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  در فرانسهیجنگ داخل -١٨٩١ی انگلس برچاپ آلمانشيمقدمه فردر

 
    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتهف                                                                   باقر پرهام  - انگلسشفردري

   
.  ترجمه شده استیپرهام به فارس است که توسط باقریارزنده ااثر" درفرانسهیجنگ داخل"کتاب مقدمه انگلس برچاپ

 نيستميبضمن بمناسبت   در که مقدمه  نيا در .کنديم  بازگوواي شیبا زبان  راسي کمون پارتياهم نوشته نيا انگلس در

 در فرانسه و سپس به یمبارزه داخلمارکس  درباره اثری کوتاهحيض ابتدا به تو،ه شده است نوشتسيسالگرد کمون پار

 ی، جنگ ورسا کموناردهایاجتماع وی، اقتصادیاسي، اقدامات سسي کمون پاریري شکل گیخي تاری هانهيزمپروسه و

 بطور ا کمون ری واقعی معنامقدمه نيادر لس انگ. پردازد ی کمون میخطاها ها و  به غقلتانيپا ودری انقالبسيبا پار

 را   نوشتهنيخواندن ا. کنديم  را بازگویجالب وارارزندهي بسی نوشته نکات ودرسهای ودرالبالدهدي نشان میبرجسته ا

.کنمي مهي توصستيرا به همه کارگران کمون  

 منصور فرزاد

 
  در فرانسهیجنگ داخل -١٨٩١ی انگلس برچاپ آلمانشيمقدمه فردر

  

خطابه در شورای عمومی انترناسيونال در باره جنگ د که چاپ تازه ای از فکر نمی کردم روزی از من خواسته شو
ين اين جا به اساسی ترهمين دليل اکنون فقط می توانم دروبه . رک ببينم و مقدمه ای برآن بنويسم تداداخلی در فرانسه

باره جنگ فرانسه درمن دو خطابه کوتاه تردرشورای عمومی .. . ره کنمخالصه اشانکات مربوط به اين موضوع بطور

متن نخست ازاين نظر که در. ليل در اين جا می آورم  به چند د، که پيش از خطابه سوم ايراد شده بودند،آلمان را -

 که هر دو هم به قلم خود ، که اين دو خطابه پيشين، به اين دليل، دوم .به خطابه دوم استناد شده استجنگ داخلی 

 ، از نمونه های برجسته استعداد شگفت انگيز مولف آنها،جنگ داخلیاندازه خود متن  درست به ،مارکس نوشته شده اند

 استعدادی که به مارکس ،گرديدآشکارهجدهم برومرلوئی بناپارت تحليل  هستند که برای نخستين باردر،مارکسيعنی 

جلوی چشمان ما جريان که همان لحظه ای  در،می رويدادهای بزرگ تاريخی را برد و نتايج الزا،اجازه داد تا خصلت

 به اين ،سرانجام ،و . به روشنی درک کند،مدت زمان زيادی نمی گذرددارند يا درهنگامی که از رخ دادن شان هنوز

 .آنها سخن گفته بوددادها هستيم که مارکس پيشاپيش ازعواقب اين رويآلمان گرفتارآثار ودليل که ما هنوزهم در

گرايد و به مقابل لوئی بناپارت به انحراف ببود که اگر جنگ دفاعی آلمان دره خطابه نخست پيش بينی نشدمگردر

ای موسوم به جنگهای  تمامی مصائبی که پس از جنگه،غلبه بر ضد مردم فرانسه درآيدصورت جنگی برای فتح و

زير سلطه ديگر بيست سال ؟ آيا نه اين بود کهشدتی تازه دوباره ظاهر خواهند شدبا  )١(آلمان آمد رهايی بخش برسر

 گرفتارقانون مقررات اضطراری ،)٢(ها يا مردم فريبان ” دماگوگ”  و به جای تعقيب و بازداشت ،بيسمارک در آمديم

و  همان شيوه های نفرت انگيز تعبيرعين و با، با همان حد از خودسری پليسی،و تعقيب ومجازات سوسياليست ها شديم
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  ؟زقانونا) دلخواسته(تفسيرهای 

دامن فرانسه خود را در" ،)به خاک آلمان( لورن -يش بينی که می گفت درصورت ضميمه کردن منطقه آلزاسآيا آن پ

 پس ، يا ناگزير خواهد گرديد که،هد شدحلقه به گوش روسيه خوا آلمان يا نوکر،وپس ازاين کار )٣( "روسيه خواهد افکند

نوعی جنگ نژادها در " جنگی که به راستی ،ردد مسلح شود تا برای جنگ تازه ای آماده گ،نفس کشيدنی کوتاهاز

ضميمه کردن اياالت فرانسوی  تحقق نيافته است؟ آيا،خواهدبود"اسالو که دست به دست هم ميدهندنژادهای التين وبرابر

به خاک آلمان فرانسويان را به دامن روسها نينداخته است؟ آيا اين بيسمارک نبوده که مدت بيست سال تمام بيهوده 

 پيش ،ر از آنچه پروس بی مقدارده است دل تزار را بدست بياورد و برای اين کار حتی به انجام خدماتی حقيرانه تکوشي

چکمه های روسيه مقدس عاجزانه عرضه کند  عادت داشت دربرابر، تبديل شود"نخستين قدرت اروپا"آن که به از

آن همه قراردادهای اتحاد شهرياران  جنگی که براثر،که تهديد به جنگ ا هرروز شاهد اين نيستيمرضايت داده است؟ آي

آن قطعا معلوم گينی می کند ؟جنگی که هيچ چيزدرما سن مانند شمشير داموکلس برسر، رفتمثل دود به هوا خواهند

دستخوش ويرانی های حاصل  جنگی نژادی که در نتيجه آن تمامی اروپا ،گر نامعلوم بودن مطلق سرانجام اشنيست م

بيداد نمی کند فقط برای آن بيست ميليون مرد مسلح خواهد شد واگر می بينيم که چنين جنگی هنوزشدن پانزده تا از درگير

   .شده استلرز و ترسی بودن کامل نتيجه نهايی آن دچارپيش بينی نشدنه نيرومند ترين دولتهای نظامی دربرابراست ک

 از روشن بينی ، و اکنون تا حدودی فراموش شده،های درخشان  اکنون برماست که اين نمونه ،با توجه به آنچه گفته شد

آنچه در باره اين دو خطابه حقيقت . اختيار کارگران آلمان قراردهيم را دوباره در١٨٧٠سياست کارگری بين المللی در 

  .نيز صدق می کندجنگ داخلی در فرانسه دارد در مورد 

) Belleville(های بلويلدردامنه،تعدادافرادش بيشتربود که دآخرين مبارزان کمون درزيرفشاردشمنی)١٨٧٠(مه٢٨در

 اثری ، مشغول قرائت اين اثربود، مارکس دربرابر شورای عمومی،ماه مه٣٠ در، و دوروز بعد ازآن،ازپا درمی آمدند

نان  آن چنان دلنشين و بويژه آن چ، خط برجسته و دقيق نشان داده شدهچنددرکمون پاريس   آن معنای تاريخی که در

 که جست وجوی معادلی برای آن درمجموعه آثارفراوانی که درهمين باره به رشته نگارش درآمده اند بيهوده درست

  .است

 هيچ انقالبی در پاريس ،پنجاه سال تا کنونديده که از سبب گر،تا به امروز١٧٨٩ از ،توسعه اقتصادی و سياسی فرانسه

وزی را با خون  پرولتاريا که آن پير،هر پيروزی چندان که پس از،ت که خصلت پرولتاريايی نداشته اسصورت نگرفته

ه حتی مبهم بوداين مطالبات کم و بيش نامشخص و. ت خاص خودش وارد صحنه ميشده استمطالباخود بدست آورده با

تخاصم نهايت امر متوجه برانداختن ولی همه آنها در.  کارگران پاريسی بستگی داشته استماهيت آنها بدرجه پختگیو

 براستی بر کسی معلوم ،اين کارچگونه ميبايست تحقق مييافت. سرمايه داران و کارگران بوده استطبقاتی موجود ميان 

جود خطری برای نظم اجتماعی و بيانگر،مشخص بودنش ازلحاظ قالب بيانولی نفس وجود اين مطالبات با همه نا. نبود

واهای سرمايه دار که حکومت نظر بورژاز.می کردند هنوزمسلح بودند مطالبات را عنوان  کارگرانی که اين،بودمستقر

انقالب که به بهای هربهمين دليل پس از. اين خلع سالح کارگران نخستين وظيفه فوری بود بنابر،را دردست داشتند

  .می گرفت که به شکست اين کارگران ختم می شد پيکار تازه ای در،ته شدن خون کارگران تحقق مييافتريخ

ه طی آنها کردند کيسيون پارلمانی مهمانی هايی برپا ليبرالهای اپوز-بورژوا. پيش آمد١٨۴٨ين قضيه نخست در ا
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 آنان که در . اصالحی که می بايست سلطه حزب آنان را تضمين کند،قانون انتخابات شدندخواستار تحقق اصالح در

 مجبور شدند گام به گام تسليم قشرهای راديکال ،شوندبودند به مردم متوسل  بيش ازپيش ناگزير،مبارزه خود با حکومت

 ،اين جماعتشت سرولی پ .برای آنها باز بگذارند بورژوازی و خرده بورژوازی شوند وميدان راوجمهوريخواه 

بورژواها و حتی  استقالل سياسی بيشتری ازآنچه به فکر،اين سو به ١٨٣٠ انقالبی قرار داشتند و اينان ازکارگران

 کارگران ،بمحض اين که بحران روابط حکومت واپوزيسيون درگرفت  .اهان می رسيدند بدست آورده بودندجمهوريخو

لوئی فيليپ از صحنه سياست کنار رفت و موضوع اصالح قانون انتخابات نيز . وردندکوچه و خيابان روی آبه پيکاردر

 چنانکه کارگران پيروزمند در ، "اجتماعی" جمهوری ، "جمهوريت"به جای آن موضوع . با او به فراموشی سپرده شد

 حتی ،س حاال منظور از اين جمهوری اجتماعی چه بود ديگر مسئله ای بود که هيچ ک. باره اش می گفتند قد برافراشت 

درون  نيرويی در ولی اکنون ديگرکارگران سالح در دست داشتند و.  بدرستی ازآن سردر نمی آورد،خود کارگران 

دند که به همين دليل به محض آن که بورژواهای جمهوريخواه مستقر در قدرت احساس کر. می آمدنددولت به حساب 

و اين کاربصورت زير . ران را خلع سالح کنند نخستين هدف شان اين شد که اين کارگ،زمين زيرپايشان محکم است

 با کوشش در جهت راندن بيکاران ،ولترها با تحقير علنی پر،با زيرپا گذاشتن آشکارقول وقرارهای داده شده: انجام شد۟

 ، و از آنجا که نيروهای سرکوبگر کافی قبال تدارک ديده شده بودند،تخت و هدايتشان به واليات دوردستاز پاي

 به شيوه ای ، که قتل عام دستگيرشدگان بی دفاعاينجا بود. هم شکسته شدند در،ن پس ازپنج روز پيکارقهرمانانهکارگرا

  .گرديدقوط جمهوری رم انجاميد تا آن روزديده نشده بود آغازايام جنگهای داخلی که به سکه نظيرش از 

 بعنوان ،مقابل اوپرولتاريا بعنوان طبقه ای خاص درقد برافراشتن که دربرابر  نخستين بارنشان ميداد برای،بورژوازی 

و . ش برودنتقام کشی تا کجاها می تواند پيا بيرحمی ديوانه واروی در، خود را داردطبقه ای که منافع و مطالبات خاص

 حکم بازی کودکان را ،١٨٧١ی وزنجير گسيختگی بورژوازی درمقايسه باهارپيش آمد در١٨۴٨ آنچه در،با همه اينها

  .تداش

بورژوازی ،کند اگرراست بودکه پرولتاريا هنوزقادرنبود برفرانسه حکومت.کيفراين اعمال نيزبه زودی چهره نشان داد

را گرايشهای سلطنت منظورم دراين دوره است که بورژوازی آن هنوزاکث. ای اين کارآمادگی بيشتری نداشترنيز ب

نزاعهای   … تقسيم ميشد،اخواه جمهوريت بودحزب چهارمی که هو و،)۴(خاندانها وبه سه حزب طرفدار طلبانه داشت

 ، پليس، ارتش–ه همه مقامات کليدی دولت  کبود که به ماجراجويی چون لوئی بناپارت امکان داد داخلی همين جناحها

 يعنی مجلس ، آخرين قلعه مستحکم بورژوازی١٨۵١ دسامبر ٢اختيار بگيرد و موفق شود که در  را در-دستگاه اداری 

هره کشی از کشور  دوران امپراتوری دوم در فرانسه و همراه با آن ب،با سلطه لوئی بناپارت. ملی را هم تسخير کند

يز به چنان رونقی دست يافت عين حال صنعت ن در،اما. است و امورمالی آغاز گرديدماجراجويان سيای ازتوسط دسته 

بخش کوچکی از بورژوازی قرار  که زير سلطه انحصاری فقط ، فيليپ-نظام بی جربزه و دست وپا لرزان لوئی که در

 يعنی حفظ بورژواها ،رابه بهانه حفظ آنانمايه داران لوئی بناپارت قدرت سياسی سر.  هرگز تصورآن نمی رفت،داشت

 سلطه او به ،ولی در عوض.  از آنان گرفت،ز کارگران دربرابر سرمايه دارانکارگران و نيز بنام حمايت ااز شر

خالصه به برآمدن و ثروتمند شدن تمامی بورژوازی چنان ميدانی داد . رونق سودآزمايی و فعاليتهای صنعتی انجاميد

 فساد ها و دزديها که در ،رونق صنعتی ومالی به موازات اين ،با اين همه. فکر کسی نرسيده بودبه که تا آن زمان 
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  .اين جريان ثروت و رفاه سهم های کالنی به نفع خود برداشت کنندتوری گرد آمده بودند توانستند ازامپراپيرامون دربار

 که خواستاربدست آوردن مجدد ،افراطی فرانسويان ولی امپراتوری دوم در ضمن ندايی بود به احساسات ميهن دوستی 

 يا دست کم خواستار به دست آوردن دوباره ، از دست رفته بود١٨١۴مرزهای امپراتوری اول فرانسه بودند که در 

 در ، يا بگوييم ، نوعی امپراتوری فرانسوی در درون مرزهای دوران سلطنت ، باری  .مرزهای دوران جمهوری اول 

و ريشه جنگهای .  که البته در دراز مدت نميتوانست معنايی داشته باشد١٨١۵ کم و بيش تعديل تر شده درون مرزهای

 هيچ فتحی نبود که به ،ولی در بين همه اين گونه فتوحات . دوره ای و دست اندازيهای سرزمينی در همين جا بود

 پرستان افراطی فرانسه را به خود مشغول خواب و خيال ميهن)Rin(اندازه به دست آوردن ساحل چپ آلمانی رود رن 

بدست آوردن يک فرسنگ مربع در ساحلی که گفتيم برای آنان از ده برابر آن در نواحی آلپ يا هرجای ديگر . بدارد

 عنوان کردن مطالبات مربوط به منطقه رن ،همين که ماجرای تاسيس امپراتوری دوم رسميت يافت.مهمتر می نمود

 دنبال فرصت مناسب خود می گشت و اين فرصت مناسب نيز با جنگهای اتريش و پروس در ديگر موضوعی بود که

   .)۵( فرا رسيد١٨۶۶

هايی را که از اين رهگذرچشمبه آنها ” سرزمين “که ازاقدامات جبران کننده بيسمارک سرخورده بود و  بناپارت 

 چاره ،پيش گرفته است و امروز و فردا می کنددوخته بود به دست نياورد ومشاهده کرد که بيسمارک سياست نعلل در 

ويلهلم شوئه و ()Sedan(سداندرگرفت وبه شکست بناپارت در١٨٧٠جنگی که در ،زتوسل به جنگ نيافتای ج

Wilhelmschoehe( انجاميد.  

مقوايی امپراتوری لوئی بناپارت به مانند کاخی .  از عواقب ناگزير اين شکستها بود١٨٧٠سپتامبر ۴انقالب پاريس در 

 سپاهيان  .و اين در حالی بود که دشمن پشت دروازه ها به سر ميبرد.  و دوباره جمهوری اعالم شد،فرو ريخت 

در چنين حالتی از .  يا در خود آلمان زندانی ،بدون انتظار امدادی در محاصره بودند) Metz(امپراتور يا در ناحيه متز

 "حکومت دفاع ملی"قوه قانونگذاری قبلی اجازه داده بودند که نوعی اضطرار بود که مردم به نمايندگان پاريس در 

 همه پاريسی های قادر به ، برای دفاع از کشور،اين اجازه بويژه از اين رو به سهولت داده شد که در آن ايام . برپا کنند

ولی . گران تشکيل ميدادندچندان که اکثريت مهم آن گارد را کار. حمل سالح در گارد ملی داخل شده و مسلح شده بودند

 ٣١در . تضاد منافع ميان حکومتی ها که به تقريب همه از بورژواها بودند و پرولتاريای مسلح به زودی بروز کرد

 يا مقر شهرداری پاريس را محاصره کردند و گروهی از اعضای حکومت را بازداشت ، کارگران هتل دوويل،اکتبر

 عامل ، سوی حکومت همراه با دخالت چند گردان وابسته به خرده بورژوازیخيانت و پيمان شکنی آشکار از.کردند

 و برای آن که در درون شهری که در محاصره نيروهای دشمن قرار داشت زمينه ای برای جنگ ،آزادی آن افراد شد

  .داخلی فراهم نشود قرار بر اين گذاشته شد که همان حکومت دوباره به کار خود مشغول شود

گيرم تسليمی با کولباری از .  می رسيم که پاريس گرسنه ناگزير تسليم دشمن شد١٨٧١ ژانويه ٢٨ به ،سرانجام 

 دژهای ،برج و باروهای بی نگهبان و رهاشده به حال خود. افتخاراتی که تا آن زمان در تاريخ جنگ ديده نشده بود

خود را تحويل داده بودند و خودشان زندانی  با گردان های خط مقدم و گارد سياری که سالحهای ،گشوده و بی مدافع

فقط گارد ملی بود که سالح ها و توپ هايش را نگاه داشت و بر پايه نوعی آتش بس با فاتحان . جنگی محسوب می شدند

آنها جز اين که گوشه .  و خود فاتحان هم حتی جرئت نکردند با کر و فر پيروزمندانه وارد پاريس شوند  .رفتار کرد
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 و آن گوشه ای که به ، دست به هيچ کار ديگری که خطری در بر داشته باشد نزدند، پاريس را تصرف کنندکوچکی از

 ، خودشان،همان مدت نيزو در!  روزی هم بيشتر درآن جا نماندندچند آمد پر از پارک های عمومی بود وتصرفشان در

گران پاريسی مسلح قرار داشتند و آن کارگران  در محاصره کار، روز تمام پاريس را در محاصره گرفته بودند١٣١که 

 بيرون از حد و حدود منطقه کوچکی که برای فاتح بيگانه در نظر گرفته ،"پروسی"به شدت مراقب بودند که پای هيچ 

پيداست که کارگران پاريسی برای اين ارتشی که سپاهيان امپراتور در برابرش .  به کوچه و محله ای نرسد،شده بود

ه بودند تا عطش  که آمد، و ديده شد که يونکر های پروسی ،زمين گذاشته بودند تا چه حد اهميت قائل می شدندسالح بر 

متوقف ) جايی که برايشان تعيين شده بوددر( مجبور شدند با افتخار تمام چگونه فرو بنشانندانقالب قلب انتقام خود را در

  !تندمسلح به احترام بايسانقالب شوند و در برابر اين 

 کارگران پاريس درخواستهای زيادی عنوان نکردند و فقط می خواستند که مبارزه با قدرت تمام ادامه ،در طول جنگ

 ديگر نمی ،رئيس تازه حکومت،) Thier( تی ير، اکنون که پس از تسليم پاريس قرار بود صلح مستقر شود،ولی . يابد

 مالکان بزرگ - سلطه طبقات دارا،سالح در دست کارگران بودتا زمانی که . توانست از حساب پس دادن معاف باشد

 نخستين اقدام تی ير اين بود که اين ،بنابراين .  دائم در معرض مخاطره قرار می گرفت -ارضی و سرمايه داران 

 او گروهی از سپاهيان خط مقدم را مامور کرد که توپخانه ، مارس١٨در . سالح ها را از دست کارگران خارج کند

 ، اين اقدام شکست خورد . بدزدند، که در طول محاصره پاريس با پول مردم ساخته شده بود،متعلق به گارد ملی را

 مقيم ورسای   پاريس يک تنه قيام کرد تا از خود دفاع کند و چنين بود که جنگ ميان پاريس و حکومت فرانسه

)Versailles( موجوديت کمون اعالم ، ٢٨ در روز ،ده شدندبرگزيکمون پاريس  اعضای ، مارس٢۶ در   .آغاز شد 

 و پيش از آن با صدور ، به نفع کمون کنار رفت، کميته مرکزی گارد ملی که تا آن تاريخ قدرت را در دست داشت،شد

 کمون خدمت اجباری و ، مارس ٣٠در . شرم آور پاريس منحل شده است ” پليس منکرات “فرمانی اعالم کرد که 

 ، که هر شهروند سالم می توانست عضو آن باشد، شده اعالم کرد و مقرر داشت تنها گارد ملی ارتش دائمی را لغو

لغو ) ١٨٧١( تا ماه آوريل ١٨٧٠ کمون همچنين پرداخت کرايه خانه ها را از اکتبر ،يگانه نيروی مسلح پذيرفته است

 و نيز فروش هر گونه ،دی گذاشت بعکرد و کرايه هايی را که برای اين مدت پرداخت شده بود به حساب ماههای

 در همين  . ی وثيقه ای را که در اداره اشيای رهنی در شهرداری پاريس به گرو گذاشته شده بودند متوقف ساخت  اشيا

 چرا که ، ماموريت بيگانگانی که جزو اعضای کمون برگزيده شده بودند تاييد شد و آنان به کار خود مشغول شدند،روز

 و بنابراين ،شد که حقوق باالترين کارمند کموندر اول آوريل مقرر . " جمهوری جهانی است پرچم،پرچم کمون"

 ، تصميم مربوط به جدايی کليسا و دولت ، روز بعد از آن  . فرانک بيشتر باشد۶٠٠٠ نمی تواند از ،حقوق اعضای آن 

 که همه اموال کليساها جزو اموال  اعالم گرديد و مقرر شد،و حذف بودجه ای که به موسسات مذهبی پرداخت می شد

دعا يا به جا ) مراسم (، تصوير، دستور داده شد که هرگونه عالمت آوريل٨ نتيجه اينکه در  .عمومی محسوب شوند

 از صحن  “همه آن چيزهايی که پرداختن به آنها به وجدان فردی افراد مربوط ميشود  ”   خالصه،آوردن آداب شريعت

 در جواب اعدام هر روزی مبارزان کمون که ، آوريل۵ در  .توری که به تدريج به آن عمل شد دس،مدارس برچيده شود

 از همان گروه به عنوان گروگان   دستوری صادر شد که افرادی،به دست نيروهای حکومت ورسای اسير شده بودند

 گارد ملی مامور ١٣٧ گردان ،يل آور۶روز  در  …رگز ديده نشد که اعدام شوند منتها اين گونه افراد ه،بازداشت شوند
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 ١٢ در  . در غوغای شادمانی عمومی مردم در مال عام سوزانده شد،يافتن و سوزاندن دستگاه گيوتين شد و آن دستگاه 

 که مظهر ميهن پرستی افراطی ،پاريس رادر ))Vendome( کمون تصميم گرفت ستون پيروزی ميدان واندوم ،آوريل

 با ذوب کردن توپهای به غنيمت گرفته شده ، ١٨٠٩ و پس از پيروزی در جنگ ،وام بودو عامل تفرقه انداز بين اق

 کمون دستور داد تا از ، آوريل١۶در .  مه همان سال انجام گرفت١۶و اين کار در .  براندازند،ريخته گری شده بود

يی بر اساس ای آمارگيريها کارگاههايی که کارشان توسط توليد کنندگان متوقف شده بود آمارگيری شود و نقشه ها

 کارگرانی ،تدوين گردد که اداره آن بنگاههای توليدی به کارگرانی سپرده شود که تا آن زمان در آنها کار می کرده اند

 در  .که قرار بودبه صورت انجمنهای تعاونی جمع شوند تا بعدها همه آن انجمنها در يک فدراسيون بزرگ گردآيند

 کارگران را که از دوران امپراتوری دوم   ونيز دفترهای به کارگماری، کار شبانه نانوايی ها کمون، آوريل ٢٠تاريخ 

تا آن روز در انحصار افرادی قرار داشت که توسط پليس برگزيده ميشدند و از استثمارکنندگان درجه اول کارگران 

 ٣٠در . ز نواحی شهرداری پاريس گذاشته شداداره اين دفترها از آن پس بعهده بيست ناحيه ا.  ممنوع اعالم کرد،بودند

 که نوعی وسيله بهره کشی خصوصی از کارگران بود و با ، به دستور کمون موسسه های گروگيری اموال،آوريل 

 ،لی منافات داشت  پو حقوق کارگران در زمينه تملک بر ابزار کار خويش و داشتن امکانات استفاده از اعتبارهای

  کفاره گاهی که بعنوان طلب مغفرت از گناه اعدام لوئی پانزدهم توسط هواداران او برپا شده،اه مه م۵در  .برچيده شدند

  . به دستور کمون خراب گرديد،بود

 تا آن زمان فوريت نيافته و ، که به علت ضرورت پيکار با دشمن خارجی، خصلت طبقاتی جنبش پاريس،بدين سان

در . ام آشکار گرديد مارس به بعد بصورت قطعی و با خلوص تم١٨از تاريخ  ،زير تاثير مسائل ديگر پس زده شده بود

 تصميم گيريهای کمون نيز به همين ،ته شده آنان کس ديگری حضور نداشتکارگران يا نمايندگان شناخمرکز کمون جز

انجام اصالحاتی اين تصميم گيريها يا مربوط به صدور فرمان . ند .سياق از خصلت پرولتاريايی روشنی برخوردار بود

 در حالی که با انجام گرفتن ،از انجام دادن آنها طفره می رفتجمهوريخواه با بی غيرتی تمام  می شدند که بورژوازی 

 مثل مورد اين ، های الزم برای به جريان افتادن آزادانه عمل طبقاتی طبقه کارگر فراهم می شد  آن اصالحات پايه

 يا مربوط به اين می شدند که تصميم های گرفته شده ،ذهب يک امر خصوصی استم ،در ارتباط با امر دولتاصل که 

ساختار نظم کهن اجتماعی و موجب پديد آوردن شکافی عميق در ،می گشت به منافع طبقه کارگر برکه بطور مستقيم

هری که در محاصره دشمن ش در، همه اين اقدامها،ولی. شوندتحکيم مورد تاييد قرارگيرند وهرچه بيشتر ،می شد

 ضرورت ،زهای ماه مه به بعدنخستين روضمن آن که از. به تحقق بپيونددتوانست فورا البته نمي،قرارداشت

  . کارگران ومدافعان کمون رابه خود مشغول ميداشتهمه توانپيکارباسپاهيان روزافزون حکومت مستقردرورسای نيز

هه غربی پاريس را به تصرف خود جبدر) Neuilly(درمحل نويی   )Seine( لشگريان ورسای گذرگاه سن، آوريل٧در

 با دادن تلفات خونينی) Eudes( به دنبال حمله ژنرال اود ، در جبهه جنوب، آوريل ١١در :  در عوض۟،درآورده بودند

مباران شهر  و عوامل اين کار هم همان کسانی بودند که ب، بی وقفه بمباران می شد،پاريس. وادار به عقب نشينی شدند

همين اشخاص در ضمن راه افتاده بودند پيش پروسی ها و با . توسط پروسی ها را در حکم گناه کبيره اعالم کرده بودند

عجز و التماس از آنان می خواستند که سربازان فرانسوی اسيرشده در سدان و متز را هر چه زودتر مرخص کنند و به 

با ورود تدريجی  . جدد پاريس به کمک سپاهيان حکومت ورسای استفاده شودکشور برگردانند تا از آنها در تسخير م
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 از لحاظ تعداد نفرات ، از آغاز ماه مه به بعد،همين گروه از سربازان فرانسوی بود که سپاهيان حکومت در ورسای 

ذاکرات آغاز شده به و نشانه های اين امر هم وقتی آشکار گرديد که تی ير م. بر مدافعان پاريس برتری قطعی يافتند

 ، از کشيشان را که در دست مدافعان کمون گروگان بودند  پيشنهاد کمون برای مبادله سراسقف پاريس و کل يک گروه

 که دو بار به عضويت کمون برگزيده شده بود ولی همچنان به حالت زندانی ،)Blanqui(در ازای آزادی فقط بالنکی 

 تی ير    تغيير لحن، ويک عالمت محسوس تر ديگر اين برتری   . قطع کرد،به سر می برد) Clairvaux(در کلروو

در . شن به خود گرفت  تهديدآميز و خ، ناگهان لحنی بيشرمانه ،او که تا آن زمان گفتاری طفره آميز و مبهم داشت . بود

به تصرف خود ) Moulin-Saquei( قلعه ای را در استحکامات مولن ساکه ، مه٣ در ، سپاهيان ورسای ،جبهه جنوبی

 دژ ، مه١۴را که در اثر گلوله باران توپخانه بکلی ويران شده بود گرفتند و در ) Issy( مه دژ ايسی٩در ،درآوردند

در جبهه غرب اندک اندک تا حدود ديوارهای شهر پيش آمدند و بدين سان چندين روستا و بسياری . را) Vanves(وانو

 بر اثر خيانت و سهل انگاری که در ، مه ٢۴در  . را به تصرف خود درآوردندات شهریاز ساختمانهای کنار استحکام

پروسی ها که دژهای شمال و شرق را در .  توانستند بداخل شهر نفوذ کنند،پست های نگهبانی گارد ملی پيش آمد

 توافق های آتش بس تصرف خود داشتند به سپاهيان ورسای اجازه دادند از راه باريکه شمال شهر که ورود به آن بنا به

 جبهه ای که پاريسی ها ،برای آنان ممنوع بود پيشروی کنند و بدين سان بتوانند در جبهه وسيعی دست به حمله بزنند

تصورمی کردند به اتکا مقررات آتش بس از آنجا حمله ای صورت نخواهد گرفت و به همين دليل سپاهی برای دفاع و 

 ، يعنی در محله های ثروتمند نشين شهر،اين بود که در نيمه غربی پاريس   . دمحافظت از آن در محل نگذاشته بودن

 يعنی به ،سپاهيان ورسای به شرق پاريس درحالی که به موازات نزديک تر شدن . چندان مقاومتی صورت نگرفت 

کاری هشت تنها پس ازپي .  مقاومت نيز به همان نسبت شديدتر و خشونت بارتر می شد،محله های اساسا کارگری

 و اين جا بود از پا در آمدند ) Ménilmontant(روزه بود که آخرين مدافعان کمون در بلنديهای بلويل و منيل مونتان 

 به حد ، و همواره رو به فزونی داشت ، زنان و کودکان بی دفاع که در طول هفته بيداد کرده بود،که قتل عام مردان

 و مسلسل بود که صدها تن از شکست ، الزم را در کشتن نداشت  تفنگ ديگر سرعت عمل .اعالی خود رسيد

که ) Pér-Lachaise(در گورستان پرالشز) Mur des fédérés(ديوار هم پيمانان . خوردگان را يکجا نابود می کرد

ه  همچون شاهدی در عين حال خاموش ولی گويا بر ميزان غيظ و نفرتی ک،جايگاه آخرين قتل عام توده های مردم بود

 هنوز هم بر ،شتن نشان دهدطبقه حاکم قادر است به محض ايستادگی پرولتاريا برای دفاع از حقوق خود از خوي

 اعدام ، دستگيريهای گروهی،عضای کمون محال است همين که معلوم شد نابودکردن تمامی ا،سپس  . سرپاست

ان به  و روانه کردن ديگر،ی شدندقربانيانی که همينطور خودسرانه از بين صفوف زندانيان بيرون کشيده م

سپاهيان پروسی که . آغاز گرديداين که به نوبه خودبه دادگاههای صحرايی معرفی شوند اردوگاههای بزرگ در انتظار

ولی  .شتند به هيچ فراری ای اجازه عبورازصفوف خودشان را ندهند دستور دا،زده بودندی شهر چادرنيمه شمالدر

شان چشمهای خود را هم می نهادند و سربازان شان نيز بيشتر به ندای بشری درون خويش اغلب ديده شد که افسران 

در اين خصوص بويژه بايد افتخارخاصی برای . توجه ميکردند تا به دستورهايی که در اين مورد به آنان داده می شد

کارگران ازمحلی که ياری از ساکسون قائل شد که رفتاری بسياربشردوستانه از خود نشان داد واجازه داد بسارتش

  .کمون بودنداعضای مبارزشکارا ازبين آنان خيلی ها آجان سالم بدر ببرند که درذرند ومراقبت اش بود به بيرون بگزير
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******  

 می ١٨٧١ نگاهی به عقب می افکنيم وبه فعاليت و معنای تاريخی کمون پاريس در ، پس از بيست سال،اکنون که

  .ترسيم شده بود اضافه کردجنگ داخلی در فرانسه آن درايد خطوطی چند بر دورنمايی که ازه بميرسد ک به نظر،نگريم

اکثريت شان از هواداران بالنکی بودند که پيش از آن در ترکيب کميته : اعضای کمون به دو گروه تقسيم می شدند

بودند و  دفاع از حقوق کارگران انجمن بين المللیاعضای  و اقليتی که از، باال را داشتندمرکزی گارد ملی دست

ن  سوسياليست بودن هوادارا،در مجموع . تشکيل می شد) Proudhon(سوسياليست های طرفدار پرودون بيشترشان از

پرتو تنها گروه کوچکی ازآنان بودند که در. ايی شان بودسرشت انقالبی و پرولتاريبالنکی در آن زمان فقط بخاطر

ر باره اصول  موفق شده بودند به روشنی بيشتری د،وسياليزم علمی آلمان را می شناختسکه ) Vaillant(تعاليم ويان 

 که از ديد امروزی ما کمون ، از لحاظ اقتصادی، بسياری از مسائلهمين جا معلوم می شود چرااز. سوسياليزم برسند

که درک آن دشوار به نظر ميرسد مهمترين مطلبی .  به غفلت برگزار شده بود،می بايست آنها را مورد توجه قرار دهد

 ،رعايت توام با تقدسی است که اعضای کمون برای بانک فرانسه قائل شدند و در مقابل درهای آن متوقف گرديده 

اگر بانک به دست مبارزان کمون می افتاد آنقدر . اينکار البته يک خطای سياسی سنگينی هم بود. دست به اقدامی نزدند

معنای اين کار آن بود که تمامی بورژوازی فرانسه  . از ده هزار گروگان در دست شان می ارزيدمهم بود که به بيشتر 

 بايد ،با همه اين گونه موارد اشتباه و خطا. يکپارچه روی حکومت ورسای برای عقد قرارداد صلح با کمون فشاربياورد

اران بالنکی و  متشکل از هواد  ست کمون کيفيت کارهای درستی بود که به د،گفت شگفت انگيزترين وجه کار کمون 

 اعم از وجوه افتخارآميز يا کمتر افتخارآميز ،بديهی است که مسئوليت فرمانهای اقتصادی کمون  . پرودون انجام گرفت

سی اش از آن  همچنانکه مسئوليت کردارهای سياسی و اشتباهات سيا،درجه اول با طرفداران پرودون است در ،آنها

 مانند همه مواردی که طرفداران مسلک -تا ريشخند تاريخ رابنگرکه سبب شد،و درهردو مورد  . کی استهواداران بالن

  . هر دو گروه دست به اعمالی بزنند که مخالف آيين مکتبی شان بود- اقتصادی معينی به قدرت می رسند -سياسی 

نفرتی آشکار ) association( انجمنسبت به ن،آرمانهای خرده مالکی و پيشه وران بود که سوسياليستی بيانگر،پرودون

انجمن  می گفت ،انجمن بر فوائدش می چربدعقيده داشت که گرفتاريها ومضار انجمن موردپرودون در. ابرازمی کرد

 او ،برابر آزادی کارگران موانعی ايجاد می کند و حتی زيانباراست چرا که در،هاد خود پديده ای نازا و بيحاصلندر

نه به درد ، توليد ندارد و دست و پا گير استمره جزم های عقيدتی صرف می شمرد که فايده ای برای را از زانجمن 

 در قياس ، به عقيده او، ومضارش بس سريعتر از فوائدش افزوده ميشود،آزادی کارگر ميخورد نه به درد اقتصاد کار

وجود . نيروهای اقتصادی انده همه ازمالکيت خصوصی را داريم کو  تقسيم کار، رقابت،و برخالف آنانجمن با 

بنگاههای توليدی بزرگی چون  مانند صنايع بزرگ و،درمواردی استثنايی -قاد پرودون به اعت-انجمنی از کارگران تنها 

  )  نگاه کنيد، بررسی سوم ،Idée générale de laبه ( شايد تا حدودی نامناسب نباشد ،راه آهن

 به چنان حدی از توسعه به عنوان صنعت بزرگ دست يافته بود که ديگر ،پاريس  مرکز صنايع پيشه وری ، ١٨٧١در 

 که دورا دور مهمترين ،نمی شد آن را موردی استثنايی ناميد چندان که يکی از فرمانهای صادر شده از سوی کمون

 بايست بر مبنای  می کرد که نه تنها می  صحبت از ايجاد سازمانی برای صنعت بزرگ و حتی کارخانه،فرماناش بود

 شکل بگيرد بلکه قرار بود همه اين انجمنها در يک فدراسيون بزرگ گرد هم   تاسيس انجمن کارگران در هر کارخانه
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 ، سرانجام می بايست به ايجاد کمونيزم،می گويدجنگ داخلی  چنانکه مارکس در ، نوعی از سازمان که ، خالصه ،آيند

 هم بود که رويداد کمون در واقع گور  و به همين دليل.  بينجامد،پرودون بوديعنی چيزی که درست نقطه مخالف آيين 

يی ندارد و بکلی از بين رفته اين مکتب امروزه در بين محافل کارگری فرانسه جا. مکتب پرودونی سوسياليزم را کند

 مارکس است نظريه "يزمهواداران مارکس"بينچه در) Possibilistes(نزد معتقدان به امکانات  چه در،بجای آن. است

  .ميتوان يافت "راديکال"روزه تنها درمحافل بورژوازینشانه های اعتقاد به آيين پرودون را ام. که ميدان داری ميکند

اينان که در مکتب توطئه پرورده شده بودند و به انضباط . وضع هواداران نظريه های بالنکی نيز بهتر از اين نبوده 

 اعتقاد می گذاشتند که به کمک گروه به نسبت محدودی از   بنای کاررا بر اين، نهادندسخت حاکم بر آن گردن می

 نه تنها به قدرت دست يافت بلکه با نشان دادن توان ، در موقع مناسب ،مردان مصمم و بسيار سازمان يافته ميتوان 

 به انقالب کشانيده شوند و گرد آن چنان طوالنی در قدرت باقی ماند که سرانجام تود ه های مردم،بزرگ و جسارت 

 پيش از هر چيزبه ،برای موفقيت در اين زمينه . پرچمی که آن گروه کوچک پيشاهنگ برافراشته است جمع گردند

 که اکثريت اش از ،و کمون . شديدترين وجه تمرکز ديکتاتوروار قدرت در دستهای حکومت انقالبی نياز هست 

ر کرد؟ در همه فراخوانهايی که کمون خطاب به ديگر اجتماعات فرانسوی بيرون  چه کا،هواداران نظريه بالنکی بود

داد از آنان می خواست که آزادانه به کمون پاريس بپيوندند و بدين سان سازمانی ملی راکه برای نخستين بار می بايست 

درست ، دست حکومت و اما در خصوص تمرکز ديکتاتور وار قدرت در. به دست خود ملت ايجاد گردد پديد آورند

 پليس سياسی و دستگاه اداری ساخته دست ناپلئون بعد از ، همان ارتش،همان قدرت سرکوبگر حکومت متمرکز پيشين

 که از آن پس نيز هر حکومت از راه رسيده ای وجودش را مغتنم شمرده و از آن بعنوان ابزار ، ١٧٩٨انقالب 

 که کمون برافکندنش را  درست همين حکومت متمرکز بود، آری،ودسرکوب در برابر مخالفان خويش استفاده کرده ب

  . هدف خويش قرار می داد،ه شده بود پس از آن که درپاريس برافکند،در همه جا

 نمی تواند جامعه را به کمک همان ، پس از دست يافتن به قدرت ،کمون يکسره به اين نتيجه رسيد که طبقه کارگر

 اين طبقه کارگر برای آن که سلطه طبقاتی خودش را که به تازگی به چنگ آورده بود ،ماشين دولتی گذشته اداره کند

 از يکسو آن ماشين سرکوب گذشته را که عليه خود او بکار گرفته شده بود از ميان ، می بايست ،دوباره از دست ندهد

 کارمندانی که خود او برای اداره  از سوی ديگرتدابيری اتخاذ کند که قدرت تفويض شده به گماشتگان و، ولی ،بردارد

 خاص دولتی که پيش از کمون برجامعه  خصلت.  پس گرفتنی باشد، همواره و بدون استثنا ،جامعه مامور می کرد

 ارگانهای ويژه ای را برای تامين منافع مشترک ، ابتدا از راه تقسيم کار ساده، چامعه  فرمانروايی می کرد چه بود ؟

 که ،)مراقبت از منافع و مصالح عمومی (  اين اندامهای مراقبت،ولی.  زمينه پديد آورده بودخود و مراقبت در اين

 از ، تغيير ماهيت داده ، با پرداختن به تامين منافع خاص خودشان، به مرور زمان ،دولت در راس آنها قرار داشت 

 ،اين تغيير و تحول را  به عنوان مثال. دندشده بوحالت خدمتگزار جامعه خارج کرديده و به خداوندگاران جامعه تبديل 

و نمونه بارزش .  بل حتی در قالب جمهوری دمکراتيک هم می شود مالحظه کرد، فقط در قالب پادشاهی موروثی   نه

 دسته ای خاص و جدا از هيچ جای دنيا به اندازه آنجا دار و” سياستمداران“درست در آمريکای شمالی ديده ميشود که 

 که به نوبت جای ،)۶(دو حزب بزرگ  هريک از،درامريکای شمالی .  قدرتمند را تشکيل نمی دهندين حالعمردم و در

 و ،ان نوعی کسب و کار است توسط کسانی اداره ميشود که سياست برای ش،را در دستگاه قدرت می گيرندهمديگر
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معامله گری تن در  به همه گونه ،درال چه در دولت ف، چه در دولتهای محلی،قانونگزاریکرسی های نمايندگی و برسر

پيروزی در انتخابات پاداش ت برای حزب شان می گذرد که پس ازجنب و جوش و تبليغاشان ازمعاش  و ممر،می دهند

سی سال پيش تا کنون  وهمه می دانيم که آمريکا ييان از .مات دولت به آنان می پردازنداين فعاليتها را با اعطای مقا

د اين يوغ سنگين تحمل ناپذير را از گردن خود بردارند و با وجود تالشهايی که می کنند تا چه حد در چقدر کوشيده ان

همين آمريکاست که می توانيم بهتر از هر جای ديگر ببينيم و درست در. داب فساد بيش از پيش فرو می رونداين مر

چيزی جز ابزاری در دست آن برای درآغاز جامعه ای که ،ت موفق می شود که نسبت به جامعهکه چگونه قدرت دول

 نه ارتش دائمی ، نه اشرافيت،ت نه خاندانهای سلطنتی هس،اين آمريکادر.  استقالل پيدا کند،نمی بايست باشداداره اش 

با مقامات ثابت  نه دستگاه اداری ،)ن سرخپوست ومقابله با آنها هستندبوميامگر مشتی ازسربازان که مامورمراقبت از(

تند که به نوبت هسم در آنجا دو دارودسته سياست بازمعامله گر سودجو ميبيني،و با اين همه )٧(. ق بازنشستگیو حقو

به شرم آورترين دستگاه قدرت می گيرند و دولت را با استفاده از فاسدترين وسائل و برای رسيدن جای همديگر را در

 بازکه گويا به اصطالح کارتل بزرگ سياستابراين دو دربر، و ملت نيز،مقاصد خاص خود درخدمت خود قرارميدهند

  .ره ايندارد و تن به قضا داده است هيچ چا،غارت اش ميکنند درواقع بر وی مسلط اند و،درخدمت وی قراردارند ولی

 يعنی تبديل شدن دولت و اندام های دولتی از ،ه به همين بالی اجتناب ناپذير درهمه نظام های پيشينکمون برای آن ک

نخست اينکه اين که گزينش . وددو وسيله کارآمد را به کار بردنش دچار،به خدايگان مسلط برجامعهخدمتگزاری جامعه 

 بنارا بر اين ، درنتيجه، انتخاب برمبنی آرا عمومی کرد و قضائی و آموزشی را تابع،همه مقامات در دستگاهای اداری

ل معاد ، پائين ترين تا باالترين آن هاازه دستمزد خدمات را م اين کدو. امات درهرلحظه پس گرفتنی باشندنهاد که آن مق

 فرانک ۶٠٠٠باالترين دستمزدی که کمون پرداخت کرد . داد که ديگرکارگران دريافت می داشتندهمان دستمزدی قرار

ن برای شوندگاشد ضمن آن که انتخاب مناصب اداری گرفته ميه مقامات و جلوی مسابقه برای دستيابی ب،بدين سان. بود

  .رعايت کنند موظف بودند حدودی رابالشان بازبود ونمايندگی مردم دست وامور

 قدرتی ،قدرت دولتی به نحوی که تا آن زمان مرسوم بود و نشاندن قدرتی جديد) پايه های( اين طرزدرهم شکستن 

به تفصيل شرح داده شده  ،جنگ داخلی در فرانسه   بخش سوم به جای آن موضوعی است که در،تيکبراستی دمکرا

 اعتقاد خرافی به دولت از حد فلسفه  ، به ويژه در آلمان، زيرا،زم بودولی اشاره ای به اين موضوع در اين جا ال. است

روی زمين است که  ياملکوت خدا در"تحقق فکرت"دولت ،ن عمومی بورژوازی و حتی فيلسوفانخارج شده و در وجدا

و . آن تحقق می يابند يا بايد تحقق يابنداست که حقيقت و عدالت جاودانه در قلمروی ، به خود گرفته استبيان فلسفی

  و ريشه گيری اين،آن چه به دولت مربوط می شود از همين جا سرچشمه می گيردارچگذاری خرافی گونه دولت و هر

 با اين تصور خو ،خوارگی از همان دوران شير، ماآن رو آسان تر می شود که همهاحساس در وجود همگان به ويژه از

 يعنی ، جز به شيوه ای که تا کنون صورت گرفته ،می گيريم که همه امور و همه منافع مشترک جامعه به طور کلی 

.  به صورت ديگری نمی توانند تنظيم و اداره شوند،جز به دست دولت و مراجع اقتداری که نان دولت را می خورند

که توانسته اند اعتقاد به پادشاهی موروثی را کنار بگذارند و به سر جمهوری چندان که مردم گمان می برند حال 

 چيزی جز ، در واقعيت امر ،در حالی که دولت .  گامی به راستی معجزه آسا برداشته اند،دموکراتيک قسم ياد کنند

يک و نظام ماشين سرکوب يک طبقه به دست طبقه ای ديگر نيست و اين حقيقتی است که در جمهوری دموکرات
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 شری است که پرولتاريای ، در بهترين حالت ،دولت ،خالصه اين که .  هر دو به يک سان مصداق دارد،پادشاهی

 درست ، شری که پرولتاريا،به ارث می برد) گذشتهاز( آن را ،ردن سلطه طبقاتی خودپيروزدر پيکار برای به دست آو

 که در ،زمان رها نخواهد شد مگر آن گاه که نسل تازه ای از مردم آن در کوتاه ترين  )٨( از مضار،مانند کمون پاريس

 چندان توانايی بيابند که بتوانند تمامی اين زباله برانباشته ای را که ،شرايط اجتماعی تازه و آزادانه ای به بار آمده اند

  .دولت نام دارد بروبند و ازپيش پای خود بردارند

 به وحشتی شنيدن آن از،اريا دوباره به گوش اش خوردهه ديکتاتوری پرولت که اخيرا واژ،سوسيال دموکرات عامی

؟ نگاهی به اين ديکتاتوری چه گونه چيزی است  خيلی مايليد بدانيد،بسيارخوب آقايان. سالمت بخش دچارشده است

  .ارياست خواهيد ديد که اين همان ديکتاتوری پرولت،کمون پاريس بيندازيد

  
  مون پاريس بيستمين سالگرد ک،لندن

  فردريش انگلس -١٨٩١ی ما١٨

  سايت آزادی بيان
  

  :زير نويس
دولت های آلمانی به سرکردگی پروس برضد ناپلئون اول است که لخشهايی از آلمان را به فرانسه ) ١٨١٣-١٨١۴(اشاره به جنگهای  -١

  .ضميمه کرده و بخش های ديگر را هم زير وابستگی به خودش قرار داده بود 

 ،١٨١٩در . می دادند١٨۴٠ تا ١٨٢٠ود که مقامات حکومتی به دارندگان انديشه های ليبرال و دموکراتيک در سال هاینامی ب -٢

  .در هم آلمان شد ” تحريکات و اقدامات های مردم فريبان ” کميسيون ويژه ای در آلمان ماموربررسی 

 ،شدن مناطق آلزاس و لورن به آلمان بينی کرده بود که با ضميمه آن جاپيشمارکس در. ضامين دومين خطابه دارداين مطلب اشاره به م -٣

: چنين مينوشت) Sorge(به سورژ١٨٧٠ در اول سپتامبر ،مارکس . آمد که با روسيه متحد خواهد شودصدد برخواهدفرانسه تشنه انتقام در

  و اين نکته ای،روس و فرانسه انجاميد که به جنگ پ١٨۶۶ درست مثل جنگ ،وروسيه می انجامدجنگ فعلی يکراست به جنگ آلمان ”

داشته باشمهمين بهترين نتيجه ای که من ميتوانم ازاين جنگ برای آلمان انتظار. است که پروسی های خرنمی بينند ونمی توانند ببينند

وابستگی رش پذين صورت وجود نداشته ونميتواند جزبه صورت اتحاد با روسيه و جز به اي،درمعنای حقيقی آن” پروسيگری”.است

  “ب اجتماعی درروسيه هم خواهد شد؟ مامای ناگزير انقال، عالوه بر اين ها، اين جنگ آيا .نوکروار نسبت به آن کشوروجودداشته باشد

  که همه سلطنت طلب بودند” اورلئانيست” و”بوناپارتيست” ،”لژيتيميست” خاندان های  -۴

 با اين نيت که در جريان يکپارچه کردن آلمان يک ، راه انداخته بود،روس صدراعظم بزرگ پ،جنگ بر ضد اتريش را بيسمارک  -۵

سوم در طول  ناپلئون . پيروزی بيسمارک بر اتريش به وی اجازه داد که درجهت احياءوحدت آلمان اقدام کند. رقيب قديمی را کناربزند

 بخشی از سرزمين های دول ، در ازاء اين بی طرفی ، بيسمارک به او وعده داد که. تعرض اتريش و آلمان بی طرفی خود را حفظ کرد 

  .بيسمارک به اينوعده وفا نکرد و همين عامل تيره تر شدن روابط فرانسه و پروس شد . آلمانی را به وی بدهد 

 و حزب ،حزب دمکرات درآغاز بيانگر و نماينده منافع مالکان بزرگ ارضی جنوب بود. احزاب جمهوريخواه و دمکرات  -۶

  .امروز هر دو حزب نمايندهمنافع سرمايه های مال اند . وريخواه نماينده منافع صاحبان صنايع شمالجمه

  مترجم.خواننده توجه دارد که انگلس اين مطلب را در شرح سازمان دولتی آمريکادر سال های قبل از پايان قرن نوزدهم نوشته اشت  -٧

٨- les côtés les plus nuisibles= Whose worst side و ” بدترين جنبه آن ”  ، به صورت تحت اللفظی، تعبير انگليسی به معنی

  مترجم.  است "زيانبارترين جنبه های آن"معنای  تعبير فرانسوی به 


