  . ها سر خورده بـود  از آن" آشنا بود كامال تر بيشهاي پروس  كه با واقعيت

هـاي   در جنگي بين دولت چون همدرست . برسر تاكتيك در رابطه با بورژوازي بود
داري، در مبارزه بين بورژوازي مترقي و بيسـمارك الزم بـود تـاكتيكي كـه      سرمايه

ها توسط يكي از طـرفين دعـوا را مرتفـع سـازد،      خطر آلت دست شدن سوسياليست
كـرد كـه هنـوز     اش بـه مترقيـون پـروس، فرامـوش مـي      السال در حمله. تعيين گردد
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پروسي، وجود داشت كـه بـا كـارگران     )Junkerdon( نكريفئوداليسم پروسي، نظام يو
وي مترقيـون را بـه درسـتي مـورد حملـه و      . تري از بورژوازي نداشت خصومت كم

هـاي الزم نگـاه نداشـت و بـا      گـي  بستهضربت قرار داد، لكن خود را در محدوده وا
السـال حتـا از متوسـل    . چاپلوسي كردن در برابر حكومت تنها به هـدفش ضـربه زد  

براي مثـال، زمـاني كـه    . غيرمجاز ترديد به خود راه نداد" هاي كامال دن به سازشش
اي خطــاب بــه  چنــد كــارگر دســتگير شــدند وي پيشــنهاد كــرد كــه آنــان عريضــه 

كـرد،   هـا آنـان را آزاد مـي    بيسمارك، كه بدون شك بـه خـاطر عـداوت بـا ليبـرال     
هاي  راني سخنمطالعه . كارگران از پذيرفتن اندرز السال خودداري كردند. بنويسند

گونه  ، تعداد فراواني از اين۱۸۶۴هاي او در نيمه اول سال  راني سخن" وي، خصوصا
ما بر سر مذاكراتي كه السال، بـدون اطـالع سـازمان، بـا     . سازد اشتباهات آشكار مي
داد و بـدين ترتيـب حيثيـت خـود و هـدفي كـه بـه آن خـدمت          بيسمارك انجام مي

  .كنيم داد، تامل نمي مه جدي قرار ميكرد را در معرض صد مي
شـدند مـاركس و انگلـس از قـرار دادن      ها اختالفاتي بودنـد كـه باعـث مـي     اين      

و بـر   -ولكـن . اتوريته نام خود در پشتيباني از تبليغ و ترويج السال خودداري كننـد 
گرچـه آنـان از پشـتيباني كـردن از السـال خـودداري        -كنـيم  اين نكتـه تاكيـد مـي   

ها  تاثير آن. نمودند دند، با وجود اين از مخالفت علني با وي نيز خودداري ميكر مي
در ضمن السال كـه  . ليبكنشت، در همين روال بود" شان در آلمان، مثال انكار همبر 
ليبكنشـت،  . غلتيـد  مهابـا در سراشـيب فـرو مـي     نهاد، بي ها را بسيار ارج مي طرفي آن بي
هـاي   خواستند كه با تاكتيـك  ت راين، از ماركس ميرفقاي ديگر برلن، و ايال چون هم

اوت  ۳۰بسيار محتمل اسـت كـه اگـر السـال در     . به مخالفت برخيزد" غلط السال علنا
چهار هفته پس از مـرگ السـال،   . رسيد كشته نشده بود كار به گسست علني مي ۱۸۶۴

داد تـا بـه    اين امر فرصتي بـه مـاركس  . الملل اول تاسيس شد ، بين۱۸۶۴سپتامبر  ۲۸در 
        .المللي، باز گردد كار فوري انقالبي، اين بار در مقياس بين
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  فصل هفتم
  

  .۱۸۵۷-۵۸بحران 
رشد جنبش كارگري در انگلستان، فرانسه و 

  .آلمان
  . ۱۸۶۲المللي لندن در سال  نمايشگاه بين

  . جنگ داخلي در امريكا
  . قحطي پنبه

  . شورش لهستان
  .الملل اول تاسيس بين

  . ماركس نقش 
  .خطابه افتتاحيه

  
ده سـال سـپري شـد تـا جنـبش انقالبـي       " در فصل پيش متذكر شديم كه تقريبـا       

نشان داديـم كـه   . شروع به بهبود يافتن نمايد ۱۸۴۸-۱۸۴۹كارگري پس از شكست 
گرفت و حتا  المللي به خود مي كه ابعاد بين ۱۸۵۷-۱۸۵۸آغاز اين بهبودي با بحران 

گونـه   نشـان داديـم چـه   . ر بارز بر روسيه نيز تاثير گذارد مـرتبط بـود  اي بسيا به گونه
جو بودند، مجبور شدند حـل همـه    صلح" طبقات حاكمه اروپا، كه تا آن زمان ظاهرا

مطرح شده بودنـد و هرگـز حـل نگشـته بودنـد،       ۱۸۴۸مسائلي را كه توسط انقالب 
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 -ه ناسيوناليسـم بـود  طلبيـد، مسـئل   اي كه حـل فـوري مـي    ترين مسئله مهم. تقبل كنند
اين واقعيت را يادآور شـديم كـه ايـن    " ما اجماال. اتحاد ايتاليا، تشكيل آلماني متحد

شد و تنهـا بخشـي از    جنبش انقالبي، به سخن دقيق، تنها به اروپاي غربي محدود مي
هاي عمده اروپـا،   انگلستان را تحت تاثير شديد خود داشت، لكن نتوانست به بخش

در آن زمان در روسيه مسـئله  . امريكاي دور دست برسد  ياالت متحدهروسيه، و به ا
بـود كـه   " هـاي بـزرگ   رفرم"در دوران به اصطالح . حاد روز الغاي نظام سرواژ بود

هاي انقالبـي زيرزمينـي كـه     جنبش آغاز شد و در اوايل دهه شصت به شكل انجمن
در سـوي  . اشت درآمدقرار د" زمين و آزادي"ها انجمن به اصطالح  در پيشاپيش آن

. طلبيـد  داري حلي فوري را مي ديگر آتالنتيك، در اياالت متحده، مسئله الغاي برده
گونـه   داد چه تر از مسئله مشابه در روسيه، نشان مي اين مسئله، حتا در مقياسي بزرگ

بـه عنـوان بخـش محـدودي از     " المللي شده بود، جهـاني كـه سـابقا    بين" جهان واقعا
  .شد گرفته مياروپا در نظر 

داري در اياالت متحده، داراي اهميتي  اي چنان دورافتاده مانند الغاي برده مسئله      
قـدر پـر اهميـت شـد كـه       در حقيقـت ايـن امـر آن   . العاده براي خود اروپـا شـد   فوق

اش به اولـين جلـد سـرمايه بيـان داشـت كـه جنـگ بـراي الغـاي           ماركس در مقدمه
  .آورد ي جديد در اروپاي غربي را به صدا در ميداري ناقوس جنبش كارگر برده
. كنـيم  ترين جنبش كارگري، يعني جنبش كارگري انگلستان، شروع مـي  با مهم      

چارتيسـم  . ها باقي نمانده بـود  ديگر چيزي از جنبش انقالبي چارتيست ۱۸۶۳تا سال 
ت بعد از ، درس۱۸۴۸اند كه در سال  در واقع برخي مورخين بر اين عقيده. مرده بود

لكن در واقع چارتيسم يك . تجربه معروف تظاهرات نافرجام، بود كه چارتيسم مرد
به شـكرانه رهبـري   . دور شكوفايي ديگر در دهه پنجاه در طي جنگ كريمه داشت

ــه ســخن ،)Ernest jones( )۱۸۶۸-۱۸۱۹( ارنســت جــونز ــويس  ور زبردســت و روزنام ن
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ارگـان سوسياليسـتي    تـرين  بـه ماركس ماركس و دوستان  يكار هماي كه با  برجسته
هـاي كـارگري را در    زمان را درست كرده بود، چارتيسم توانست نارضايي توده آن

، ارگـان  )People,s paper( هـا روزنامـه خلـق    براي ماه. دوران جنگ كريمه به كار گيرد
مقاالت استادانه مـاركس  . ها بود ها، يكي از پر نفوذترين روزنامه مركزي چارتيست

بودنــد توجــه  )Palmerston( پالمرســتون" و خصوصــا )Gladstone(متوجــه گلدســتون  كــه
 بـه فاصـله كوتـاهي   . لكن اين تنها احيايي موقت بـود . كردند گان به خود جلب مي ههم

علــت، تنهــا . هــا ارگــان خــويش را از دســت دادنــد  بعــد از خــتم جنــگ، چارتيســت 
تـري وجـود    نبـود؛ علـل اساسـي   اي ميان جـونز و مخـالفينش،    هاي فراكسيوني مخالفت
  .داشت

انگيز صنعت انگلستان بود كه آغـازش بـه سـال     ين علت شكوفايي حيراتنخست      
گرفت،  برخوردهاي كوچكي كه در طي اين دوران صورت مي. گشت بر مي ۱۸۴۹

ترين ممانعتي را در رشد عمومي  هاي جداگانه صنعت، كوچك برخوردها در بخش
كـاران در ايـن رونـق     تعداد وسيع بـي  ۴۰در پايان دهه . صنعت به طور كلي نداشت

هاي متعـدد،   توان گفت كه نه براي دهه به درستي مي. حل شد" عظيم صنعت كامال
گاه بـه انـدازه دوران بعـد از نيمـه اول قـرن       ها صنعت انگلستان هيچ براي قرن كه بل

از انگلستان به  علت دوم، موج نيرومند مهاجرت. نوزده محتاج به كارگر نبوده است
معـادن   ۱۸۵۵و  ۱۸۵۱هـاي   جـا در بـين سـال    اياالت متحده و استراليا بود كه در آن

در طـول چنـد سـال، دو ميليـون كـارگر از انگلسـتان       . كران طال كشف شده بود بي
مهـاجرت، طـوري كـه معمـول اسـت، از ميـان كودكـان و افـراد         . مهاجرت كردند

ترين و نيرومندترين عناصر انگلسـتان   فعال ترين گيرد؛ سالم خورده صورت نمي سال
اي را كـه   هـا ذخيـره   جنبش طبقـه كـارگر و جنـبش چارتيسـت    . كردند را ترك مي

. هـا دو علـت اساسـي بودنـد     ايـن . داد كرد، از دست مـي  نيرويش را از آن تغذيه مي
  .تعدادي علل ثانوي نيز وجود داشتند
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اي پيونـدهايي را   سـتي عمـومي  هـا، س  زمان با ضعيف شدن جنبش چارتيست هم      
حتـا در دهـه   . گرفـت  داشت، فرا مي هاي مختلف جنبش را به هم نگاه مي كه بخش

اكنـون در   .اي بـين جنـبش تريـديونيوني و چارتيسـتي در جريـان بـود       چهل مبـارزه 
كـرد و ايـن    اشكال ديگر جنبش طبقه كارگر نيز گرايشات تجزيـه طلبـي رشـد مـي    

، بـر پايـه برخـي    "هـا، مـثال   تعاوني. صلي را ترك كنندكوشيدند بدنه ا گرايشات مي
اين خصوصيت . يافتند شرايط مشخص تاريخي جنبش كارگري انگلستان تكامل مي

در " مـا غالبـا  . شـد  جنبش كارگري انگلستان حتا در دهه پنجاه به خوبي مشخص مي
و خوريم كه رشدي سريع و ناگهاني،  هاي خاص مختلفي بر مي تاريخ آن به سازمان
هـا صـدها    برخي از ايـن سـازمان  . اند تر داشته تر و بازهم ناگهاني زوالي باز هم سريع

ها بـراي مثـال، هـدفش از ميـان برداشـتن       يكي از آن. گرفت هزار عضو را در بر مي
تـرين مقاومـت را دنبـال     خـط كـم   واره هـم سازمان چارتيسـت  . خواري بود مشروب

نگ عليه الكل را در محـدوده تشـكيالت   اين سازمان در آغاز كوشيد تا ج. كرد مي
حزب انجام دهد؛ سپس شروع كـرد كـه بـه آن بـه صـورت هـدفي خـاص بنگـرد؛         

هاي مخصوصي را در سراسر انگلستان سازمان داد، و بـدين ترتيـب چنـدين     انجمن
عـالوه بـر ايـن جنـبش پرهيـز از      . گردان را از جنبش كارگري اصلي منحرف نمود

هـاي   جود داشت كه توسط به اصـطالح سوسياليسـت  اي و مسكرات، جنبش تعاوني
 كشـيش انقالبـي مشـهور ژوزوف اسـتفانز    . شد رهبري مي )Christian socialists( مسيحي

وران دهـه چهـل بـود، لكـن بعـدها وي       ترين سـخن  يكي از محبوب) ۱۸۷۹-۱۸۰۵(
تعدادي عناصر مشـابه اسـتفانز از ميـان بشـر     . اي به راست نمود گردش قابل مالحظه

كردنـد،   هاي خيرخواه كه مسيحيت عملي را به كارگران موعظه مي ستان و انساندو
اين امر افول جنبش چارتيست را به عنوان يك فاكتور سياسي نشان . به وي پيوستند

رو  از آن. هاي تعاوني نمـود  اين جنبش تمام هم خود را وقف تشكيل انجمن. داد مي
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كرد حتا توسط اعضاي حزب  جاد نميكه اين جنبش خطري را براي طبقه حاكمه اي
فكـر كـه بـراي طبقـه كـارگر       تعدادي از افراد قشر روشن. شد حاكم نيز حمايت مي

بـدين ترتيـب شـاخه ديگـري از     . كردند، خود را به جنبش چسـباندند  سوزي مي دل
  .طبقه كارگر، به دنبال اهداف خاص خود از آن جدا شد

هـاي   اتحاديـه . ها را بر نخواهيم شـمرد  بشما اشكال و انشعابات مختلف اين جن      
درست است كه در آغـاز دهـه پنجـاه جنـبش     . كارگري را مورد بررسي قرار دهيم

هـاي   چه كه در مـورد جنـبش   تريديونيوني براي تكاملش از شرايط مناسبي نظير آن
با وجود اين جنبش . خواري وجود داشت برخوردار نبود تعاوني و پرهيز از مشروب

داشـت   چه كه در برابر جنـبش قـديمي چارتيسـت وجـود     تري از آن ت كمبا مقاوم
سـازي انگلسـتان    ين اتحاديـه اسـتوار صـنايع ماشـين    نخسـت  ۱۸۵۱در سال . مواجه بود

رهبري اين اتحاديه در دست دو كارگر فعال بود كه موفق شـدند  . سازمان داده شد
م بــود كــه كــاري انگلســتان، كــه بــر مبنــاي آن مرســو بــر روحيــه مشخصــه صــنعت

هاي كارگري در محدوده يك يا دو شهر، و يا حداكثر يـك يـا دو بخـش     اتحاديه
البتـه مـا نبايـد خصوصـيات صـنعت انگلسـتان را ناديـده        . تشكيل شوند، غلبه نمايند

تبديل اتحاديه كارگران نساجي به يك اتحاديه ملي امري دشـوار بـود، بـه    . بگيريم
ساجي در ناحيه بسـيار كـوچكي متمركـز    ي صنعت ن اين دليل ساده كه بخش عمده

. ي كارگران نساجي انگلستان در دو بخش كوچـك فشـرده بودنـد    همه" تقريبا. بود
اشـكال  . اي ملي گرفت معادل بود با اتحاديه اي كه دو بخش را در بر مي لذا اتحاديه

هـاي   چه كه مربوط به محـدوديت  هاي كارگري انگليس، بيش از آن اصلي اتحاديه
در درون يـك  . گرفـت  شـان سرچشـمه مـي    كـاري  ن باشد، از سنن صـنعت شا محلي

هـاي   هاي مجزا بدون استثناء تمايل داشتند بـه ايـن كـه اتحاديـه     صنعت واحد، حرفه
به اين دليل اسـت كـه تريـديونيونيزم، عليـرغم شـروع بسـيار       . مستقلي سازمان دهند
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از عهده وظيفه هدايت اي به وجود آورد كه  پرتوان خود، قادر نبود اشكال سازماني
در حالي كـه صـنعت در حـال شـكوفايي     . مبارزه عليه صاحبان صنايع بزرگ برآيد

. هاي خـود را افـزايش دهنـد   مزد دستبود، اكثر عظيم كارگران به راحتي توانستند 
جايي كه به اندازه كافي كارگر براي برآوردن نياز صنايع جديد  عالوه بر اين از آن

، در تـر  بـيش داشت، صاحبان صنايع براي جلب كـارگران  در حال گسترش وجود ن
پرداختند و لذا آماده بودند در برابر كارگران تا حدي كوتـاه   ميان خود با رقابت مي

 –هــا كوشــيدند تــا كــارگران را  اران انگليســي در طــول ايــن ســالد ســرمايه. بياينــد
  .بكشاننداز قاره اروپا به كشورشان  –كارگران آلماني، فرانسوي و بلژيكي 

رغم رشـدش، مقـدر بـود در سـطح      در چنين شرايطي جنبش تريديونيوني، علي      
هاي فرعـي   هاي كارگري مجزا، كه در بخش اتحاديه. تري از تكامل باقي بماند نازل

حتا  كه بلشدند نه تنها در محدوده تمام كشور،  شاخه واحدي از صنعت تشكيل مي
حتا شوراهاي محلي نيز . باقي ماندند ديگر يكا ارتباط ب در محدوده يك شهر نيز بي

  .وجود نداشت
چنـان كـه   . تغييـرات وسـيعي در ايـن جـو بـه وجـود آورد       ۱۸۵۷-۱۸۵۸بحران       
. ساز بود ترين اتحاديه كارگري، اتحاديه كارگران ماهر ماشين ايم سازمان يافته ديده

كـه تنهـا بـراي بـازار      ساختن ماشين، نظير صنعت نساجي، يكي از صنايع نادري بود
هـاي   با آغاز دهه پنجاه، سـاختن پارچـه و ماشـين، بـه شـاخه     . كرد داخلي توليد نمي

. ممتــاز صــنعت بــدل شــدند، زيــرا كــه انحصــار بــازار جهــاني را در اختيــار داشــتند
امتيازاتي از كارفرماياني كه سـودهاي كالنـي    گي سادهكارگران ماهر اين صنايع به 

بدين ترتيب بود كه در ايـن دو شـاخه صـنعت،    . سب نمودندآوردند، ك به دست مي
تـاثيرات  . شرايط صلح مدني بين كـارگران و كارفرمايـان شـروع بـه اسـتقرار نمـود      

اي كـه كـارگران مـاهر را از     دره. شـدند  بحران بسـيار حـاد بـه سـرعت ناپديـد مـي      
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به نوبـه  اين امر، . يافت كرد به طور روزافزوني وسعت مي كارگران غيرماهر جدا مي
  .كرد خود، هر جنبش اعتصابي در اين صنايع را تضعيف مي

بحـران بـه طـور عمـده در رشـته      . جـو نبودنـد   اما همه كارگران اين چنين صلح      
رو كارگران  از اين. كردند، منعكس بود ساختمان و كارگراني كه در اين رشته كار مي

  .تان اشغال كردندرشته ساختمان صف مقدم را در مبارزات كارگران انگلس
ســابقه جمعيـت شهرنشـين، و در نتيجــه    داري، در مســير تـورم بـي   رشـد سـرمايه        

ترقـي ناگهـاني عظـيم در صـنايع     . ي براي مسكن را به وجـود آورد تر بيشتقاضاي 
در دهه چهل انگلستان در سوز تب راه آهن قرار . شود جا ناشي مي ساختماني از اين

هـا هـزار هـزار     خانـه . ، تب ساختمان جاي آن را گرفـت داشت؛ در اوايل دهه پنجاه
ها به تمام معاني كلمه، مانند هر كاالي ديگر بـه بـازار ريختـه     خانه. شدند ساخته مي

تـري برخـوردار    رشته ساختمان، گرچه هنوز از نظر تكنيكي از تكامل كم. شدند مي
كـار سـاختمان در    مقاطعـه . داران بزرگ افتاده بود بود، اكنون ديگر به دست سرمايه

نمود كـه   كرد و بر روي آن صدها خانه بنا مي انگلستان قطعه زمين بزرگي اجاره مي
  .فروخت داد و يا مي ها را اجاره مي آن

تكامل صـنعت سـاختمان، تعـداد عظيمـي از كـارگران را از دهـات بـه شـهرها               
گونه  و خالصه همهها  رزها، بنّاها، كاغذ چسبان كاران، نجاران، رنگ چوب: كشانيد

بـا رشـد   . سازي و تزئين و ساختن اسباب خانه اشـتغال داشـتند   كارگراني كه به خانه
سـازي، كاغـذ چسـباني و     هاي اثاثيـه  سازي رشد ناگهاني مشابهي در حرفه ساختمان

رشد جمعيت محركي بود براي تكامل صنايع بزرگ كفاشي و . هنري به وجود آمد
  .گي زندهدو

هـاي   نيرومندي در اين شاخه" بازتاب خصوصا ۱۸۵۷-۱۸۵۸ب بحران بدين ترتي      
هاي وسيعي بدون كار ماندند، و يـك لشـگر    توده. داري داشت جديد توليد سرمايه
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هـا وارد   هـا و كارخانـه   ذخيره از بيكاران، كـه فشـار خـود را بـر كـارگران كارگـاه      
دن از اين سالح براي كارفرمايان، به نوبه خود، در استفاده كر. كرد، تشكيل شد مي

ها آنـان، و افـزودن بـه سـاعت كـار      مزد دستسركوب نمودن كارگران، كم كردن 
ــا شــگفتي شــديد  . روزانــه آنــان، ترديــدي بــه خــود راه ندادنــد  لكــن كــارگران، ب

تـرين   ، كه بـه صـورت بـزرگ   ۱۸۵۹شان، اين امر را با اعتصاب عمومي  كارفرمايان
گويي براي شگفتي باز هم . آمد، پاسخ گفتنداعتصابي كه لندن به خود ديده بود در

ــيش ــر ب ــان، اعتصــاب صــنايع ســاختماني پشــتيباني نيرومنــدي در ديگــر    ت كارفرماي
تاثير ايـن اعتصـاب در جلـب    . هاي صنعت يافت هاي كارگران در كليه شاخه تجمع

هاي متعدد  در رابطه با آن، ميتينگ. تر نبود توجه اروپا، از وقايع سياسي مهم روز كم
بر  )Cremer( به نام كرمر" غالبا گويان سخندر ميان . و تجمعات متفرقه صورت گرفت

در ميتينگـي در هايـدپارك كرمـر اعـالم داشـت كـه اعتصـاب صـنايع         . خوريم مي
 گويان سخن. اولين برخورد بين اقتصاد كار و اقتصاد سرمايه است" ساختماني، صرفا
كار تبليغـاتي زيـادي انجـام     چنين هم، )George odger( )۱۸۷۷-۱۸۲۰(مانند جرج ادگر 

بـدين ترتيـب منـاظره مشـهور بـين      . اعالميه نيز نقشي در اين تبليغ ايفـا نمـود  . دادند
تـرين صـفحات ايـن     يكـي از درخشـان   –دار در جلد اول سـرمايه   كارگر و سرمايه

اي  هـاي تبليغـاتي   تكرار لغت به لغت يكي از اعالميـه " در برخي جاها تقريبا -كتاب
    ۱.توسط كارگران چاپ شد ۱۸۵۹-۱۸۶۰باشد كه در طول اعتصاب  يم

                                                 
در بخش " روزانه كار"توان در فصل  را مي" داران سرمايهمناظره معروف بين كارگران و "اين  – ۱

جا ارجاع مشخص به اعتصاب  در اين. كتاب سرمايه يافت") هاي روزانه كار محدوديت("سوم
رهبر اين اعتصاب ويليام . ساعت وجود دارد ۹كارگران ساختماني لندن براي تقليل روزانه كار به 

الملل اول  دبير بين ۱۸۶۶-۱۸۶۴از ) William randall cremer)(۱۹۰۸-۱۸۳۸(راندال كرمر
 .نماينده ليبرل پارلمان شد" بود كه بعدا
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ا يــك مصــالحه خاتمــه يافــت، بــراي در نتيجـه ايــن اعتصــاب، كــه بــه زودي بـ        
به وجود آمد، و در راس آن سه ) Trades council( بار در لندن شوراي كارگران يننخست

ا همان كساني هستند كه ه رهبر اصلي، ادگار، كرمر و جورج هاول قرار داشتند؛ آن
ديگر  ۱۸۶۱تا سال . كنيم ها برخورد مي الملل اول با آن در اولين شوراي عمومي بين

هـاي كـارگري    اين شوراي كارگري لندن به صورت يكي از بـا نفـوذترين سـازمان   
اي به خـود   ها، كاراكتر سياسي ين سوويتنخست چون همدرآمده بود؛ در عين حال، 

گـذارد   ي وقـايعي كـه بـر طبقـه كـارگر تـاثير مـي        د بـه همـه  كوشي گرفت، و مي مي
شوراهاي كارگري مشابهي با استفاده از اين به عنوان نمونه، . العمل نشان دهد عكس

ترتيـب در سـال    بـدين . در بسياري نقاط ديگر در انگلستان و اسكاتلند تشكيل شدند
شــوراهاي ايــن . بــه وجــود آمدنــد" هــاي طبقــاتي كــارگران مجــددا ســازمان ۱۸۶۲

  .ي روز بودند كارگري مراكز سياسي و اقتصادي برجسته
جـا   كنـيم كـه بحـران در آن    كنـيم مشـاهده مـي    زماني كه به فرانسه مراجعه مـي       
بر كليه صـنايع   چنين هم كه بلبحران نه تنها بر صنايع نساجي، . تر نبوده است ضعيف

، تـاثير نيرومنـدي   هـا شـهرت داشـت    ديگري كه پاريس در آن زمـان بـه خـاطر آن   
 ۱۸۵۹ايم كه هدف جنگي كـه نـاپلئون در سـال     به اين امر اشاره كرده" قبال. داشت

در اوايل دهه شصـت،  . انجام داد دور زدن اين نارضايي روزافزون طبقه كارگر بود
اين بحران به طور خاص به آن صنايع خاص پاريسـي كـه بـه عنـوان صـنايع هنـري       

يـك مركـز شـهري مهـم بـود؛ و       چنـين  هـم اما پاريس . اند تاثير گذارد شناخته شده
هـاي عمـده كـه توسـط نـاپلئون       يكـي از رفـرم  . يافـت  اي مي توسعه شديد و پيوسته

هـاي   كوچـه . صورت گرفت تجديد ساختمان چندين ناحيه مسكوني در پاريس بود
هاي وسيع سـاخته شـدند، و بـدين ترتيـب      قديمي تنگ درهم كوبيده شدند، خيابان

جـا همـان    ايـن فعاليـت سـاختماني در ايـن    . ن سـنگر را غيـرممكن سـاختند   برپا كرد
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اي در تعـداد كـارگراني    العاده نتايجي را به بار آورد كه در لندن، يعني افزايش فوق
شان، از كارگران غيرماهر گرفته تـا   هاي فرعي هاي ساختماني با شاخه كه در فعاليت

هـاي   حرفـه  گـان  نماينـده  –س بسيار ماهر از يك طـرف، و كـارگران اجنـاس لـوك    
اي جديـد را، كـه در اوايـل     هاي جنبش كارگري تـوده  از طرف ديگر، پايه -هنري

الملل اول را در جزئيات  تنها الزم است بين. نمايند دهه شصت پديدار شد، تامين مي
مورد بررسي قرار داد تا بالفاصله متوجه شد كه اكثريت اعضاء و رهبران آن از ميان 

  .هاي هنري برخاسته بودند هاي ساختماني و هم حرفه ماهر هم از حرفهكارگران 
 راه هـم هاي سوسياليست قديمي را بـه   اين احياء جنبش كارگري، بيداري گروه      
. پرودون هنوز زنده بـود . ها توجه كرد ين گروه، بايد به پرودونيستنخستدر . داشت

و " جا، چه مستقيما كرد و در آن وي زماني زنداني شده بود؛ سپس به بلژيك مهاجرت
امـا عقايـدي كـه وي    . چه از طريق پيروانش، تاثير معيني بـر جنـبش كـارگري داشـت    

كرد، تا حدودي با عقايد وي درزمان جـدلش بـا مـاركس، متفـاوت      اكنون موعظه مي
  .بود

جويانه بود كه با جنبش كارگري قانوني شده تطبيق  صلح" اي كال اكنون تئوري      
ها بهبود عمومي شرايط كارگران بـود، و وسـايلي    هدف پرودونيست. شده بود داده

بايست به طـور عمـده بـا شـرايط كـارگران مـاهر تطبيـق داده         شدند مي كه ارائه مي
ها كاهش نرخ اعتبار و يا در صورت امكان، برقراري اعتبـار   هدف اصلي آن. شوند

 )Mutual aid( منظـور كمـك متقابـل   هاي اعتباري را بـه   ها تشكيل انجمن آن. آزاد بود
هـاي   انجمـن . شـود  از اين ناشـي مـي   )Mutualists( ها كردند؛ نام موتواليست پيشنهاد مي

هـاي كـارگري، اعتبـار آزاد،     كمك متقابل، عدم هرگونه اعتصاب، آزادي انجمـن 
كردن شرايط افراد  تر بهي فوري سياسي، اشتياق به  گونه مبارزه عدم شركت در هيچ

عـالوه بـراين، ايـن سـالح     (با اسـتفاده از مبـارزه اقتصـادي بـه عنـوان سـالح        "صرفا
 -.)داري در نظر گرفتـه شـود   بايست به عنوان سالحي عليه اساس جامعه سرمايه نمي
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هـاي آن زمـان كـه در مـواردي متعـدد       به طور خالصه اين بـود برنامـه موتواليسـت   
گروه بـاز هـم   ) دومين گروه( وه،در كنار اين گر .روتر از آموزگار خود بودند ميانه

كوشيدند كارگران را از طريق باج سبيل  كنيم كه مي كارتري را مشاهده مي محافظه
روزنامـه نگـاري بـود كـه زمـاني در       )Armand levi( رهبر اين گروه ارماند لوي. بخرند

وي در ارتبـاط نزديـك بـا    . ارتباط نزديك با مهاجرين سياسي لهستان قـرار داشـت  
او را بـه عنـوان اربـاب آقـاي وگـت      " پلـون بـود كـه مـاقبال     -هزاده پلـون همان شـا 
گـروه   _تـرين تعـداد لكـن متشـكل از انقالبيـون       با كـم  _سومين گروه . ايم شناخته

زمـان كـار خـود را در ميـان كـارگران و نيـز در ميـان         ها بـود كـه در آن   بالنكيست
و ) ۱۸۱۱-۱۸۷۷( فـارگ پـاول ال . از سر گرفته بود جو دانشو جوانان  فكران روشن

  .شارل لونگه، كه هر دو بعدها داماد ماركس شدند، از اين زمره بودند
. ۱اي برخوردار است نيز در اين گروه بود العاده ژرژ كلمانسو كه از شهرت فوق      

بالنكي، گرچـه در  . همه اين افراد و كارگران جوان تحت نفوذ بالنكي قرار داشتند
هـاي   اي با دنياي خـارج داشـت؛ وي مصـاحبه    ولي ارتباط زندهبرد،  زندان به سر مي

ترين دشمنان  ها سرسخت بالنكيست. داد اين جوانان انجام مي گان نمايندهمكرري با 
  .امپراتوري ناپلئوني، و انقالبيون پرشور مخفي بودند

. در انگلسـتان و فرانسـه   ۱۸۶۲چنين بود وضعيت جنبش طبقـه كـارگر در سـال          
ي بين كارگران فرانسـوي  تر بيشسلسله وقايعي به وقوع پيوست كه نزديكي  گاه آن

                                                 
مداران فرانسوي زندگي سياسي خود  چون بسياري از سياست هم) ۱۸۴۱-۱۹۲۹(ژرژ كلمانسو  -  ۱

به بورژوا راديكاليسم گراييد؛ به واسطه " را به عنوان يك سوسياليست راديكال شروع كرد، و بعدا
در موقعيت وزير جنگ، فرانسه را در  ۱۹۱۷معروف بود؛ و در سال " ببر"اش به  اي گزندهطنزه

او در كنفرانس ورساي بعد از جنگ موقعيت غالب را . جنگ عليه آلمان به پيروزي رساند
 .داشت
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در ظاهر تشكيل نمايشگاه جهاني در لنـدن مناسـبت ايـن    . و انگليسي به وجود آورد
داري  ي مرحله جديد در توليـد سـرمايه   المللي، نتيجه اين نمايشگاه بين. نزديكي بود

هـاي   ي جداگانه را به عنوان بخـش آسايي كه مايل بودند كشورها صنايع غول -بود
نمايشگاه اول بعـد از انقـالب فوريـه و در    . ي اقتصاد جهاني به هم متصل كنند زنده

در پــاريس؛ و  ۱۸۵۵دومــين نمايشــگاه در ســال . در لنــدن تشــكيل شــد ۱۸۵۱ســال 
  .برگزار گرديد) ۱۸۶۲( در لندن" سومين نمايشگاه مجددا

. پاريس تبليغ جدي در ميـان كـارگران آغـاز شـد     در رابطه با اين نمايشگاه، در      
پلون كه رئـيس   -گروهي كه تحت رهبري ارماند لوي قرار داشت به شاهزاده پلون

. كميسيوني كه مسئول سازماندهي قسمت فرانسه در نمايشگاه لندن بود، رجوع كرد
 گـي  نماينـده شاهزاده با مهربـاني ترتيـب كـار را بـراي پرداخـت كمـك بـه هيئـت         

  .شد، داد ان كه بايد به نمايشگاه لندن اعزام ميكارگر
ها البته به رد كـردن   بالنكيست. مشاجرات تلخي بين كارگران پاريس درگرفت      

هـا در آن اكثريـت    گـروه ديگـري كـه موتواليسـت    . اين لطف دولت اصرار داشتند
ات قـانوني  بنابر نظر آنـان الزم بـود از تمـام امكانـ    . داد داشتند، نظر ديگري ارائه مي

آنـان  . شد كارگران داده مي گي نمايندهپول بايد براي كمك به هيئت . استفاده شود
به جـاي ايـن كـه از بـاال منصـوب گـردد،        گي نمايندهخواستار اين بودند كه هيئت 

كردند كـه از ايـن انتخابـات     ها پيشنهاد مي آن. ها انتخاب شود بايست در كارگاه مي
  .اي به پيش راندن كانديدهاي خودشان استفاده نمايندبراي اهداف تبليغاتي و بر

" ، تقريبـا گـان  نماينـده اجازه انتخابات داده شـد و  . گروه دوم باالخره پيروز شد      
. ها انتخابات را تحـريم كردنـد   بالنكيست. از اعضاء اين گروه، انتخاب شدند" تماما

 گـي  نمايندهكه هيئت  بدين ترتيب بود. شكست خوردند" پيروان آرماند لوي كامال
آلمان به  گي نمايندهقابل توجه است كه هيئت . كارگران از پاريس سازمان داده شد
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لندن، با آن گروه از كارگران مربوط بود كه با السال براي سازماندهي يك كنگره 
   .كردند كارگري فعاليت مي

ران فرانسـوي،  ترتيب بود كه نمايشگاه جهاني در لندن فرصتي براي كارگ بدين      
الملـل، آغـاز    برخـي مـورخين بـين   . انگليسي و آلماني ايجاد كرد تا گـرد هـم آينـد   

در ايـن مـورد چنـين     )Steklov( اسـتكلف . بيننـد  آيـي مـي   الملل را در ايـن گـردهم   بين
  :نويسد مي

در لندن فرصـت مناسـب بـراي نزديكـي و توافـق بـين        ۱۸۶۲نمايشگاه جهاني "      
كـارگران انگليسـي    ۱۸۶۲اوت  ۵در . ارگران قاره اروپـا بـود  كارگران انگليس و ك

هـا   رانـي  سـخن نكتـه عمـده در   . مجلسي به افتخار هفتاد نماينده فرانسه برپـا داشـتند  
المللي بين پرولترها، كه به عنوان انسـان،   هاي بين عبارت بود از نياز به برقراري پيوند

  ".كش، منافع و آمال واحدي داشتند شهروند، و زحمت
" آيي خصوصيت كامال در واقع اين گردهم. متاسفانه، اين تنها يك افسانه است      

بـورژوازي و   گـان  نماينـده آيـي بـا شـركت و موافقـت      اين گردهم. متفاوتي داشت
جـا انجـام گرفـت حتـا يـك       هايي كـه در آن  راني سخن. طبقات حاكمه برگزار شد

اي  داران انگليسي آن سرمايه. نساختكارفرما را نرنجاند، و حتا يك پليس را نگران 
كاران در طي اعتصابات در صنايع ساختماني قرار داشتند، همان  كه در راس مقاطعه

سـت گفتـه    كـافي . آيي به عهده گرفتند كساني بودند كه نقش فعالي در اين گردهم
هاي انگليسي، بـه طـور نمايشـي از شـركت در ايـن مـاجرا        شود كه تريديونيونيست

توانـد بـه عنـوان منشـاء      آيي تحت هيچ شرايطي نمـي  اين گردهم. كردندخودداري 
  .الملل در نظر گرفته شود بين

فرانسه و  گي نمايندههاي  احتمال داشت كه هيئت: تنها يك چيز حقيقت داشت      
مهـاجرت كـرده    ۱۸۴۸آلمان در لندن كارگران فرانسـوي و آلمـاني را كـه بعـد از     
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هاي مختلف در دهه پنجـاه و   ي كه در آن كارگران مليتمحل. بودند مالقات نمايند
كردند به انجمن آموزشي كارگران معروف بود كه  را مالقات مي ديگر يكشصت 

قهوخانه و اتاق غـذاخوري  . توسط شاپر و دوستانش تاسيس شده بود ۱۸۴۰در سال 
محل  ها مسكن گزيده بودند؛ اين اين انجمن در خياباني واقع بود كه در آن خارجي

 ۱۹۱۴بـا اعـالم جنـگ در سـال     . كـرد  تا جنگ اخير نقش چنين مركزي را ايفا مـي 
  .دولت انگليس با شتاب به بستن اين كلوب مبادرت نمود

فرانسـه بـا    گـي  نماينـده جا بود كـه برخـي از اعضـاي هيئـت      بدون شك در آن      
بـرلن   مهاجرين قديمي فرانسوي آشـنا شـدند، و نيـز كـارگران آلمـاني اليپزيـك و      

ها البته تنها پيوندهايي تصـادفي بودنـد     اما اين. رفقاي قديمي خود را مالقات كردند
الملــل همــان انــدازه ضــعيف بــود كــه  شــان بــه تشــكيل بــين كــه احتمــال انجاميــدن

با مورخين ديگـر چنـان اهميـت بسـياري      راه همآيي پنج اوت، كه استكلف  گردهم
  .اند برايش قائل

ين واقعـه جنـگ داخلـي    نخسـت قعه بسيار مهم به وقوع پيوسـت؛  ااما اكنون دو و      
ترين مسئله روز  داري مهم ايم كه الغاي برده ديده" ما قبال. بود)۱۸۶۰-۱۸۶۵( امريكا
قدر حاد شد و به چنان برخورد شديد بين اياالت جنوبي و شمالي  اين مسئله آن. بود

ت خـود را جـدا سـاخته    داري تصميم گرف منجر گرديد، كه جنوب براي حفظ برده
نتيجه جنگي بود كه در مسير خود نتايج غيرمترقبه و . جمهوري مستقلي تشكيل دهد

ايـاالت جنـوبي در آن   . داشـت  راه همداري به  براي تمام جهان سرمايه ناخوشايندي
اي بودند كه در تمام صنايع پنبه جهان مـورد اسـتفاده    پنبه گان كنندهزمان تنها توليد 

ي مصر هنوز از اهميت بسيار كمي برخوردار بود؛ هند شـرقي و   پنبه. تگرف قرار مي
بدين ترتيب اروپا خود فاقـد هرگونـه ذخيـره    . كردند پنبه توليد نمي" تركستان اصال

كمبـود پنبـه سـبب    . كردنـد  صنايع نساجي جهان بحراني را تجربـه مـي  . اي يافت پنبه
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داران بـزرگ   البته سـرمايه . شدافزايش قيمت كليه مواد خام ديگر در صنايع نساجي 
هاي خود را تعطيل  داران كوچك با عجله كارخانه تر از همه آسيب ديدند؛ سرمايه كم

  .بودند گي گرسنهصدها هزار كارگر محكوم به فنا شدن از  كه بلها، نه،  ده. كردند
كـارگران  . هاي ناچيزي محدود كردند ها كار خود را به پرداخت مقرري دولت      
 گي بستهي ساختماني، نمونه هم ليسي كه نه چندان قبل، در دوران اعتصاب رشتهانگ

ابتكـار  . را نشان داده بودند، اكنون نيز هدف خود را سازماندهي كمك قرار دادنـد 
در . ي مخصوصـي تعيـين نمـود    عمل متعلق به شوراي كارگري لندن بود كه كميتـه 
دو كميتـه تمـاس زيـاد بـا     . شـد فرانسه نيز كميته مخصوصي به ايـن منظـور تشـكيل    

اين امر بود كه به كارگران فرانسوي و انگليسي نشـان داد كـه تـا    . داشتند ديگر يك
جنـگ داخلـي در   . چه حد منافع كارگران كشورهاي مختلف با هـم وابسـته بودنـد   

بـار   اقتصادي در اروپا وارد آورد؛ تاثير زيـان  گي زندهامريكا تكان هولناكي به تمام 
مساوي  توسط كارگران انگلستان، فرانسه، آلمان، و حتا روسيه احسـاس   آن به طور

به اين دليل بود كه ماركس در مقدمه سرمايه نوشت جنگ داخلـي امريكـا در   . شد
قرن نوزده همان نقشي را در رابطه بـا طبقـه كـارگر ايفـا كـرد كـه جنـگ اسـتقالل         

  .الب فرانسه ايفا كرده بودامريكا در قرن هجده در رابطه با بورژوازي فرانسه و انق
سپس واقعه ديگري نيز اتفاق افتاد كه داراي اهميـت متشـابهي بـراي كـارگران           

هـاي   رفرم در بخش). ۱۸۶۱( نظام سرواژ در روسيه ملغا شد. كشورهاي مختلف بود
جنبش انقـالب جـان   . الوقوع بود ديگر حيات سياسي و اقتصادي روسيه امري قريب

متصرفات دور دست روسيه، به . تري بود خواستار تغييرات اساسي ي يافت؛ وتر بيش
حكومت تـزار بـه   . بردند طور عمده لهستان، در شرايط اغتشاش و آشوب به سر مي

بهانه براي خالص شـدن از اغتشـاش خـارجي و داخلـي      ترين بهاين مسئله به عنوان 
عـين حـال، بـه    حكومت تزار شورش لهستان را برانگيخت، در حالي كه در . چسبيد
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م روسـي را در كشـور   سـ مزدور، شويني گان نويسندهو ديگر ) katkov( كمك كاتكف
دژخيم بدنام مورايف، و وحشيان ديگري نظير وي ماموريت يافتند تـا  . ترويج نمود

  .شورش لهستان را سركوب سازند
 اي عمـومي بـود،   جا تنفر از تزاريسـم روسـيه مسـئله    در اروپاي غربي كه در آن      

هاي انگلستان  حكومت. ها را ايجاد كردند ترين سمپاتي گر گرم هاي شورش لهستاني
لهسـتان آزادي عمـل كامـل دادنـد، و در      گـان  كننـده هـاي قيـام    و فرانسه به سمپات

در فرانسـه تعـدادي   . نظرشان اين امر مفر آساني بود براي احساس خشم انبـوه شـده  
، و پروچـون  )۱۸۲۸-۱۸۹۷(تـولن   نـري اي بـه رهبـري ه   ميتينگ برگزار شد و كميته

)perruchon(جنـبش طرفـدار لهسـتان در انگلسـتان توسـط ادگـر، كرمـر        . ، تشكيل شد
  .شد فكر راديكال پرفسور بيزلي رهبري مي كارگر، و روشن

پروفسـور  . اي عظيم در لندن فراخوانده شـد  يك ميتينگ توده ۱۸۶۳در آوريل       
اي  راني سخنميتينگ را به عهده داشت؛ كرمر  رياست) ۱۸۳۱-۱۹۱۵(بيزلي .اس. اي

اي بـه تصـويب رسـاند كـه از      نامـه  ميتينـگ قطـع  . در پشتيباني از لهستان ايـراد كـرد  
هاي  زمان بر حكومت خواست تا به طور هم مي" كارگران انگليسي و فرانسوي مصرا

. دهـا نماينـ   خويش فشار وارد آورند و آنان را مجبـور بـه دخالـت بـه نفـع لهسـتاني      
اين جريان در . المللي ديده شود آيي بين تصميم گرفته شد كه تدارك يك گردهم

ادگـر و  . رياست جلسه دوباره با بيزلي بود. در لندن به وقوع پيوست ۱۸۶۳ژوئيه  ۲۲
كرمر به نام كارگران انگليسـي صـحبت كردنـد؛ تـولن بـه نـام كـارگران فرانسـوي         

هـا همـه بـر     ه بحث گـذارده نشـد و آن  هيچ مسئله بجز مسئله لهستان ب. صحبت كرد
در روز بعد ميتينـگ ديگـري   . نمودند لزوم بازگرداندن استقالل به لهستان تاكيد مي

اين ميتينگ به ابتكـار  . الملل به آن توجه زيادي نكردند برگزار شد كه مورخين بين
ادگـر از  . شوراي كارگران لندن ترتيب داده شد، و اين بار بدون شركت بورژوازي
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مسـئله  . كـرد  تر بين كارگران انگليس و قاره اروپا پشتيباني مـي  بل از پيوند نزديكق
كارگر انگليسي مجبور بود متوجه رقابت جدي كارگران . اي عملي طرح بود برپايه

در اوايل دهه شصـت، صـنايع نـانوايي    . آلماني باشد" فرانسوي، بلژيكي، و خصوصا
توسط كـارگران آلمـاني   " دند، كامالكه ديگر در موسسات عظيمي متمركز شده بو

بـه  . صنايع ساختمان سازي، تزئينات و اثاثيه مملـو از فرانسـويان بـود   . كردند كار مي
هاي انگليسي براي هرگونـه فرصـت ممكـن بـراي      اين دليل بود كه تريديونيونيست

شدند چنان  تاثير گذاري بر روي كارگران خارجي كه به داخل انگلستان سرازير مي
توانست از طريق سازماني كه  وجهي مي ترين بهاين امر به . زيادي قائل بودندارزش 

  .ساخت، صورت گيرد كارگران ملل مختلف را متحد مي
تصميم گرفته شد كه كارگران انگليسي خطابه مناسـبي بـه كـارگران فرانسـوي           

ه سه ماه گذشت، در حالي كه طـرح ايـن خطابـه بـراي تصـويب بـ      " تقريبا. بفرستند
  .خطابه به طور عمده توسط ادگر نوشته شد. شد هاي لندن ارائه مي تريديونيونيست

اي توسط دژخيمان تزار درهـم   سابقه رحمي بي تا اين زمان شورش لهستان با بي      
ي كوتاهي از  اين برگزيده. اي به آن نكرد هيچ اشاره" خطابه تقريبا. كوبيده شده بود
  :خطابه است

  
يـابيم كـه    ا براي هدف كارگر امري بسـيار الزم اسـت، زيـرا در مـي    ه برادري خلق"

ايم تا شرايط اجتماعي خود را با كاهش ساعت زحمت يا با افزايش  هرگاه كوشيده
هـا،   قيمت كار بهبـود بخشـيم، كارفرمايـان مـا، مـا را بـا آوردن فرانسـويان، آلمـاني        

انجـام   مـزد  دسـت تـر   پـايين  هاي براي اين كه كار ما را به نرخ -ها و ديگران بلژيكي
كنند؛ و با تاسف بايد بگوييم كـه ايـن امـر، گرچـه نـه بـه واسـطه         تهديد مي -دهند
مان در قاره اروپـا بـراي آسـيب رسـاندن بـه مـا،        گونه اشتياقي از جانب برادران هيچ
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از طريق عدم ارتباط منظم و سيستماتيك بين طبقـات صـنعتي همـه كشـورها      كه بل
هاي ناچيز را افزايش داده تا حـد  مزد دستف ما اين است كه هد. عملي شده است
هاي باالتر نزديك كنيم، و اجازه ندهيم كه كارفرمايان ما، مزد دستممكن به سطح 

تـرين شـرايطي كـه     به كار گيرند و بـدين ترتيـب مـا را ه نـازل     ديگر يكما را عليه 
  ."مناسب معامالت آزمندانه آنان است بكشانند

  
بـه   ۱۸۶۳توسط پروفسور بيزلي به زبان فرانسـه ترجمـه شـد و در نـوامبر     خطابه       

پاسخ . ها به كار گرفته شد جا خطابه براي تبليغ در كارگاه در آن. پاريس ارسال شد
ــود  ــات مجلــس   . فرانســه بســيار بطــي ب ــراي انتخاب ــاريس خــود را ب ــان پ در آن زم

شـناخته شـد،   ) chamber of deputies( گـان  نماينـده گذاري، كه بعدها به عنوان اتاق  قانون
گروهـي از كـارگران، كـه دوبـاره در راس آن تـولن و پروچـون را       . كرد آماده مي
العـاده مهمـي را مطـرح كـرد در ايـن مـورد كـه آيـا          كنيم، سـوال فـوق   مشاهده مي
بايست نماينده خود را نامزد نمايند و يا اين كـه بـه پشـتيباني كـردن از      كارگران مي
بايست بر روي پالتفـرم   به عبارت ديگر كارگر مي. اديكال قانع باشندكانديداهاي ر

اين مسئله . بايست در دنباله احزاب بورژوا مبارزه كند مستقل خويش به ايستد، يا مي
. با تب و تاب فراوان به بحث گـذارده شـد   ۱۸۶۴و اوايل سال  ۱۸۶۳در اواخر سال 

هـا   آن. تـولن را كانديـد نماينـد    كـار كننـد، و  " كارگران تصميم گرفتند كه مستقال
ها را در پالتفرم مخصوصي، كه از  تصميم گرفتند كه اين بريدن از بورژوا دمكرات

، به خـاطر تعـداد امضـاهايي    )Manifesto of the sixty( ي شصت نفر بيانيهآن پس به عنوان 
  .كه در زير سند بود، شناخته شده است، توضيح دهند

انتقادي كه بر نظام بورژوازي وارد شده بود، در موافقـت   بخش تئوريك بيانيه،      
داري از حـزب سياسـي    كامل با نظرات پـرودون بـود؛ امـا در عـين حـال، بـا طـرف       
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هـاي سياسـي    جداگانه كارگران، و نامزد كردن كانديدهاي كارگر بـراي مسـئوليت  
  .كرد د ميكردن منافع كارگران، برنامه سياسي استاد را قاطعانه ر گي نمايندهبراي 
وي، با الهام گـرفتن از  . ي شصت نفر به گرمي استقبال كرد پرودون از اين بيانيه      

وي آخـرين  . اثري شد كه او نوشـته بـود   ترين بهآن، آغاز به نوشتن كتابي كرد كه 
تر از آن بود كه بتواند  ش كوتاه گي زندهش را وقف آن نمود، لكن  گي زندههاي  ماه

 The political capacity of the( ظرفيت سياسـي طبقـه كـارگر   نام كتاب . ندانتشار آن را ببي

working ckass( ين بار پرودون حق طبقه كـارگر را بـراي   نخستدر اين كتاب براي . بود
وي برنامه جديد كارگران پـاريس  . هاي طبقاتي مستقل اعالم داشت تشكيل سازمان

اسي وسـيعي كـه در اعمـاق طبقـه كـارگر      هاي سي اثبات توانايي ترين بهرا، به عنوان 
رغم اين واقعيت كه پرودون موضع خود را بر   علي. وجود داشت، خوش آمد گفت
هاي كمـك متقابـل تغييـر نـداد، كتـاب آخـر وي، بـا         سر مسئله اعتصابات و انجمن

اش،  روحيه اعتراضيش نسبت به جامعـه بـورژوازي و گـرايش پرولتاريـايي قاطعانـه     
ايـن تاييـد   . باشـد  مـي  )?What is property(ر عالي وي، مالكيت چيست؟ يادآور اولين اث

. هاي مورد عالقـه كـارگران فرانسـوي درآمـد     طبقه كارگر، به صورت  يكي از كتاب
شـنويم، نبايـد    الملـل اول مـي   زماني كه در مورد تـاثير پرودونيسـم در طـي دوران بـين    

كه بعد از انتشار بيانيه شصت نفر فراموش كنيم كه آن تاثير اين شكل پرودونيسمي بود 
  .متبلور شد

يك سـال طـول كشـيد تـا كـارگران پـاريس پاسـخ خـود را بـه خطابـه           " تقريبا      
مخصوصي برگزيده شد تـا آن را بـه لنـدن     گي نمايندههيئت . انگليسي تنظيم نمايند

در فرانسـه   گـي  نماينـده ميتينگي بـراي اسـتقبال از هيئـت     ۱۸۶۴سپتامبر  ۲۸در . ببرد
سالن . بيزلي رياست ميتينگ را به عهده داشت. مارتن، برگزار شد سالن معروف سن

گـاه تـولن    آن. اول ادگر خطابه كـارگران انگليسـي را خوانـد   . مملو از جمعيت بود
  :آيد، را قرائت كرد ي كوتاهي از آن در زير مي پاسخ فرانسه، كه برگزيده
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هـا عـواملي هسـتند كـه      ايـن  -جـارت صنعتي، تقسـيم كـار، آزادي ت   رفت پيش"      
بايست امروز مورد توجه ما قرار گيرند، زيرا كـه ايـن عوامـل قادرنـد كـه نفـس        مي
سرمايه تحت اجبار نيروي شرايط و تقاضاي زمان، . اقتصادي را تغيير دهند گي زنده

چـه بـه    چنـان . شـود  هاي عظيم مالي و صنعتي متمركز و سازمان يافته مـي  در مجتمع
دفاعي مبادرت ننماييم، اين نيرو اگر به طريقي خنثا نشود، به زودي نيرويي  اقداماتي

ما كارگران جهان، بايد متحد شويم و سـدي غيرقابـل نفـوذ در    . خودسر خواهد شد
انبـوهي مـردم   : نمايـد  باري كه انسانيت را بـه دو طبقـه تقسـيم مـي     برابر نظام فالكت

هـاي   اي از مانـدارين  و دار و دسـته سو،  گرسنه و تحت خشونت قرار گرفته، از يك
باشــد كــه نجــات خــود را از طريــق . چــاق و پرخــور از ســوي ديگــر، برپــا ســازيم

  ."جويا شويم گي بستههم
  

يـك  . آوردنـد  راه هـم ي چنين سازماني را با خود  كارگران فرانسوي حتا پروژه      
لنـدن  شـد در   كشورهاي مختلـف تشـكيل مـي    گان نمايندهكميسيون مركزي كه از 

بايست در ارتباط دائم با هيئت مركزي باشند،  هايي كه مي كميسيون. تاسيس گرديد
شد بـه بحـث بگذارنـد، در تمـام شـهرهاي       و مسائلي را كه از جانب آن پيشنهاد مي

هــا را  بايســت نتــايج ايــن بحــث كميســيون مركــزي مــي. اصــلي اروپــا ايجــاد شــدند
ر شـد در بلژيـك منعقـد گـردد تـا در      المللي قرا يك كنگره بين. كرد بندي مي جمع

  .مورد شكل نهايي سازمان تصميم بگيرد
كنيم ماركس كجا بود، و در تمام ايـن جريانـات چـه نقشـي بـه       پرسشبايد اما       

كنيم كه كليه تداركات بـراي   گاه مشاهده مي آن. نقشي نداشت" عهده گرفت؟ ابدا
الملـل اول، صـورت    آغـاز بـين  ، روز ۱۸۶۴سـپتامبر   ۲۸اي كـه در   تـاريخي  ی واقعه

جا مناسبتي نبود كه حتـا نـام    تا اين. هاي خود كارگران بود ي كوشش گرفت، نتيجه
معهـذا در ايـن فرصـت مـاه اوت     . ماركس را در ارتبـاط بـا ايـن جريانـات بيـاوريم     
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جـا بـود؟    چـه پـيش آمـد كـه وي آن    . ماركس در بين مدعيون بر روي پالتفرم بود
اوراق متفرقـه مـاركس پيـدا شـد، جـواب ايـن سـوال را        يادداشت كوچكي كه در 

  :متن اين يادداشت چنين است. كند روشن مي
  

  آقاي ماركس
  آقاي عزير؛

ي ميتينگ اعالم شده، با احترام در ورقه ضميمه  دهنده ي سازمان كميته
توانيد به اتاق كميته، كه كميته  ي اين ورقه مي با ارائه. تقاضاي شركت شما را دارد

  .شود، وارد شويد ونيم در آن تشكيل مي هفتساعت 
  با احترامات فائقه                                                                                    

  كرمر)امضاء(                                                                                         
  

چرا . آيد كه چه چيز باعث شد كرمر ماركس را دعوت كند ال پيش مياين سو      
اين دعوت در مورد مهاجرين بسيار ديگري كه در آن زمان لندن را پر كرده بودند 

تر بودند صورت نگرفت؟ چرا وي بـه عنـوان    ها و يا فرانسويان نزديك و به انگليسي
  المللي آينده برگزيده شد؟ ي انجمن بين عضو كميته

رسـد كـه قابـل     بـه نظـر مـي   . توانيم حدسياتي داشته باشـيم  در اين مورد تنها مي      
نقشي را كه انجمن آموزشي كارگران آلمان بـه  " قبال: ترين حدس چنين باشد تعمق

هـاي گونـاگون در لنـدن ايفـا      آيـي كـارگران مليـت    عنوان محـل مركـزي گـردهم   
انگليسـي بـه ايـن تشـخيص     زمـاني كـه خـود كـارگران     . ايم كرد، مشاهده كرده مي

بار رقابت كارگراني كه كارفرمايان انگليسي از  رسيدند كه براي مقابله با نتايج زيان
كشاندند الزم بود با كارگران آلماني متحد شوند، اين  طريق عوامل خود به لندن مي
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جا بود روبط شخصي نزديكي  و از اين. ي مركزيت يافتتر بيشمحل به حد باز هم 
اكاريوس، فردريك لسنر، .جي.ج _ها و اعضاي جامعه كمونيستي سابق  نكه بين آ

هـا نقـش    همـه آن . دو نفر اول خياط بودند، سومي نقاش بود. وجود داشت _فاندر 
گـان و   هفعالي در جنبش تريديونيونيستي لندن به عهده گرفته بودند و با سازماندهند

گونه ادگر  ت به فهميم كه چهمشكل نيس. رهبران شوراي كارگران لندن آشنا بودند
و كرمــر، دكتــر مــاركس را كــه در دوران مــاجراي وگــت روابطــش را بــا انجمــن  

  .آموزشي كارگران آلمان از سر گرفته بود، بشاسند
الملل اول، كه هيچ ارتباطي با تاسـيس آن نداشـت،    نقش اصلي ماركس در بين      

ي اين سازمان  دايت كنندهوي به زودي به صورت روان ه. پس از تشكيل آغاز شد
نمـودي   سپتامبر انتخـاب شـده بـود، هـيچ ره     ۲۸اي كه توسط ميتينگ  كميته. درآمد
در آن زمـان، چنـين انجمـن    . اي، و نه حتا نامي اي بود، نه اساسنامه نه برنامه. نداشت
كـه از كميتـه    -)commom league( جامعه مشـترك  -اي در لندن وجود داشت المللي بين

يابيم كه چند تـن   از خواندن صورت جلسه اولين نشست كميته در مي. نموداستقبال 
برخي . بورژواي نيكوكار در اين جامعه در اين جلسه شركت داشتند گان نمايندهاز 

از اين آقايان به كميته متذكر شـدند كـه احتيـاجي بـراي تشـكيالت جديـد وجـود        
نهاد كردنـد كـه نـه تنهـا بـر      المللي جديدي را پيش ندارد، ديگران تشكيل انجمن بين

المللي و  بين گي بستهبر روي هركس كه به هدف هم چنين هم كه بلروي كارگران، 
تنهـا بـه   . كشـان عالقـه داشـت، بـاز باشـد      بهبود شرايط اقتصادي و سياسـي زحمـت  

الك، چارتيست سابق، بود كه تصميم  ي اصرار دو كارگر، اكاريوس و ويت واسطه
 International workingmen,s(المللـي كـارگران    ه نام انجمن بـين گرفته شد انجمن جديد ب

association( شان تعدادي  ها كه در ميان اين پيشنهاد مورد حمايت انگليسي. تعميد يابد
 -كه گهواره جنـبش چارتيسـتي بـود    -چارتيست، از اعضاي انجمن كارگران قديم
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صـفت مشخصـه انجمـن    نام جديد بدون هـيچ ابهـامي    .شركت داشتند، قرار گرفت
ي  نيت را كـه متعلـق بـه جامعـه     كه به زودي بورژوازي خوش _المللي جديد را  بين

 جـوي  جستبه كميته گفته شد تا به . كرد تعريف مي -مشترك بود از خود كنار زد
بختانه موفق شدند اتاق جلسه كوچكي در محلي كـه   خوش. محل ديگري به پردازد

اي كــه محــل ســكونت  ن دور نبــود، در ناحيــهاز انجمــن آموزشــي كــارگران آلمــا
  .مهاجرين و كارگران خارجي بود، پيدا كنند

به مجرد اين كه بر روي نام تصميم گرفته شد، كميته به تنظيم برنامه و اساسنامه       
اقدام نمود، يك اشكال وجود داشت؛ كميته از عناصر مختلف بسيار زيادي تشكيل 

. ها بودند، كه خود به چند گـروه تقسـيم شـده بودنـد     اول از همه انگليسي. شده بود
هـاي سـابق نيـز وجـود      هاي سابق؛ حتا آونيسـت  ها بودند، چارتيست تريديونيونيست

فرانسويان بودند، كه مهارت چنداني در مسائل اقتصادي نداشتند، امـا خـود   . داشتند
ار بـا نفـوذ بودنـد    ها نيز بسي ايتاليايي. دانستند را در زمينه مسائل انقالب متخصص مي

سـال بسـيار محبـوب،     انقالبـي كهـن  ) ۱۸۰۵-۱۸۷۲( زيرا كه توسـط گيوسـپ مـازيني   
. مهاجرين لهستاني بودنـد  چنين هم. شدند رهبري مي -اما بسيار مذهبي -خواه جمهوري

و باالخره تعدادي آلمـاني وجـود داشـتند    . ترين مسئله بود براي آنان مسئله لهستان مهم
  .اكاريوس، لسنر، فاندر و ماركس -اتحاديه كمونيستي بودند كه همه اعضاي سابق

اي كه در آن  ماركس در كميته. هاي گوناگوني در برابر كميته ارائه شدند طرح      
كرد نظريه خـود را مطـرح سـاخت و بـاالخره تصـميم گرفتـه شـد كـه وي          كار مي

ته براي چهارمين باالخره زماني كه كمي. طرحش را در برابر تمام كميته مطرح سازد
، طرح مـاركس بـا تعـديالت انشـايي معـدودي بـا       )۱۸۶۴اول نوامبر( بار تشكيل شد

  .اكثريت قاطع به تصويب رسيد
بايست اذعـان نمـاييم كـه طـرح مـذكور بـه صـورتي كـه بـه           در همين آغاز مي      

مـاركس خـود، در   . هاي بسـياري بـود   ها و امتياز دادن تصويب رسيد شامل مصالحه
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هـاييي نظيـر حـق،     اش به انگلس، از اين واقعيت كه مجبور بـه وارد كـردن واژه   نامه
كنــد، لكــن  اخــالق و عــدالت در اساســنامه و برنامــه شــده بــود، اظهــار انزجــار مــي

ها را در جاهـايي   دهد، و ترتيبي داد كه اين واژه طور كه به انگلس اطمينان مي همان
  .ترين آسيب را برسانند بياورد كه كم

موفقيـت  . با وجود اين، اين چيزي نبود كه راز موفقيت ماركس را در بر داشت      
به اتفاق آراء به تصويب چنـان گـروه   " وي در اين كه بتواند پيشنهادهايش را تقريبا
اي بود كه در نگارش خطابـه افتتاحيـه    العاده نامتجانسي برساند نتيجه چنان تبحر فوق

ترين مخالف  مر حتا مورد اعتراف باكونين، سرسختاين ا. الملل به كار رفته بود بين
طور كه ماركس در نامـه خـود بـه انگلـس اعتـراف       همان. ماركس، قرار گرفته بود

نهايت دشوار بود كه نظريه كمونيستي را به شكلي كه مورد قبول جنبش  كند، بي مي
بـي  بـه كـار گـرفتن زبـان انقال    . اش باشد، پنهـان كنـد   كارگري در مراحل خام اوليه

ماركس كوشيد تا از نظر محتوا جـامع،  . غيرممكن بود كمونيست مانيفستجسورانه 
  .چون و چرا بود موفقيت وي بي. رو باشد اما در شكل ميانه

اين دو . نوشته شده بود كمونيست مانيفستاين خطابه افتتاحيه هفده سال بعد از       
هـاي تـاريخي كـه در     دوران با وجود ايـن، . ي يك نويسنده بودند سند هر دو نوشته

. متفـاوت بودنـد  " آن، و سازماني كـه بـراي آن، ايـن دو بيانيـه نوشـته شـدند مطلقـا       
به درخواست گروه كوچكي از انقالبيون براي جنبش كارگري  كمونيست مانيفست

كردنـد كـه    ها حتا در آن زمـان تاكيـد مـي    اين كمونيست. بسيار جواني نوشته شده بود
كه بخواهند بر جنبش كـارگري تحميـل نماينـد، در نظـر ندارنـد،       آنان هيچ اصولي را

نظـر از مليـت، منـافع مشـترك      كوشيدند آن اصول عامي را كـه صـرف   آنان مي كه بل
  .كرد، متبلور سازند مي گي نمايندهپرولتارياي سراسر جهان را 

جـا   ولي تا آن. ها نفوذ نمود جنبش كارگري رشد كرد و در توده ۱۸۶۴در سال       
 ۱۸۴۸شد، بسيار از پيشـاهنگ انقالبـي    كه به آگاهي طبقاتي تكامل يافته مربوط مي
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مانيفست جديد . شد گرايي مشابهي نيز در بين رهبران مشاهده مي عقب. تر بود عقب
بايست به ترتيبي نوشته شود كه سطح نازل آگاهي طبقاتي پرولتاريايي را در بين  مي
اي كـه در   ، ولـي در عـين حـال بـه اصـول اساسـي      ها و رهبـران در نظـر بگيـرد    توده

  .كمونيست مطرح شده بود وفادار بماند مانيفست
. ارائـه داد " جبهه متحـد "هاي  ي كالسيكي از تاكتيك ماركس در خطابه، نمونه      

هــا را تنظــيم كــرد و بــر كليــه نكــاتي كــه بــر روي آن طبقــه كــارگر   وي خواســت
جنـبش   تر بيششد انتظار تكامل  بر مبناي آن ميبايست متحد شود، و  توانست و مي مي

هـاي فـوري كـارگري كـه توسـط مـاركس        خواسـت . كارگري را داشت، تاكيد نمود
  .به دنبال داشت" كمونيست را منطقا تر مانيفست هاي بزرگ تنظيم شد، خواست

در اين همه، ماركس برتري عظيمي بر مازيني، بر انقالبيون فرانسوي، و نيـز بـر         
وي خـودش، بـدون   . الملل بودند داشت هاي انگليسي كه در كميته بين سياليستسو

تا اين زمـان وي  . اش را تغيير داده باشد، كار عظيمي انجام داد اين كه اصول اساسي
آسـاي خـود را بـه پايـان رسـانده بـود، و مشـغول آخـرين          ي كـار غـول   طرح اوليـه 

زمـان مـاركس    در آن. ايه بـود هاي الزم براي تمام كردن جلد اول سـرم  كاري دست
فرسايي از شرايط طبقه كارگر انجـام   تنها انسان در جهان بود كه چنين مطالعه طاقت

در . داري را فـرا گرفتـه بـود    تمام مكانيسم جامعه سـرمايه " چنان عميقا داده بود و آن
تمام انگلستان يك انسان ديگر هم وجود نداشت كه رنج نامحدود انجام دادن چنان 

ــات      مطا ــي و تحقيق ــه انگليس ــان كارخان ــات بازرس ــام گزارش ــاملي از تم ــات ك لع
ــيون ــاخه    كميس ــرايط را در ش ــه ش ــاني را ك ــاي پارلم ــنعت و    ه ــف ص ــاي مختل ه
هــاي مختلــف پرولتاريــاي شــهري و روســتايي را مــورد بررســي قــرار  بنــدي تقســيم
مع بود و اطالعاتي كه ماركس در اين زمينه در اختيار داشت جا. دادند، به پذيرد مي

وي . تـر بـود   اي از اطالعـات اعضـاي كـارگر كميتـه وسـيع      به طور غيرقابل مقايسـه 
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ــه  ــر حرف ــرايط را در ه ــرمايه   ش ــد س ــام تولي ــوانين ع ــا ق ــط آن را ب داري  اي، و رواب
   .دانست مي

درسـت  . استعدادهاي يك مبلغ بزرگ در خود ساختمان خطابـه مشـهود اسـت         
ت، مـاركس بـا مبـارزه طبقـاتي بـه عنـوان مبنـاي        كمونيس طور كه در مانيفست همان

  هـاي سياسـي آغـاز كـرد، در مانيفسـت      جنـبش   ي اساسي تمام تكامل تاريخ و كليه
جديد نه با عبارات كلـي، و نـه بـا موضـوعات بلنـد پروازانـه لكـن بـا حقـايقي كـه           

  .كرد شروع نمود وضعيت طبقه كارگر را مشخص مي
    

نـوايي طبقـه كـارگر در     ت كـه از بـي  العاده خطيـري اسـ   اين حقيقت فوق"
سـابقه صـنعت و رشـد تجـارت در ايـن       رغم توسعه بـي  علي ۱۸۴۸ -۱۸۶۴هاي  سال

  ".نشده است دوران، چيزي كاسته
  

گلدستون در مجلس عوام خاطرنشان ساخت كـه   راني سخنماركس با اشاره به       
انسان در  گي زنده، ۱۸۴۳رغم افزايش تجارت بريتانياي كبير به سه برابر از سال  علي

در . براي بقـا نبـوده اسـت   " ي سخت صرفا نُه مورد از هر ده مورد چيزي بجز مبارزه
  .ي داشتندتر بهي  ها از بسياري از كارگران تغذيه حقيقت، جانيان در زندان

هاي پارلماني، تصويري از  ماركس، با رجوع كردن مدام به تحقيقات كميسيون      
در عين حال . هاي طبقه كارگر ترسيم نمود مرض در ميان تودهكم غذايي، فساد، و 

  .اي ثروت طبقات مالك جلب نمود وي نظرها را به رشد افسانه
رغـم گفتـه    ناپـذير رسـيد كـه علـي     بدين ترتيب ماركس به ايـن نتيجـه اجتنـاب         

اقتصاددانان بورژوا، نه تكامل ماشين و نه به كار گرفتن علم در صنعت، نه گشـايش  
وسايل جديد ارتبـاطي، كشـف مسـتعمرات جديـد، مهـاجرت، پيـدايش بازارهـاي        

لـذا  . كنـد  نوايي طبقه كارگر را برطرف نمـي  يك بي جديد، و نه تجارت آزاد، هيچ
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، نتيجـه گرفـت كـه در حـالي كـه نظـام       كمونيسـت  مانيفستدر  چون هم، "وي بعدا
نيروهاي مولده كار تنها  اجتماعي بر بنياد سابق استوار بود، هرگونه تكامل جديد در

تـر   تر و عميـق  ساخت وسيع جدا مي ديگر يكاي را كه طبقات را از  توانست دره مي
تـري   انـد را بـه طـور بـاز هـم برجسـته       هايي كه ازقبل وجود داشته سازد و خصومت

  .مطرح نمايد
سـهم   ۱۸۴۸ماركس پس از اشاره به عللي كه در شكست طبقه كارگر در سال       
ي دهـه بـين    اي كـه صـفت مشخصـه    تفـاوتي  كستي كه در مسير خود بـي ش -داشت
توجه را به چند پيـروزي كـه در آن    -بود را به وجود آورد ۱۸۵۹و  ۱۸۴۹هاي  سال

  .دوران توسط كارگران به دست آمده بود جلب نمود
ي  رغـم تاكيـد همـه    وي ثابـت نمـود كـه علـي    . اول، قانون روزانه كار ده ساعته      
داري، كوتاه كردن روزانه كار نه تنها به بارآوري كار آسـيب   ي سرمايهخورها مفت
بـه عـالوه مـاركس پيـروزي اصـل      . شـود  سبب افزايش آن نيز مي كه بلرساند،  نمي

يـا  () Laissez-Faire( دخالت حكومت در مناسبات اقتصادي را بـر نظـرات اقتصـاد آزاد   
چنـــان كـــه در  وي ســـپس هـــم. خـــاطر نشــان ســـاخت ) بنـــد و بـــار اقتصــاد بـــي 
بايسـت تحـت    گيري كرده بود، نتيجه گرفت كه توليد مـي  نتيجه كمونيست مانيفست

اي  ي جامعه قرار گيرد، و اين كـه چنـين توليـد اجتمـاعي     كنترل و هدايت مجموعه
قانون مربوط بـه روزانـه   . گيرد ي اقتصاد سياسي طبقه كارگر قرار مي درست در پايه

ي  پيروزي اقتصاد سياسـي طبقـه   كه بلي عملي بود، كار ده ساعته نه تنها يك پيروز
  .داد كارگر را بر اقتصاد سياسي بورژوازي نشان مي

اي بود كه به ابتكار خود كارگران ساخته  هاي تعاوني آورد ديگر كارخانه دست      
هـاي تعـاوني نقطـه حركـت تبـديل       لكن برخالف السال كه برايش انجمـن . شد مي

هـا مبالغـه    اليسم بود، مـاركس در مـورد اهميـت عملـي آن    ي سوسي جامعه به مرحله
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هاي كارگر نشـان دهـد    ها استفاده كرد تا به توده برعكس، وي از اين تعاوني. ننمود
داران كـه رنجبـران را    اي از سـرمايه  توانـد بـدون طبقـه    كه توليد بزرگ و علمي مي

داري،  ، مانند بـرده يمزد دستاستثمار كنند به توسعه خود ادامه دهد؛ و اين كه كار 
بايسـت   تري از كار بود كـه مـي   امري جاوداني نبود، اما در واقع شكل گذرا و پست

پس از انجام كليه استنتاجات . جاي خود را به يك نظام توليد اجتماعي بدهد" نهايتا
هاي تعاوني تنها تعداد كمي  كمونيستي، ماركس نشان داد كه مادمي كه اين انجمن

توانستند وضعيت طبقـه كـارگر را    گرفتند، به هيچ وجه نمي در بر مياز كارگران را 
  .بهبود بخشند

بايست در همه جا گسترده شود قبل از اين كه توليد  يك شبكه توليد تعاوني مي      
لكن پس از طـرح مسـئله بـدين    . داري را بگيرد كمونيستي بتواند جاي توليد سرمايه

خت كـه مخالفـت مستاصـالنه طبقـات     ترتيب، مـاركس بـه سـرعت خاطرنشـان سـا     
داران از قـدرت   داران و سـرمايه  زمـين . كند حاكمه، در چنين گذاري ايجاد مانع مي

. كردنــد سياســي خــويش بــراي دفــاع از امتيــازات اقتصــادي خــويش اســتفاده مــي 
ي طبقه كارگر عبارت بـود از بـه دسـت آوردن قـدرت      ين وظيفهنخستترتيب،  دينب

بايست احزاب سياسي كارگري در تمام  اين امر، كارگران ميسياسي، و براي انجام 
تنها يك عامـل پيـروزي اسـت كـه كـارگران در      . كشورهاي جهان به وجود آورند

لكن اين تـوده تنهـا زمـاني    . اين عبارت است از توده يا تعداد. اختيار خويش دارند
ون بــد. نيرومنـد اســت كــه فشــرده و متحـد باشــد و بــا دانــش و علـم هــدايت شــود   

، بدون پشتيباني متقابل در مبـارزه بـراي آزادي، بـدون    گي بستهگي، بدون هم هفشرد
ماركس اضافه كرد . المللي، كارگران محكوم به شكست هستند سازماني ملي و بين

كه تحت رهنمود اين مالحظات، كارگران كشورهاي مختلف تصميم به ايجاد يك 
  .المللي كارگران گرفتند انجمن بين
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انگيز خود دوباره بـه   ترتيب بود كه ماركس با كارداني و مهارت حيرت بدينو       
: تـر رسـيده بـود    كمونيسـت آتشـين   اي رسـيد كـه زمـاني در مانيفسـت     نتايج اساسـي 

سازماندهي پرولتاريا بر مبناي خطوط طبقاتي، سـاقط كـردن تسـلط بـورژوازي، بـه      
ي، انتقـال تمـام   مـزد  دسـت دست گرفتن قدرت سياسي توسط پرولتاريا، الغاي كـار  

  .ابزار توليد به دست جامعه
طبقه . ي افتتاحيه را با مسئله سياسي بسيار مهم ديگري خاتمه داد ماركس خطابه      

بايسـت بـا    او مـي . كارگر نبايد خود را به محدوده تنگ سياست ملي محدود سـازد 
اگــر پيــروزي كــل هــدف بــه . ســعي وافــر مســائل سياســت خــارجي را دنبــال كنــد

گاه اگر طبقه كـارگر اجـازه    باشد، آن برادرانه كارگران جهان متكي مي گي بستههم
باشـند تعصـبات ملـي را     المللي مـي  دهد كه طبقات حاكمه كه مسئول ديپلماسي بين

براي برانگيختن كارگران كشوري عليه كارگران كشورهاي ديگر، به منظور كشتار 
رنـد، رسـالت خـود را عملـي نخواهـد      ها، به كـار گي  مردم و نابود ساختن ثروت آن

هـا بايـد    آن. المللي اسـتاد شـوند   لذا كارگران بايد درتمام رموز سياست بين. ساخت
بايست اگر الزم باشد با  ها مي شان باشند؛ آن هاي مراقب اعمال ديپلماتيك حكومت

بايست در يك اعتـراض   ها مي تمام نيرويي كه در اختيار دارند، مقاومت نمايند؛ آن
زمـان آن  . شان شـركت كننـد   هاي كارانه حكومت هاي جنايت مه جانبه عليه توطئهه

است كه به وضعيتي كه ضمن مجـازات كـردن جنـايتي كـه توسـط افـراد صـورت        
گـذارد، پايـان    المللـي آزاد مـي   گيرد، دزدي، چپاول، و فريب را در روابـط بـين   مي

  .   بخشيم
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  فصل هشتم
  

  .الملل اول اساسنامه بين
  .رانس لندنكنف

  .هاي لوزان و بروكسل كنگره
  . باكونين و ماركس

  .كنگره بال
  .جنگ فرانسه و پروس

  . كمون پاريس مبارزه بين ماركس و باكونين
  .كنگره الهه

  
الملل و نگـارش خطابـه افتتاحيـه آن را در جزئيـات مـورد       ما تاريخ تاسيس بين      

اين نيز توسط . الملل به پردازم نامه بيناكنون بايد به مطالعه اساس. بررسي قرار داديم
شد؛ يكي بيان اصـول و ديگـري    ماركس نگارش يافته بود واز دو بخش تشكيل مي

  .مسائل سازماني
ديديم كه ماركس با چه مهارتي اصـول اوليـه كمونيسـم را در خطابـه افتتاحيـه            
از اين امر، آوردن  تر تر، و به طور غيرقابل قياسي مشكل لكن مهم. الملل گنجاند بين

روشن  -كرد خطابه افتتاحيه تنها يك هدف را دنبال مي. اين اصول در اساسنامه بود
گـردهم   ۱۸۶۴سـپتامبر   ۲۸نمـود تـا در    هايي كه كارگران را وادار مي كردن انگيزه
لكن اين هنوز يك برنامه نبود، و تنهـا مـدخلي بـر    . الملل را تاسيس كنند آيند و بين
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و اين امر به طـور   -خطابه تنها اعالم رسمي آن در برابر تمام جهان بودآن بود؛ اين 
 -المللي جديد، انجمني از كـارگران  تاسيس يك انجمن بين -خاص در خود نامش

  .نهفته بود
تــدوين مســائل  -مــاركس بــه ترتيبــي اســتادانه موفــق بــه حــل مســئله دوم شــد       

  .آن روبرو بوداي كه طبقه كارگر در كشورهاي مختلف با  عمومي
  

  با در نظر گرفتن اين امر،"      
بايست توسط خود طبقه كارگر بـه دسـت آيـد، كـه      كه رهايي طبقه كارگر مي      

اي بـراي امتيـازات و انحصـارات     مبارزه براي رهايي طبقه كارگر بـه معنـاي مبـارزه   
هرگونـه  اي است براي حقوق و وظـايف برابـر، و الغـاء     مبارزه كه بلطبقاتي نيست، 

گي اقتصادي انسان كارگر به انحصـار ابـزار كـار، يعنـي      هحاكميت طبقاتي؛ كه بند
هـايش، همـه انـواع بـدبختي      گـي در تمـام شـكل    ه، در پايـه بنـد  گـي  زندهسرچشمه 

  ."سياسي قرار دارد گي بستهاجتماعي، خفت فكري و وا
ــ "       ه كــه لــذا رهــايي اقتصــادي طبقــه كــارگر آن هــدف بزرگــي اســت كــه كلي

  ."اي تحت تبعيت آن قرار داشته باشند بايست به عنوان وسيله هاي سياسي مي جنبش
هايي كه تا كنون در جهت آن هدف بزرگ صـورت گرفتـه    كه كليه كوشش"      

هاي متعدد كـارگران در هـر كشـور، و بـه      ، جداييگي بستهاست به واسطه عدم هم
بقه كـارگر كشـورهاي مختلـف،    بين ط گي بستهواسطه عدم وجود پيوند برادرانه هم

  ."اند شكست خورده
باشـد،   اي اجتماعي مـي  مسئله كه بلاي محلي و نه ملي،  كه رهايي كار نه مسئله"      

گيـرد و بـراي    كه كليه كشورهايي را كه جامعه مدرن در آن وجود دارد در بـر مـي  
  ."ترين كشورها وابسته است هرفت پيشحلش به موافقت عملي و تئوريك 
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ترين كشورهاي اروپـا، ضـمن    كه تجديد حيات كنوني طبقه كارگر در صنعتي"      
اخطـار جـدي اسـت عليـه غلتيـدن بـه        گر بيانانگيزد،  اين كه اميد جديدي را بر مي

هـايي اسـت كـه هنـوز منفصـل       اشتباهات گذشته، و خواستار الحـاق فـوري جنـبش   
  ."باشند مي

  
هـاي برنامـه    برخـي از بخـش   قـدر  چـه كه دهد  بررسي دقيق اين نكات نشان مي      

. كـرد  حزب كمونيست روسيه تزي را كه توسط ماركس تنظيم شده بود، دنبال مـي 
. هاي قديمي احزاب انگلستان، فرانسه و آلمان صحت دارد همين امر در مورد برنامه

بسياري نكات وجود دارد كـه در واقـع رونويسـي     ۱هاي فرانسه و ارفورت در برنامه
  .باشند الملل اول مي غت احكام اساسي اساسنامه بينلغت به ل

الملل درك واحدي از اين  البته اين طور نبود كه كليه اعضاي كميته موقت بين      
اعضاي انگليسي، فرانسوي و آلماني همه بر سر اين حكـم  " مثال. احكام داشته باشند

طبقـه كـارگر بـه     توانست توسط خـود  توافق داشتند كه رهايي طبقه كارگر تنها مي
. شــد دســت آيــد؛ لكــن ايــن امــر توســط هــر گــروه بــه طــور متفــاوت تفســير مــي  

هــاي ســابق در ايــن حكــم، اعتراضــي  هــاي انگليســي و چارتيســت تريديونيونيســت
ديدند عليه بذل مرحمت مشمئزكننده اعضاي خوش نيت طبقه متوسط نسبت بـه   مي

گـين بودنـد، ايـن     خشـم  نفكـرا  روشـن ها كه به شدت نسبت بـه   فرانسوي. كارگران
خائن، و تاكيدي بـر توانـايي طبقـه     فكران روشنحكم را به منزله اعالم خطري عليه 

هـا، اعضـاي    تنهـا آلمـان  . فهميدنـد  ، ميفكران روشنكارگر در ادامه دادن راه بدون 
تمام مفاهيم و مضامين اين حكـم را درك  " سابق اتحاديه كمونيستي بودند كه واقعا

توانست تنها از طريق كوشش خود خويشتن را رهـا   طبقه كارگر مي اگر. كردند مي

                                                 
 .حزب سوسيال دمكرات آلمان تصويب شد)Erfurt)(۱۸۹۱(اي كه در كنگره ارفورت برنامه – ۱
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داران  گي با سرمايه هپيال گاه ديگر هرگونه ائتالف با بورژوازي، هرگونه هم سازد، آن
تاكيد شد كه هدف رهاسـازي   چنين هم. گرفت در تضاد شديد با اين اصل قرار مي

كـل اسـت، و ايـن آزادي نـه      طبقه كارگر در كه بلاين يا آن گروه كارگران نبوده 
توانسـت بـه    توسط همه طبقه كارگر مـي  كه بلتوسط اين يا آن گروه از كارگران، 
از . دهي طبقاتي پرولتاريا را پيش فرض داشت دست آيد، و اين كه اين امر، سازمان

اقتصادي طبقـه كـارگر    گي بردهاين حكم كه انحصار كاپيتاليستي ابزار توليد، علت 
و ايـن  . شد كه نابود كردن اين انحصار امـري الزم بـود   يجه گرفته مياست، چنين نت

شـد،   استنتاج باز هم به وسيله درخواست الغاي هرگونه حاكميت طبقاتي تقويت مي
  .توانست بدون امحاء تقسيم جامعه به طبقات به دست آيد كه البته نمي

در  الـف .تكـرار نشـد  اين حكم، كه در خطابـه افتتاحيـه آمـده بـود، در اساسـنامه            
اساسنامه تاكيد مستقيمي مبني بر اين كه پرولتاريا براي تحقق كليـه اهـدافي كـه در    

در . برابر خود قرار داده بود، محتاج به گرفتن قدرت سياسي اسـت، وجـود نداشـت   
كه لـذا رهـايي اقتصـادي    "اساسنامه بر اين نظر بود . بينيم عوض اظهار ديگري را مي

بايست به عنـوان    هاي سياسي مي دف عالي است كه كليه جنبشطبقه كارگر ، آن ه
  ."اي تحت تبعيت آن قرار داشته باشند وسيله

الملل  ها در بين ترين عدم توافق نقطه حركت سخت" رو كه اين حكم بعدا از آن      
  .اول شد، بايد آن را توضيح دهيم

پرولتاريـايي، آزادي   داد؟ هـدف واالي انقـالب   اين حكم چه چيز را نشان مـي       
اين هدف تنها از طريق سـلب مالكيـت از انحصـارگران    . اقتصادي طبقه كارگر بود

ولي اين امر . ابزار توليد، از طريق الغاي هرگونه حاكميت طبقاتي، قابل اكتساب بود

                                                 
 .المللي كارگران منتشر شد ن قوانين انجمن بينبه عنوا - الف
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هـا در بـي    و آنارشيست" ناب"هاي  توانست انجام شود؟ آيا سوسياليست گونه مي چه
  گفتند؟ زه سياسي درست مياهميت كردن مبار

مبـارزه طبقـه   . اي بود كه توسط مـاركس تـدوين شـده بـود     نه؛ اين پاسخ نظريه      
. اش در زمينـه اقتصـادي   قدر اهميـت دارد كـه مبـارزه    كارگر در زمينه سياسي همان
جنبش سياسي پرولتاريا بايد به طور ناگزير خود را بسـط  . سازمان سياسي الزم است

طوري كه توسط  نبايد به عنوان چيزي مستقل در نظر گرفته شود، آنلكن اين . دهد
اينان تنها به تغيير . شود راديكال در نظر گرفته مي فكران روشنها و  بورژوا دمكرات

خواهند هيچ چيز در  آنان نمي هستند؛ مند عالقهاشكال سياسي، به تاسيس جمهوري 
مـاركس تاكيـد كـرد كـه بـراي      به ايـن دليـل بـود كـه     . مورد مسائل اساسي بشنوند

پرولتاريا جنبش سياسي تنها يك وسيله بود براي به دست آوردن اهداف بـزرگش،  
يا  كمونيست مانيفستدر حقيقت اين اظهار . كه اين جنبش جنبشي كمكي بود و اين

اعالم شده بـود كـه هـدف اساسـي طبقـه      " كه در آن صريحا -ي افتتاحيه حتا خطابه
  .واضح و مشخص نبود -است كارگر كسب قدرت سياسي

درست است كه پيشنهاد به صورتي كه توسط مـاركس تنظـيم شـده بـود بـراي            
اساسنامه به زبـان انگليسـي نوشـته شـده     . الملل بسيار واضح بود اعضاي انگليسي بين

هـا،   هـاي سـابق و آونيسـت    بود و ماركس از الفاظي استفاده كرده بود كه چارتيست
بايسـت بـه    در رابطه با اين، مي. دند، با آن آشنايي كامل داشتندكه اعضاي كميته بو

ها به طور عمده بر اين زمينه قرار داشت  ها با آونيست ياد بياوريم كه نزاع چارتيست
گرفتند، و بـر ناديـده گـرفتن مبـارزه      را در نظر مي" هدف عالي"ها تنها  كه آونيست

ي معروفش  ا منشور را با شش نكتهه زماني كه چارتيست. ورزيدند سياسي اصرار مي
" ها را متهم نمودند به اين كه سوسياليسم را كامال ها آن آونيست. مطرح كرده بودند
ها به نوبه خود اظهار داشتند كه براي ايشان نيـز   گاه چارتيست آن. اند فراموش كرده
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ا ها حكمي ر بدين ترتيب بيست سال قبل چارتيست. مبارزه سياسي هدف اصلي نبود
ها بر اين عقيده  چارتيست. شد طرح كرده بودند كه اكنون توسط ماركس تكرار مي

اي اسـت بـراي رسـيدن بـه هـدف، و نـه        ها مبارزه سياسي وسـيله  بودند كه براي آن
تــوان ديــد چــرا نظريــه مــاركس مخــالفتي در كميتــه بــر   لــذا مــي. هــدف در خــود

هـا و   اغ بـين باكونينيسـت  تنها چنـد سـال بعـد، آن گـاه كـه مباحثـات د      . انگيخت ني
ها بر  باكونيست. النزاع درآمد شان در گرفت، اين نكته به صورت مسئله مابه مخالفان

انـد و   در اصـل اساسـنامه نبـوده   " اي بـه عنـوان وسـيله   "هـاي   اين نظر بودند كه كلمـه 
ها را پنهاني در اساسنامه جا كرده است تا مفهوم خـود را از   آن" بعدا" ماركس عمدا

، "اي به عنوان وسـيله " هاي شكي نيست كه حذف كلمه. الملل بچپاند ت در بينسياس
در ترجمه فرانسـوي اساسـنامه ايـن لغـات در     . دهد تغيير مي" معناي اين نكته را كال

  .    واقع حذف شدند
توانست به آساني توضـيح داده شـود،    سوء تفاهم كوچكي به وجود آمد كه مي      

هاي گروهي، به اتهام واهي عليه ماركس مبني بر تقلب و لكن در گرماگرم برخورد
زماني كه اساسنامه ترجمه شـده بـود كلمـات    . الملل منجر شد جعل در اساسنامه بين

: مـتن فرانسـوي چنـين اسـت    . در چاپ فرانسـوي نيامـده بودنـد   " اي به عنوان وسيله"
يد تحت با رهايي اقتصادي طبقه كارگر آن هدف عالي است كه جنبش سياسي مي"

 -رسيد، تا توجه پلـيس بناپـارت   اين امر الزم به نظر مي." تبعيت آن قرار داشته باشد
در . جلـب نشـود   -نگريسـت  كه هر جنبش سياسي ميان كارگران را با شك بسـيار مـي  

بـه اقتصـاد    منـد  عالقـه  تـر  بـيش الملـل را   آغاز كار پليس در واقع هوادارن فرانسوي بين
بودند نيز " مدار سياست"ها كه  در همين زمينه بالنكيست" يقادق. دانست تا به سياست مي

  .دادند مورد حمله قرار مي" اكونوميست"الملل را به عنوان  هواداران بينواي بين
مسئله باز هم به اين دليل كه اين ترجمه نادرست فرانسوي اساسـنامه، در بخـش         

ايي كـه مـردم آن بـا زبـان     جا در كليه كشوره س تكثير شده و از آنيفرانسوي سوي
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. ت يافـت توزيع گرديد، شـد  -ايتاليا، اسپانيا و بلژيك -فرانسه آشنايي بسيار داشتند
الملـل را   ين  كنگره عمومي كـه اساسـنامه موقـت بـين    نخستبعد خواهيم ديد كه در 

الملل اول  بين. تصويب نمود، هركشور آن متني را پذيرفت كه در برابر خود داشت
حتا مـتن انگليسـي   . ش را در سه زبان چاپ كند بود كه بتواند اساسنامه فقيرتر از آن

، يكـي از  )Guillaume( گيـوم . تنها در هزار نسخه چاپ شد كه به زودي ناياب گرديـد 
تر از همه مـاركس را مـتهم بـه     ترين مخالفين ماركس، و كسي كه پيگرانه سرسخت
دهـد كـه وي    يبه ما اطمينـان مـ   الملل تاريخ بينكرد، در نوشته خود به نام  جعل مي

" اي به عنوان وسيله"بار متن انگليسي را كه حاوي كلمات  يننخست ۱۹۰۵تنها در سال 
ها قبل از آن خـود را قـانع سـازد كـه      توانست مدت خواست مي او اگر مي! بود ديد

مـا بـه   . كـرد  ماركس متقلب نبود، لكن اين امر تغيير مهمي در سير وقايع ايجاد نمـي 
هـاي دعـوا در    دهـد كـه طـرف    واقفيم كه در حالي كه تمام ظواهر نشان مـي  خوبي

تواند بر سـر   ها مي آميزترين مخالفت كنند، خشونت اصول از برنامه واحدي دفاع مي
  .مسئله تاكتيك به وقوع به پيوندد

هـا بـه آن اعتـراض     اساسنامه حاوي نكتـه ديگـري بـود كـه گرچـه آنارشيسـت            
ايـم كـه    مـا يـادآور شـده   . نمايـد  ، ايجاد شك ميطه نظر ماركسنكردند، لكن از نق

ماركس براي رسيدن به توافق در بين عناصر بسيار گوناگوني كه در تركيب كميتـه  
اين امر نـه در خطابـه   . شركت داشتند، مجبور بود بر سر برخي نكات مصالحه نمايد

هـا   ايـن مصـالحه   به زودي خواهيم ديـد . در اساسنامه صورت گرفت كه بلافتتاحيه، 
  .چه بودند

 ۲۸ي منتخـب جلسـه    درست پس از ارائه اصولي كه بر مبناي آن اعضاي كميته      
المللي كارگران گرفتـه بودنـد، مـاركس     تصميم به تاسيس انجمن بين ۱۸۶۴سپتامبر 

  :چنين ادامه داد
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ن دارد كـه ايـن انجمـ    المللـي كـارگران اعـالم مـي     ين كنگره انجمن بـين نخست"      
 ديگر يكها و افراد وابسته به آن، رفتار خويش را نسبت به  المللي و كليه انجمن بين

نظر از رنگ، نژاد يا مليت، براساس حقيقت، عدالت و  و نسبت به همه مردم، صرف
  ."نهند اخالق، مي

بـراي هـر    كـه  بـل داند كه نه تنها بـراي خـويش،    اين كنگره وظيفه هركس مي"      
كند خواسـتار حقـوق يـك انسـان و يـك شـهروند        اش عمل مي فهفردي كه به وظي

  ."اي بدون حق نه حقي بدون وظيفه، و نه وظيفه. گردد
  

كنـيم كـه در ايـن مـورد      هاي ماركس در چه نكاتي است؟ مشاهده مي مصالحه      
  : خود وي به انگلس چنين نوشت

بـور شـدم در   مـن مج . هـاي مـن توسـط كميسـيون پذيرفتـه شـدند       كليه توصيه"      
اخالق "، "حقيقت"طور  و همين" وظيفه"و " حق"اساسنامه برخي عبارات را در مورد 

رود ضـرري   اند كه احتمال نمـي  ها طوري آمده به گنجانم، لكن تمام اين" و عدالت
  ."برسانند

بـه خـودي خـود هـيچ هولنـاكي در لغـات       . آميـز نبـود   و اين در حقيقت فاجعـه       
ق وجود ندارد هرآينه اگر تشخيص دهيم كـه ايـن مفـاهيم،    حقيقت، عدالت و اخال

ماركسيسم . باشند مفاهيمي جاودانه، غيرقابل تغيير، و مستقل از شرايط اجتماعي نمي
كنـد كـه تطـور     كند؛ ماركسيسم تنها ثابت مي حقيت، عدالت، و اخالق را نفي نمي

اجتماعي مختلـف   گردد، و اين كه طبقه اين مفاهيم توسط تكامل تاريخي تعيين مي
  .بينند ها مي مضامين مختلفي را در آن

فرانسـوي و    هـاي  بد بود اگر مـاركس مجبـور بـه تكـرار اعالميـه سوسياليسـت             
شد بگويد كه ما بايد به خاطر حقيقت، عدالت و  گرديد و اگر وادار مي انگليسي مي

ا در خطابـه افتتاحيـه   سان زيب كه آن چنان -اخالق براي سوسياليسم مبارزه كنيم، و نه
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ناپـذير اسـت و بـه طـور      به اين خاطر كه سوسياليسم امـري اجتنـاب   -بيان كرده بود
داري ايجاد شده و از خود موقعيـت طبقـه    منطقي از خود شرايطي كه توسط سرمايه

اين لغات به طرزي كه توسط مـاركس بـه كـار گرفتـه شـده      . شود كارگر ناشي مي
بايسـت   المللي كارگران مي ادند كه اعضاي انجمن بيند چنين معني مي" بودند صرفا
براسـاس حقيقـت، عـدالت و اخـالق رفتـار نماينـد، يعنـي بـه          ديگر يكدر رابطه با 
را فريب  ديگر يكاي كه به آن تعلق داشتند، خيانت ننمايند،  و يا به طبقه ديگر يك

ولي كـه  بـه جـاي اصـ   . شـان بـر مبنـاي روح رفاقـت باشـد، و غيـره       ندهند، و اعمـال 
هاي تخيلي مبناي خواست خود براي سوسياليسم قرار داده بودنـد، ايـن    سوسياليست

مفاهيم اكنون به وسيله ماركس به قوانين اساسـي كـردار در درون خـود تشـكيالت     
  .شد پرولتاريايي تبديل مي

بايسـت بـه عنـوان     اي كه اكنون مورد بحث است، اين اصول مي لكن بنا بر نكته      
شـان بـا همـه افـراد، بـدون در نظـر        الملل دررروابـط  براي كردار اعضاي بينمبنايي 

بايـد بـه   . تـري نداشـت   و ايـن فايـده كـم   . گرفتن نژادن مذهب، يا مليت، عمل كنند
خاطر داشته باشيم كه در اين زمان جنگ داخلي در اياالت متحده در گرفته بود، و 

رهم كوبيده شده بود؛ و اين اين كه مدت كمي قبل، شورش لهستان به طور قطعي د
رسـاندند؛ و ايـن كـه سـتم      هاي تزار فتح قفقاز را با موفقيت بـه انجـام مـي    كه ارتش

گرفـت؛ و ايـن كـه حتـا در      مذهبي هنوز در سرتاسر اغلب كشورهاي متمدن انجام مي
انگلستان تازه در اواخر دهه پنجاه به يهوديان حقوق سياسي داده شده بود؛ و اين كه نه 

در كشورهاي ديگر اروپايي نيـز هنـوز يهوديـان از حقـوق مـدني       كه بلدر روسيه  تنها
  .كامل برخوردار نبودند

اخالق و عـدالت، حتـا در مـورد افـراد طبقـه      " جاودانه"بورژوازي هنوز به اصل       
در مورد افراد ساير كشـورها  . خودشان در كشورهاي خودشان، تحقق نبخشيده بود

  .شدند آميزترين نحوي پايمال مي صول به توهينها، اين ا و يا مليت
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هـيچ مناسـبت و   . قابل اعتراض بـود  تر بيشنكته مربوط به حقوق و وظايف،       
دليلي وجود نداشت كه از هر عضو خواسته شود كه براي حقوق خود به عنـوان  

بـراي   كـه  بـل يك انسان و به عنوان يك شـهروند بجنگـد؛ نـه تنهـا بـراي خـود،       
رغم مهارت ديپلوماتيك فراوان خـود،   جا، ماركس، علي در اين. نگدديگران بج

مهاجرين انقاللي فرانسـوي كـه در    گان نمايندهاي به  مجبور شده بود امتياز جدي
  .كميته بودند، بدهد

يكي از . فرانسه به خاطر آوريمنكته را در مورد انقالب كبير  الزم است چند      
بـورژوازي انقالبـي،   . شر و حقوق شهروندي بودين اقدامات، اعالم حقوق بنخست

اش عليه اشرافيت صاحب زمين و عليه خودكاماني كه همه امتيازات را  در مبارزه
به خود اختصاص داده و كليه وظايف را به ديگران تحميل نموده بود، خواسـت  

نشـدني هـر    برابري، برادري، آزادي و خواست به رسميت شناختن حقـوق سـلب  
در ميـان ايـن حقـوق، بـر حـق مقـدس       . هروند را مطرح سـاخته بـود  انسان، هر ش

جا كه مالكيت  آن. غيرقابل ترديد مالكيت خصوصي به طور خاص تكيه شده بود
گونه ترديد از جانب اشرافيت و  مطرح بود، اين حق بدون هيچ) عوام( طبقه سوم

  .گرفت قدرت سلطنتي مورد تجاوز قرار مي
. هاي مختصري در ايـن اعالميـه حقـوق وارد نمودنـد     ها تنها تصحيح ژاكوبن      

اعالميـه در  . نكته مربوط به تقدس مالكيت خصوصي دسـت نخـورده بـاقي مانـد    
تـر شـد زيـرا برحـق مـردم بـه شـورش كـردن صـحه           رابطه با سياسـت، راديكـال  

اعالميه در ايـن شـكل بـه عنـوان     . نمود گذارد و برادري همه ملل را تاكيد مي مي
شناخته شده است، و از آغاز سال  اعالميه حقوق روبسپيريا  ۱۷۹۳ اعالميه حقوق

  .به صورت برنامه انقالبيون فرانسوي درآمد ۱۸۳۰
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. ۱ورزيدنـد  از سوي ديگر، هوادران مازيني بر پذيرفته شدن اين برنامه اصرار مي      
 on the duties of( دربـاره وظـايف انسـان   مازيني در كتـاب معـروفش بـه نـام     

man( ،        كه به انگليسـي ترجمـه شـده و در انگلسـتان از محبوبيـت وسـيعي در بـين
و در تضاد با  -"خدا و مردم"آهنگ با شعار خود  كارگران برخوردار گشته بود، هم

هاي فرانسوي با اعالميه حقـوق بشرشـان كـه برمبنـاي برهـان و طبيعـت        ماترياليست
ز جانب خدا بـه عنـوان شـرط    مفهوم وظيفه، مفهوم تعهد، را ا -گذاري شده بود پايه

  .آليستي انسان در وي نهاده شده، مطرح ساخت اساسي اخالق ايده
هيچ حقي بدون وظيفه، و هـيچ  : فهميم ما اكنون ماخذ اين فرمول ماركس را مي      

مــاركس، تحــت فشــار بــراي مشــتعل كــردن  . اي بــدون حــق وجــود نــدارد وظيفــه
ها استفاده كـرد تـا    فرانسويان و ايتالياييهاي اعالميه حقوق، از مشاجره بين  خواست

. در فرمول خود تمايز بين اين خواست و خواست قبلي بورژوازي را برجسـته سـازد  
دارد كه وي حقي براي  باشد، اما از ابتدا اعالم مي پرولتاريا نيز خواستار حقوقش مي

  .پذيرد فرد بدون وظيفه متقابل وي نسبت به جامعه نمي
گرفـت، مـاركس    ند سال بعد اساسنامه مورد بررسـي مجـدد قـرار مـي    زماني كه چ      

حكـم  . كردند حـذف گردنـد   توصيه كرد كه تنها لغاتي كه به اعالميه حقوق اشاره مي
در مورد حقوق و وظايف حفظ شد، و بعدها در برنامه ارفورت در شكل حقوق برابـر  

  .پردازيم مه ميما اكنون به مطالعه خود اساسنا .و وظايف برابر گنجانده شد
  

اين انجمن بدين منظور تشكيل شده است كه محملي مركزي براي ارتباط  -۱
هـاي كـارگران كـه در كشـورهاي مختلـف وجـود        بين انجمن يكار همو 

                                                 
انقالبي بورژوا دمكرات ايتاليايي و )Giuseppe mazzini)(۱۸۷۲-۱۸۰۵( گيوسپ مازيني – ۱

 .وي يكي از رهبران مبارزات ايتاليا براي آزادي ملي بود. كمابيش نوعي سوسياليست بود
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و  رفـت  پـيش كننـد، يعنـي حمايـت،     دارند، و هدف مشتركي را دنبال مـي 
 .رهايي كامل طبقه كارگر، ايجاد نمايد

 .خواهد بود" المللي كارگران بين  انجمن"نام اين انجمن  -۲
هاي انجمـن   شعبه گان نمايندههر ساله يك كنگره عمومي كارگران كه از  -۳

كنگـره بايـد آمـال مشـترك طبقـه      . شود منعقد خواهـد گرديـد   تشكيل مي
آميـز كـار    برد موفقيـت  كارگر را اعالم دارد، و به اقدامات الزم براي پيش

 .ي عمومي انجمن را تعيين نمايدالمللي مبادرت ورزد، و شورا بين  انجمن
. نمايــد هــر كنگــره وقــت و محــل برگــزاري كنگــره بعــدي را تعيــين مــي  -۴

بدون هـيچ دعـوت مخصوصـي در زمـان و محـل تعيـين شـده         گان نماينده
تواند در صورت لـزوم محـل را تغييـر     شوراي عمومي مي. كنند اجتماع مي

كنگره ساليانه . ارددهد، لكن قدرتي براي به تعويق انداختن زمان جلسه ند
. نمايـد  را انتخاب مي هاي شوراي عمومي را تعيين كرده اعضاي آن كرسي

شـود قـدرت خواهـد داشـت      شوراي عمومي كه بدين ترتيب انتخـاب مـي  
 .تعداد اعضاي خود را افزايش دهد

هـاي   اي از فعاليـت  اش گـزارش علنـي   كنگره عمـومي در جلسـات سـاالنه   
توانـد   شوراي عمـومي مـي  . ت خواهد نمودساالنه شوراي عمومي را درياف

ــل از دوره   ــومي را قب ــره عم ــرايط اضــطراري كنگ ــاالنه   در ش ــنظم س ي م
  .فراخواند

المللـي   بـين   شوراي عمومي از كارگران كشورهاي مختلف كه در انجمـن  -۵
شورا از ميان اعضاي خودش مامورين . شود اند تشكيل مي شده گي نماينده

دار، دبيركـل، دبيـران مربـوط بـه امـور       زانـه الزم براي انجـام امـور نظيـر خ   
 .نمايد كشورهاي مختلف، و غيره، را انتخاب مي
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هاي ملي و محلي مختلف  المللي بين گروه شوراي عمومي يك موسسه بين -۶
انجمن تشكيل خواهد داد، به طوري كه كارگران هر كشور به طـور دائـم   

نـد؛ و ايـن كـه    شان در تمام كشورهاي ديگر مطلع گرد هاي طبقه از جنبش
تحقيقي در مـورد وضـعيت اجتمـاعي كشـورهاي مختلـف اروپـا بـه طـور         

زمان و تحت رهنمود واحد انجام شود؛ كه مسئله منـافع عمـومي مـورد     هم
گـاه كـه    بحث در يك كشـور در بـين همـه مطـرح گـردد؛ و ايـن كـه آن       

عمل  -المللي هاي بين در مورد نزاع" مثال -اقدامات عملي فوري الزم باشد
گـاه كـه مناسـب بـه نظـر       آن. گون باشـد  زمان و هم هاي وابسته، هم انجمن

هـاي   رسد، شوراي عمومي ابتكار عمل ارائه پيشنهاد براي طرح در انجمـن 
بـراي تسـهيل ارتباطـات،    . ملي يا محلي مختلف را به دست خواهد گرفت

 .ورزد شوراي عمومي به تهيه گزارش در فواصل معين مبادرت مي

توانـد جـز از    موفقيت جنبش كـارگران در هـر كشـوري نمـي     رو كه از آن -۷
طريق قدرت اتحاد و اتفاق تامين گردد؛ در حالي كه، از سوي ديگر، مفيد 

 گـي  بسـته المللي بايد به مقدار زيادي به ايـن امـر    بودن شوراي عمومي بين
هاي كارگري و يـا بـا    داشته باشد كه آيا بايد با معدودي مراكز ملي انجمن

ارتبـاط بـا هـم سـر و كـار       هاي محلـي كوچـك و بـي    كثيري انجمنتعداد 
المللي بايد نهايت كوشش خويش را بـراي   داشته باشد؛ اعضاي انجمن بين

شـان در   هاي غير مرتبط كارگران كشـورهاي مربوطـه   متحد ساختن انجمن
شوند، به كار  مي گي نمايندههاي مركزي  تشكيالتي ملي، كه توسط ارگان

 .برند
        
يكـي از  . بعدها اصول اساسي اين اساسنامه مورد تصويب كنگـره قـرار گرفـت         

تغييرات اساسي كه به ابتكار ماركس صورت گرفت عبارت بـود از حـذف سـمت    
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تجربـه  . طوري كه بعدها ناميده شد شـوراي عمـومي   رئيس شوراي مركزي، و يا آن
ه شـده بـود، كليـه    اتحاديه عمومي كارگران آلمـان كـه توسـط السـال سـازمان داد     

شوراي عمومي . بود نشان داد راه همفايده  بي" دردسرهايي را كه با اين سمت كامال
اي  به مسائل جاري توسط جلسـه . كرد اكنون براي اداره جلساتش رئيس انتخاب مي

  .شد مي گي رسيدهبا يك دبيركل،  يكار همهاي ملي مختلف، در  از دبيران سازمان
المللي كارگري مورد استفاده قرار  لملل بارها در تاريخ جنبش بينا اساسنامه بين      

محدوده نوشته حاضر اجازه مطالعه جزئيات گوناگوني را كه در طـول  . گرفته است
اش تغييـر   الملل در خطوط اصـلي  اساسنامه بين. دهد هشت سال در آن داده شد نمي

ي بـه شـوراي عمـومي    تـر  يشبـ الملل اول، قدرت  در اواخر كار بين. نيافته باقي ماند
  .تفويض شده بود

مسـئله اصــلي مــورد توجـه شــوراي موقــت عبـارت بــود از فراخوانــدن كنگــره          
ماركس بر اين نظر بود كه در ابتدا . اين امر موجب مباحثات شديدي شد. الملل بين

بايد كليه كارهاي مقدماتي تكميل شود، به طوري كه كشورهاي مختلف ابتدا ايـن  
الملـل قـرار دارد    ا داشته باشند كه خود را كمي با مسائلي كه در برابر بـين فرصت ر

ها، برعكس، با قـرار دادن منـافع    انگليسي. آشنا سازند و توجهي به سازماندهي كنند
جنبش تريديونيونيستي خود فـوق همـه چيـز، خواسـتار فراخوانـدن فـوري كنگـره        

  .ن متحد بودندمهاجرين فرانسوي در شوراي عمومي با آنا. بودند
يك كنفرانس، و نه يك  ۱۸۶۵در سال . كل مسئله با يك مصالحه خاتمه يافت      

اين كنفرانس در لندن برگزار شد و به طور عمـده بـه مسـئله    . كنگره، برگزارگرديد
در اين كنفرانس . ي بعدي پرداخت بررسي گزارشات و ترتيب دستور جلسه كنگره

اوضاع چنـدان مسـاعد بـه    . شدند مي گي نمايندهسه سويس، انگلستان، بلژيك و فران
  .فراخوانده شود ۱۸۶۶اي براي ماه مه  تصميم گرفته شد كه كنگره. رسيد نظر نمي
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. رغم وجود اتحاديه عمومي كارگري، اوضاع باز هـم بـدتر بـود    در آلمان، علي      
 نـارد بكـر  برطبق اساسنامه اتحاديه، بر. كشته شد ۱۸۶۴اوت  ۳۰السال در دوئلي در 

)Bernhard becker(   ــه رياســت رســيد ــود ب ــايي و نفــوذ كمــي برخــوردار ب . كــه از توان
ــي ــي.ج ــوايتزر.ب ــه   ) j.b.schweitzer()۱۸۷۵-۱۸۳۳( ش ــزي اتحادي ــان مرك ــردبير ارگ س

هـاي   لكـن بـه زودي مخالفـت   . ي برخوردار بـود تر بيشاز نفوذ " سوسيال دمكرات"
ويلهلم ليبكنشت، كه مدت كوتاهي بود شديد بر سر مسائل سياست داخلي بين او و 

مـاركس و انگلـس كـه    . به عضويت هيئت تحريريـه درآمـده بـود، بـه وجـود آمـد      
موافقت كرده بودند براي اين روزنامه مطلب بنويسند، به زودي مجبور شدند هرنوع 

مهرينگ سعي كرد از شـوايتزر حمايـت نمايـد؛    . انكار نمايند" ارتباطي را با آن علنا
لكن مهرينـگ  . گفتند ت كه در اين مورد ماركس و انگلس نادرست ميگف وي مي

  .گويند ها عليه وي سخن مي همه فاكت. در اشتباه بود
هاي السال وجود داشـت، و ايـن    ايم كه نقائصي جدي در تاكتيك ديده" ما قبال      

سـته  هاي غيرقابل قبـولي را در رابطـه بـا دار و د    كه وي به خود اجازه داده بود حيله
وي به انتشار سلسله مقاالتي . شوايتزر حتا از اين هم فراتر رفت. حاكمه به كار گيرد

كنــد، بــه واســطه فروتنــي  طــور كــه مهرينــگ خــود اقــرار مــي دسـت زد كــه همــان 
. بــه وجــود آوردنــد ناخوشــاينديشــان در برابــر بيســمارك تــاثير بســيار  چاپلوســانه

گرفتن شرايط قانوني موجـود، بـه كـار     مهرينگ برمبناي اين نظر كه گويا با در نظر
شد كه  ادعا مي. ها الزمند، كوشيد تا اين عمل را توجيه نمايد گرفتن اين گونه شيوه

تواند خود را با شرايط تطبيـق دهـد، و بـدين     ويلهلم ليبكنشت، انقالبي قديمي، نمي
تزر شـواي . اش را عليه شوايتزر تحريك كرده بود دليل دوستان و آموزگاران قديمي

ويلهلم ليبكنشت از حمايت مـاركس و  . جدا شدند ديگر يكو ويلهلم ليبكنشت از 
هـاي   توانستند با شيوه شان، نظير هس، كه آنان نيز نمي انگلس، و حتا مخالفين ديرينه
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حـزب  "انقالبيون قديمي حـزب شـوايتزر را   . شوايتزر موافقت نمايند، برخوردار بود
  .لقب داده بودند" بيسمارك

اي داشتند و  به هنگام تشكيل كنفرانس لندن دوستان ماركس در آلمان نه نشريه      
الملـل خـودداري    داران السال از سـرو كـار داشـتن بـا بـين      طرف. نه سازماني واقعي

ها تنها از طريق مهاجرين قـديمي آلمـان كـه در     در نتيجه اين تفرقه، آلماني. كردند
  .شدند مي گي نمايندهالملل  در بينآن زمان ساكن انگلستان و سويس بودند، 

طـور   اين. الملل بسيار وخيم بود در كنفرانس لندن روشن شد كه وضع مالي بين      
جمع . آوري شده بود دالر جمع ۱۵۰رسيد كه در طول يك سال تمام تنها  به نظر مي

ليره استرلينگ بود با چنـين درآمـدي انجـام فعاليـت در      ۳۳درآمد و مخارج حدود 
ترين مخارج به سـختي   اين درآمد حتا براي پرداخت الزم. ي وسيع دشوار بودسطح

  .كرد كفايت مي
هاي ديگـري بـين فرانسـويان     هاي پيرامون دستور كار، عدم توافق در طي بحث      

كردنـد بـه ظهـور     مـي  گـي  نماينـده مقيم لندن و فرانسوياني كه تشكيالت پاريس را 
يالت پاريس مخالف پرداختن بـه مسـئله اسـتقالل    ي تشك فرانسويان نماينده. پيوست

مهاجرين فرانسوي بـه نوبـه   .دانستند سياسي مي" لهستان بودند زيرا آن را امري صرفا
ها، خواستار اين بودند كه مسئله مـذهب در دسـتور    خود، با پشتيباني برخي انگليسي

. بي بودنـد روز قرار گيرد؛ آنان مصرانه خواستار جنگي قاطعانه عليه تعصـبات مـذه  
وي مبناي مخالفـت خـويش را بـر    . ماركس مخالفت خويش را با اين امر اعالم داشت

اين اعتقاد سليم قرار داد كه با درنظر گرفتن اين كه پيونـدهايي كـه جنـبش كـارگري     
داشت هنوز ضعيف بودند، تزريـق مسـئله مـذهب     كشورهاي مختلف را به هم نگاه مي

  .اما وي در اقليت باقي ماند. نمود يهاي غيرالزمي را ايجاد م اصطكاك
در ايـن  . يك سال ديگر سپري شد قبل از اين كه كنگـره اول فراخوانـده شـود         

اين سال در انگلستان سال برخورد شديد . فاصله تعدادي وقايع مهم به وقوع پيوستند
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هاي كـارگري انگلسـتان، كـه بـه وسـيله كـارگراني كـه عضـو          اتحاديه. سياسي بود
ي سرسـختي را بـراي حـق راي     شـدند، مبـارزه   عمـومي بودنـد رهبـري مـي     شوراي
الملـل   كنيم كه ايـن مبـارزه تحـت هـدايت بـين      تكرار مي. بردند تر به پيش مي وسيع

ماركس نهايت سعي خـود را كـرد تـا كـارگران انگليسـي را از      . گرفت صورت مي
مسـتقل، بـدون    خواست آنان به طـور  وي مي. شان مانع شود تكرار اشتباهات قديمي

امـا در  . هـا بـه جنـگ ادامـه دهنـد      درگير شدن در اتحادي گرفتار كننده با راديكال
گرايشي كه در دوران چارتيسم  -گرايش قديمي دوباره ظاهر شد ۱۸۶۶اوايل سال 
آورش  اي را بر جنبش كارگري انگليس سبب شد و هنوز هم تاثير زيان چنان صدمه
هدف بود، رهبران پرولتاريـا، بخشـي    گاني همهراي  رو كه حق از آن. را بر آن دارد

تـرين بخـش بورژوادمكراسـي كـه حـق راي       به خاطر مالحظات مالي، بـا راديكـال  
كميتــه مشــتركي از  . عمــومي را در برنامــه خــويش داشــت وارد توافــق شــدند     

ــاگون ــيش  گون ــراي پ ــرين عناصــر ب ــرد تشــكيل شــد  ت ــن نب ــرد اي ــه . ب ــن كميت در اي
جـا نيـز    حترمي نظيـر پرفسـور بيزلـي شـركت داشـتند؛ در ايـن      هاي بسيار م دمكرات
وكالي دادگسـتري، قضـات،    -به اصطالح مشاغل آزاد شركت داشتند گان نماينده
تجاري كه، از همـان ابتـدا بـه    " بورژوازي كوچك، متوسط و خصوصا گان نماينده

هـا و   ميتينـگ . مبـارزه بـه سـبك انگليسـي صـورت گرفـت      . سازش متمايـل بودنـد  
تـر از   لندن شاهد تظاهراتي بـود عظـيم   ۱۸۶۶در ژوئيه . رات سازمان داده شدندتظاه
حكومت باالخره قانع شد كه دادن امتياز . چه كه حتا در زمان چارتيسم ديده بود آن

  .امري غيرقابل اجتناب بود
، جنــبش ۱۸۳۰بايــد بــه خــاطر بيــاوريم كــه پــس از انقــالب ژوئيــه  اكنــون مــي      

اوج تمام ايـن  . هاي پارلماني در انگلستان به وجود آمده بود فرمي براي رمند قدرت
ترين وجهي فريب خوردنـد و حـق    كارگران به نابخشودني. جريان يك سازش بود
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گـاه   آن. و اكنون دوباره چنين شـد . راي تنها توسط بورژوازي صنعتي به دست آمد
كارگران شـهري  ناپذير يافت، و زماني كه  كه حكومت عقب نشيني خود را اجتناب

وسعت دادن حـق راي تـا    -اي تهديد كننده داشتند، سازشي را پيشنهاد نمود روحيه
  .جايي كه پرولتارياي شهري را در بر گيرد

بايد مشخص نماييم كه حق راي عمومي به معني حق راي عمومي براي مـردان        
يـن سـازش،   ا. در مورد تفويض اين حق به زنان هنوز حتا فكـر هـم نشـده بـود    . بود

حـق  . هـاي انتخابـاتي پذيرفتـه شـد     ي رفرم بالفاصله توسط اعضاي بورژوازي كميته
كـه   -هـر چنـد يـك اتـاق     -راي به كارگراني داده شد كه مسكن مشخصي داشتند

همـه  " بـدين ترتيـب تقريبـا   . كردنـد  برايش يك حداقل معيني كرايـه پرداخـت مـي   
كـه در آن زمـان تعـداد قابـل     هـا،   تـرين آن  كارگران شهري، بـه اسـتثناي تهيدسـت   

. دادنــد، داراي حــق راي شــدند اي را در شــهرهاي انگلســتان تشــكيل مــي مالحظــه
ي زيركانـه توسـط    ايـن حيلـه  . پرولتارياي روستايي هنـوز از حـق راي محـروم بـود    

كاران انگلستان اختراع شـده، و توسـط بورژواهـاي     رهبر محافظه )Disraeli( ديزرائيلي
كردند تا امتيازات را، با در نظر داشتن مبـارزه   ن را تشويق ميرفرميست، كه كارگرا

امـا كـارگران روسـتايي    . براي گسترش حق راي، بپذيرند، به كار گرفته شد تر بيش
مجبور بودند بيست سال ديگر صبر كنند، در حـالي كـه بـه كـارگراني كـه مسـكن       

روسـيه حـق راي    ۱۹۰۵ي انقالب  دائمي نداشتند تنها پس از تاثيرات ليبراليزه كننده
  .داده شد

تري نبودند در آلمان به  وقايعي كه داراي اهميت كم ۱۸۶۵-۱۸۶۶هاي  در سال      
ي مورد بحـث   مسئله. برخورد شديدي بين پروس و اتريش درگرفت. وقوع پيوستند

هدف بيسمارك كنار گذاشتن نهايي اتـريش از  . مسئله هژموني در درون آلمان بود
ان، و ترفيع پـروس بـه مـوقعيتي مسـلط در ميـان ايـاالت باقيمانـده        كنفدراسيون آلم
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در طـي  . اين مشاجره به برخورد مسلحانه بين اتريش و پروس منجر شـد . آلمان بود
دو يا سه هفته، پروس، كه ترديدي در مورد متحد شدن بـا ايتاليـا عليـه يـك ايالـت      

آلمـان را كـه بـه    ديگر آلمان نداشت، اتريش را متالشي كـرد، و ايـاالت كوچـك    
اميرنشين هانور، شهر آزاد فرانكفورت، ايالت هـس، و   -اتريش كمك كرده بودند

اتريش به طور قطع از كنفدراسيون آلمان بيـرون انداختـه   . را متصرف گرديد -غيره
. كنفدراسيون آلمان شـمالي كـه تحـت رهبـري پـروس بـود تشـكيل شـد        . شده بود

  .راي عمومي را اعالم داشتبيسمارك براي جلب عالقه كارگران حق 
چند قانون در مـورد اتحـاد   . در فرانسه ناپلئون مجبور به دادن امتيازاتي شده بود      

هـاي اقتصـادي،    پيگـرد سـازمان  . كارگران از ليست قوانين جنايي حذف گرديدنـد 
در ميـان كـارگران،   . هاي كمك متقابل، تخفيف يافت ها و انجمن تعاوني" خصوصا
از سـوي ديگـر   . يافـت  كـرد، قـدرت مـي    و كه بر ابزار قانوني تاكيد مير جناح ميانه
داران  اينـان بـا چنـگ و دنـدان بـا طـرف      . كردنـد  هاي بالنكيستي رشـد مـي   سازمان
جنگيدند، و آنان را بـه تـرك عمـل انقالبـي و الس زدن بـا حكومـت        الملل مي بين

  .كردند بناپارت متهم مي
شان بودند و تنها مهـاجرين كشـورهاي    محلي س كارگران درگير اموريدر سوي      

بخش آلمـان، تحـت رهبـري بكـر كـه فوربـوت       . بودند مند عالقهالملل  ديگر به بين
)vorbote( كرد، نقش مركز را براي آن بخش از كـارگران در آلمـان كـه     را منتشر مي

  .الملل بودند، ايفا نمود ها هوادار بين برعكس الساليست
به فاصله كمي پس از اين كه پروس اتريش را شكست  ۱۸۶۶بر كنگره در سپتام      

شـان يـك پيـروزي     زمـان بـراي   چـه را كـه در آن   داده بود، و كارگران انگليس آن
. آورده بودنـد، در ژنـو تشـكيل شـد     نمود بـه دسـت   بزرگ سياسي بر بورژوازي مي

هـا نيـز    تها، بالنكيس عالوه بر پرودونيست. كنگره با يك رسوايي آغاز به كار كرد
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" ها اكثرا اين. ها نيز اصرار داشتند در كار كنگره شركت كنند از فرانسه آمدند و آن
اي  هـا بـا وجـودي كـه اعتبارنامـه      آن. ي بودند با تمايالت بسيار انقالبـي يانجو دانش

آميـزي بيـرون    ها به طور توهين باالخره آن. كردند نداشتند بسيار سرسختانه رفتار مي
هـا در   حتا اين شايعه وجود داشت كه كوشش براي غرق نمـودن آن . انداخته شدند

هـا بـدون    ولـي طـرد آن  . درياچه ژنو صورت گرفت، لكـن ايـن يـك افسـانه اسـت     
استفاده از نيروي مشت و لگد انجـام نشـد، و ايـن زمـاني كـه فرانسـويان در جنـگ        

  .باشند امري عادي است فراكسيوني درگير مي
هــا و هيئــت  وع شــد، جنــگ اصــلي بــين پرودونيســتگــاه كــه كــار شــر امــا آن      

شـد   شوراي عمومي كه از اكاريوس و چند كارگر انگليسي تشكيل مـي  گي نماينده
هـاي جلـد    كاري خود ماركس نتوانست بيايد، وي مشغول آخرين دست. در گرفت

به عالوه براي انسان بيماري كـه تحـت مراقبـت شـديد جاسوسـان      . اول سرمايه بود
اما ماركس گزارش بسيار . بود لماني نيز بود، چنين مسافرتي مشكل ميفرانسوي و آ

بايست مـورد بحـث كنگـره قـرار گيـرد بـراي        مشروحي درمورد تمام نكاتي كه مي
  .نوشت گي نمايندههيئت 

فرانسه گزارش بسيار مفصلي ارائه كـرد كـه تشـريحي بـود از      گي نمايندههيئت       
الم داشتند كه با كـار زنـان بـه شـدت مخالفنـد، و      ها اع آن. عقايد اقتصادي پرودون

ادعا داشتند كه خود طبيعت جاي زن را نزديك به مركز گرم خانواده تعيـين كـرده   
ها ضمن اعالم مخالفت  آن. است، و اين كه جاي زن در خانه است و نه دركارخانه

زمان سـا " هاي كارگري، عقايد تعاوني و خصوصا شان با اعتصاب و با اتحاديه قطعي
ين شـرايط،  نخسـت . را مطـرح نمودنـد   )Mutualism( مبادله بر مبناي اصول مقابله به مثـل 

هـاي مختلـف، و تاسـيس اعتبـار آزاد، صـورت       هايي بودند كه توسط تعاوني توافق
الملـل بـه    ها حتا اصرار نمودند كه كنگره سازماني را براي اعتبار بـين  آن. گرفت مي
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اي  ه توانستند انجام دهند اين بود كه بتوانند مصـوبه تصويب رساند، اما تنها كاري ك
كـرد كـه مسـئله     الملل توصيه مـي  هاي بين ي بخش را به تصويب برسانند كه به كليه

هاي  وام كـارگران  را مـورد مطالعـه قـرار      اعتبار و استحكام بخشيدن به همه انجمن
قـوانين اعتـراض   ها حتا به دخالت در تعيين طول روزانه كار توسط وضـع   آن. دهند
  .نمودند

ها نكته به نكته  اين. انگليسي و آلماني مواجه شدند گان نمايندهها با مخالفت  آن      
  .نكات مربوطه در گزارش ماركس را به صورت پيشنهاد مطرح نمودند

الملل عبارت بود از متحد كردن  نمود كه نقش اصلي بين اين گزارش تاكيد مي      
. كند هاي مختلف طبقه كارگر كه براي منافعش نبرد مي ششو هماهنگ نمودن كو

الزم بود چنين پيوندهايي ايجاد گردد به طوري كه كـارگران كشـورهاي مختلـف    
به صورت اعضـاي   چنين هم كه بلخود را تنها رفيق در ميدان جنگ احساس نكنند 

للـي  الم الزم بود در موارد اعتصاب كمك بين. بخش عمل نمايند يك ارتش آزادي
شكنان از كشوري بـه كشـوري ديگـر     سازمان داده شود و از حركت آزاد اعتصاب

  .ممانعت به عمل آيد
بايست به ابتكـار   ماركس بر تحقيق علمي در مورد وضعيت طبقه كارگر كه مي      

تمـام  . ترين مسائل تاكيد نمود خود طبقه كارگر تاسيس گردد به عنوان يكي از مهم
ها  بايست به شوراي عمومي فرستاده شوند تا بر روي آن ميآوري شده  مطالب جمع
ماركس حتا به طور خالصه نكات اصلي اين بررسي درمورد طبقه كارگر . كار شود

  .را متذكر شد
فرانسـويان بـه   . هاي كارگري شديدترين مباحثـات را برانگيخـت   مسئله اتحاديه      

ر برابـر كارفرمايـان اعتـراض    اي د اعتصاب و به هرگونه مقاومت سازمان داده شـده 
رهـايي خـود    جـوي  جسـت هـا در   بايست تنها از طريق تعـاوني  كارگران مي. كردند



۱۸۸ 

لنـدن، بـه عنـوان يـك ضـد پيشـنهاد، بـر آن بخـش از گـزارش           گان نماينده. باشند
ايـن مسـئله بـه    . نمودنـد  پرداخت اصرار مي هاي كارگري مي ماركس كه به اتحاديه

الملـل اول   وءتفاهمي كه در موارد ديگـر مقـررات بـين   تصويب كنگره رسيد؛ اما س
براي مدتي طوالني كسي متن اصـلي  . پيش آمده بود در اين مورد نيز به وجود آمد

منتشر شـد   فربوت بكرها از طريق يك ترجمه نامقبول كه در  آلماني. دانست را نمي
ه آلماني، از آن اي حتا بدتر از ترجم از آن اطالع داشتند؛ فرانسويان از طريق ترجمه

  .مطلع بودند
كمونيسـت در مـورد    چه كه توسط ماركس در فقر فلسفه و در مانيفست همه آن      

هاي كارگري به عنوان هسته اساسي سـازمان طبقـاتي پرولتاريـا گفتـه شـده       اتحاديه
بـه   چنـين  هم. تر در قطعنامه تكرار گشته بود بود، توسط وي به شكلي باز هم قاطعانه

هـاي   هاي مشخصه زماني كه بـه سـازمان   هاي كارگري و نقصان وز اتحاديهمسائل ر
تـر بررسـي    ايـن نكتـه را از كمـي نزديـك    . شدند، اشاره شده بود صنفي محدود مي

  .كنيم
گونه تكامل يافتنـد؟ آنـان نتيجـه     ها چه هاي كارگري چه بود؟ آن منشاء اتحاديه      

در اين مبارزه كـارگران خـود را در   . دباشن ي ميمزد دستمبارزه بين سرمايه و كار 
سـرمايه نيرويـي اجتمـاعي اسـت كـه در دسـت       . يابنـد  شرايطي بسـيار نامسـاعد مـي   

كارگر تنها نيـروي كـارش را در اختيـار    . داران متراكم و متمركز شده است سرمايه
دار و كارگر تنها يك لفاظي و  لذا هرگونه صحبتي از قرارداد آزاد بين سرمايه. دارد
زدند،  زماني كه پيروان پرودون از يك قرارداد آزاد و عادالنه دم مي. رف استمزخ

قرارداد . داري فاش كردند شان را از مكانيسم پروسه توليد سرمايه ناداني" آنان صرفا
توانـد بـر مبنـايي عادالنـه بـه وجـود آيـد، حتـا بنـا بـر            بين سرمايه و كار هرگز نمـي 

و كار را در يـك   گي زندهانات مادي مورد نياز اي كه امك معيارهاي اخالقي جامعه
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دار  در پشت فرد سـرمايه . دهد طرف و نيروي مولده زنده را در طرف ديگر قرار مي
تنها چيزي كه كارگران براي مقابله با اين نيرو دارند، . اي قرار دارد نيروي اجتماعي

ي  ان، كه به وسيلهاما اين قدرت تعداد، توده، از طريق تفرقه بين كارگر. تعداد است
اي كـه   لذا اولـين مسـئله  . رود گردد، از بين مي رقابت براي مشاغل ايجاد و حفظ مي

بـدين ترتيـب   . گيـرد از ميـان برداشـتن رقابـت اسـت      در برابر طبقه كارگر قرار مـي 
هاي داوطلبانه خود كارگران براي كنار گذاشـتن،   هاي كارگري از كوشش اتحاديه

قابت، و به وجود آوردن شرايط براي قراردادي كه آنان را يا حداقل تخفيف، اين ر
هـا بـه    مسـئله فـوري آن  . قادر سازد از حد تنها يك برده فراتر روند، منشـاء گرفتنـد  

هـاي بـدون    نيازهاي معمولي، به پيداكردن طُرقي براي جلـوگيري از غصـب كـردن   
الف ابـرازات  بـرخ . شد ها و ساعات كار محدود ميمزد دستوقفه سرمايه، به مسئله 

فعـاليتي واجـب نيـز     كـه  بـل درست اسـت  " ها، اين فعاليت نه تنها كامال پرودونيست
تا زماني كه نظام كنـوني توليـد وجـود داشـته باشـد ايـن فعاليـت غيرقابـل         . باشد مي

و اين امر تنها . تر گردد بايد از اين فراتر رود و عمومي اين فعاليت مي. اجتناب است
  .المللي كارگران ممكن است يت و اتحاد بيناز طريق تعليم و ترب

 _تري نيسـت   هاي كارگري نقش ديگري را كه داراي اهميت كم لكن اتحاديه      
همان حد كم فهميدند كـه آموزگارشـان در    ۱۸۶۶و پيروان پرودون آن را در سال 

هاي كارگري به طـور ناخودآگـاه بـه     اتحاديه. كنند ايفا مي -فهميده بود ۱۸۴۷سال 
هـاي كـارگري بـه     كـه سـازمان   -كننـد  و هنوز هم مـي  –نوان نقاطي عمل كردند ع

ها  هاي خودمختار و كمون ها يادآور نقش همبايي نقش آن. شوند دورشان متبلور مي
اگـر آنـان در جنـگ چريكـي بـين سـرمايه و كـار        . باشـد  در تكامل بورژوازي مـي 

ده در الغاي خود نظام كـار  باشند، به عنوان عوامل سازمان داده ش الوجود مي واجب
  .باشند ي را دارا ميتر بيشي اهميت حتا مزد دست
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ي  هاي كارگري هنوز به طور واضح اهميـت كامـل ايـن جنبـه     متاسفانه اتحاديه      
هـاي كـارگري كـه خيلـي      اتحاديه. اند نقش خويش را در تكامل اجتماعي در نيافته

باشند، هنـوز نيـروي    سرمايه مي محلي و فوري خود با" زيادي جذب مبارزات صرفا
. انـد  ي بـه طـور كامـل تشـخيص نـداده     مزد دستداري  شان را عليه نظام برده فعاليت

هـاي عمـومي و سياسـي دور نگـاه      هـا خـود را از جنـبش    بدين دليـل اسـت كـه آن   
  .دارند داشتند، و هنوز هم مي مي

هاي كـارگري   يهدادند اتحاد ماركس به عالئم مشخصي اشاره كرد كه نشان مي      
ايـن عالئـم را   . نمودنـد  آغاز به بيدار شدن و درك رسالت تاريخي خود مي" ظاهرا

هاي كارگري انگليس در مبارزه براي به دست آوردن حـق   وي در شركت اتحاديه
شـان در شـفيلد بـه تصـويب      در مصـوباتي كـه در كنگـره    چنـين  همراي عمومي، و 

الملل به پيوندند،  هاي كارگري به بين حاديهي ات نمودند همه رساندند، كه توصيه مي
  .مشاهده نمود

ي خود را متوجـه پيـروان پـرودون     خانه در خاتمه، ماركس كه تا آن زمان توپ      
هـا را   هاي خالص و ساده را مورد خطـاب قـرار داد و آن   نموده بود، تريديونيونيست

ساعت كار مورد انتقاد و  مزد دستشان به محدود نمودن خود به مسائل  براي تمايل
هـا بايـد    شـان، اتحاديـه   ماركس تاكيد نمود كـه عـالوه بـر مسـائل ابتـدايي     . قرار داد

بياموزند كه به عنوان مراكز آگاه سازماندهي طبقـه كـارگر بـراي رهـايي كـاملش،      
بايست به هر جنبش اجتماعي يا سياسي كه خواستار اين هدف  آنان مي. عمل نمايند

 گـان  نمايندهگان و  هبايست خود را به عنوان رزمند ها مي آن. دباشد كمك رسانن مي
ي  ي طبقه كارگر در نظـر گيرنـد و بـر ايـن مبنـا عمـل نماينـد؛ آنـان بايـد همـه           همه

گـي   هبايـد بـه طـور خسـت     آنـان مـي  . كارگران را به درون صفوف خود جلب نمايند
هـا  مزد دسـت رين تـ  هـا كـم   هاي صنايعي كـه در آن  ناپذيري به منافع كارگران رشته
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كارگران مزارع كه به علت خاص بودن شرايطي كه تحـت  " شود، مثال پرداخت مي
هـاي   اتحاديـه . باشـند  منـد  عالقـه قدرتي هسـتند،   پردازند محكوم به بي آن به كار مي
بايد تمام جهان را قانع سازند كه نه تنهـا آنـان تنـگ نظـر و خودخـواه       كارگري مي

  .ها انسان ستمديده است نان آزاد ساختن ميليون، برعكس هدف آكه بلنيستند، 
ي ژنـو   هـاي كـارگري كـه در كنگـره     هاي پيرامون اتحاديـه  هم رفته بحث روي      

لندن از موضع خـود بـا توانـايي بسـيار      گان نماينده. صورت گرفت بسيار مهم بودند
شـروح  ها قطعنامه تنهـا اسـتنتاجي بـود از گـزارش جـامع و م      از نظر آن. دفاع كردند

حتا زماني كـه سـواالتي كـه    . ها شناخته شده بود ماركس، كه متاسفانه تنها براي آن
بايست به كنگره ارائه شوند توسط شوراي عمومي به بحث گذارده شده بودنـد،   مي

ي گـزارش مشـروحي در    لذا ماركس به ارائه. اختالف نظرهاي جدي به وجود آمد
ــه    ــت اتحادي ــه در آن اهمي ــورا ك ــر ش ــاي براب ــه  ه ــارگري را در پروس ــد  ك ي تولي

وي از ايـن فرصـت اسـتفاده كـرد تـا بـه       . داري تشريح كـرده بـود پرداخـت    سرمايه
گـانش   هاش را بـه شـنوند   صورتي بسيار عاميانه تئوري جديد ارزش و ارزش اضافي

. ها توضيح دهـد  ، سود و قيمت را براي آنمزد دستعرضه دارد، و مناسبات دروني 
شــان كــه  هــاي شــوراي عمــومي، بــا جــديت عميــق تصــورت جلســات ايــن نشســ

ي موسسات علمي بورژوايي باشد، انسان را تحت تاثير قـرار   توانست مورد غبطه مي
  .گرفت ي و علم در خدمت طبقه كارگر قرار ميمند دانشتمامي اين . دهد مي

زانـه  تر از اين، از پيشنهاد ماركس مبني بـر رو  لندن با مهارتي نه كم گان نماينده      
فرانسه، به اتفاق ماركس بر  گان نمايندهها، در تضاد با  آن. ساعته دفاع كردند ۸كار 

اين نظر بودند كه يك پيش شرط هـر كوشـش ديگـر بـراي بهبـود و آزادي طبقـه       
ثمر خواهد بود، عبـارت بـود از    كارگر، و پيش شرطي كه بدون آن هر كوششي بي

زم بـود كـه سـالمت و نيـروي جسـماني      ال. محدود ساختن قانوني طول روزانه كـار 
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امكـان تكامـل    چنـين  هـم حفـظ گـردد، و    –اكثريت وسيع هرملـت   –طبقه كارگر 
بـه توصـيه   . شان تضمين گـردد  فكري، و تبادل نظر اجتماعي، و فعاليت سياسي براي

شوراي عمومي، كنگره روزانه كار هشت ساعت را به عنوان حداكثر قانوني اعـالم  
هـاي   ردن روزانـه كـار بـه هشـت سـاعت يكـي از خواسـته       ايـن محـدود كـ   . داشت

كنگره ژنو اين خواسته را در پالتفرم طبقـه كـارگر   . كارگران در اياالت متحده بود
هـاي صـنعت و    كار شب تنهـا در مـوارد اسـتثنايي در شـاخه    . سراسر جهان جاي داد
ل، آ امـر ايـده  . توسط قانون مشخص شده بودند، مجاز بـود " مشاغل خاص كه دقيقا

  .حذف هرگونه كار شب بود
جاي تاسف است كه ماركس در گزارشش بـر سـر مسـئله كـار زن بـه تفصـيل             

تـر در   وي كافي ديد بگويد كه تمام پاراگراف در مورد روزانه كار كوتـاه . ننوشت
مورد تمام كارگران بالغ، چه زن و چه مرد، صادق بود، با اين شرط اضـافي كـه بـه    

زه اشتغال به كار شب و يا هر كار ديگري كه به ارگانيسم زنانه بايست اجا زنان نمي
آور  رساند، و يـا آن را در معـرض مـواد سـمي و يـا بـه طـور كلـي زيـان          آسيب مي

سـي نظـر   يفرانسوي و سوي گان نمايندهرو كه اكثريت  و از آن. شد آورد، داده مي مي
ره آسان بود كـه نظريـه   خود را در مخالفت با كار زن اعالم داشته بودند، براي كنگ

ماركس را به پذيرد و پيشنهادي را كه توسط فرانسويان مطـرح شـده بـود تصـويب     
كار ممنوع ساختن كار زن بود، اما از  ترين بهبدين ترتيب نتيجه چنين بود كه . نمايد
اي كـه   شـد، الزم بـود كـه ايـن كـار در محـدوده       رو كه هنوز از آن استفاده مـي  آن

  .داشته شود ده بود نگهماركس پيشنهاد كر
پيشنهادات ماركس در مورد كار كودكان و جوانان زير سن بلوغ، بـه صـورت         

جـا   در ايـن . يك مجموعه بدون هيچ اضافه يا تعديل پرودونيستي به تصويب رسـيد 
پيشنهاد شد كه گرايش صنعت جديد به جلب كودكان و جوانان زيـر سـن بلـوغ از    
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ر عظيم توليد اجتماعي، امري مترقي، سـودمند و بـه   هر دو جنسيت به شركت در كا
داري اين كار به جريان بد و وحشـتناكي تنـزل    حق بود، گرچه تحت شرايط سرمايه

اي كـه بـه طـور منطقـي ارگـانيزه باشـد،        كـرد در جامعـه   ماركس فكر مي. يافت مي
بايـد بـه كـار توليـدي بـه پـردازد، درسـت         به بـاال مـي   گي سالههركودك از سن نه 

توانـد از تـن در    گونه كه هيچ انسان بالغي كه داراي توانايي جسمي باشد نمـي  همان
كننـد كـار جسـمي و     گي زندهخواهند  كه از كساني كه مي _دادن به قانون طبيعت 

در رابطه با اين مسئله ماركس برنامه دقيقي براي . معاف باشد _كند  فكري طلب مي
رشـد روانـي و جسـمي بـه عـالوه آمـوزش        .تلفيق كار بدني و فكري پيشنهاد نمود

اي كه به اطفال دركي از اصول علمي كه در توليـد مـدرن بـه كـار گرفتـه       تكنيكي
  .ها همه در برنامه او بود اين –شود دهد  مي

جـا از   وي در ايـن . ها اشاره كرد به مسئله تعاوني چنين همماركس در گزارشش       
هاي ناب را درهم كوبد،  هي در مورد تعاونيفرصت استفاده كرد تا نه تنها تصور وا

جـا نيـز    در ايـن . شرايط مقدم را براي يك جنبش تعاوني موفق نيز نشان دهـد  كه بل
را بـــه تعـــاوني  گـــان كننـــدهدر خطابـــه افتتاحيـــه وي تعـــاوني توليـــد  چـــون هـــم
  .ترجيح داد گان كننده مصرف

  
اي خواهد بود كه  هرفت شپيولي نظام تعاوني، كه رشدش محدود به اشكال غير"      
هاي مزدبگير بـه وجـود آيـد، هرگـز جامعـه       هاي تك تك برده تواند با كوشش مي

براي تبـديل توليـد اجتمـاعي بـه يـك نظـام       . داري را دگرگون نخواهد كرد سرمايه
الزم خواهـد بـود،    تغييرات اجتماعي عموميآهنگ كار آزاد و تعاوني،  وسيع و هم

كه هرگز تحقق نخواهند يافت مگر با انتقال نيروهاي  عهتغييرات شرايط عمومي جام
داران بـه خـود    داران و زمـين  قـدرت دولتـي، از سـرمايه   : سازمان يافته جامعه، يعنـي 

  ."گان كنندهتوليد
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جا نيز ماركس لزوم كسب قدرت توسط طبقه كـارگر بـراي    بينيم كه در اين مي      
ا آن آشنا شـديم، بـدون هـيچ تغييـري     ب" طرح اساسنامه كه قبال. كند خود تاكيد مي
اين مسئله را در كنفرانس " كه قبال –فرانسوي  گان نمايندههاي  كوشش. پذيرفته شد

به عنوان تنها كار بدني و "  كار"براي تفسير كردن لغت  –لندن مطرح ساخته بودند 
. كار فكري، با مخالفت شـديدي روبـرو شـد    گان نمايندهبدين ترتيب حذف كردن 

چه اين پيشنهاد تصويب شـود مـاركس    انگلستان اعالم نمودند كه چنان گان ندهنماي
بـود كـه    ين كسـاني مـي  نخسـت الملـل كـار كـرده بـود در ميـان       نقدر براي بـي  كه آن
  .شدند بايست خارج گذارده مي مي

همه مصوبات اين كنگره كـه  . كنگره ژنو سالح تبليغاتي عظيمي را فراهم آورد      
توسـط خـود   " تمامـا " كردنـد، و تقريبـا   تدايي پرولتاريا را تـدوين مـي  هاي اب خواسته

هاي حداقل عملي همـه احـزاب طبقـه كـارگر      ماركس نوشته شده بودند، در برنامه
بالفاصله . كنگره با پاسخ گرم همه كشورها، منجمله روسيه روبرو شد. جاي گرفتند

المللـي كـارگري    بـين بعد از كنگره ژنو، كه چنان تحرك نيرومندي به رشد جنبش 
هـاي   برخي سـازمان . الملل محبوبيت عظيمي براي خود به دست آورد داده بود، بين

الملل معطوف داشتند، با ايـن قصـد كـه از     بورژادمكرات توجه خود را به سوي بين
  .آن براي مقاصد خود استفاده كنند

المللـي جديـد،    بر سر اين كه آيا انجمـن بـين  ) ۱۸۶۷(در كنگره بعدي در لوزان      
بايـد اجـازه شـركت در     ، مـي )The league for peace and freedom( جامعـه صـلح و آزادي  

دار شـركت   ها كـه طـرف   آن. اي در گرفت كنگره بعدي را داشته باشد يا نه، مبارزه
، بـود  )۱۸۶۸( تنها در كنگره بعدي، در بروكسـل . انجمن مذكور بودند پيروز شدند

تصميم بر اين شد كه به جامعـه پيشـنهاد   . ي پيروز گرديدكه نقطه نظر شوراي عموم
الملـل   الملل به پيوندد و اعضايش به صورت يـك بخـش داخـل بـين     شود كه به بين
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قبل از اين كـه كنگـره لـوزان    . ماركس در اين دو كنگره نيز حضور نداشت .شوند
هيئـت  بـه پيشـنهاد   . ين جلد سـرمايه منتشـر شـده بـود    نخستد را پايان بخشد كار خو
اي بـه تصـويب رسـاند كـه از كـارگران       آلمان كنگره بروكسل قطعنامه گي نماينده

قطعنامـه  . خواست كه كتاب سرمايه را مطالعـه نماينـد   مي" كشورهاي مختلف مصرا
كه سرمايه ) بود( اولين اقتصادداني"متذكر شد كه افتخار به ماركس تعلق داشت كه 

  ."اش تاويل كرد و آن را به عناصر اوليه را مورد تجزيه و تحليل علمي قرار داده
آالت در وضـعيت طبقـه    مسئله مربوط به نفوذ ماشـين  چنين همكنگره بروكسل       

ها در جـو   قطعنامه. كارگر، اعتصابات، و مالكيت خصوصي زمين را به بحث گذارد
و جا بود كه نقطه نظر سوسياليسم،  با وجود اين، در اين. مصالحه به تصويب رسيدند

فرانسـه پيـروز    گـان  نماينـده شد كلكتيويسم، بر  طور كه در آن زمان ناميده مي يا آن
اكنون احتياج به گـذار بـه مالكيـت اشـتراكي ابـزار حمـل و نقـل و ارتبـاطي و         . شد
اش توسـط   اين قطعنامه در شـكل نهـايي  . زمين، به وضوح شناخته شده بود چنين هم

  .سيدبه تصويب ر) Basle( )۱۸۶۹( كنگره بازل
الملل، جنگ و جلـوگيري   از كنگره لوزان به بعد، مسئله سياسي مركزي در بين      

، بعد از پيروزي پروس بر اتريش، ايـن نظـر متـداول    ۱۸۶۶پس از جنگ . از آن بود
در . ناپذير، برخوردي مسلحانه بين فرانسه و پروس خواهد بـود  بود كه نتيجه اجتناب

موضع ناپلئون در نتيجه . به مرحله حساسي رسيد روبط بين اين دو كشور ۱۸۶۷سال 
هاي استعماري ناموفق كه به اميد باال بردن حيثيتش خود را در آن غرقه  ماجراجويي

دار مقتـدر بـه    وي بـر اثـر تحريـك چنـد سـرمايه     . ساخته بود، بسيار نامطمئن گرديد
 ايـن جريـان سـبب نـاراحتي شـديد در ايـاالت      . اي به مكزيك پرداخت لشگركشي

بـود،  ) Monroe doctrine( مراقب هرگونـه تجـاوزي بـه آيـين مـونرو     " متحده، كه شديدا
پينه  بايست در اروپا وصله اوضاع مي. بار انجاميد طرح ناپلئون به پاياني خفت. گشت
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وي كه مجبور به دادن امتيازاتي در . جا نيز شكست در تعقيب او بود اما در آن. شود
اي در اروپا كه قلمرو فرانسـه   ار بود كه الحاق منطقهسياست داخلي شده بود، اميدو

 ۱۸۶۷ترتيـب در سـال    بـدين . شك تقويت نمايد را تكميل كند، موضع وي را بدون
هـاي نـاموفق گونـاگون بـراي      بعد از كوشـش . واقعه لوكزامبورگ به وقوع پيوست

هــايي در ســاحل چــپ رود رايــن، نــاپلئون ســعي كــرد   انــدازي بــه ســرزمين دســت
بـه   ۱۸۶۶نشين تا سـال   اين دوك. ين بزرگ لوكزامبورگ را از هلند بخردنش دوك

تعلق داشت، ولي تحـت حكمرانـي پادشـاه هلنـد قـرار       )German union(اتحاديه آلمان 
. جـا شـد   جا مستقر بود مجبور به ترك آن در آن" يك لشگر پروسي كه قبال. داشت

پرستان آلماني به وجـود   ميهن خبر معامله بين ناپلئون و هلند آشوب عظيمي در ميان
" ناپلئون، با محاسبه اين كه هنوز كامال. شايعاتي در مورد جنگ به وجود آمد. آورد

كننده بـه حيثيـت وي وارد    اي تعيين ضربه. براي جنگ آماده نبود، عقب نشيني كرد
  . ي مخالفت تسليم شود وي دوباره مجبور شد در مقابل موج افزاينده. آمد
چنان حاد شد كه جنـگ   برگزاري كنگره بروكسل وضعيت در اروپا آن حوالي      
اين احساس وجـود داشـت كـه بـه مجـرد ايـن كـه فرانسـه و         . نمود الوقوع مي قريب

ي مناسبي به دسـت آورنـد، جنـگ     پروس كار تدارك خود را تكميل كنند و بهانه
بـه خـوبي    توان از وقوع جنگي كـه  گونه مي اين مسئله غامض كه چه. شد شروع مي

كـرد،   مسلم بود كه به شدت به منافع كارگران فرانسوي و آلمـاني صـدمه وارد مـي   
جنـبش  . جلوگيري به عمل آورد، قبـل از هـر مسـئله ديگـر در ذهـن پرولتاريـا بـود       

الملـل، كـه    لذا بـين . كرد ي اروپا، به سرعت رشد مي در قاره" پرولتاريايي، خصوصا
المللـي كـارگران تكامـل     ن در راس جنبش بينديگر به نيرويي پرتوا ۱۸۶۸در سال 

پـس از يـك سلسـله    . توانست در اين مسئله بـه شـدت درگيـر نشـود     يافته بود، نمي
نمودنـد كـه در صـورت     اي بر اين نظر پافشاري مـي  هاي حاد كه طي آن عده بحث
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وقوع جنگ، الزم است اعتصاب عمومي فراخوانده شـود، و ديگـران بـر ايـن نظـر      
هـا خاتمـه دهـد، كنگـره بروكسـل       تواند به همه جنگ سوسياليسم مي بودند كه تنها
  .اي به تصويب رساند كه نتيجه يك مصالحه بود قطعنامه بيهوده

ناپديـد شـده   " شبح جنگ موقتا ۱۸۶۹رو كه با نزديك شدن تابستان  لكن از آن      
 مسـئله . بود، مسائل اقتصـادي و اجتمـاعي در راس كـار كنگـره بـازل قـرار گرفـت       

مربوط به مالكيت تعاوني همه ابزار توليد كه تا كنـون بـه طـور سـطحي در كنگـره      
قرار  گان نمايندهدر برابر " ين بار، مستقيمانخستوكسل بحث شده بود، اكنون براي بر

آنان كه با مالكيت خصوصـي زمـين مخـالف بودنـد پيـروزي عظيمـي بـه        . داده شد
هاي  اما مخالفت. ان شكست خوردندام پيروان پرودون به صورتي بي. دست آوردند

زل بـود كـه بـاكونين معـروف بـراي      در كنگره با. جديدي در كنگره به وجود آمد
  .بار به عنوان نماينده يك جنبش جداگانه ظاهر شد يننخست
. در اوايل دهه چهل بـا وي در بـرلن آشـنا شـديم    " باكونين از كجا آمد؟ ما قبال      
ان جريانات فلسفي قـرار گرفتـه بـود كـه مـاركس و      دانيم كه وي تحت تاثير هم مي

او با آن عده از مهاجرين آلمـاني در پـاريس در    ۱۸۴۸در سال . انگلس قرار داشتند
در طول خـود  . ارتباط بود كه يك لژيون انقالبي حمله به آلمان سازمان داده بودند

اسـالو را  كوشـيد انقالبيـون    جا مـي  بود و در آن) Bohemia( انقالب او در بوهميا
بعدها وي در قيام انقالبيون ساكسون در درسدن شركت كرد، دسـتگير  . متحد سازد

شد و به مـرگ محكـوم گرديـد، امـا بـه نـيكالي دوم تحويـل داده شـد و در قلعـه          
چند سال بعـد در زمـان سـلطنت الكسـاندر دوم وي بـه      . اشلوسلبرگ زنداني گشت

از طريـق ژاپـن و امريكـا خـود را بـه      جا بگريزد و  سيبري تبعيد شد و توانست از آن
وي در ابتدا خود را درگير . صورت گرفت ۱۸۶۲اين فرار در سال . اروپا بازگرداند
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پيوسـت، چنـد جـزوه در    ) ۱۸۱۲-۱۸۷۰( ۱بـه الكسـاندر هـرزن    مسائل روسيه نمود،
انقالبـي   گـي  بسـته ها دوباره بر لـزوم هم  مورد مسائل اسالو و روسيه نوشت و در آن

افشاري نمود، و به كوشش ناموفقي براي پيوستن به قيام لهسـتان مبـادرت   اسالوها پ
در لندن با مـاركس مالقـات كـرد و از طريـق او دربـاره       ۱۸۶۴وي در سال . ورزيد

داد، اما به ايتاليا رفت و  يكار همالملل اطالع حاصل نمود و به وي قول  تاسيس بين
اكنـون بـاكونين همـان نظـر را      .متفاوت گرديـد " جا مجذوب در امري كامال در آن

داشته بود، يعني اين كـه مـاركس در مـورد اهميـت طبقـه       ۱۸۴۸داشت كه در سال 
 گـان  نماينـده ، جـو  دانـش ، طبقـه  فكـران  روشـن بنا بر نظر وي . كند كارگر مبالغه مي

تري  از بين طبقات متوسط، عنصر انقالبي بسيار قوي" دمكراسي بورژوايي، خصوصا
الملل مشغول مبارزه با مشكالتي بود كه در اوايل كار بـا آن   ه بيندر حالي ك. بودند

آمـد،   المللـي در مـي   مواجه بود، و به تدريج بـه صـورت بـا نفـوذترين سـازمان بـين      
وي سـپس بـه   . باكونين كوشش داشت جامعه انقالبي خود را در ايتاليا سازمان دهد

تـا بـه عضـويت    پيوسـت، و ح " جامعـه صـلح و آزادي  "سويس مهاجرت كـرد و بـه   
جامعه را ترك كـرد، امـا    ۱۸۶۸وي در سال . كميته مركزي آن سازمان انتخاب شد

 گـي  بسـته  هم"الملل، وي و دوستانش انجمن جديدي را به نام  به جاي پيوستن به بين
به نـام  " كه عموما) International social-democratic alliance( ،"المللي سوسيال دمكراسي بين

  .شد، تاسيس كردند شناخته مي" گي بسته هم"
سازمان جديد موضعي بسيار انقالبي برگزيد اين سـازمان جنگـي سرسـختانه را          

برنامـه  . بودنـد  بايست خدا ناپرست مي عليه خدا و دولت اعالم داشت؛ اعضايش مي
برنامه خواستار برابر شدن اقتصادي و . اقتصادي با هيچ وضوح خاصي مشخص نبود

                                                 
در  ۱۸۴۷روس، پس از سال دمكرات انقالبي ) Alexander herzen( الكساندر هرزن – ۱

 .بود) زنگ"(كلوكول"ي با نفوذ  او سردبير نشريه. گزيد فرانسه و انگلستان اقامت
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رغم خصلت انقالبيش، حتـا پيشـنهاد    سازمان جديد، علي. طبقات بود اجتماعي همه
يك برنامه پيگير سوسياليستي را ننمود؛ سازمان خود را به خواستار شدن الغاي حـق  

سازمان، نگران از اين كه اعضاي طبقات ديگـر از تـرس فـراري    . ارث محدود كرد
سازمان جديـد از  . يداش تاكيد ننما شوند، توجه داشت كه بر خصلت طبقاتي قطعي

شوراي عمومي تقاضا كرد كه به عنوان سازمان جداگانه، با اساسنامه و برنامه خـود  
  .الملل پذيرفته شود به درون بين

رو كـه از   مـاركس، از آن . شـويم  ترين نقطه نزديك مـي  اي ما اكنون به مخمصه      
ليه تصميماتي كـه  نسبت به ك" نفوذي عظيم در شوراي عمومي برخوردار بو د، غالبا

اگـر چـه ايـن امـر هميشـه درسـت       . شـود  توسط شورا اتخاذ شده مسئول شناخته مي
لـذا، اگـر نـه تنهـا     . نيست، لكن در اين مورد ماركس به طور عمده مسئوليت داشت

هايي را كه تمايل دارند بـه ايـن كـه از     حتا آن ماركسيست كه بلهواداران باكونين، 
ولي انقالبي بسيار صميمي، دفاع كنند را بـاور كنـيم،   بند بزرگ  باكونين، آن سرهم

مالحظـه رفتـار    بسـيار بـي  ") گـي  بسته هم"تقاضاي (ماركس با پافشاريش بر رد قاطع 
قدر دل نازك نيستيم كه احساس كنيم نپذيرفتن گروهي كه مقصـر   البته ما آن. كرد

  .اي بود انهالملل كار زيادي عامر شدن با بورژوازي بود به درون بين هم پياله
جديد را بـراي  " گي بسته هم"باكونين برنامه . موقعيت ديگري را به خاطر آوريم      

" ايـن حـدودا  . اي خصوصي بـراي او پسـت كـرد    نامه چنين همماركس فرستاد؛ وي 
چهار سال بعد از اين بود كه باكونين از ايتاليا نامه نوشـته بـود و قـول داده بـود كـه      

بند نمانده  اكنون فاش شده بود كه نه تنها وي به قولش پاي. ندالملل كار ك براي بين
. حتا تمام نيرويش را به نفع يـك جنـبش بـورژوايي بـه كـار گرفتـه بـود        كه بلبود، 

از هر زمان دريافته است كه ماركس تـا   تر بهدرست است كه وي نوشت كه اكنون 
اسـت؛ وي   گفتـه  چه حد در انتخاب شـاهراه وسـيع انقـالب اقتصـادي درسـت مـي      
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ملـي و سياسـي سـرگردان بودنـد مـورد      " هـاي صـرفا   هايي را كه در راه كوشش آن
  :او با ترحم چنين افزود. تمسخر قرار داد

  
از آن زمان كه به طور رسمي و علني در كنگره برن از بورژوازي جـدا شـدم،   "      

ن كشـور مـ  . شناسـم  ديگر هيچ انجمن، و هيچ محيطي، را بجز جهان كارگران نمـي 
بينيـد،   پس مـي . ترين موسسان آن هستيد الملل است، كه شما يكي از مهم اكنون بين

  ."كنم دوست من، كه من شاگرد شما هستم، و به لقب خود افتخار مي
  

هايي را كه بـه   رحمي دست دلي ماركس كه با چنان بي اين نامه، در برابر سنگ      
چشـمان دوسـتان بـاكونين     سويش دراز شده بود عقب زد، هميشه اشك شـفقت از 

حتا مهرينگ متذكر شد . آورد سازد و احساسي از خشم در آنان به وجود مي جاري مي
  .ها وجود نداشت كه دليلي براي شك كردن نسبت به صميمانه بودن اين تضمين

لكـن بگذاريـد خـود را در    . خواهيم بـه صـميميت بـاكونين شـك كنـيم      ما نمي      
درسـت اسـت كـه وي مـرد سرسـختي بـود، امـا حتـا         . وضعيت ماركس قرار دهـيم 

 ۱۸۶۸مهرينگ مجبور بود به پذيرد كه برخورد وي نسبت به باكونين تا آخـر سـال   
بايد روشن نمايد كه چرا اين  تنها خواندن اين نامه مي. صبورانه بود" برخوردي نهايتا

يـن نامـه نـه    ا. كننده باشد بايست در نظر ماركس بسيار غير قانع ي احساساتي مي نامه
توسط مردي در سنين پنجاه نوشته شده بود كـه زمـاني بـه     كه بلتوسط يك جوان، 

تـرك  " جهـان بـورژوا  "پيوست ولي تنها براي اين كه آن را به نفع " جهان پرولتاريا"
سـرگرم  ) بـورژوا  جهـان (اكنون بعد از اين كه وي به مدت چهار سال بـا آن  . گويد

گي آن فارغ شده بود، ميل داشت كه دوباره با  هشيفت از" كه كامال بود، و پس از اين
تـرين ادعاهـا را    گام بر دارد، و مناسـب " طريق شاهراه وسيع"الملل در  پيوستن به بين
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با اعتمـاد زيـادي بـاكونين را پذيرفتـه بـود،       ۱۸۶۴ماركس كه در سال . مطرح سازد
  .گفته است ثابت شده بود كه درست مي. تر بود اكنون محتاط

زماني كه شوراي عمومي به طور كامل تقاضاي بـاكونين را رد كـرد، بـاكونين          
هـايش را كـه    اعالم داشت كه سازمانش تصميم گرفت خود را منحل سازد و بخش

. الملـل تبـديل نمايـد    هاي بين دادند، به بخش به داشتن برنامه تئوريك خود ادامه مي
سابق را تنها برمبنـاي شـرايط   " يگ بسته هم"هاي  شوراي عمومي موافقت نمود بخش

  .عمومي بپذيرد
اما نه؛ خيلي زود در مـاركس ايـن   . رسيد كه همه چيز خوب شده بود نظر مي به      

او . شوراي عمومي را فريـب داده بـود  " ترديد موجه به وجود آمد كه باكونين صرفا
ن ضمن اين كه سازمانش را به طـور رسـمي منحـل نمـوده بـود، در حقيقـت سـازما       

. الملل دست نخورده باقي گذارده بود مركزي آن را، براي تسلط يافتن بعدي بر بين
ممكن است بپذيريم كه مـاركس انسـان خـوش    . باشد اين امر هسته كل مشاجره مي

ايـن مسـئله مـورد بحـث     . قلبي نبود و باكونين انساني بسيار خوب و حتا فرشـته بـود  
. هـاي كـوچكي مرتكـب شـده بـود      گنـاه ايم كـه بـاكونين    دانسته ها مي مدت. نيست
آيا چنين : پاسخ دهند" بايست مشخصا مدافعين باكونين مي. كار است كس گناه همه

اي وجود داشت يا نه؟ آيـا زمـاني كـه بـاكونين بـه شـوراي عمـومي         سازمان مخفي
تضمين داد كه سازمان خود را منحل كرده است، آيا به خود اجازه داد كه شـوراي  

  دهد يا نه؟ عمومي را فريب
مان به ماركس، با گفته دوستان باكونين مبني بر اين كه باكونين  رغم عالقه علي      

كرديم، اگر دوست باكونين، تاريخ  مورد تهمت كينه توزانه قرار گرفته موافقت مي
. هـا همـه افسـانه اسـت     نمود كه ايـن  فقيد ثابت مي )Guillaume(الملل، گيوم  نويس بين

الملـل ادامـه    به حيات خود و ادامه جنگي سرسختانه عليه بـين " گي بسته هم"متاسفانه 
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اي كه براي رسيدن بـه   باكونين دوست داشتني و خوب در توسل به هيچ وسيله. داد
. آوريم ما اين را عليه وي به حساب نمي. ديد ترديد به خود راه نداد هدفش الزم مي

كوشند از وي انسـاني   را ببينم كه مي رسد كه هوادارنش با وجود اين مسخره به نظر مي
ي مورد سوالي توسل نجسته، و هرگـز، طـوري كـه يكـي از      بسازند كه هرگز به وسيله

  .اي نشده است دهد، مرتكب هيچ عمل غيرصميمانه هوادارانش به ما اطمينان مي
كند چـه بـود؟    اي را توجيه مي كرد هر وسيله آن هدفي كه باكونين احساس مي      
ايـن چيـزي بـود كـه بـاكونين       -ساختن جامعـه بـورژوزي، انقـالب اجتمـاعي     نابود

بايسـت در   تناقض مـي . همان بود" ولي هدف ماركس هم دقيقا. آرزويش را داشت
در حقيقت اين اخـتالف شـديد بـين مـاركس و     . زمينه ديگري به وجود آمده باشد

  .باكونين درباره متدولوژي انقالب است
 -ويـران كـن  . شـود  گاه همه اوضـاع خـودش درسـت مـي     آناول ويران كن، و       

انقالبـي كـارگراني را كـه بـه      فكـران  روشنكافي خواهد بود كه . تر بههرچه زودتر 
تنهـا چيـزي كـه الزم اسـت     . سبب تهيدستي خشمگين هستند به حركـت درآورنـد  

ايـن  . گروهي است كه از افراد مصممي كه ديوانه انقالب هستند تشكيل شده باشـد 
. اين در ظاهر به آموزش ويتلينگ شـباهت داشـت  . كل آموزش باكونين بود" سااسا

هسـته اصـلي   . اما اين شباهت، مانند شباهت آن با آموزش بالنكي، تنها سطحي بـود 
خواست در مورد اين كه پرولتاريا قدرت را به دست  مسئله اين بود كه باكونين نمي

بايسـت   جا كـه مـي   سياسي را تا آنوي هر نوع شكل مبارزه . گيرد حتا چيزي بشنود
در زمينه جامعه بورژوازي موجود صـورت گيـرد، و در رابطـه بـا پيـدايش شـرايط       

بـدين دليـل بـود كـه     . كـرد  مساعدتر براي سازمان طبقاتي پرولتاريا باشـد، نفـي مـي   
ماركس و همه كسان ديگري كه مبارزه سياسي و سازمان پرولتاريا را براي به دست 

 چـون  هـم دانسـتند، در نظـر بـاكونين و پيـروانش      اسي واجـب مـي  گرفتن قدرت سي
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انـدازي   طلبان خبيثي بودند كه در راه فـرا رسـيدن انقـالب اجتمـاعي سـنگ      فرصت
ها آماده بودند تا از فرصت  دليل اين امر بود كه باكونينيست چنين هماين . كردند مي

دن بـه افكـارش در   استفاده كنند و ماركس را به عنوان مردي كه براي تحقق بخشـي 
هـا بـه    باكونينيست. داد، معرفي نمايند الملل به خود ترديد راه نمي جعل اساسنامه بين

ترين زبان بـه مـاركس فحاشـي كردنـد؛      طور علني، از طريق اعالميه و نامه، با پست
آنان اقـدامات ضـد يهـودي، و حتـا وارد آوردن اتهامـات مزخرفـي نظيـر ايـن كـه          

  .ود، را مردود ندانستندماركس عامل بيسمارك ب
ــود        ــا و ســويس داراي ارتباطــاتي ب ــاكونين در ايتالي در بخــش " وي خصوصــا. ب

تـوانيم بـه مطالعـه     مـا در ايـن مرحلـه نمـي    . فرانسوي سويس پيـروان زيـادي داشـت   
تبليـغ وي بـه طـور خـاص در بـين كـارگران       . جزئيات علل اين پديـده بـه پـردازيم   

خوردنـد،   ه از رقابت صنايع در حال رشد لطمه مـي سازان ماهر، ك خارجي و ساعت
  .موفقيت آميز بود

طـور كـه    همـين . اي به كنگره بـازل آمـد   باكونين با پشتيباني گروه قابل مالحظه      
" اي كـامال  ين درگيـري در زمينـه  نخسـت افتـد،   ين گونـه مـوارد اتفـاق مـي    در ا" غالبا

طلبي بود،  خالف هرگونه فرصتم" باكونين كه هميشه شديدا. متفاوت به وجود آمد
. كـرد  در خواستار شدن الغاي فوري حق ارث به طـور خاصـي لجوجانـه رفتـار مـي     

چنين اقدامي، همان طوري كه در  شوراي عمومي اصرار داشتند كه اين گان نماينده
كمونيست آمده بود، تنها به عنوان يك اقدام براي دوران گذاري است كه  مانيفست

تا آن وقت كافي بود . كسب قدرت سياسي آن را انجام خواهد دادپرولتاريا پس از 
اما باكونين نه منطـق و  . بر ثروت، و حق ارث محدود، عملي شود تر بيشكه ماليات 
براي وي اين خواست از نقطه نظـر تبليغـاتي   . كدام را در نظر نگرفت نه شرايط هيچ
از دو پيشنهاد اكثريت زماني كه هنگام اخذ راي فرا رسيد هيچ يك . اهميت داشت
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چنـين اتفـاق   . برخورد ديگري بين باكونين و ليبكنشت به وجود آمد. كافي نداشتند
ين بـار  نخسـت اي بـراي   ي جديد و قابـل مالحظـه  افتاد كه در كنگره بازل گروه آلمان

در ايـن زمـان ويلهلـم ليبكنشـت و اگوسـت ببـل بعـد از مبـارزه         " حدودا. ظاهر شد
ي  اي، كه در كنگـره  ايتزر، موفق شده بودند حزب جداگانهفراكسيوني سختي با شو
الملـل را پذيرفتـه بـود، تشـكيل      برنامه بـين  )Eisenach( )۱۸۶۹(موسس خود در ايزناخ 

 - و نظــرات قــديمي پــان" جامعــه صــلح و آزادي"هــاي بــاكونين در  فعاليــت. دهنــد
ده و مـورد  اسالوي او، در ارگان مركزي اين حزب به طور كامل به دور ريختـه شـ  

نظـر خـود را   " شود كه ماركس شخصـا  مهرينگ متذكر مي. انتقاد قرار گرفته بودند
ايـم وي   طوري كه در ماجراي وگت ديـده  عليه اين انتقاد شديد بيان كرد، اما همان

باكونين از كنگـره بـراي   . شد ها مسئول شناخته مي تسهميشه براي هر عمل ماركسي
در يـك آشـتي موقـت    " جريـان كـال  . استفاده كـرد  گيري از ويلهلم ليبكنشت انتقام

  .پايان يافت
. اين كنگـره هرگـز تشـكيل نشـد    . كنگره بعدي قرار بود در آلمان تشكيل شود      

شـد   بالفاصله بعد از كنگره بازل جو سياسي چنان فشرده شد كـه در هـر لحظـه مـي    
بـازان   يرنگترين ن بيسمارك، يكي از بزرگ. باره جنگ را داشت انتظار شروع يك

پـس از ايـن كـه    . تاريخ جهان، با زيركي آموزگار سابق خود نـاپلئون را فريـب داد  
براي جنگ آماده ساخت صحنه را چنان گرداند كـه در نظـر همـه    " آلمان را كامال

  .جهان فرانسه به عنوان مهاجم شناخته شد
نـه  . ه بـود غير منتظر" ، كامال)۱۸۷۰ژوئيه  ۱۹( درگرفت" زماني كه جنگ عمال      

كدام نتوانستند از وقوع آن جلوگيري  كارگران فرانسوي و نه كارگران آلماني هيچ
اي را كـه   شوراي عمـومي اعالميـه  ) ژوئيه ۳۳(چند روز بعد از اعالن جنگ . نمايند

   .توسط ماركس نوشته شده بود منتشر ساخت



۲۰۵ 

  :كرد لل كه محكوم ميالم آغاز اين اعالميه نقل قولي بود از خطابه افتتاحيه بين      
  

كند، با تعصـبات   كارانه را دنبال مي هاي جنايت اي را كه طرح سياست خارجي"      
هـاي راهزنانـه بـه بـاد      نمايـد، و خـون و اندوختـه مـردم را در جنـگ      ملي بازي مـي 

  ."دهد مي
  

اي از  مـاركس تصـوير فشـرده   . گاه نوبت ادعا نامه آتشين عليـه نـاپلئون بـود    آن      
دهد، و بـه تشـديد آن، بعـد از ايـن كـه       الملل را به دست مي ناپلئون عليه بين جنگ

الملل ابعاد تبليغ و ترويج قهرآميز خود را عليه ناپلئون افزايش  هواداران فرانسوي بين
دارد كه هر طرفي كـه پيـروز    به عالوه ماركس اظهار مي. كند داده بودند، اشاره مي

پايـان امپراتـوري،   . ي دوم به صدا درآمده استشود، زنگ آخرين ساعت امپراتور
  .هم چون آغازش، تقليدي مضحك خواهد بود

هاي  بايد به خاطر بسپاريم كه حكومت. نه" اما آيا تقصير تنها با ناپلئون بود؟ ابدا      
مختلف و طبقات حاكمه اروپا به مدت هجده سال به بناپارت كمك كرده بودند تا 

  .ساختمان يافته را بازي كند مضحكه امپراتوري تجديد
از . ماركس، كه خود آلماني بود، به شدت كشور خود را مورد حملـه قـرار داد        

اما چه كسي آلمان را در موضعي قـرار  . نقطه نظر آلمان اين يك جنگ تدافعي بود
داده بود كه به دفاع نياز داشته باشد؟ چه كسي وسوسه حمله به آلمان را در نـاپلئون  

اگـر پـروس   . با نـاپلئون عليـه اتـريش توافـق كـرده بـود        پروس. گيخت؟ پروسبران
ولي پروس خود بعد . گرفت خورد سيل سربازان فرانسه آلمان را فرا مي شكست مي

كه آلمان آزاد را در مقابـل فرانسـه اسـير     از پيروزي بر اتريش چه كرد؟ به جاي آن
حتـا   كـه  بـل ي پروس را حفظ كرد، گي نظام قديم هقرار دهد، آن نه تنها همه فريبند

  .همه خصوصيات مشخصه نظام بناپارتي را بر آن پيوند داد
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. اي خاتمـه يافـت   ي جنگ با سرعت متحير كنـده  ي تعيين كننده ين مرحلهنخست      
برخالف اعالن الف زنانـه وزيـر جنـگ    . آماده نبود" ارتش فرانسه نشان داد كه ابدا
ز تا آخرين دكمه آماده بود، نشان داده شـد كـه اگـر    فرانسه مبني بر اين كه همه چي

در . اي وجود داشت، چيزي نبود كـه ايـن دكمـه بـه آن متصـل گـردد       دكمه" واقعا
در دوم سپتامبر، نـاپلئون  . شش هفته ارتش منظم فرانسه شكست خورد" مدت تقريبا

 در چهــار ســپتامبر. را تســليم كــرده بــود )sedan( هــم خــود و هــم قلعــه عظــيم ســدان
كـه بـا امپراتـوري     با وجود اعالم پروس مبني بر اين. جمهوري در پاريس اعالم شد

تر و  اي بسيار طوالني جنگ وارد مرحله دوم، مرحله. جنگيد، جنگ ادامه يافت نمي
  .تر گرديد سرسختانه

بالفاصله پس از اعالم جمهوري در فرانسه، شوراي عمومي دومين بيانيه خود را       
اين بار نيز بيانيه توسط مـاركس نوشـته   ). ۱۸۷۰سپتامبر ۹( انتشار داددر مورد جنگ 

گويانه  شده بود، كه با تجزيه و تحليل عميقش از آن لحظه تاريخي، و بصيرت پيش
  .هاي ماركس بود ترين نوشته بخش اش، يكي از الهام واقعي

نـي كـرده بـود    بي اكنون بايد به خاطر بياوريم كه ماركس حتا در بيانيه اول پـيش       
اي بـه   بيانيه دوم بـا اشـاره  . كه اين جنگ به نابودي امپراتوري دوم منجر خواهد شد

به سياست خارجي پـروس كـرده بـود    " انتقادي كه وي قبال. بيني آغاز شد اين پيش
جنگ به اصطالح تدافعي به جنگي عليه مـردم فرانسـه   . نيز به همين حد درست بود

قوط سدان و دستگير شدن ناپلئون، بـه مجـرد ايـن كـه     ها قبل از س مدت. تنزل يافت
تجزيه باورنكردي ارتـش بناپـارت امـري مسـلم گرديـد، شـوراي مشـورتي نظـامي         

فريبانـه   ماركس رفتار عوام. پروس خود را مدافع سياست كشورگشايي اعالم داشت
بـا اسـتفاده از اطالعـات تـامين شـده توسـط       . ليبرال آلمان را افشاء نمـود  بورژوازي
كـرد و   جنگ را تعقيب مـي  رفت پيشكه به عنوان يك متخصص با دقت  -انگلس
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ماركس استدالالت نظامي كذابانه بيسـمارك   -سقوط سدان را پيش بيني كرده بود
  .هاي پروسي در توجيه تصرف الزاس و لورن را افشاء نمود و ژنرال

ر بـود كـه   ماركس، ضمن مخالفت با هرگونه تصرف يا اخذ غرامت، بـراين نظـ        
چـه را   خواسـته آن  فرانسه مـي . شد گونه صلح اجباري به جنگ ديگري منجر مي اين

. شـد  كه از دست داده بود دوباره به دست آورد، و خواستار اتحادي بـا روسـيه مـي   
روسيه تزاري كه پس از جنگ كريمه هژموني خـود را از دسـت داده بـود، دوبـاره     

گـويي سرشـار از فراسـت،     اين پيش. رديدگ ها در اروپا مي صاحب اختيار سرنوشت
  گزيد، اثباتي تكان دهنده و عملي اين بصيرت در مورد جهتي كه تاريخ اروپا بر مي

نوشـته بـا كلمـات زيـر خاتمـه      . بر حقيقت اساسي مفهوم ماترياليسـتي تـاريخ اسـت   
  :يابد مي

  
صلح، بـا هـل   باور دارند كه آزادي و " واقعا) Teuton( پرستان تتون آيا ميهن"      

دادن فرانسه به آغوش روسيه، براي آلمان تضمين خواهد شد؟ اگر قـدرت سـالح،   
هاي دودمان سلطنتي، آلمـان را بـه جـدا سـاختن بخشـي از       غرور پيروزي، و دسيسه

يـا بايـد بـا    . مانـد  گاه تنها دو راه در برابر فرانسه باقي مي سرزمين فرانسه بكشاند، آن
شد آلت دست علني توسعه طلبي روسيه گردد، يا، پس اي كه با پذيرش هر مخاطره

آمـاده سـازد، نـه از آن    " تـدافعي "از تأمل كوتاهي، خود را دوباره براي يك جنگ 
جنگـي بـا    -يك جنـگ نژادهـا   كه بلگي رسم شده،  هكه به تاز" محلي"هاي  جنگ

  ."نژادهاي متحد اسالوي و رومي
  

گويي، تا آخرين  بود كه ببينند اين پيشپرستان آلماني معاصر ما  سرنوشت ميهن      
  .كلمه، به وقوع پيوندد
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اي كه در آن زمان در برابر طبقـه كـارگر قـرار     بيانيه با تشريحي از مسائل عملي      
شــد كــه خواســتار صــلحي  توصــيه مــي" بــه كــارگران مصــرا. داشــت خاتمــه يافــت

انسـوي كـه در   بـه كـارگران فر  . مندانه و شناسـايي جمهـوري فرانسـه شـوند     شرافت
شد كه هوشيارانه مراقب جمهوري  تنگناي باز هم دشوارتري قرار داشتند توصيه مي

خواهان بورژوا باشند و جمهوري را براي توسعه سريع سازمان طبقاتي خويش و بـه  
  .دست آوردن رهايي خود مورد استفاده قرار دهند

ــارك          ــان م ــوع پيوســت عــدم اطمين ــه وق ــايعي كــه بالفاصــله ب ــه وق س نســبت ب
شـان   ها و آمـادگي  رفتار حقيرانه آن. توجيه نمود" خواهان فرانسه را كامال جمهوري

تـرين امتيـازي بـه طبقـه كـارگر،       در موافقت با بيسمارك، در عوض دادن كوچك
ين تجربـه  نخسـت ايـن  ) ۱۸۷۱مـه   ۲۹مـارس تـا    ۱۸( كمون پاريس را به وجود آورد

اي كه سه مـاه   شرايط، پس از مبارزه قهرمانانهديكتاتوري پرولتاريا در نامساعدترين 
شوراي عمومي در موقعيتي نبود كه بـه فرانسـويان   . به طول انجاميد، شكست خورد

هاي فرانسه و آلمان پاريس را از مابقي فرانسه و مابقي  ارتش. كمك الزم را برساند
ر روسيه حتا د. جهاني را برانگيخت گي بستهكمون به راستي هم. جهان جدا ساختند

  .شد دور دست نيز پاسخ انقالبي شنيده مي
الملل در فرانسـه ارتبـاط    در طول حيات كمون، ماركس كوشيد با هواداران بين      

چند روز پس از شكست كمون ماركس به درخواسـت شـوراي   . خود را حفظ كند
وي به دفاع از كموناردهـاي  . الفاي را كه امروزه مشهور است نوشت عمومي خطابه

پاريس كه از طرف تمام مطبوعات بورژوازي مورد بدگويي قرار گرفته بودند قـدم  
وي نشان داد كه كمون پاريس در تكامل جنبش پرولتري گام عظيمي . به پيش نهاد

                                                 
جنگ داخلي در منتشر شد، بعدها تحت نام  ۱۸۷۱مه  ۳۰خطابه كه اولين بار در تاريخ  - الف

 .منتشر گشت فرانسه
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اي بوده است از دولت پرولتاريـايي كـه بايـد امـر تحقـق       به پيش بوده، و نمونه اوليه
، ۱۸۴۸ها قبل، در نتيجه تجربه انقـالب   مدت. بخشيدن به كمونيسم را به عهده گيرد

ماركس به اين نتيجه رسيده بود كه طبقه كارگر پس از ايـن كـه قـدرت را كسـب     
بايست  مي كه بلتوانست تنها دستگاه دولتي بورژوازي را در دست گيرد،  نمود، نمي

اول اين ماشين بوروكراتيك و نيروي پليسي را كه بـر روي آن اسـتوار بـود ويـران     
تجربـه كمـون ثابـت    . تجربه كمون صحت اين اعتقاد را براي او اثبـات نمـود  . سازد

كرد كه پرولتاريا، پس از به دست گرفتن قدرت، مجبور بود ماشين دولتي خـود را  
 چنـين  هـم همـين تجربـه كمـون    . كه منطبق بر احتياجات خويش بود به وجود آورد

يـك شـهر مركـزي وجـود     تواند در محدوده حتـا   نشان داد كه دولت پرولتري نمي
شـدن را داشـته باشـد     منـد  قـدرت براي اين كه قدرت پرولتاريا امكـان  . داشته باشد

بايست تعدادي  بايست تمام كشور را در بر گيرد؛ براي تضمين پيروزي نهايي مي مي
  .داري را فراگيرد كشور سرمايه

هـا   هاي آن انجمنمخالفت . متفاوتي رسيدند" باكونين و پيروانش به نتايج كامال      
هـا در   خواسـتار شـدند تـا كمـون    " ها مصـرا  آن. با سياست و دولت حتا شديدتر شد

بخـش   هـا الهـام   ايـن كمـون  . ين فرصت در شهرهاي مختلـف بـه وجـود آينـد    نخست
  .شدند تا اين كار را دنبال كنند شهرهاي ديگر مي

. جـود آورد الملـل بـه و   شكست كمون نتايج بسيار نامسـاعدي بـراي خـود بـين          
ايــن جنــبش توســط گروهــي از . كــارگري فرانســه بــراي چنــد ســال فلــج شــد جنــبش

هـاي فراكسـيوني شـديدي در جريـان      شان كشـمكش  كموناردهاي پناهنده كه در ميان
اين كشـمكش بـه درون شـوراي عمـومي منتقـل      . شد مي گي نمايندهالملل  بود، در بين

  .گشت
ببل و ويلهلم ليبكنشـت  . شديدي وارد آمدكارگري آلمان نيز لطمات  به جنبش      

خـود را بـا كمـون     گي بستهلرن اعتراض كرده بودند و هم -كه عليه تصرف آلزاس
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اي محكـوم   پاريس اعالم داشته بودنـد دسـتگير شـدند و بـه زنـداني شـدن در قلعـه       
. شوايتزر كه اطمينان حزب را از دست داده بود مجبور به تـرك آن شـد  . گرديدند
، به كـار مسـتقل   )Eisenachers( ها هلم ليبكنشت و ببل، به اصطالح آيزناخريپيروان ويل
گـري   تنها پس از اين كـه حكومـت بـا وحشـي    . الفداران السال ادامه دادند از طرف

تـر   نزديـك  ديگـر  يـك ها به  تمام هر دو فراكسيون مخالف را مورد حمله قرار داد، آن
  .و كشور بزرگ قاره اروپا را از دست دادالملل پشتيباني هر د ترتيب بين  بدين. شدند
جنـگ بـين   . كارگري انگليس نيز به وجود آمد اي در جنبش عالوه بر اين وقفه      

تر از  تر قاره اروپا باعث استفاده بورژوازي انگليس شده بود نه كم دو كشور صنعتي
. آن حــدي كــه جنــگ اخيــر اروپــا باعــث اســتفاده بــورژوازي امريكــا گشــته بــود 

ژوازي انگليس اكنون قادر بود سهمي از سودهاي كـالن خـود را بـه كـارگران     بور
ي بـه  تـر  بـيش هاي كارگري آزادي عمل  اتحاديه. شماري در صنايع اصلي بدهد بي

هـا وضـع شـده بـود، ملغـا       تعدادي از قوانين قديمي كه عليه اتحاديـه . دست آوردند
كه نقش مهمي در جنـگ   ها همه بر چند تن از اعضاي شوراي عمومي، اين. گشتند

شـد، بـه    تـر مـي   الملل راديكال هرقدر كه بين. كرد، تاثير گذارد تريديونيوني ايفا مي
هـا بـا اسـتفاده از     آن. شدند رو مي ميانه تر بيشها هر چه  همان حد بسياري از اتحاديه

موقعيت خود براي استفاده شخصي، تنهـا در شـكل بـه عضـويت خـود در شـوراي       
الملل وارد آمـد،   كمون و حمالت شديدي كه در اثر آن بر بين. دندعمومي ادامه دا

اگر چه بيانيه در مورد كمون پاريس به درخواست شوراي عمومي . ها را ترساند آن
عدم ارتباط خود را با آن اعالم " توسط ماركس نوشته شده بود، اما اين اعضاء فورا

  .لملل شدا اين امر باعث جدايي در بخش انگليسي بين. داشتند

                                                 
ود جداگانه خود ادامه دادند دو گروه، يكي هوادران ماركس و ديگري پيروان السال به وج -الف

  .با يكديگر وحدت كردند Gothaتا اين كه در كنگره گتا
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المللـي در لنـدن    يك كنفـرانس بـين   ۱۸۷۱تحت اين شرايط بود كه در سپتامبر       
در اين كنفرانس دو مسئله عمده مورد بحث قرار گرفتند، كـه يكـي   . فراخوانده شد

در ايـن رابطـه، مسـئله جعـل     . ي مبارزه در زمينه سياسـي بـود   ها مسئله پيچيده از آن
شـد، دوبـاره    ها طرح مي كس كه از طرف باكونينيستالملل توسط مار اساسنامه بين
اي كه بـه تصـويب رسـيد داده شـد جـاي       پاسخي كه توسط قطعنامه. مطرح گرديد

. ها بود اين پاسخ نمودار شكست كامل باكونينيست. گونه شكي را باقي نگذارد هيچ
را هاي آخري آن  شناخته نشده است، پاراگراف" رو كه قطعنامه مذكور وسيعا از آن
  :كنيم جا نقل مي در اين

  
اي كه با خشونت هـر كوششـي بـراي رهـايي از      با وجود ارتجاع عنان گسيخته"      

كند كه با زور عريان تمايز  كوبد و اين گونه تظاهر مي جانب كارگران را درهم مي
  ...نمايد؛  بين طبقات و تسلط سياسي طبقات مالك ناشي از آن را حفظ مي

ه اين سازمان يـافتن طبقـه كـارگر در حزبـي سياسـي بـراي تضـمين        جا ك از آن      
  .باشد امري واجب مي -الغاي طبقات –پيروزي انقالب اجتماعي و هدف نهايي آن 

جا كه تجمع نيروهايي كه طبقه كارگر تا كنون با مبارزات اقتصـاديش بـه    از آن      
هاي  زاتش عليه قدرتبايد در عين حال به صورت اهرمي براي مبار وجود آورده مي
  .داران به كار گرفته شود داران و سرمايه سياسي زمين

  :شود الملل يادآور مي كنفرانس به اعضاي بين      
كه در شرايط مبارزه جويانه طبقه كارگر، جنبش اقتصادي و عمـل سياسـي وي         

  ."ناپذيري وحدت دارند به طور جدايي
  

اعتقـاد بـه   . ها در مورد ديگري مواجه گـردد  نيستبايست با باكوني كنفرانس مي      
رغم اظهارات باكونين انجمن مخفي وي به موجوديت خود ادامـه داد،   اين كه علي
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اي را بـه تصـويب    لـذا كنفـرانس قطعنامـه   . تثبيت گرديـد " در شوراي عمومي كامال
 الملـل ممنـوع   اي مسـتقل در درون بـين   رساند كـه فعاليـت هـر سـازمان را بـا برنامـه      

هـا را مبنـي بـر ايـن كـه       در اين رابطه كنفرانس دوباره اعـالم باكونينيسـت  . كرد مي
  .منحل شده است پذيرفت، و اعالم داشت كه مسئله خاتمه يافته است" گي بستههم"

ها مقررات ديگري به منظـور جلـوگيري از كـار بـاكونين و پيـروان       اما بجز اين      
ترين وجـه اعـالم    يم گرفت كه به قاطعانهكنفرانس تصم. روسي وي تنظيم شده بود

ندارد و نيچايف به دروغ  )Nietchayev( الملل هيچ ربطي با جريان نيچايف دارد كه بين
  ۱.دهد الملل را غصب كرده و مورد استفاده قرار مي نام  بين

طور كه معلوم بـود بـراي    هدف اين تصميم به طور خاص باكونين بود كه همان      
از روسـيه   ۱۸۶۹در ارتباط با نيچايف، انقالبي روسـي كـه در مـارس     مدتي طوالني

در پـاييز همـان سـال نيچـايف بـه روسـيه بازگشـت و بـا         . گريخته بود، قرار داشـت 
نيچـايف كـه بـه    . ي باكونين يك گروه مخصوص باكونينيسـتي تشـكيل داد   اتوريته

 يك محصل به نام ايوانف مشكوك بود كـه جاسـوس حكومـت باشـد، بـا كمـك      
افـرادي كـه در   . برخي از رفقايش وي را به قتل رسانيد و دوباره به اروپا فـرار كـرد  

در اين محاكمـه  . محاكمه شدند ۱۸۷۱رابطه با اين جريان دستگير شدند در تابستان 
ي  ي بـاكونين و شـعبه   ي جامعه دادستان اسناد بسياري را علني نمود كه در آن رابطه

هـاي   كافي است اين اسناد را با نوشـته . درهم شده بود" الملل كامال روسيه آن با بين
هـاي او   اين اسناد از بيانيه. باكونين مقايسه كنيم تا مولف آن را به طور قطع بشناسيم

عبـاراتي  . شان متمـايز بودنـد  تر بيشاش به واسطه صراحت  خطاب به رفقاي اروپايي
طريـق غيـر اديبانـه     توانسـتند از  كه توسط نيچايف تصحيح و افزوده شده بودند مـي 

                                                 
" گان همسحور شد"بخش داستايوفسكي در نوشتن  الهام) ۱۸۴۷-۱۸۸۲(واقعه سرژي نيچايف  – ۱

 .گي خود را در زندان تزاري گذراند ههاي آخر زند نيچايف سال. بود
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ايـن   .شـان بـه راحتـي تشـخيص داده شـوند      ي ارائه در نحوه تر بيشدقتي  بودن و بي
  :به صورت زير تفسير شده است" ماجرا عموما

ادعا شده بود كه باكونين تحت تاثير نيچايف قرار گرفـت و توسـط وي فريـب          
  .خورد و براي اهداف خود او مورد سوء استفاده قرار گرفت

در حقيقت نيچايف كه مردي با تحصيالت كم بود و هرگونه تئوري را بيهـوده        
اي آهنـين، و اعتقـادي راسـخ بـه انقـالب،       العـاده، اراده  پنداشت، از نيرويي فوق مي

در دادگاه و در زندان وي پايداري راسخ و نفـرت خـاموش نشـدني    . برخوردار بود
وي آماده به انجام هرگونه كار . شان دادگران و استثمارگران ن خود را نسبت به ستم
ش را وقف آن گي زندهكرد به رسيدن به هدفي كه  اي كه فكر مي بود و از هر وسيله

كرد، ولي هرگز به خاطر اهداف شخصي تـن   كند، استفاده مي كرده بود كمك مي
نين بـاكو  -بود تر بهاز اين نظر وي به طور غيرقابل قياسي از باكونين . به خواري نداد

اش را بـه پـيش    چه اهداف شخصي اي چنان گونه معامله گاه در مورد انعقاد هيچ هيچ
در مورد ارجحيت اخالقي نيچـايف جـاي   . بردند، ترديدي به خود راه نداده بود مي
نسـبت  " همه چيز حاكي از اين است كه باكونين خود كامال. گونه شكي نيست هيچ

توانست انساني را كه از نظر فكري  ونه ميگ به اين مسئله آگاهي داشت، و گرنه چه
  .تر بود به آن حد مورد احترام قرار دهد و برايش ارزش قائل شود از وي پايين

گيري شـود كـه نيچـايف     لوحانه خواهد بود اگر از اين همه چنين نتيجه اما ساده      
يقـت  بـه حق  تـر  بيشعكس اين . نظرات انقالبي خود را بر باكونين تحميل كرده بود

گـر مـا ثابـت     اما در حالي كه پيشـواي ويـران  . نزديك است؛ او شاگرد باكونين بود
ثباتي اسـت، نيچـايف بـا پايـداري آهنيـنش       كرد كه شخصيتي ناپايدار و انقالبي بي

. نمـود  مشخص بود؛ وي كليه استنتاجات عملي را از نظرات تئوريك استاد خود مي
توانست از انجام كاري كـه بـه    ونين، نميزماني كه باكونين به وي گفت كه او، باك
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خودداري كند زيرا كه از پيش پـول گرفتـه بـود،    ) ترجمه سرمايه( دست گرفته بود
. گي خود را براي خالص كردن باكونين از اين تعهـد اعـالم داشـت    هنيچايف آماد

وي بـه رابـط بـين بـاكونين و ناشـر      . وي اين كار را به صورتي بسيار ساده انجام داد
خواسـتار شـد تـا     )The people,s revengr( اي نوشت و به نام كميته انقالبي انتقام خلق هنام

  .خواهد كشته شود، باكونين را راحت بگذارد چه نمي آن حضرت چنان
بر لومپن  واره همرو كه وي، در عوض كارگران شاغل در صنايع بزرگ،  از آن      

رو كـه وي   كرد، از آن تماعي، تكيه ميپرولتاريا به عنوان حاملين حقيقي انقالب اج
دانسـت،   ترين عناصر براي جلب شده به صفوف انقالبي مـي  جانيان و دزدان را مطلوب

پيگير، به اين نتيجه رسيد كه به منظـور امـر مصـادره    " شاگرد او نيچايف، به طور كامال
. شوندكاران از جان گذشته در سويس سازمان داده  كردن الزم بود گروهي از جنايت

رو  از آن كه بلباكونين باالخره از شاگرد خود جدا شد، نه به خاطر اختالف در اصول، 
ش را علنـي   باكونين هرگز جرات نكرد جدايي. ترسيد كه وي از صراحت نيچايف مي

  .سازد؛ نيچايف تعداد بسيار زيادي اسناد رسوا كننده در اختيار داشت
ــدن ج        ــرانس لن ــد از كنف ــاز هــم وحشــيانه بالفاصــله بع ــري درگرفــت نــگ ب . ت

ها شوراي عمومي  آن. ها جنگي علني عليه شوراي عمومي اعالم داشتند باكونينيست
الملل تحميل  ريزد، و اين دگم را به بين كردند كه كنفرانس را درهم مي را متهم مي

كند كه ضروري است پرولتاريا به صورت حزبي مخصوص به منظور بـه دسـت    مي
هـا خواسـتار تشـكيل كنگـره ديگـري       آن. سياسي سازمان داده شـود گرفتن قدرت 
  .روشن گردد" جا اين مسئله قطعا شدند كه در آن

كردند در  اين كنگره كه هر دو طرف برايش با حرارت بسيار خود را آماده مي      
. حضـور داشـت  " ين بـار مـاركس شخصـا   نخسـت بـراي  . ۱تشـكيل شـد   ۱۸۷۲سپتامبر 

                                                 
 .در هلند برگزار شددر شهر الهه  ۱۸۷۲كنگره سپتامبر  – ۱
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. طعنامـه كنفـرانس در مـورد عمـل سياسـي بـه تصـويب رسـيد        ق. باكونين غايب بود
الملل گرفته شـده   مطلب كوچكي اضافه شد كه كلمه به كلمه از خطابه افتتاحيه بين

  :اين مطلب چنين است. بود
  

امتيـازات سياسـي خـود را بـراي      واره هـم رو كه صاحبان زمين و سرمايه  از آن"      
كشـيدن كـار     گـي  بـرده ادي خـود و بـه   حفاظت و جاوداني كردن انحصارات اقتص

  ".گيرند، وظيفه عظيم پرولتاريا فتح قدرت سياسي است كار مي به
  

را مورد بررسي قرار " گي بستههم"كميسيون مخصوصي كه كليه اسناد مربوط به       
الملـل   داد به اين نتيجه رسيد كه اين جامعه به صورت سازماني مخفي در درون بـين 

  .اين پيشنهاد پذيرفته شد. و اخراج باكونين و گيوم را پيشنهاد نمودوجود داشته بود 
قطعنامه در مورد اخراج باكونين اعـالم داشـت كـه اخـراج بـاكونين عـالوه بـر              
ايـن امـر اشـاره بـود بـه      . بود" دليل شخصي"هاي مذكور در فوق، داراي يك  زمينه

ي كنـار گـذاردن بـاكونين    رسـد كـه كنگـره بـرا     طور به نظر مـي  اين. واقعه نيچايف
آور خواهد بود كه  با وجود اين خنده. سياسي داراي داليل كافي بود" برمبناي صرفا
شخصـيتي خـود بـود بـه علتـي       آور را كه در آن باكونين قرباني بي اين واقعه تاسف

آورتر  باز هم خنده. براي وارد آوردن اتهامات وحشتناك عليه ماركس تبديل كنيم
شـود بـاكونين    گفتـه مـي  . شود تمام جريان به صورت زير ساخته مياست زماني كه 

وي نتوانسته بـود كـاري را كـه     -كنند كاري كرده بود كه بسياري ديگر از ادباء مي
كارانـه بـود؟    آيا اين امـري تقلـب  . ناشر بابت آن به وي پول پرداخته بود انجام دهد

ورزيدنـد كـه مـاركس     ر اصرار مـي گاه كه مدافعين باكونين بر اين ام اما آن. البته نه
فهمند و  ها نمي رسد كه يا آن بايست باكونين را مقصر بداند، آن وقت به نظر مي نمي

در اين مورد نبود كه باكونين پولي را كه از پيش " كنند كه مسئله ابدا يا فراموش مي
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در جـايي  . تر بود مسئله بسيار از اين جدي. گرفته بود به ناشر برگرداند يا بر نگرداند
كه باكونين و دوستانش تنها يك تخلف سرسري ولي قابل عفو را كه تنها منجر بـه  

ي اسـناد را در اختيـار    ديدنـد، اعضـاي كميسـيون كـه همـه      ضرر ناشر شده بود مـي 
اسـتفاده جنـايي بـود از نـام يـك       كردند كه اين عمل يك سـوء  داشتند احساس مي

اي بـه   اسـتفاده  ءالملـل بـود؛ سـو    بوط با بـين سازمان انقالبي كه در نظر اكثر مردم مر
اگـر سـندي كـه در    . اش داليل شخصي، به منظور رها كردن خـود از تعهـداد مـالي   

شد به شديدترين وجهـي سـبب رضـايت     دست كميسيون بود در آن زمان علني مي
اين سند توسط نيچايف نوشته شده بود؛ اما محتواي آن نـه  . گشت جهان بورژوا مي

. آهنگـي كامـل بـا آن بـود     در واقع در هم كه بلبا اصول باكونين نبود، تنها مخالف 
از  كـه  بـل بايد اضافه كنيم كه باكونين از نيچايف جدا شد نه به خاطر اين اجـرا،   مي
رو كه در نظر وي نيچايف آمـاده بـود حتـا خـود او را بـه عنـوان ابـزاري بـراي          اين

هاي باكونين به رفقايش به حد كافي  نامه. يابي به اهداف انقالبي در نظر گيرد دست
اتهامـات   كـه  بـل دهد كه باكونين با چه گستاخي نه تنهـا اتهامـات سياسـي     نشان مي

اكنـون  . سـازد  هـا بـود، وارد مـي    شخصي عليه مخالفينش، كـه مـاركس در بـين آن   
ي بـدنام راهنمـاي انقالبيـون بـود كـه بـه        دانيم كه باكونين بود كه مولف جـزوه  مي

شد، و زماني كه درمحاكمه علني شد، خشـم عمـومي را در    ت داده مينيچايف نسب
ــف بــودن وي را سرســختانه  . صــفوف انقالبيــون برانگيخــت ــاكونين مول دوســتان ب

  .ها همه را به گردن نيچايف انداختند تكذيب كردند، آن
كنگره الهه به پيشنهاد انگلس مبني بر اين كه محل دائمي شـوراي عمـومي بـه          

الملل نـه تنهـا در    ايم كه در اين زمان بين ما ديده. منتقل شود خاتمه يافت نيويورك
الملل به عنوان يك جنايـت   تنها تعلق داشتن به بين ۱۸۷۲جايي كه از سال  –فرانسه 

در انگلسـتان مـأمن خـود را از     چنـين  هم كه بلو نه تنها در آلمان  -شد محسوب مي
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امـا  . الملـل انتقـالي مـوقتي خواهـد بـود      ينرفت كه انتقال ب اين تصور مي. دست داد
اي بود كه داراي هرگونه اهميتي در  چنين پيش آمد كه كنگره الهه آخرين كنگره

اي را  شـوراي عمـومي در نيويـورك اطالعيـه     ۱۸۷۶در سـال  . الملل باشد تاريخ بين
  .۱الملل اول منتشر ساخت مبني بر خاتمه وجود بين

  
  
  
  
  

                                                 
رنگي كه از نوشته  به آن بي ۱۸۷۶و  ۱۸۷۲هاي  الملل در اياالت متحده بين سال تاريخ بين – ۱

سي واحد و پنج هزار عضو در اياالت متحده " تقريبا ۱۸۷۲در سال . آيد نيست ريازانف بر مي
واحد : ند ازوجود داشتند كه در چندين شهر پراكنده بودند؛ واحدهاي نيويورك عبارت بود

المللي كارگران  انجمن بين. االصل فرانسوي، واحد چك، چهار واحد آلماني، دو واحد امريكايي
)IWMA (ايفا نمود، لكن  ۱۸۷۲كاري بعد از بحران  نقش مهمي در مبارزات مربوط به بي

در فيالدلفيا  ۱۸۷۶در سال . ديد هاي آن به واسطه منازعات فراكسيوني آسيب مي فعاليت
سازمان را منحل ساختند، و اعالميه مبارزه  گرد هم آمدند و IWMAواحد  ۱۹يندگان نما

چون رفقاي كارگرشان  اي را تصويب نمودند و عهد بستند كه مبارزه را در سطح ملي، هم جويانه
باز در فيالدلفيا بسياري از اعضاي آن در  IWMAچند روز بعد از جلسه . در اروپا ادامه دهند
 Working men,s party of the u.s socialistارگران اياالت متحده تشكيل حزب ك

اين حزب نام خود . سوژ از دوستان ماركس و انگلس بود.آ.شركت جستند؛ يكي از موسسين اف
تغيير داد كه هنوز هم به صورت يك  socialist labour partyكار  را به حزب سوسياليست

هاي ارزنده  سوسياليستبخش بسياري از  خ خود الهامجمعيت كوچك باقي است، اما در طول تاري
و  ۲۴تا۲۰فصل  ۱مراجعه كنيد به تاريخ جنبش كارگري در اياالت متحده نوشته فونر جلد . بوده است

 ۱۹۷۲ريو نيويورك .چنين زندگي و ايام دانيل دولئون نوشته سي هم
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  فصل نهم
  

  .كند قل مكان ميانگلس به لندن ن
  .شركت وي در شوراي عمومي

  .مريضي ماركس
  .گيرد انگلس جاي او را مي

  .دورينگ آنتي
  .هاي ماركس آخرين سال

  .انگلس به عنوان مولف ميراث ادبي ماركس
  .الملل دوم نقش انگلس در بين

  .مرگ انگلس
  

راي سـخن گفـتن   ايم و مناسبتي ب الملل اول را تمام كرده ترتيب، تاريخ بين بدين      
 ۱۸۷۰الملل بدون وي صـورت گرفـت، و تـا سـال      تشكيل بين. ايم از انگلس نداشته

ها او چند  در طي اين سال. وي تنها نقشي ناچيز و غيرمستقيم در آن به عهده گرفت
به ماركس كه  چنين هموي . مقاله براي برخي از جرايد كارگري انگليس نوشته بود

اگـر  . كـرد  هاي فقر شديد بود كمك مـي  الملل سال بينهاي اول  دوباره برايش سال
و ارث مختصـري كـه از رفيـق     -كـرد  به خاطر كمكي كـه از انگلـس دريافـت مـي    

بـراي  .) كسي كه ماركس سرمايه را به او تقديم كرده بود( اش ويلهلم ولف قديمي
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" توانست از فقر خالصـي يابـد و مطمئنـا    نبود، ماركس به سختي مي -وي مانده بود
اي تكـان   ايـن نامـه  . داشت رصتي براي آماده كردن اثر عظيم خود براي انتشار نميف

دهـد كـه بـاالخره تصـحيح      دهنده است كه طي آن ماركس به انگلـس اطـالع مـي   
  :آخرين صفحات را تمام كرده است

  
بـدون  . ممكن بودن اين امر را تنها مـديون توهسـتم  . باالخره اين جلد تمام شد"      

بود كه كار عظيم بر روي اين سه جلد را  نه تو براي من غيرممكن ميكمك فداكارا
  ".گيرم با تشكر فراوان تو را در آغوش مي. به انجام رسانم

  
بايـد اقـرار    اين را مـي . دار بوده است انگلس متهم شده است به اين كه كارخانه      

. دار شـده بـود   رخانهافزاييم كه او براي مدت كوتاهي كا بي چنين همنماييم، اما بايد 
، انگلس به كار كردن در ظرفيت يـك كارمنـد   ۱۸۶۰پس از مرگ پدرش در سال 

. وي عضو موسسه و يكي از مديران كارخانه شد ۱۸۶۴تنها در سال . ساده ادامه داد
نه تنها . خالص كند" حرفه سگ"كوشيد تا خود را از شر  در تمام اين مدت وي مي

در ايـن مـورد   . داشـت  وي را از اين كـار بـاز مـي    فكر ماركس كه بلفكر خودش، 
در ايـن  . باشـند  به ماركس نوشته بسـيار جالـب مـي    ۱۸۶۸هايي را كه او در سال  نامه
رساند كه مشغول مذاكره بـراي تـرك موسسـه بـوده      ها او به اطالع ماركس مي نامه

خواست ايـن كـار را بـه صـورتي انجـام دهـد كـه اسـتقالل اقتصـادي           است، اما مي
. باالخره او موفق شد با شريكش به توافقي برسـد . ودش و ماركس را تامين نمايدخ

اش را تحت چنان شـرايطي تـرك كـرد كـه وي را قـادر       او كارخانه ۱۸۶۹در سال 
ساخت حوائج دوستش را برآورده سازد، و بدين ترتيب به طور قطعي مـاركس   مي

بـود   ۱۸۷۰نها در سپتامبر ت. كرد خالص نمايد را از فقري كه بر دوشش سنگيني مي
  .كه انگلس توانست به لندن باز گردد
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داد؛ اين امـر   حالي شخصي معني مي براي ماركس ورود انگلس بيش از خوش       
اي بـود از كـار عظيمـي كـه او در شـوراي عمـومي        به معناي خالصي قابل مالحظه

لـف وجـود داشـتند    هـاي مخت  شماري نماينده از ملت تعداد بي واره همداد،  انجام مي
توانايي . ها مكاتبه نمايد  ها را مالقات كند و يا با آن آن" بايست يا شخصا كه وي مي

 طـور  چـه دانسـت   او مـي . انگلس از نقطه نظر زبان از دوران جـوانيش معـروف بـود   
زبان بـا   ۱۲گونه به  دانست چه گفتند مي بنويسد، به طوري كه رفقايش به شوخي مي

آل بـراي بـه عهـده گـرفتن مسـئوليت       لذا وي به طور ايـده . دلكنت زبان سخن گوي
به عالوه و تجربـه طـوالني وي در دادوسـتد    . تماس با كشورهاي مختلف مجهز بود

رو كـه، بـر خـالف مـاركس، رانـدمان و نظـم در        مورد استفاده قرار گرفـت از ايـن  
  .كارهايش به وجود آورد

دار  مومي درآمد اين كار را عهدهانگلس به مجرد اين كه به عضويت شوراي ع      
شد تا ماركس را كه به واسطه فقر و محروميت شديد سالمتش را از دست داده بود 

. هـاي ديگـري از كـار را هـم بـه عهـده خـود گرفـت         وي باز قسمت. خالص نمايد
ها بود كه انگلس كه مردي پرانرژي بـود آرزوي فرصـت انجـام ايـن كـار را       مدت
هاي شوراي عمومي، وي خيلي زود به صورت يكي از با  شتبر مبناي ياددا. داشت
  .كارترين اعضاي شورا درآمد پشت
انگلـس، پـس از ايـن كـه مبـارزه بـا       . اما ايـن وضـعيت طـرف ديگـري داشـت           

ها آغاز شده بود و او خود را در شوراي عمومي محسوس نمـوده بـود، بـه     باكونينيست
ايـم، در ايـن زمـان مخالفـت      طوري كه ديـده  نعالوه براين، هما. لندن نقل مكان نمود

به طور خالصه، ايـن دوران برخـورد   . يان وجود داشت یشديد حتا در بين خود انگليس
  .ها بود شديد برمبناي اصول و تاكتيك

نظـري و  " اين امـري دانسـته شـده اسـت كـه مبـارزات برمبنـاي خطـوط صـرفا               
ها و دوست  دوست داشتن -شخصي با اختالط شديدي از عناصر واره همتاكتيكي، 
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اگـر چنـين برخـوردي در    . گردنـد  بغـرنج مـي   -ها، عالئق و تعصبات و غيره نداشتن
محدوده يك ناحيه درگير شود، يك طريق موثر جلوگيري آن تغييـر موقـت محـل    

اگر چه اين شيوه در محدوده يك ناحيه، يك ايالت يا حتا كل يـك كشـور   . است
ي  به طـور كلـي ايـن شـيوه    . غيرقابل اجرا بود" ملل كامالال موثر است، در درون بين

است چنين تضادهايي يا  تر بهخيلي . باشد حل تضاد تنها داراي اهميت محدودي مي
  .از طريق توافق و يا از راه جدايي حل شود

الملل آورد صحبت  را به درون بخش انگليسي بين گي آشفتهما از علل عيني كه       
تاريخ نويساني كه به " الملل، و خصوصا نويسان بين كه برخي تاريخچه  آن. ايم كرده
توانند بفهمند اين است كـه   فهمند و يا نمي پردازند، نمي كارگري انگليس مي جنبش

المللـي كـارگري را هـدايت     جنـبش بـين   ۱۸۷۲تا  ۱۸۶۴شوراي عمومي كه از سال 
و . گري انگليس بودكار ارگان رهبري كننده جنبش چنين همكرد، در عين حال  مي

گذاشت، آن وقت عكس آن نيز  المللي بر جنبش انگليس تاثير مي اگر جريانات بين
در كاركردهاي " كارگري انگليس اجبارا صحت داشت، يعني هر تغييري در جنبش

ايـم كـه    مـا در فصـل قبـل نشـان داده    . گشت المللي شوراي عمومي منعكس مي بين
داده  ۱۸۶۷-۱۸۷۱هـاي   به كارگران انگليسي در سالگونه در نتيجه امتيازاتي كه  چه
اعضـاي   -هـاي كـارگري   حق راي بـراي كـارگران شـهري و آزادي اتحاديـه     -شد

اكـاريوس  . روي نمودنـد  تريديونيوني شوراي عمومي آغاز به گرايش به سوي ميانه
نيز شروع به گرايش به آن جهت نمود؛ اكنون وي مردي مرفه بود، و به طوري كـه نـه   

افتـد، نسـبت بـه بـورژوازي تحمـل بسـيار        ان بندرت در ميان كـارگران اتفـاق مـي   چند
اما عالوه بر اكاريوس تعـدادي از اعضـاي ديگـر شـوراي عمـومي      . ي پيدا كردتر بيش

  .كردند بودند كه با ماركس مخالفت مي
مجبـور بـود   " پيدا شدن انگلس به عنوان عضوي از شـوراي عمـومي، كـه غالبـا          

را بگيرد، يك عنصر شخصي ديگر افزود تا شرايطي را كه خود تيره جاي ماركس 
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تمـام  " ش در منچستر، تقريبا گي زندهانگلس در طول بيست سال . تر سازد بود وخيم
  .كارگري از دست داده بود تماسش را با جنبش

هـا   در طول تمام آن مدت ماركس در لندن مانده بود، تماسش را بـا چارتيسـت        
ها چيز نوشته بود، و در محافل كارگران آلماني و  بود، براي نشريات آنحفظ كرده 

ايراد  راني سخنكرد،  او رفقا را مالقات مي. مهاجرين شركت كرده بود گي زندهدر 
 –مـاركس  " بابا"هم با  ها مجادالتي جدي داشت، لكن بر روي نمود، اغلب با آن مي

ز نظـر سياسـي از وي جـدا شـده     طوري كه از خاطراتي كه حتا توسط كساني كـه ا 
روابط گرم بـه طـور خـاص در    . گرم، رفيقانه، و مملو از عشق بود -آيد بودند بر مي
اعضـاي شـوراي عمـومي    . الملل بين كارگران و ماركس برقرار شده بود دوران بين

كه ماركس را در آپارتمان محقرش مشاهده كرده بودند، كـه وي را محتـاج ديـده    
كـه وي را در شـورا    -كـرد  نمـي  گي زنده تر بهاي  كارگر انگليسياو از هيچ  -بودند
ديدند وي آمـاده اسـت كـه مطالعـاتش را، كـار علمـي        مي واره همشناختند، كه  مي

افكند،  محبوبش را، براي وقف كردن وقت و نيرويش به طبقه كارگر، به كناري بي
ات خودنمايانـه را رد  ي امتيـاز  او كـه همـه  . نگريستند ترين احترام وي را مي با عميق
گونه  هيچ پاداشي، بدون هيچ پذيرفت، بي گونه لقب افتخاري را نمي كرد، و هيچ مي

  .كرد اي كار مي مضايقه
اعضاي انگليسي شوراي عمـومي او  . متفاوت بود" در مورد انگلس وضع كامال      

ميان رفقاي  تنها در. شناختند اعضاي ديگر تنها كمي او را مي. شناختند نمي" را اصال
جا وي مجبور بـود بـه سـختي     آوردند، اما حتا در آن ها او را به ياد مي آلماني بعضي

زيرا كه براي اكثر اعضـاء، وي يـك   . بكوشد تا موقعيتي براي خودش كسب نمايد
و پنج سال قبـل   شد، بيست دار منچستري بود كه، گفته مي فرد متمول، يك كارخانه

انگلـس كـه   . انگليسي بـه زبـان آلمـاني نوشـته بـود      كتاب خوبي در مورد كارگران
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رفتار مبادي آدابش مورد توجه بود، پس از حدود بيسـت سـال آميـزش در     واره هم
بورژوا، در بين گرگان بـورس و عقابـان صـنعت، رفتـار حتـا      " مطلقا" محيطي تقريبا

ظاهري نواخت، داراي  تر و تميز، هميشه يك واره هماو . تري اكتساب نمود متكبرانه
گـاه كلمـه خشـني بـه زبـان       مودب، با رفتار نظامي مآبانـه بـود و هـيچ    واره همسرد، 
  .۱سرانجامي خشك و سرد بود وي به طور بي. آورد نمي
شـناختند از او   اين تصويري بود كـه افـرادي كـه انگلـس را در دهـه چهـل مـي             
هرگـاه مـاركس در   دانيم كه در دفاتر سردبيري نيوراينيش زايتونـگ،   مي. دادند مي

اش اعتراضات شديدي را  مرخصي بود، انگلس با احساس ارجحيت فكري متكبرانه
اش  خوددار بود، در روابط شخصي تر بيشوي كه از ماركس خيلي . انگيخت بر مي

ــل تحمــل ــف و مــاركس كــه رفقــا و   بســيار غيرقاب تــر بــود، و بــرخالف ويلهلــم ول
  .راند كارگران را از خود مي آل بودند، او بسياري از راهنماياني ايده

انگلس تنها به تدريج خود را با اوضاع جديدش مطابقت داد و عادات سـابقش        
ها امري دشوار بود، انگلـس   در ضمن اين مدت، گذراندن اين سال. را از دست داد

ي جـاي مـاركس را بگيـرد، روابـط درون     تـر  بيشو  تر بيشبايست در موارد  كه مي
ايـن امـر   . تـر گردانـد   كه خود در آن زمان تيره بود باز هم وخيم شوراي عمومي را

حتـا هرمـان    كـه  بـل ممكن است توضيحي باشد براي اين كه چرا نه تنها اكـاريوس  
الملل  سابق ماركس كه براي مدتي طوالني دبيركل بين كار هم، )Hermann jung( يونگ

مشـتاقانه و بـه    بود، با مـاركس پيونـدهاي شخصـي بسـيار نزديـك داشـت و بسـيار       

                                                 
بود؟ كساني كه " خشك و سرد به حد نهايت"در دوران جواني و ميان سالي " آيا انگلس واقعا – ۱

هميشه "كه " معاشر بشاش، رفيق شفيق"متفاوتي از اين " شناختند توصيف كامال او را خوب مي
اند  از اين جمله. دهند مي" نواز بود مصاحبت جوانان را دوست داشت، همواره ميزبان مهمان

 .شود شروع مي ۱۸۶۷الفارگ كه آشنايي او با انگلس از  پل
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ي تعهدات عظيمش برآيـد،   كرد تا از عهده ترين وجه ماركس را كمك مي ظريف
  .اكنون سازمان را ترك گفت

سرايي و غيبت، كه معمـول چنـين مـواردي     دريغا كه تمام ماجرا خالي از افسانه      
انگلس ايم بسياري از افراد تنها به اين سبب كه  گونه كه بيان كرده همان. است، نبود
قـدر بـه دوسـتش عالقـه      توانستند بفهمند كه چرا مـاركس ايـن   شناختند، نمي را نمي

ي هنري مـايزر   انگيز و فرومايه كافي است خاطرات نفرت. ستود داشت و وي را مي
موسس سوسيال دمكراسي انگليس را بخـوانيم تـا ببينـيم تـا     ) ۱۸۴۲-۱۹۲۳( هيندمن

رسـد كـه    طـور بـه نظـر مـي     اطرات ايـن برمبنـاي ايـن خـ   . چه حد مبتذل و پست بود
نهـاد كـه وي متمـول بـود و      قدر به دوستي با انگلـس ارج مـي   رو آن ماركس از اين

هـا بـه طـور خاصـي      رفتـار چنـد تـن از انگليسـي    . كـرد  احتياجات او را برآورده مي
هـا شخصـي بـود بـه نـام اسـميت كـه بعـدها در كنگـره           آميز بود؛ در بـين آن  توهين
 –در طول جنگ اخير وي مانند هينـدمن يـك سوسـيال    . ۱ترجم شدالملل دوم م بين

توانست كارزار تبليغاتي خبيثانه او و ديگران  انگلس هرگز نمي. بد نام بود ۲پاتريوت
انگلس به فاصله كمي قبل از مرگش همان آقاي اسميت را . را عليه ماركس ببخشد

  .ن انداختها به پايي كه اكنون آمده بود وي را مالقات كند از پله
آورتـرين اشـكالش در بـين     گاه، در آغاز دهه هفتاد، اين بهتان در زيـان  ولي آن      

امـا شـركت   . آمدنـد نيـز شـايع شـد     كارگران آلماني هوادار السال كه به لنـدن مـي  

                                                 
عضو )Adolphe smith hea dingley(نام ادولوف اسميت هيدلينگي " ميتاس"اين  – ۱

ها  او به پاسيبيليست. است) Hyndman(فدراسيون سوسيال دمكراتيك هيندمن 
)possibilists (كه يك جريان رفرميست در جنبش سوسياليستي فرانسه بودند، نزديك بود. 
۲ – Social-patriot :را فوق " ميهن"ست، ولي منافع كسي كه مدعي سوسياليست بودن ا

  .دهد مصالح سوسياليسم قرار مي
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دانـيم كـه در خـارج از روسـيه      مـي . انگلس شكاف را تنهـا در لنـدن تشـديد نكـرد    
در ايتاليـا،   -در كشورهاي التين متمركـز كردنـد  باكونين و هوادارانش كار خود را 
بـاكونين بـه   . هاي فرانسوي و ايتاليـايي سـويس   اسپانيا، جنوب فرانسه، پرتغال، بخش

جـا تعـداد فراوانـي لـومپن      رو كـه در آن  نهـاد از ايـن   طور خاص به ايتاليا ارزش مي
انقالبـي را   هـا نيـروي اساسـي    پرولتاريا وجود داشت، اجامر و اوباشاني كه او در آن

ي بـورژوا   گونه اميدي به تـامين معـاش در جامعـه    جوانان، كه هيچ چنين هم. ديد مي
راهزنـي و دزدي بـه عنـوان اشـكال بيـان اعتـراض        چنين هم. نداشتند، وجود داشتند

جا عناصري كـه وي   به عبارت ديگر، در آن. جا شيوع داشت هاي فقير در آن دهقان
همـه   -ها، اوباشان، دزدان دهقان -شان قائل بود رايدر روسيه چنان اهميت بزرگي ب

  .انبوه بودند" كامال
ايـن  . گرفـت  مكاتبات اصلي با تمام اين كشـورها توسـط انگلـس صـورت مـي           

انگلـس  (هاي معـدودي كـه حفـظ شـده اسـت       با قضاوت برمبناي نسخه -مكاتبات
خالفــت در روحيــه م -)داشــت يــك نســخه بــراي خــود نگــاه مــي واره هــمكــاردان 

  .گرفتند ها صورت مي سرسختانه با باكونينيست
باكونين، كـه گزارشـي بـود از كميسـيون     " گي بستههم"جزوه معروف در مورد       

تاخت  ها مي هاي باكونينيست كنگره الهه و به تندترين وجهي به سياست و تاكتيك
تنهـا در   كرد، توسط انگلس و الفارگ نوشته شده بود؛ مـاركس  ها را افشا مي و آن

فصــل آخــر آن ســهمي داشــت، اگــر چــه كــه وي، البتــه، بــا تنظــيم ادعانامــه عليــه  
  .موافق بود" ها كامال باكونينيست

در اين سال وي دومين . ماركس عرصه فعاليت علني را ترك كرد ۱۸۷۳بعد از       
ي چاپ نمودن يـك ترجمـه    چاپ جلد اول سرمايه را تكميل كرد، و مشغول آماده

اي را كـه وي   اگر بـدين مـوخره  . منتشر شد ۱۸۷۵بود كه باالخره در سال فرانسوي 
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كمونيسـتي، و مقالـه كـوچكي را كـه بـراي        ي اتحاديـه  براي كتاب قـديمي دربـاره  
چـه را كـه مـاركس تـا سـال       افزاييم، اين مجموعه هـر آن  رفقاي ايتاليايي نوشت بي

مت از دست رفتـه مـاركس   جا كه سال تا آن. ۱گيرد منتشر كرده بود در بر مي ۱۸۸۰
داد، به كار بر روي شاهكار خود، كه طرح اول آن را در اوايل دهـه   به او اجازه مي

اما وي موفق نشد حتا دومين جلد را كـه در آن  . شصت تكميل كرده بود، ادامه داد
دانـيم كـه آخـرين     اكنـون مـي  . كرد براي انتشار آماده سازد زمان بر رويش كار مي

هرگونـه  . نوشته شده بود ۱۸۷۸ر اين جلد جاي داده شد در سال دست نويسي كه د
كننده خطري بود براي مغزش كه زياد از حد به كار انداخته شـده   كار فكري خسته

 گـي  زنـده ها خانواده ماركس، و انگلـس پيوسـته در تـرس از     در طول اين سال. بود
. بردند سر مي در معرض خطر يك سكته ناگهاني قرار داشت به واره همماركس كه 

تـر   ارگانيسم توانا، كه زماني قدرت كـار فـوق انسـاني داشـت، بـه تـدريج ضـعيف       
هـاي وي بـراي انجـام هـر كـار ممكـن        مواظبت دلسوزانه انگلس، كوشـش . شد مي

قبـل از ايـن كـه    . اش، نتيجه چنـداني نداشـت   داشتن دوست قديمي جهت سالم نگه
كـه انـدكي    كند، به مجرد اين نويس منظم  ماركس كار عظيمش را به صورت پيش

كـه   گشت، بـه مجـرد ايـن    كه خطر مرگ دورتر مي شد، به مجرد اين مي تر بهحالش 
دادند چند ساعتي در روز كار كند، كوشش خود را از سر  پزشكان به وي اجازه مي

اي  كه هرگز قادر به تكميل اين كار نبـود بـرايش شـكنجه    آگاهي به اين. گرفت مي
                                                 

كتاب خود در مورد  ۱۸۷۵اي است كه ماركس به چاپ  موخره نامبرده در سطر اول، موخره – ۱
هاي مهم اين دوران  در ميان نوشته. نوشته است) ۱۸۵۳-۱۸۵۲(هاي كلن  ي كمونيست محاكمه
ترين آثار  كمونيست را كه يكي از مهم ، و مانيفستماركس بايد نقد برنامه گوتا ۱۸۷۳بعد از 

شود،  پروگراماتيك ماركس است كه در آن دوران گذار از كاپيتاليسم به سوسياليسم تشريح مي
توسط انگلس  ۱۸۹۱نوشته شده است ولي تنها در سال  ۱۸۷۵اين اثر گرچه در سال . نام ببريم
 .منتشر شد
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" توانايي كار نداشتن براي هر انساني كه نخواهد صرفا: "گفت مي ماركس. ممتد بود
وي مجبور شد كـار بـر    ۱۸۷۸بعد از سال ." يك حيوان باشد برابر حكم اعدام است

روي سرمايه را به كلي به كنار بگذارد به اين اميد كه در زمان مساعدتري قـادر بـه   
توانسـت يادداشـت بنويسـد،     او هنوز مـي . اين اميد عملي نشد. بازگشتن به آن باشد

داشـت و سـهم    مـي   المللـي كـارگري نگـه    بـين   هنوز خود را در جريان رشد جنبش
هاي متعددي كه از كشورهاي مختلـف   نمود، و به سوال فكري فعالي در آن ايفا مي

در اوايـل دهـه   " هـاي وي خصوصـا   ليسـت آدرس . داد رسيدند پاسخ مـي  برايش مي
وي، به اتفاق انگلس كه در اين زمان اكثر كار را را بـه   .هشتاد به ابعاد وسيعي رسيد

ــورد      ــع، و متخصــص در م ــيار مطل ــردي بس ــه صــورت م ــاره ب ــت، دوب ــده گرف عه
تفـوق   كمونيست در آن كرد و افكار مانيفست كه به سرعت رشد مي -كارگري جنبش
كـه در   در اين مورد بخش بزرگي از اعتبـار متعلـق بـه انگلـس بـود     . درآمد -يافت مي
  .كرد هاي هفتاد، و در زماني كه ماركس هنوز زنده بود، به طور شديد فعاليت مي الس

الملـل اول بسـيار    هـا در بـين   ها و باكونينيسـت  در مورد مبارزه ماركسيست" غالبا      
وجود داشـت، لكـن حتـا در      در حقيقت تعداد زيادي باكونينيست. مبالغه شده است

شان به شوراي عمـومي   داشت، كه تنها در حمله ها عناصر گوناگوني وجود ميان آن
در پشـت سـر مـاركس و    . هـا بسـيار بـدتر بـود     وضع ماركسيست. با هم متحد بودند

كمونيسـت آشـنا    انگلس تنها گروه كوچكي از افرادي وجود داشت كه با مانيفست
در  سـرمايه انتشـار  . كردنـد  درك مـي " هاي ماركس را كـامال  بودند و همه آموزش

براي اكثريت وسـيع، ايـن كتـاب بـه تمـام معنـاي       . كرد بسيار كمي مي آغاز كمك
كردنـد؛   جـويي مـي   كلمه يك سنگ خارايي بود كه با اشـتياق فـراوان از آن عيـب   

هـاي هفتـاد،    هاي آلماني در طول نيمه اول سال هاي سوسياليست نوشته. همين و بس
شـد،   نوشـته مـي   هايي كه توسط ويلهلم ليبكنشت كه شاگرد ماركس بود حتا جزوه
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صـفحات  . دهـد  بار مطالعه تئوري ماركسيستي در آن زمان را نشان مـي  شرايط رقت
هـاي   تـرين اختالطـي از سيسـتم    ارگان مركزي حزب آلمان اغلب پر بود از عجيـب 

ــتي  ــف سوسياليس ــاريخ، و    . مختل ــتي ت ــوم ماترياليس ــس، مفه ــاركس و انگل ــد م مت
ا همه به صورت كتابي مهر و موم شـده  ه  اين –هاي پيرامون مبارزه طبقاتي  آموزش

كـرد   قدر كم فلسفه ماركسيستي را درك مي خود ويلهلم ليبكنشت آن. باقي ماندند
تاريخي ژاكوب  _كه ماترياليسم ديالكتيك ماركس و انگلس، را با ماترياليسم طبيعي 

  .اشتباه كرده بود) ۱۸۲۴-۱۸۹۹(و لودويك بوشنر ) ۱۸۲۲-۱۸۹۳(مولسشوت 
خره انگلس كار دفاع و نشر اصول ماركسيسم را خود به عهـده گرفـت، در   باال      

اش  سـرمايه ايم، در تقالي بيهوده براي تكميل  حالي كه ماركس، به طوري كه ديده
اي كه به طور خاصـي بـراي او جالـب بـود، و زمـاني بـه        انگلس زماني به مقاله. بود

ند در موارد مشخص اختالف چسبيد بدين جهت كه بتوا فاكتي از تاريخ معاصر، مي
هاي ديگر سوسياليستي را نشان دهد، يا برخي مسائل  بين سوسياليسم علمي و سيستم

ي عملي از متد  عملي مبهم را از نقطه نظر سوسياليسم علمي روشن سازد،  يا استفاده
  .خود را نشان دهد

 معـــروف آلمـــاني مـــولبرگر در ارگـــان مركـــزي  رو كـــه پرودونيســـت از آن      
سـاخت،   دمكراسي آلمان سلسله مقـاالتي دربـاره مسـئله مسـكن منتشـر مـي       سوسيال

انگلس با گرفتن اين امر به عنوان يك بهانه خوب، شكافي را كـه ماركسيسـم را از   
عـالوه بـر ايـن    ) Die wohnungsfrage( ).مسـئله مسـكن  (كرد نشان داد  پرودونيسم جدا مي

، وي پرتوي روشن )poverty of philosophy( هاش به كتاب ماركس، فقر فلسف مكمله عالي
  .ماركسيسم بر يكي از عوامل عمده تعيين كننده وضعيت طبقه كارگر تاباند

را بـا مقدمـه    )peasant war in germany( جنگ دهقاني در آلمـان وي نوشته قديميش       
منتشر نمـود تـا بـه رفقـاي جـوانش نحـوه بـه كـار گـرفتن مفهـوم           " جديدي مجددا
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ترين وقايع تاريخ آلمان و دهقانان آلمان  رياليستي تاريخ را در مورد يكي از مهممات
   .نشان دهد

گونـه   زماني كه پارلمان آلمـان مشـغول بحـث بـر سـر ايـن مسـئله بـود كـه چـه                
ها به مردمـي معتـاد    داران پروس داد و ستد سودمند خود را براي تبديل آلماني زمين

عرق پروسـي  اي به نام  نمودند انگلس به نوشتن جزوه خواري تضمين مي به مشروب
مبادرت نمود، و در آن عالوه ) Prussian schnaps in the german reichstag( در پارلمان آلمان
داري و نظـام   هـاي يونكرهـاي پروسـي، وي نقـش تـاريخي زمـين       بر افشـاي هـوس  

مقـاالت ديگـرش   هاي انگلس كه بـه   تمام اين نوشته. يونكري پروس را توضيح داد
براي كائوتسكي و مهرينـگ ايـن امـر را    " شد نتيجتا در مورد تاريخ آلمان اضافه مي

ممكن سـاختند كـه افكـار اساسـي انگلـس را بـه صـورتي مردمـي در آورنـد و در          
  .شان در مورد تاريخ آلمان توسعه دهند جات هنوشت
 ۱۸۷۵در سـال   .تعلـق دارد  ۱۸۷۷-۱۸۷۶هاي  اما خدمات بزرگ انگلس به سال      

اي  مصـالحه  – )Gotha( ي گتـا  ها بر مبنـاي بـه اصـطالح برنامـه     ها و آيزناخري السالين
حقيرانه بين ماركسيسم و جفت قلب شده آن كـه بـه نـام السالينيسـم شـناخته شـده       

ماركس و انگلس به شديدترين وجـه اعتـراض   . وحدت كردند ديگر يكبا  -است
رو كه خواستار تغييري  از اين كه بلاتحاد بودند، كردند، نه به اين خاطر كه مخالف 

بـه درسـتي اصـرار    " آنـان كـامال  . شان در اين برنامه بودنـد  در مطابقت با پيشنهادات
ترديد اتحاد امري الزم بود، معهذا برگزيـدن برنامـه بـدي بـه      داشتند كه اگر چه بي

تـرجيح داشـت   وجـه امـر مطلـوبي نبـود؛ و      عنوان مبناي تئوريك اين اتحاد به هـيچ 
پذيرش برنامه براي مدت كوتاهي به تعويق افتد و در طـول ايـن مـدت بـه پالتفـرم      

 در ايـن مـاجرا اگوسـت ببـل    . اي متناسب با كار عملي روزانه قناعـت شـود   عمومي
نيــز بــا ويلهلــم ليبكنشــت مخــالف ) ۱۸۴۲-۱۸۸۰( و ويلهلــم براكــه) ۱۹۱۳-۱۸۴۰(
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انگلـس توانسـتند بفهمنـد كـه از نظـر       تنها چند ماه بعـد بـود كـه مـاركس و     .بودند
در بـين اعضـاي   . گي تئوريك، هر دو جناح در يك سطح نازل قـرار داشـتند   هآماد

-۱۹۰۱( هاي اويگن دورينگ همانند كارگران، آموزش فكران روشنجوان حزب، 
. كـرد  ، فيلسوف و اقتصاددان مشهور آلمـاني، محبوبيـت وسـيعي كسـب مـي     )۱۸۳۳

يار بود، و بـه خـاطر شخصـيتش و شـجاعت در      رلين دانشگاه ب زماني وي در دانش
محبوبيـت بسـياري    -كه براي يك پرفسور آلماني امري غيرعادي بود -هايش گفته

وي گرچه نابينا بود، در مورد تـاريخ مكانيـك، اقتصـاد سياسـي و     . كسب كرده بود
آور بود؛ بدون شـك وي   الجوانب بودن وي شگفت جامع. كرد مي راني سخنفلسفه 

ــود شخصــيت برجســته ــه آمــوزش  . اي ب ــاني كــه وي انتقــاد شــديدش را ب هــاي  زم
ــا   ــده و خصوص ــناخته ش ــتي ش ــوزش" سوسياليس ــرد،    آم ــرح ك ــاركس مط ــاي م ه

آواي "و كـارگران صـداي او را    يانجو دانش. هايش تاثير عظيمي داشتند راني سخن
اعتـراض،   دورينگ بر اهميت عمـل، مبـارزه،  . دانستند مي" در زمينه انديشه گي زنده

گـذارد؛ او   كرد؛ او در برابـر عامـل اقتصـادي بـر عامـل سياسـي تكيـه مـي         تاكيد مي
او در جــدلش هــيچ حــدي . شــد اهميــت زور و خشــونت را در تــاريخ متــذكر مــي

السـال را مـورد دشـنام فـراوان قـرار       چنـين  هـم  كه بلشناخت و نه تنها ماركس  نمي
را به عنوان استداللي عليه او به كار وي حتا از اين كه يهودي بودن ماركس . داد مي

  .كرد گيرد شرم نمي
انگلس مدت درازي در ترديد به سر برد تا اين كه تصميم گرفـت دورينـگ را         

اش شـد، و در   وي باالخره تسليم درخواست دوستان آلمـاني . مورد حمله قرار دهد
سلسله مقاالتي ، ارگان مركزي حزب، )vorwarts( )به پيش( در فوروارتس ۱۸۷۷سال 

ايـن  . اي قـرار داد  رحمانه ها نظرات دورينگ را مورد انتقاد بي منتشر نمود كه در آن
از ميـان  . امر سبب برانگيخته شدن خشم حتـا برخـي از رفقـايش در حـزب گرديـد     
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، تئوريسين آينـده رويزيونيسـم، و   )۱۹۳۲-۱۸۵۰( پيروان دورينگ، ادوارد برنشتاين
ــت  ــان موس ــاني آ )۱۸۴۶-۱۹۰۶( يوه ــت آلم ــه    -نارشيس ــده، از هم امريكــايي آين

، كـه  گان نمايندههاي آلمان تعدادي از  دمكرات در كنگره سوسيال. تر بودند برجسته
رحمانـه   ها بود، انگلس را مورد حملـه بـي   در ميان آن )walteich( السالي قديمي والتچ

صويب رسد كه اي به ت اين جريان به جايي رسيد كه نزديك بود قطعنامه. قرار دادند
انتشار بعدي مقاالت انگلس را در ارگان مركزي حـزب، كـه مـاركس و السـال را     

  .دانست، ممنوع كند آموزگاران خود مي
مبني بر اين كه انتشار  -اگر به خاطر پيشنهاد زيركانه يك ميانجي براي راه فرار      

 -يابـد  اي مخصـوص ادامـه   در ضـميمه  كـه  بـل مقاالت انگلس نه در ارگان مركزي 
  .اين پيشنهاد تصويب شد. آمد نبود، رسوايي غيرقابل تصوري به وجود مي

آقاي به صورت كتابي تحت نام  ۱۸۷۸آوري شدند و در سال  اين مقاالت جمع      
، آنتـي دورينـگ  ، يا طوري كه بعدها شناخته شد كند دورينگ علم را دگرگون مي

)Anti-duhring( ي دوران ساز در تاريخ ماركسيسم بـود اين كتاب اثر. ۱شر گرديدندتمن .
هـاي   تري كه فعاليت خود را در نيمه دوم سال از طريق اين كتاب بود كه نسل جوان

هفتاد آغاز كرد آموخت سوسياليسـم علمـي چـه بـود، فرضـيات فلسـفي آن كـدام        
مـدخل بـراي مطالعـه     تـرين  بـه نشـان داد كـه    دورينـگ  آنتي. بودند، متد آن چه بود

هـا   مطالعه دقيق مقاالتي كه در آن ايام توسط به اصطالح ماركسيست .است سرمايه
آشـكار   سـرمايه ترين ديد را در مورد مسـائل و متـدهاي    نوشته شده بودند، نادرست

براي اشاعه ماركسيسم به عنوان يك متد و يك سيستم خاص، هيچ كتابي . سازد مي
هاي  همه ماركسيست. ستموثر نبوده ا دورينگ آنتيبه حد  – سرمايهبه جز خود  –

                                                 
اين كتاب كه در " حواشي"چنين  و هم) ۱۹۳۹يورك نيو(دورينگ  ترجمه انگليسي آنتي – ۱

 .آمده اكنون موجود است)۱۹۴۰نيويورك (ديالكتيك طبيعت
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 -هـاي اجتمـاعي گذاردنـد    هاي هشتاد پا به عرصـه فعاليـت   جواني كه در اوايل سال
توسـط   -)۱۸۵۷-۱۹۱۸( ژرژ پلخـانف ) ۱۸۵۴-۱۹۳۸(برنشتاين، كـارل كائوتسـكي   
  .اين كتاب پرورش يافته بودند

بنـا بـر    ،۱۸۸۰در سـال  . هـاي بـااليي حـزب نبـود     اما تاثير اين كتاب تنها بر اليه      
هاي فرانسوي، انگلـس چنـد فصـل را برگزيـد كـه بـه فرانسـه         تقاضاي ماركسيست

ــاب   ــه يكــي از مشــهورترين كت ــدازه   ترجمــه شــد و ب ــه ان هــاي ماركسيســتي كــه ب
ايـن كتـاب، كتـاب معـروف     . شـد تبـديل گرديـد    كمونيسـت خوانـده مـي    مانيفست

ــود تخيلــي و علمــي _سوسياليســم  ــذكور  )socialism-utopian and scientific( .ب ــاب م كت
تمـام ايـن كارهـا را    . ونيم بعد به روسي ترجمه شـد  بالفاصله به لهستاني و يك سال

انگلـس از توصـيه و حتـا    . انگلس در زماني كه ماركس هنـوز زنـده بـود انجـام داد    
دورينـگ را   براي مثال، يك فصل كامـل از آنتـي  . شد ماركس بهرمند مي يكار هم

  .ماركس نوشت
بـه  . كـارگري اروپـا بـه وقـوع پيوسـت      ايل دهه هشـتاد تغييـري در جنـبش   در او      

ناپذير انگلـس و اسـتعداد وي در عامـه فهـم كـردن مطالـب،        گي هشكرانه كار خست
، در آلمان، حزب سوسـيال  ۱۸۷۶در سال . يافت ماركسيسم به طور پيوسته ميدان مي

يسم شروع بـه  پس از يك سردرگمي موقت، ماركس. دمكرات غيرقانوني اعالم شد
دهد كه آن پيرمردان لندن بودند كه در  ببل در خاطراتش نشان مي. گيري نمود اوج

زيرا كه آنان، با تهديد اعتراض عمومي،   اين چرخش وقايع نقش مهمي ايفا كردند،
ناپـذير عليـه    نهادند، و مبارزه آشتي اش نام مي "رسوايي"خواستار قطع آن چيزي كه 

  .اي با بورژوازي، گرديدند قراري هرگونه رابطهها براي بر كليه تالش
اي  مارسـي، حـزب كـارگري جديـدي بـا برنامـه       ۱۸۷۹ي  در فرانسه، در كنگره      

هــا، كــه  جــا گــروه جــواني از ماركسيســت در ايــن. سوسياليســتي ســازماندهي شــد
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. در راس آن قرار داشت، قـدرت گرفـت  ) ۱۸۴۵-۱۹۲۱( گد باكونينيست سابق ژول
ژول گد و رفقايش . تصميم گرفته شد كه برنامه جديدي تدوين شود ۱۸۸۰در سال 

. به لندن رفتند تا با ماركس، كه نقش فعالي در تنظيم برنامـه داشـت، مالقـات كننـد    
ماركس، با مخالفت با پـذيرش تعـدادي از نكـات در مـورد جنبـه عملـي كـار كـه         

ورزيدند، به تـدوين   يفرانسويان به واسطه ارزش تبليغاتي محلي خود بر آن اصرار م
اي كه بـراي هـر فرانسـوي قابـل فهـم       با تدوين برنامه. اصول اساسي برنامه پرداخت

داد،  ناپـذير بـه دسـت مـي     هاي اساسـي كمونيسـم را بـا منطقـي تخطـي      بود، اما ايده
برنامـه  . گي شرايط فرانسه نشان داد هماركس بار ديگر توانايي خود را در درك ويژ

روســي، اتريشــي،  -هــاي بعــدي ي برنامــه طرحــي بــراي همــهفرانســوي بــه عنــوان 
پس از اين كـه ژول گـد و الفـارگ توضـيحات     . به كار گرفته شد -آلمان ارفورت

خود را بر اين برنامه نوشتند، برنشتاين آن را به آلماني و پلخانف به روسي تحت نام 
اين . ترجمه كردند )what the social-democrats want( خواهند ها مي دمكرات چه سوسيال آن

ين نخســتنــوان متنــي بــه كــار رفــت كــه توســط  كتــاب ماننــد جــزوه انگلــس بــه ع
هــاي روســي مــورد مطالعــه قـرار گرفتــه و در محافــل كــارگران بــراي   ماركسيسـت 

  .شد آموزش ماركسيسم مورد استفاده واقع مي
در  نامه مبسوطي به مثابـه كمـك   براي رفقاي فرانسوي پرسش چنين همماركس       

نامـه امضـاي    اين پرسـش . امر تحقيق در مورد وضعيت طبقه كارگر تنظيم كرده بود
توسـط   ۱۸۶۶اي كه بـراي كنگـره ژنـو     نامه در حالي كه پرسش. ماركس را نداشت

نامـه   گرفـت، پرسـش   ماركس تهيه شده بود تنها در حدود پانزده سوال را در بر مـي 
تـرين جزئيـات شـرايط     ا كوچـك جديد از بيش از صد سوال تشكيل شده بود كه ت

ترين  نامه در زمان خود يكي از جامع اين پرسش. شد كارگران را شامل مي گي زنده
كـارگري چـون    توانست توسـط شـاگرد بـا بصـيرت جنـبش      ها بود و تنها مي بررسي
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نامه اثبـات ديگـري بـود بـر توانـايي مـاركس در        اين پرسش. ماركس تنظيم شده باشد
رغم اشتهار وي بـه گـرايش    ص و درك حقيقت مشخص، عليبرخورد با شرايط مشخ

توانايي براي تحليل واقعيت و براي رسيدن بـه نتـايج كلـي بـر مبنـاي چنـان       . به تجريد
  .هايي، به معناي فقدان درك واقعيت و پرواز در تجريد غبارآلود نيست تحليل

هـا زبـان    آن. دندماركس و انگلس تكامل انقالب روسيه را با دقت بسيار دنبال كر      
ماركس مطالعه آن را دير آغاز كرد، اما به حد كافي به آن تسـلط  . روسي را آموختند

 -ي چـون سـالتيكف  گـان  نويسـنده يافت كه بتواند دبروليويـوف، چرنيشفسـكي، و حتـا    
ماركس . ها دشوار بود را بخواند ها به طور خاصي براي خارجي شدرين كه فهم آن

محبوبيـت وي در   .خـود را بخوانـد   سـرمايه مـه روسـي   توانسـت ترج  اكنون مـي  هم
وي بـه عنـوان   . روسيه، حتا بعد از كنگره الهه، به طور پيوسته در حال افـزايش بـود  
 پيتـرالورف . شد منقد اقتصاد سياسي بورژوايي، به عنوان مرجعي بزرگ شناخته مي

داري و پيروانش تحت تاثير مستقيم ماركس قرار داشتند، گرچه مقـ ) ۱۹۰۰-۱۸۲۳(
ــده  ــرات اي ــد     نظ ــق كردن ــاركس تزري ــم م ــده را در ماترياليس ــناخته ش ــتي ش . آليس
بعضـي از  . شدندهاي روسيه نيز بعدها احترام بسياري براي ماركس قائل  باكونينيست

 ، بـل اكسـلراد  )۱۸۵۱-۱۹۱۹( ژرژ پلخانف، وراساسوليچ _ها  ترين ماركسيست بزرگ
هــاي فعاليــت خــود    اولــين ســال در  -)۱۸۵۵-۱۹۴۱( الــف، لئــودويچ)۱۹۲۸-۱۸۵۰(

 Narodnaya( ولگـا ماركس و انگلس براي جنبشي كه به نـام ناردنايـا   . بودند  باكونينيست

volya( )شناخته بود ارزش بسياري قائل بودند) باراده خلق.  
دهند كـه   هاي ماركس وجود دارند كه نشان مي  ها و نامه نويس تعدادي از دست      

اقتصادي روسيه را مورد مطالعه قرار  -ات و روابط اجتماعيماركس با چه دقتي ادبي
                                                 

 .منتقد ادبي و از نويسندگان علوم اجتماعي -  الف
به قتل . سوسياليستي در طول دهه هفتاد در روسيه فعاليت داشت -اين سازمان پوپوليستي - ب

 .هاي آن بود ، اوج فعاليت۱۸۸۱مارس  ۱۴رساندن الكساندر دوم در 
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هاي مربوط به وضعيت كشاورزي در روسيه، وي نه  پس از تسلط كامل بر داده. داد
قـانون   كـه  بـل هاي محصول زراعي در روسيه را نشـان داد،   تنها علل اصلي شكست

نجملـه  تـاريخ تـا آخـرين شكسـت محصـول، و م     . ها را وضع نمود ادواري بودن آن
. آخرين شكست محصول در روسيه شوروي، استنتاجات وي را تصديق كرده است

ها را در سومين  شرايط بر اين بود كه بسياري از افرادي كه ماركس قصد داشت آن
جلدش در رابطه با بررسي مسئله كشاورزي مورد استفاده قـرار، بـه علـت از دسـت     

ي كه از ماركس به جاي گذارده هاي نويس دست. رفتن سالمتي ماركس به هدر رود
هاي وراساسـوليچ در مـورد نظـام     شد شامل چهار طرح است از پاسخ وي به پرسش

  الف).مير( داري روسيه كموني زمين
نويسي  وي چرك. ونيم آخر حيات ماركس روند مرگي تدريجي بود يك سال      

يافت  مهلت مي اي كه لحظه آسا در برابر خويش داشت كه به مجرد اين از اثري غول
اش خطـوط اصـلي مـدل و     گـي  زنـده وي در روزهاي پر ثمـر  . رفت به سراغ آن مي

. شـدند  داري بيان مي طرحي را آفريد كه در آن قوانين اساسي توليد و مبادله سرمايه
جلـد   گي زندهلكن وي قدرت آن را نداشت كه اين را به صورت ارگانيسمي به سر

  .درآورد سرمايه اول
زمان دو ضربه سنگين مرگ زن و  هم" زمان كه شرايط به طور تقريبا ره آنباالخ      

دختــرش را بــر ارگانيســم ضــعيف، بيمــار و تحليــل رفتــه وي وارد آورد، او ديگــر  
ماركس خشن، هرچند عجيب به نظـر  . گي نمايد هنتوانست در برابر اين ضربه ايستاد

با . اش بسيار لطيف بود وصيهاي خص اي بسيار فداكار و در تماس آيد، مرد خانواده
دختري كه مـرگش بـه آن    -هايي كه ماركس براي دخترش نوشته بود خواندن نامه

                                                 
انگلس، جلد اول،  -در آرشيو ماركس" ها توسط ريازانف كشف شده و اخيرا اين طرح - الف

 .اند انتشار يافته ۳۱۸-۳۴۳صفحات 
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 -اي را داشـتند  ترين رفقايش بـيم سـكته كشـنده    حد بر وي اثر گذاشت كه نزديك
چنـين سرچشـمه شـفقت و     گيـر ايـن   مانـد كـه ايـن مـرد سـخت      انسان درحيرت مـي 

  .حساسيت را از كجا يافته است
مـاركس   گـي  زنـده كار با خواندن آخرين صفحات  گان و انقالبيون تازهنفره بي      

كـه يـك انقالبـي حتـا بخشـي از انـرژي خـود را         ايـن . گردند متعجب و مبهوت مي
ها كه  براي آن. ، امر خوبي نيست"مصروف كارهايي خارج از انقالب نمايد، محققا

در هـر دقيقـه    واره هـم بايـد   ي مـي انقالبـي واقعـ   -انـد  هاي يـك سـاعته   شواليه" غالبا
بايست فارغ از كليه احساسات بشـري،   او مي. اش به حالت آماده باش باشد گي زنده

  .از سنگ خاراي انقالبي تراشيده شده باشد
هـايي كـه مـورد     همـه مـا از ايـن فكـر كـه آن     . بايد به طور انساني قضاوت كرد      

هـايي نظيـر مـاركس هسـتند، تنهـا قـدري        اند به هر حـال انسـان   احترام بسيار ما بوده
تنهـا در  . بـريم  تر و مفيـدتر در راه هـدف انقـالب، لـذت مـي      تر، پرورش يافته عاقل
هـا بـه صـورت قهرمـاني ترسـيم       هاي قديمي و شـبه كالسـيك بـود كـه انسـان      درام
ها پاي به زمـين   ، آن!آمدند ها به لرزه در مي داشتند و كوه ها گام بر مي آن: شدند مي
خوردنـد و   هـا بـه شـيوه قهرمانـان مـي      ؛ آن!خـورد  كوبيدند و زمـين شـكاف مـي    مي
  !.نوشيدند مي

گونه است سيماي او  بدين. به صورت فوق تصوير شده است" ماركس نيز كرارا      
هـاي رفيـع و    بـه مايـه  " كه عموما -در تشريحي كه كالرازتكين، پير دوست داشتني

شـود، بـه    چنين تصوير مي وقتي ماركس اين .از وي نموده است -مجلل تمايل دارد
اند كه خود او در پاسخ به اين سـوال كـه كـالم     آيد كه مردم فراموش كرده نظر مي

من انسانم، و هيچ چيز انساني بـراي مـن   : "داد مورد عالقه او چيست، چنين پاسخ مي
اعتماد زياده بار از  و گناه هم نسبت به او بيگانه نبود، و او بيش از يك." بيگانه نيست
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هـاي زشـت خـود در مـوارد ديگـر اظهـار        عدالتي از حدش در بعضي موارد و از بي
توانستند عالقه مزمن ماركس به شـراب   وي مي مندان عالقهبرخي از . پشيماني نمود

هـا تحمـل    ، امـا بـراي آن  )ماركس از اهالي ناحيه مـوزل بـود  (را به آساني ببخشايند 
گفـت كـه حـق     وي خود به شوخي مي. تر بود كلوقفه وي مش سيگار كشيدن بدون

دريافت كرد كفاف مخارج تنباكويي را كه در مدت  سرمايهتاليفي كه او از فروش 
ترين نوع تنبـاكو را   او به علت فقر ارزان. داد زمان نوشتن آن مصرف كرده بود نمي

اين . اش توسط او دود شده بود و سالمتي گي زندهكرد؛ مقدار زيادي از  مصرف مي
اش به طور خاصي وخيم  گي زندههاي آخر  امر علت برنشيت مزمني بود كه در سال

تـرين   يـک ربـع  بـه سـاعت سـه بعـدازظهر بـزرگ       " ۱۸۸۳مـارس   ۱۴در  .شده بود
انگلس در روز مرگ ماركس به رفيق ." انديشمند  روزگار ما از انديشيدن باز ايستاد

  : چنين نوشت" الفسورژ.آ.اف"قديمي وي 
  
هـا، كـه در مطابقـت بـا قـوانين طبيعـي بـه وقـوع          آن  ترين عوامل، حتا موحش همه"

هنـر معالجـه   . پيوندند، بدون تسلي خـود نيسـتند، و اكنـون چنـين مـوردي اسـت       مي
نبـاتي را بـراي او تـامين كنـد،      گـي  زنـده توانست، يكي دو سـال يـك    مي" احتماال
ش مهارت خودشان تضمين انساني بيچاره كه توسط پزشكان به عنوان پادا گي زنده
مـرد؛ امـا مـاركس بـه سـختي       بـاره مـردن، ذره ذره مـي    شـد، و در عـوض يـك    مي
كـردن و روبـرو بـودن بـا      گـي  زنـده . اي را تحمـل كنـد   گـي  زندهتوانست چنين  مي

فكر غير ممكن بودن بـه   -۱كارهاي متعدد ناتمامش، و عذاب بردن از درد تانتالوس

                                                 
به نيويورك منتقل  ۱۸۷۲الملل اول در سال  بعد از اين كه مقر بين )SORGE( سورژ.آ.اف – الف
 .امريكايي فعال بود - كارگري آلماني در جنبش ۱۹۰۶در سال وي تا زمان مرگش . دبير آن بود شد،

 .پسر ژوپيتر كه محكوم بود تا گردن در آب بماند و نتواند تكان بخورد) TANTALUS(تانتالوس – ۱
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تر از مرگ آرامي بود كه نصيب  ر بار وحشتناكبراي وي هزا _ها  آخر رساندن آن
  . وي شد

مرگ وحشتناك اسـت نـه   : "او عادت داشت كه اين گفته اپيكور را تكرار كند      
امـا  ." مانـد  گان بـاقي مـي   هبراي كسي كه در ميان زند كه بلميرد،  براي كسي كه مي
طـب، كشـان    تـر  بـيش در حال نزع، كـه بـراي مباهـات     مند قدرتمشاهده اين نابغه 

فرهنگـان، كسـاني كـه وي در دوران     داد، و شنيدن طعنـه بـي   كشان ادامه حيات مي
چه اتفاق افتاده  آن! نه -داد ها را مورد انتقاد قرار مي رحمانه آن ش چنان بي شكوفايي

فـردا مـا او را بـه     گاه كـه پـس   خواهد بود آن تر بههزار بار ارجح است؛ نه، هزار بار 
  .جا آرميده است كه زنش در آن بريم اي مي مقبره
كه بـراي مـن    -چه كه در طول حياتش به سر او آمد به نظر من، پس از تمام آن      
  .راه ديگري وجود نداشت -تر بود تا براي همه پزشكان روشن

تر شده است، بـا   انسانيت به حد يك سر كوچك. خواهد باشد بگذار هرچه مي      
  .ار داشتاستعدادترين سري كه در اختي

يابـد، امـا مركـز از بـين رفتـه اسـت، مركـزي كـه در          جنبش پرولتري ادامه مـي       
ها براي دريافت كمك  ها و آلماني ها، آمريكايي لحظات حساس، فرانسويان، روس

ها هميشه مشورت روشـن و غيرقابـل انكـار از     شتافتند، جايي كه آن به سوي آن مي
اي كـه در تسـلط كامـل بـر      انست توسـط نابغـه  تو كردند كه تنها مي آن دريافت مي

  ."موضوع كار خود است داده شود
  

اي درخشـان   وي، نويسنده. اي مواجه بود آورنده انگلس اكنون با مسائل به ستوه      
هاي زبان آلماني، مردي با آموزش وسيع در عـين حـال    استيليست ترين بهو يكي از 

او زماني كه ماركس زنده بود، خـواه   متخصص در چندين زمينه از علم بشري بود؛
  .گرفت ناخواه، در مقام ثانوي قرار مي
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در . اي را از طريق توضيح شخصي متذكر شوم اميدوارم اجازه داشته باشم نكته"      
اين اواخر به سهم من در ساختمان اين تئوري اشاره شده است، و لذا من به سـختي  

  .نهايي، در چند كلمه، اجتناب كنم جا از ظرورت يك اعالم توانم در اين مي
بـا   يكـار  هـم توانم منكر شوم كه من چه در قبل و چه در مدت چهل سـال   نمي      

در تـدقيق ايـن    -بـه طـور خـاص    تـر  بـيش  -ماركس سهم مستقلي در طراحي و نيـز 
هـاي اساسـي و جهـت دهنــده،     بــزرگ انديشـه " امـا بخـش كـامال   . ام تئـوري داشـته  

ها، به مـاركس   بيان نهايي و دقيق آن چنين همخ و اقتصاد، و در زمينه تاري" خصوصا
توانست خود بـدون   چه سهم من در كار بود را ماركس به راحتي مي آن. تعلق دارد

چـه را كـه    اما آن. كمك من انجام دهد، به استثناي شايد دو يا سه رشته خاص علم
تـر،   رتر، دورانـديش ماركس، ب. توانستم انجام دهم ماركس انجام داد من هرگز نمي

مـاركس  نابغـه بـود؛ مـا حـداكثر افـراد بـا        . ي ما بود تر از بقيه نگر تر، و ژرف تيزبين
. چه كه اكنون هست بسيار دور بود بدون او تئوري ماركس از آن. استعدادي بوديم

  .الفاين تئوري لذا به حق به نام او ناميده شده است
  

بايست نقش نوازنده اول را ايفا كنـد؛ او در   انگلس اكنون، به گفته خودش، مي      
اش نقش نوازنده دوم را داشته بود و هميشه از اين امر كه نقـش   گي زندهتمام مدت 

شد لذت بسياري  انگيزي توسط ماركس اجرا مي اول با چنان استعداد هنري شگفت
ه آن توانسـتند بـ   هـا مـي   نواختنـد كـه تنهـا آن    ها از روي نتي مـي  هر دو آن. يافت مي

آسايي كه به عهده انگلس قرار گرفت نظـم   اولين وظيفه غول. را بخوانند راحتي آن
كه  -برخالف خرده كنايات يك پرفسور ايتاليايي. دادن به ميراث ادبي ماركس بود

                                                 
 Ludwing Feuerbach und.der ausgang der:فردريك انگلس – الف

klassischen deutschen philosophie,1888,p.43 
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هـاي   آميزتـرين سـتايش   زماني خود را به ماركس معرفي كرده بود و باراني از تملق
داد اظهـار دارد كـه    ولي اكنون به خود جـرات مـي  چاپلوسانه را نثار وي كرده بود، 
به جلدهاي دو و سه تنها امري حساب شـده   سرمايهارجاعات ماركس در جلد اول 

هاي جلد دوم، سوم و حتا چهارم  نويس اوراق ماركس دست -براي فريب مردم بود
نگلـس  اي باقي مانده بود كـه ا  نظمي ها همه در چنان بي متاسفانه اين. داد را نشان مي

كه در وضعيتي نبود كه تمام وقت خود را وقف اين كار نمايـد، مجبـور شـد بـراي     
مـاركس بسـيار ناخوانـا چيـز     . يك دوره يازده سـاله بـر روي ايـن اوراق كـار كنـد     

نوشت، و بعضي اوقات از خط تند نويسي كه خـود اختـراع كـرده بـود اسـتفاده       مي
زماني كه باالخره برايش روشن ماركس در فاصله كوتاهي قبل از مرگش، . كرد مي

توانست كار خود را به اتمام رساند، به دختر كوچكش يادآور شد  شده بود كه نمي
  .كه شايد انگلس بتواند كاري با كاغذهايش بكند

وي . بختانه انگلس موفق شـد بخـش اساسـي ايـن كـار را تكميـل نمايـد        خوش      
توان اقرار كرد كه بجز انگلس  مي. جلدهاي دوم و سوم را براي چاپ آماده ساخت

ايـن  . شد كه توانايي انجام اين وظيفه عظيم را داشـته باشـد   به سختي انساني پيدا مي
اند، نام  باشند لكن، به طوري كه اكنون انتشار يافته جلدها داراي برخي اشتباهات مي

اميد  .گي آن را دارد كه در كنار نام ماركس قرار داشته باشد هشايست" انگلس كامال
طوري كـه   هاي اصلي ماركس را آن نويس بسيار كمي است به اين كه بتوانيم دست
سرمايه مـاركس، بـه اسـتثناي جلـد اول،     . به دست انگلس رسيدند، به دست آوريم

  .اي كه انگلس به دست داده براي ما قابل دسترسي است تنها به صورت نسخه
الملل اول، ماركس و انگلس با هم نقـش   به ويژه پس از از ميان رفتن بين" سابقا      

گـري و حفـظ    حـال تمـام امـور ميـانجي    . كردنـد  شوراي عمومي گذشته را ايفا مـي 
هاي مختلف سوسياليستي، و هم چنين كـار مشـورت و رسـاندن     مناسبات بين گروه



۲۴۱ 

شد تنها بر دوش انگلس  اطالعات، به صورت باري كه پيوسته بر وزن آن افزوده مي
المللـي   بـين   مدت زيادي از مرگ ماركس نگذشته بود كه جنـبش . كرد سنگيني مي

صــحبت از  ۱۸۸۶در ســال . كــارگري عالئــم حيــات نيرومنــدي از خــود نشــان داد 
يعني بعد از  -۱۸۸۹ولي حتا پس از سال . الملل جديدي به ميان آمد سازماندهي بين

اي  ركـزي دائمـي  دفتـر م  ۱۹۰۰الملل دوم را سازمان داد تا سال  اولين كنگره كه بين
انگلس نقش بسيار فعـالي را بـه عنـوان متخصـص ادبيـات و مشـاور        -تدارك نديد

شـوراي  . همـه كشـورهاي اروپـا بـه عهـده گرفتـه بـود       " هاي كارگري تقريبا جنبش
اي كه از اعضاي متعدد و تعدادي دبير از چندين كشور تشكيل شده  عمومي قديمي

ه مجـرد ايـن كـه يـك گـروه جديـد از       بـ . بود، اكنون در انگلس تجسم يافتـه بـود  
درنگ براي مشورت به انگلـس   گشت، بي ها در هر كشوري پديدار مي ماركسيست
كرد؛ و او، با دانش شگفت انگيزش در مورد زبـان، زمـاني بـه درسـتي و      رجوع مي

. آمـد  ها به زبان محلي گروه بر مي هاي نادر، از عهده پاسخ دادن به آن زماني با غلط
شـان   كارگري در كشورهاي مختلف را با خواندن نشـريات مربوطـه   ايه  وي جنبش
گرفت، امـا   اين كار مقدار زيادي از وقت او را مي. كرد هاي اصلي دنبال مي به زبان

ساخت تـا تـاثير ماركسيسـم را، از طريـق مهـارتش در بـه كـار         براي وي ممكن مي
ورها تقويـت  هاي ماركس در شرايط مشخص هر كشـور، در آن كشـ   گرفتن فرمول

هــيچ كشــوري بــه معنــي لغــوي كلمــه وجــود نــدارد كــه انگلــس در ظرفيــت  . نمايــد
هـاي   بينيم كـه وي نـه تنهـا بـراي ارگـان      مي. اش به آن خدمت نكرده باشد گي نويسنده

مقدمه جديدي بـراي ترجمـه لهسـتاني     كه بلآلماني و اتريشي، نه تنها براي فرانسويان، 
هـاي اسـپانيايي و دانمـاركي، بلغـاري و      ماركسيسـت نويسد، و  مانيفست كمونيست مي

  .كند صربي را با مشورت و پيشنهادات خود كمك مي
هاي جوان روسي نمود شايسـته توجـه خـاص     كمكي كه انگلس به ماركسيست      
توانسـت در تمـاس مسـتقيم و     دانست مـي  رو كه زبان روسي مي وي از آن. باشد مي
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و تنها به خاطر نفوذ او بود كـه  . قرار داشته باشدفوري با ادبيات ماركسيستي روسي 
توانسـت بـه سـرعت بـا      الـف ، گـروه آزادي كـار  ناردنايـا وليـا  با وجود پرستيژ عظـيم  

ها توانستند بـه   تنها به خاطر انگلس بود كه آن. ماركسيسم آلماني پيوند برقرار نمايد
رگري و كـا  آلمـان، نسـبت بـه جنـبش    " عدم اعتمادي كه اروپاي غربـي و خصوصـا  

در سـال  . كردند فائق آينـد  اي نظير روسيه احساس مي ماركسيسم در كشور آسيايي
پلخانف سفر مخصوصي به لندن كرد تا با انگلـس مالقـات كنـد و وي را بـا      ۱۸۸۹

ين مجلـه  نخسـت انگلس حتـا بـراي   . يه آشنا سازدتمايالت جديد در جنبش انقالبي روس
  .سياست خارجي تزاريسم روسي نوشتماركسيستي روسي مقاله مخصوصي در مورد 

الملل دوم  زماني كه بين. انگلس خيلي زود ثمره فعاليت خويش را مشاهده كرد      
وي از . هـايش بـه عهـده نگرفـت     تشكيل شد انگلس نقش مستقيمي در كار كنگـره 

نمود به آن عده از  كرد و خود را به دادن ره حضور در مجامع عمومي خودداري مي
كـارگري در كشـورهاي مختلـف قـرار داشـتند       اكنون در راس جنبش پيروانش كه
پيوسـت مطلـع    هـا وي را از هـر امـر مهمـي كـه بـه وقـوع مـي         كـرد؛ آن  محدود مي

. شـدند  ي او مـي  كردند، و خواستار گرفتن رهنمود او و تاييـد از طـرف اتوريتـه    مي
ملـل بـه دسـت    ال بعضي از احزاب، به شكرانه پشتيباني انگلس، نفوذ بسياري در بـين 

سـران احـزاب   " انگلس اين مـراوده دائمـي بـا انحصـارا     گي زندهدر اواخر . آوردند
بـه  " بدين ترتيب در حالي كه او فورا. عمده كشورهاي مختلف به تناقضاتي انجاميد

هاي فرانسوي در مورد مسئله دهقانان برخاسـت و از   مخالفت با حماقت ماركسيست
اش كـه از تـرس احيـاي     مود، در برابر رفقاي آلمانيگي پرولتري برنامه دفاع ن هويژ

                                                 
ماركسيستي است " اولين گروه كامال Emancipation of labourادي كار گروه آز – الف

توسط پلخانف، ساسوليچ، اكسلرد، دويچ و ديگران سازمان داده شد، و  ۱۸۸۳كه در سال 
 .تاسيس شد بود ۱۸۹۸دمكرات روسيه كه در سال  گام حزب سوسيال پيش
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اش بـر تحقيـق    نمودنـد تـا شـدت مقدمـه     ها او را ترغيب مـي  قانون عليه سوسياليست
هـاي مبـارزه طبقـاتي     كاربرد درخشان انديشـه  -)مبارزه طبقاتي در فرانسه(ماركس 

  .را متعادل نمايد، تسليم شد -امان و ديكتاتوري پرولتاريا بي
كه انگلس در اولين جشن  كمونيست مانيفستمقدمه چهارمين چاپ آلماني در       
بخـش جنـبش    نوشـت، پـس از اشـاره بـه رشـد الهـام       ۱۸۹۰المللـي اول مـاه مـه     بين
كارگري، از اين كه ماركس در كنار او نبود تـا ايـن را بـا چشـمان خـود       المللي  بين

رو جنـبش   ب عناصر پـيش در حالي كه ماركس تنها از جان. ببيند اظهار تاسف نمود
كه بر اهميت تبليـغ آگـاهي داشـت و عليـه      -طبقه كارگر شناخته شده بود، انگلس

مـاركس   سرمايهداري كوشش داشتند تا به  پوششي از تاريكي كه مطبوعات سرمايه
 -كـرد  تر از دوستش ابـا مـي   افكنند شوريده بود، ولي از هر نوع خودنمايي نه كم بي

المللي  ها در جنبش بين ترين چهره ه صورت يكي از محبوباش ب گي زندهدر اواخر 
بـه اروپـا    ۱۸۹۳زماني كه او به خاطر پافشاري دوستانش در سـال  . كارگري درآمد 

كـه   -اي هاي توده ها و استقبال ستايش. سفر كرد، فرصتي بود كه اين امر مسلم شود
بـه عنـوان ابـزاري     چنـين  هـم  كـه  بلالسال زماني نه تنها به عنوان ابزاري براي تبليغ، 

هـا توصـيه كـرده     براي متمايز كردن، تبليغ كردن و رفعت دادن رهبران به فوق توده
كـارگري در آن   ابعاد با عظمتي به خود گرفتند درست به اين خاطر كه جنبش -بود

براي انگلس تجليل مشابهي در كنگره زوريخ . زمان ابعاد عظيمي به خود گرفته بود
درآن ميهمان باشد و جايي كـه تنهـا   " جايي كه وي مايل بود صرفاترتيب داده شد، 

  .كوتاهي به عمل آورد راني سخندر اواخر جشن حاضر شد در آن 
تا سن هفتـاد و پـنج   " اش را براي كار كردن تقريبا انگلس مانند ماركس توانايي      
ت كـه  وي نامه جالبي براي ويكتـور آدلـر نوشـ    ۱۸۹۵در سال . حفظ نمود گي ساله

بايـد   سـرمايه گونـه جلـدهاي دو و سـه     هشامل پيشنهاداتي بود در اين مـورد كـه چـ   



۲۴۴ 

او خـود  . در همان زمان وي ضميمه جالبي به جلد سوم نوشـت " تقريبا. خوانده شود
در گرماگرم همه اين كارهاي . الملل اول را بنويسد ساخت تا تاريخ بين را آماده مي

گـاني   هبـه زنـد   ۱۸۹۵اوت  ۵ه بـاالخره در  فكري وي به بيماري سختي دچار شد ك
  .وي خاتمه بخشيد

مقبـره او بـا سـنگ    . اش دفن شـد  ماركس در لندن در مقبره واحدي با زن و نوه      
زماني كه ببل به انگلس نوشت كه قصـد دارد پيشـنهاد   . اي مشخص شده است ساده

خ داد كـه  نمايد كه بناي يادبودي بـر روي مقبـره مـاركس بنـا گـردد، انگلـس پاسـ       
 درگذشـت زمـاني كـه انگلـس    . مخـالف بودنـد   با اين عمل" دختران ماركس متفقا

انگلـس در وصـيت خـود خواسـته     . شد سوزاندن جسد داشت تازه امري متداول مي
با مرگ وي اين سوال . بود جسدش سوزانده شود و خاكسترش به دريا ريخته شود

بسـياري از رفقـاي   . يـا نـه  شـد   بايسـت اجـرا مـي    به پيش آمد كه آيا وصـيت او مـي  
ميـل   نظر كردن از فكر مقبره و بناي يادبودي شايسـته بـي   اش نسبت به صرف آلماني
قدر رفقايي وجود داشتند كه بـر اجـراي وصـيت وي اصـرار      بختانه آن خوش. بودند
هـر دو  . جسد وي سوزانده شد و ظـرف و خاكسـترش بـه دريـا سـپرده شـد      . ورزند

انـد كـه از هـر سـنگ خـارايي       دي به جـاي گـذارده  دوست از پس خود بناي يادبو
هـا متـد تحقيـق علمـي، قواعـد       آن. تـر اسـت   اي بليـغ  تر، و از هر سنگ نوشته سخت

ي پايـان   هـا گنجينـه   آن. انـد  استراتژي و تاكتيك انقالبي را براي ما به جاي گذارده
اي مطالعـه و  كران بر اند كه هنوز به عنوان منبعي بي ناپذيري از علم را به جاي نهاده
  .كند درك واقعيت محيط جوشش مي
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