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 برادران!

به دو طريق خود را در بوتۀ آزمايش قرار  اتحاديۀ [کمونيست ها]، 1848-1849در دو سال انقالبی 

داد. نخست اينکه همۀ اعضای آن در همه جا با انرژی تمام در جنبش درگير شدند و در صفوف اوِل 

تنها طبقۀ انقالبی يعنی پرولتاريا، در مطبوعات، در سنگرها و در ميدان های نبرد قرار گرفتند. 

بدين طريق آزموده شد که معلوم گرديد درک او از جنبش، بدان سان که در بخشنامه  ، سپساتحاديه

بيان گرديده، تنها درک درست مانيفست حزب کمونيست و در  1847های کنگره ها و کميتۀ مرکزی 

به  اتحاديهاست و اميدهای بيان شده در اين اسناد کامال برآورده شد. ترويج اين درک، نخست توسط 

فيانه صورت می گرفت و اينک از لبان همه کس شنيده می شود و آشکارا در فضای صورت مخ

به حد قابل توجهی ضعيف  اتحاديه، عمومی تبليغ می گردد. اما در همان حال، سازمان نيرومند پيشينِ 

شده است. شمار زيادی از اعضای آن که مستقيما در جنبش درگير بودند فکر کردند که زمان کار 

رابطه شان با کميتۀ  )1(ه است و تنها کار علنی کافی است. محافل و هسته های منفرد مخفی گذشت

آمد [و به تدريج غير فعال  گرديد]. از اين در dormantمرکزی ضعيف شد و به تدريج به حالت خفته 

رو در حالی که حزب دموکراتيک، حزب خرده بورژوازی، در آلمان هرچه بيشتر سازمان يافته شده، 

کارگران تنها پايگاه محکم خود را از دست داده و در بهترين حالت در نقاط جداگانه برای  حزب

مقاصد محلی، سازمان يافته باقی مانده است و در نتيجه در سطح جنبش عمومی زير سلطه و رهبری 

دموکرات های خرده بورژوا درآمده است. نمی توان اجازه داد که اين وضع ادامه يابد؛ استقالل 

ارگران بايد دوباره به دست آيد. کميتۀ مرکزی اين ضرورت را احساس کرد و از اين رو در ک



را به عنوان فرستادۀ خود به آلمان برای سازمان  Joseph Mollژوزف ُمل  1848-1849زمستان 

گسيل داشت. اما مأموريت ُمل هيج اثر پايداری به وجود نياورد، بخشی بدين علت که  اتحاديۀدهی 

ران آلمان در آن زمان به حد کافی تجربه نداشتند و بخشی ديگر بدين خاطر که قيام ماه مه گذشته کارگ

ژوئن  29پاالتينات پيوست. او در  –آن را متوقف کرد. خود ُمل سالح به دست گرفت و به ارتش بادن 

ين و قابل با مرگ ُمل يکی از قديمی ترين، فعال تر اتحاديهدر نبرِد رودخانۀ مورگ جان باخت. 

اعتماد ترين اعضای خود را که در تمام کنگره ها و کميتۀ مرکزی شرکت کرده و يک رشته 

مأموريت ها را با موفقيت بزرگ به انجام رسانده بود، از دست داد. از زمان شکست احزاب انقالبی 

نان با تقريبا همۀ اعضای کميتۀ مرکزی در لندن گرد آمدند: آ 1849آلمان و فرانسه در ژوئيۀ 

را با شور اتحاديه عضوگيری نيروهای انقالبی جديد اعضای خود را کامل کرده و تجديد سازمان 

 تازه ای آغاز کرده اند. 

اين تجديد سازمان تنها توسط يک فرستاده، قابل دست يابی است و برای کميتۀ مرکزی اعزام اين 

ظه ای که حزب کارگران بايد با باالترين فرستاده در اين لحظه که انقالب نوينی در راه است يعنی لح

توسط بورژوازی مورد  1848درجۀ سازمان دهی، وحدت و استقالل وارد نبرد شود طوری که مانند 

 بهره برداری قرار نگيرد و به دنباله رو آن تبديل نشود، بيشترين اهميت را دارد.  

ه زودی به قدرت خواهد رسيد و فورا گفتيم که بورژوازی ليبرال آلمان ب 1848برادران! ما در سال 

قدرت تازه به دست آورده را به ضد کارگران برخواهد گرداند. شما مشاهده کرده ايد که چگونه اين 

پيش بينی درست از آب درآمد. در واقع بورژوازی بود که قدرت دولتی را پس از جنبش مارس 

را به موقعيت  عنی متحدانش در مبارزهکارگران، يتصاحب کرد و اين قدرت را به کار بست تا  1848

تحت ستم گذشته برگرداند. گرچه بورژوازی توانست اين کار را تنها از راه ائتالف با حزب فئودالی، 

که در مارس شکست خورده بود، انجام دهد و حتی پس از آن بار ديگر مجبور به تسليم قدرت به 

شرايط مساعدی برای خود تضمين نمود. اين حزب فئودالِی خواهان قدرت مطلقه شد، با اين همه 

شرايط مساعد، با توجه به مشکالت مالی حکومت، بازگشت قدرت به دست بورژوازی را در 

درازمدت تأمين خواهند کرد و اگر جنبش انقالبی از هم اکنون سيِر به اصطالح  مسالمت آميزی در 

ی برای تضمين قدرت خود حتی نيازی پيش گيرد، تمام منافع بورژوازی تضمين خواهد شد. بورژواز

به تحريک نفرت از طريق اقدامات قهر آميز به ضد مردم ندارد، زيرا همۀ اين اقدامات قهر آميز قبال 

. توسط ضد انقالب فئودالی انجام شده است. اما رويدادها چنين مسير مسالمت آميزی طی نخواهند کرد

واهد کرد در راه است خواه اين انقالب با قيام مستقل ها را تسريع خبه عکس، انقالبی که سير رويداد

 ).2پرولتاريای فرانسه آغاز شود يا با اشغال بابل انقالبی توسط اتحاد مقدس (



بازی کرد در انقالب آينده بر عهدۀ  1848نقش خائنانه ای که بورژوازی ليبرال آلمان به ضد مردم در 

همان موقعيتی را در اپوزيسيون دارد که بورژوازی خرده بورژوازی دموکرات خواهد بود که اکنون 

داشت. اين حزب دموکرات که برای کارگران بسيار خطرناک تر از ليبرال ها در  1848ليبرال در 

 گذشته است از سه عنصر تشکيل شده است:

الف) پيشرو ترين عناصر بورژوازی بزرگ که هدف سرنگونی فوری و کامل فئوداليسم و قدرت  

دنبال می کند، نمايندگان اين گرايش، آشتی طلبان برلن هستند که قبال خودداری از پرداخت  مطلقه را

 ماليات را توصيه می کردند.

ب) خرده بورژواهای دموکرات مشروطه طلب که هدف عمده شان در جنبش قبلی عبارت بود از  

ناح چپ مجلس فرانکفورت تشکيل دولت فدرال کمابيش دموکراتيک. اين چيزی بود که نمايندۀ آنها، ج

و پس از آن مجلس اشتوتگارت، برايش فعاليت می کرد همان گونه که خودشان در کارزار قانون 

 ) به دنبالش بودند.3اساسی امپراتوری (

پ) خرده بورژواهای جمهوری خواه که ايده آل شان نوعی جمهوری فدرال آلمان مانند سويس است  

می نامند، زيرا دچار توهم شيرين محو فشار » ل دموکراتسوسيا«و » سرخ«و اکنون خود را 

سرمايۀ بزرگ بر سرمايۀ کوچک و بورژوازی بزرگ بر خرده بورژوازی اند. نمايندگان اين 

  فراکسيون اعضای کنگره ها و کميته های دموکراتيک و دبيران روزنامه های دموکراتيک بودند.

بودن می کنند » سرخ«بودن و » جمهوری خواه«اکنون پس از شکست، همۀ فراکسيون ها ادعای 

می نامند. » سوسياليست«همان گونه که هم اکنون جمهوری خواهان خرده بورژوا در فرانسه خود را 

[دموکرات های خرده بورژوا] در هر جا مانند وورتمبرگ، باواريا و غيره که هنوز شانسی برای 

فرصت را غنيمت می شمارند تا عبارات قديمی خود دنبال کردن اهدافشان به وسائل قانونی می بينند 

عمال خود نشان دهند که کوچک ترين تغييری در آنها صورت نگرفته است. افزون را باز يابند و با اَ 

بر آن روشن است که تغيير نام اين حزب در رابطۀ آن با کارگران کوچک ترين تغييری ايجاد نمی 

ب اکنون مجبور است جبهه ای به ضد بورژوازی که با کند، بلکه صرفا ثابت می کند که اين حز

 قدرت مطلقه متحد شده تشکيل دهد و به دنبال پشتيبانی پرولتاريا است.

حزب خرده بورژوازی دموکرات در آلمان بسيار نيرومند است. اين حزب نه تنها اکثريت بزرگ طبقۀ 

می شود، بلکه دهقانان و متوسط شهری، صنعتکاران کوچک و استاد کاران پيشه ور را شامل 

اريای مستقل شهری ن پرولتاين آخری هنوز تکيه گاهی در ميا پرولتاريای روستائی را تا آنجا که

 .بر می گيردنيافته است، در



برخورد حزب انقالبی کارگران به دموکرات های خرده بورژوا چنين است: همکاری با آنان به ضد 

اند و مبارزه با آنان در همۀ مواردی که می خواهند  حزبی که سرنگونی اش را هدف قرار داده

 موقعيت خود را تحکيم کنند.

خرده بورژواهای دموکرات که از خواست تحول کل جامعه به نفع پرولتاريای انقالبی به دورند، تنها 

خواهان چنان تحولی در شرايط اجتماعی هستند که جامعۀ موجود را تا آنجا که ممکن است برايشان 

تحمل تر و آسايش بخش تر سازد. از اين رو پيش از هر چيز خواستار کاهش هزينه های دولتی  قابل

از طريق محدود کردن بوروکراسی و انتقال سنگينی بار ماليات بر دوش زمينداران بزرگ و 

بورژوازی اند. آنها همچنين خواستار محو فشار سرمايۀ بزرگ بر سرمايۀ کوچک از طريق استقرار 

اعتباری عمومی و تصويب قوانينی به ضد رباخواری اند به نحوی که برای آنان و دهقانان مؤسسات 

اين امکان به وجود آيد تا با شرايط مساعد از دولت و نه از سرمايه داران وام بگيرند. آنان همچنين 

دست خواستار استقرار روابط مالکيت بورژوائی بر زمين از طريق محو کامل فئوداليسم اند. برای 

يابی به اين خواست ها نيازمند شکل دموکراتيک حکومت خواه مشروطه و خواه جمهوری اند، 

حکومتی که آنان و دهقاناِن متحدشان در آن اکثريت داشته باشند. آنان همچنين نيازمند نظام 

دموکراتيکی در حکومت محلی اند که کنترل مستقيم دارائی های شهرداری و کنترل يک رشته ادارات 

 سياسی را که اينک در دست بوروکرات ها است برايشان فراهم کند.

[از ديدگاه دموکرات های خرده بورژوا] تا حدی از طريق حذف حق ارث و تا حدی از راه انتقال هر 

چه بيشتر اشتغال به دولت می توان با سلطۀ سرمايه و انباشت سريع آن مقابله کرد. تا آنجا که به 

د يک چيز بيش از هر چيز ديگری قطعی است: آنان بايد مانند گذشته کارگر کارگران مربوط می شو

مزدی باقی بمانند. اما دموکرات های خرده بورژوا خواهان مزد بهتر و امنيت برای کارگران هستند و 

اميدوارند که با گسترش اشتغال دولتی و اقدامات نيکوکارانه بدان دست يابند. در يک کالم آنها 

با رشوه دادن به کارگران در شکل کمابيش پوشيدۀ صدقه و موقتا قابل تحمل کردن وضع اميدوارند 

کارگران، توان انقالبی اين طبقه را درهم بشکنند. همۀ بخش های خرده بورژوازی دموکرات خواست 

هدف ˚ خود هائی را که در اينجا خالصه شده اند هم زمان بيان نمی کنند و اين خواست ها در مجموعِ 

 يح تنها شمار بسيار کمی از پيروان آنها را تشکيل می دهند.صر

هرچه افراد معين يا فراکسيون های خرده بورژوازی پيش تر بروند شمار بيشتری از خواست هائی 

را که بيان کرديم به طور صريح خواهند پذيرفت و عدۀ کمی که برنامۀ خود را در آنچه باالتر ذکر شد 

اورشان اين باشد که حداکثر چيزهائی را که می توان از انقالب خواست به باز می يابند ممکن است ب

پيش کشيده اند. اما اين خواست ها به هيچ رو نمی توانند حزب پرولتاريا را خرسند سازند. آنگاه که 

خرده بورژوازی خواهان پايان دادن هرچه سريع تر به انقالب و حداکثر، دست يافتن به خواست هائی 



ر باال ذکر شد، نفع ما و وظيفۀ ما اين است که انقالب را تداوم بخشيم تا همۀ طبقاِت کمابيش است که د

مالک از موقعيت حاکم خود کنار زده شوند، تا زمانی که پرولتاريا قدرت دولتی را فتح کند و تا 

يک کشور که نه تنها در  –پرولترها بدان حد پيشرفت کرده باشد   (association) هنگامی که اتحاد

رقابت بين کارگران اين کشورها متوقف گشته و دست کم نيروهای  –بلکه در کشورهای عمدۀ دنيا 

مولد تعيين کننده در دست کارگران متمرکز شده باشد. آنچه مورد نظر ما است نه اصالح مالکيت 

هبود خصوصی بلکه الغای آن است، نه آرام کردن تضادهای طبقاتی بلکه محو طبقات است، نه ب

بخشيدن به جامعۀ موجود بلکه پی ريزی جامعه ای نوين است. شکی نيست که در سير بعدی انقالب 

در آلمان، دموکرات های خرده بورژوا برای مدتی نفوذ تعيين کننده ای به دست خواهند آورد. بنابراين 

وکرات های خرده به دم اتحاديۀ کمونيست هامسأله اين است که شيوۀ برخورد پرولتاريا و به ويژه 

 بورژوا چه بايد باشد؟

الف) هنگامی که شرايط کنونی ادامه می يابد شرايطی که در آن دموکرات های خرده بورژوا هم زير 

 ستم اند؛

 ب) در مبارزۀ انقالبی آينده که آنها را در موقعيت مسلطی قرار خواهد داد؛

 .بقات سرنگون شده و بر پرولتارياپ) پس از اين مبارزه و در دورۀ سلطۀ خرده بورژوازی بر ط

) در لحظۀ کنونی که خرده بورژواهای دموکرات در همه جا زير ستم قرار دارند، آنان عموما به 1

پرولتاريا موعظۀ وحدت و آشتی می کنند؛ دست دوستی دراز می کنند و به دنبال ايجاد حزب 

يرد؛ يعنی به دنبال به دام انداختن اپوزيسيون بزرگی هستند که همۀ طيف های دموکراتيک را دربر گ

پرولتاريا در سازمانی حزبی اند که در آن عبارت پردازی های عام سوسيال دموکراتيک غلبه داشته 

باشد در حالی که منافع ويژۀ آنها در پشت پنهان بماند، حزبی که در آن به خاطر حفظ آرامش خواست 

دتی تنها به نفع آنها و کامال به زيان پرولتاريا است. های ويژۀ پرولتاريا نبايد ارائه گردد. چنين وح

پرولتاريا [در چنين وحدتی] استقالِل به زحمت کسب شدۀ خود را از دست خواهد داد و به زائدۀ 

دموکراسی بورژوائی رسمی مبدل خواهد گشت. بنابراين بايد به قاطعانه ترين وجه در مقابل چنين 

تر از همه اتحاديۀ کمونيست ها به جای آنکه خود را به سطح وحدتی مقاومت کرد. کارگران و باال

هوراکشان تنزل دهند بايد برای ايجاد سازمان مستقل حزب کارگران، هم به صورت مخفی و هم 

علنی، و در کنار دموکرات های رسمی کار کنند و اتحاديۀ [کمونيست ها] بايد هر يک از جمع های 

گران تبديل کند که در آن موضع و منافع پرولتاريا مستقل از نفوذ خود را به مرکز و هستۀ اتحاد کار

  .بورژوائی بتواند مورد بحث قرار گيرد

ميزان جدی بودن بورژوا دموکرات ها در مورد ائتالفی که در آن پرولتاريا قدرت برابر و حقوق 

ده که در ارگان خود، نشان داده ش Breslauبرابر با آنها داشته باشد مثال توسط دموکرات های برسلو 



سوسياليست «به ضد کارگرانی که مستقال متشکل شده اند و اين ارگان آنها را  ،)4(مجلۀ نوين اُِدر

می نامد، کارزار خشمگينی به راه انداخته اند. برای مبارزه با دشمن مشترک ائتالف ويژه ای » ها

نافع هر دو طرف برای لحظه ای بر الزم نيست. همين که نبرد مستقيم با چنين دشمنی ضرورت يابد م

يکديگر منطبق می گردد و در آينده همکاری ای به طور خود بخودی برای مصالِح لحظه ای سر 

برخواهد آورد، همچنان که در گذشته اين امر رخ داده است. روشن است که در نبردهای خونين آينده، 

ا دليری، قاطعيت و فداکاری شان مسئول همچنان که در همۀ نبردهای ديگر، اين کارگران هستند که ب

دست يابی به پيروزی هستند. خرده بورژوازی، چنانکه در گذشته نشان داده، در مبارزۀ آينده نيز، 

بدون استثنا تا آنجا که ممکن است مردد، جبون، نامصمم و غير فعال باقی خواهد ماند، اما زمانی که 

را به آرامش می خواند، از آنان دعوت می کند به  پيروزی حتمی است مدعی آن می شود، کارگران

داری کنند و پرولتاريا را از ثمرات پيروزی گردند و از به اصطالح افراط خود خانه و بر سر کار بر

محروم خواهد کرد. جلوگيری از چنين شيوۀ رفتار خرده بورژوازی در حيطۀ قدرت کارگران نيست 

ريای مسلح به کار ده بورژوازی قدرت خود را به ضد پرولتااما کارگران قادرند اين امر را که خر

گيرد تا سرحد امکان دشوار سازند و چنان شرايطی را بر آنها ديکته کنند که سلطۀ بورژوا دموکرات 

ها از همان آغاز بذر انهدام خود را با خويش حمل کند و کنار زدن آن توسط پرولتاريا به نحو قابل 

فاصله پس از آن کارگران بايد تا آنجا مالحظه ای آسان تر گردد. باالتر از همه در جريان مبارزه و بال

که ممکن است با تالش های بورژوازی برای آرام سازی مقابله کنند و دموکرات ها را مجبور سازند 

که عبارات تروريستی کنونی خود را عملی نمايند. آنها بايد بکوشند تا شور انقالبی ناگهان پس از 

 .نجا که ممکن است تداوم يابدپيروزی حذف نشود. به عکس اين شور بايد تا آ

لحظات انتقام مردمی از افراد منفور و  –حزب کارگران نه تنها نبايد با به اصطالح اقدامات افراطی 

مقابله کند، نه تنها بايد آنها  –يا ساختمان های عمومی ای که با خاطرات نفرت آور تداعی می شوند 

ت دهد. در جريان مبارزه و پس از آن کارگران بايد را تحمل نمايد بلکه حتی بايد به آنها سمت و جه

در هر فرصتی خواست های خود را در مقابل خواست های بورژوا دموکرات ها قرار دهند. آنان بايد 

به محض اينکه خرده بورژوازی دموکرات آمادۀ کسب قدرت حکومتی می شود تضمين هائی برای 

مال قهر به اين تضمين ها دست يابند و مطمئن شوند عاِ طلب کنند. بايد در صورت لزوم با کارگران 

که حاکمان جديد در انواع وعده ها و امتيازات [به کارگران] متعهد شوند. اين مطمئن ترين وسيله 

برای به خطر انداختن آنها است. [کارگران و حزب آنها] بايد به هر وسيله و تا سرحد امکان شور و 

خيابانی را با تحليل آرام  د و سرمستی پس از هر نبرد پيروزمندشعف ناشی از پيروزی و شرايط جدي

سردانۀ وضعيت و عدم اعتماد آشکار به حکومت جديد، کنترل نمايند. بايد همزمان با حکومت و خون

رسمی جديد حکومت های انقالبی کارگری خود را يا در شکل کميته ها و شوراهای اجرائی محلی و 



های کارگری مستقر نمايند تا حکومت های بورژوا دموکراتيک نه تنها يا از طريق مجامع و کميته 

فورا پشتيبانی کارگران را از دست بدهند بلکه از همان آغاز خود را زير نظارت و تهديد اتوريته 

هائی حس کنند که تودۀ کارگران پشت آنها قرار دارد. در يک کالم از همان لحظۀ پيروزی، سوء ظن 

نه متوجه حزب ارتجاعی شکست خورده بلکه به ضد متحد پيشين باشد، به ضد  کارگران بايد ديگر

 .حزبی که قصد دارد از پيروزی مشترک تنها برای خود بهره برداری کند

) اما کارگران برای آنکه بتوانند با قدرت و به نحوی تهديد کننده با اين حزب، که از همان نخستين 2

آغاز خواهد شد مقابله کنند بايد مسلح و سازمان يافته باشند. بايد ساعات پيروزی، خيانتش به کارگران 

اقدامات الزم را انجام داد تا کل پرولتاريا بالفاصله با تفنگ، کارابين، توپ و مهمات مسلح باشد و بايد 

مقابله  ،که به ضد کارگران رهبری می شود ،با احيای ميليشيای شيوۀ کهن [گارد ملی شيوۀ کهن]

کارگران بايد بکوشند به صورت مستقل   ی که نمی توان جلو تشکيل اين گارد ملی را گرفتگردد. جائ

در شکل گارد پرولتری با رهبران منتخب و با ستاد منتخب، خود را متشکل کنند؛ بايد بکوشند خود را 

ه اند نه زير فرمان مقامات دولتی بلکه زير دستور شوراهای انقالبی محلی ای که کارگران ايجاد کرد

قرار دهند. جائی که کارگران در استخدام دولت اند بايد خود را به صورت نيروهای ويژه با رهبران 

آيند. تحت هيچ بهانه ای نبايد سالح ها و به صورت بخشی از گارد پرولتری درمنتخب قرار دهند و يا 

در صورت لزوم اين  مهمات را تحويل داد و هر کوششی برای خلع سالح کارگران بايد ناکام گردد و

مقاومت با کاربرد قهر صورت گيرد. محو نفوذ بورژوا دموکرات ها بر کارگران و تقويت شرايطی 

که سلطۀ دموکراسی بورژوائی را، که در اين لحظه اجتناب ناپذير است، به خطر اندازد و آن را تا 

[کمونيست ها]  اتحاديۀريا و اينها هستند نکات عمده ای که پرولتا –آنجا که ممکن است دشوار سازد 

  .بايد به هنگام قيامی که در راه است و پس از آن در نظر داشته باشند

) همين که حکومت های جديد خود را مستقر کردند مبارزه شان به ضد پرولتاريا آغاز می گردد. 3

االتر از هر چيز برای اينکه کارگران قادر باشند با خرده بورژواهای دموکرات با قدرت مقابله کنند ب

[اتحاديۀ  کميتۀ مرکزیالزم است که به طور مستقل تشکل يابند و در مجامع خود متمرکز شوند. 

کمونيست ها] در نخستين فرصت ممکن پس از سرنگونی حکومت کنونی به آلمان خواهد آمد و فورا 

ران تحت رهبری ای فراخوان کنگره خواهد داد، پيشنهادهای الزم را برای متمرکز کردن مجامع کارگ

که مرکز عملياتی جنبش برقرار کرده است بدان کنگره ارائه خواهد کرد. سازمان دهی سريع دست کم 

ارتباط های استانی بين مجامع کارگری يکی از نخستين ملزومات برای تقويت و تکامل حزب 

نمايندگی ملی کارگران است؛ نتيجۀ فوری سرنگونی حکومت های کنونی انتخابات برای يک ارگان 

  :است. در اين مورد بايد پرولتاريا مراقب باشد تا



الف) مقامات محلی و مأموران حکومتی تحت هيچ بهانه ای هيچ بخشی از کارگران را با اقدامات حاد 

 و شديد [از انتخابات] طرد و حذف نکنند.

ات تعيين شوند. تا آنجا که ب) در همه جا کانديداهای کارگران در تقابل با کانديداهای بورژوا دموکر 

انتخاب  باشند و همۀ وسائل ممکن برای اتحاديۀ [کمونيست ها] ممکن است اين کانديداها بايد اعضای

شدن آنها به کار رود. حتی در جاهائی که چشم انداز کاميابی انتخاباتی وجود ندارد کارگران بايد 

نمايند، نيروی خود را بسنجند و موضع  کانديداهای خود را معرفی کنند تا استقالل خود را حفظ

انقالبی خود و ديدگاه های حزب خود را به عموم بشناسانند. کارگران نبايد باعبارت های توخالِی 

دموکرات ها که مثال می گويند معرفی کانديداهای کارگری باعث تفرقۀ حزب دموکراتيک خواهد شد 

اه شوند. معنی همۀ اين گونه حرف ها در تحليل و به نيروهای ارتجاعی بخت پيروزی خواهد داد گمر

نهائی فريب دادن پرولتاريا است. پيشرفتی که حزب پرولتری از طريق عمل مستقل نصيبش خواهد 

شد بی نهايت مهم تر از زيانی است که حضور چند نمايندۀ مرتجع در ارگان نمايندگی به بار خواهد 

به شيوۀ عمل قاطع و ايجاد وحشت در نيروهای  آورد. اگر نيروهای دموکراتيک از همان آغاز

 .ارتجاعی عمل کنند نفوذ مرتجعين در انتخابات از پيش تخريب شده است

نخستين موردی که در آن بورژوا دموکرات ها با کارگران وارد درگيری خواهند شد الغای فئوداليسم 

خواهد بود که امالک فئودال ها  خواهد بود. خرده بورژوازی، مانند انقالب اول فرانسه، خواستار آن

به مالکيت رايگان دهقانان درآيد؛ يعنی آنها خواستار جاودانه کردن وجود پرولتاريای روستائی و 

شکل دادن به طبقه ای از دهقانان خرده بورژوا خواهند بود که اسير همان دور فقر و وامداری ای 

ست. کارگران بايد هم به خاطر منافع خواهند شد که هم اکنون دهقان فرانسوی را فلج کرده ا

پرولتاريای روستائی و هم به خاطر منافع خودشان با اين طرح مقابله کنند. آنها بايد خواستار اين باشند 

که امالک مصادره شدۀ فئودال ها در مالکيت دولت بماند و توسط جماعت های کارگری، به صورت 

مزارع بزرگ مورد بهره برداری  قرار گيرد. اصل  اشتراکی با استفاده از همۀ مزايای توليد در

مالکيت عمومی در کشاورزی اشتراکی بالفاصله در درون نظام متزلزِل روابط مالکيت بورژوائی به 

شالودۀ محکمی دست می يابد. همان گونه که دموکرات ها با دهقانان متحد می شوند کارگران بايد با 

 .رار کنندپرولتاريای روستائی پيوند اتحاد برق

دموکرات ها يا به طور مستقيم برای استقرار جمهوری فدراتيو تالش می ورزند يا اگر نتوانند از 

مت مرکزی را با اعطای دست کم خواهند کوشيد حکو جمهوری واحد و تجزيه ناپذير اجتناب نمايند

ران در تقابل با اين مختاری و استقالل ممکن به شهرداری ها و استان ها فلج نمايند. کارگحداکثر خود

طرح نه تنها بايد برای جمهوری واحد و تجزيه ناپذير آلمان بلکه همچنين در درون اين جمهوری 

برای قاطعانه ترين تمرکز در دست اتوريتۀ دولتی مبارزه نمايند. آنها نبايد توسط عبارت های توخالی 



ه شوند. در کشوری مانند آلمان دموکراتيک در مورد آزادی شهرداری ها، خودگردانی و غيره گمرا

که اين همه بازمانده های قرون وسطائی وجود دارند که بايد لغو شوند که درآن اين همه واليت گرائی 

وجود دارد که بايد درهم شکسته شود، تحت هيچ شرايطی نبايد تحمل کرد که هر روستا، هر شهر و 

ی قرار دهد فعاليتی که تنها از يک نقطۀ مرکزی هر واليت بتواند مانع تازه ای در راه فعاليت انقالب

سازی وضعيت کنونی که در آن آلمانی ها مجبورند در هر شهر د با بازده کامل توسعه يابد. بازمی توان

و هر واليت برای پيشرفت معين و واحدی به طور جداگانه مبارزه کنند نيز قابل تحمل نيست. آنچه از 

ست که نظام به اصطالح حکومت محلی آزاد، شکلی از مالکيت را همه کمتر قابل پذيرش است اين ا

جاودانه کند که از مالکيت مدرن خصوصی عقب مانده تر است و در همه جا ناگزير به مالکيت 

خصوصی تحول می يابد يعنی مالکيت کمونی [مالکيت شهرداری محلی] با مناقشات ناشی از آن بين 

تحمل نيست که اين به اصطالح نظام آزاد حکومت محلی در کمون های فقير و غنی. همچنين قابل 

کنار قانون مدنی دولتی، قانون مدنی محلی و اقدامات شديد آن به ضد کارگران را تحميل کند. در آلمان 

، وظيفۀ حزب راستين انقالبی اجرای جدی ترين تمرکز است [[امروز 1793نيز، مانند فرانسۀ سال 

به  –] 1850جمله مبتنی بر يک سوء تفاهم است. در زمان نگارش اين پيام [بايد ياد آوری کرد که اين 

چنين پذيرفته شده بود که ماشين اداری متمرکز  –لطف تحريف گران بناپارتيستی و ليبرال تاريخ 

فرانسوی را انقالب کبير فرانسه آورد و به ويژه کنوانسيون آن را همچون سالحی اجتناب ناپذير و 

راليستی و دشمن خارجی به کار بست. اما امروزه ای شکست دادن ارتجاع سلطنتی و فدرتعيين کننده ب

] 1799نوامبر  9برومر [ 18اين واقعيتی شناخته شده است که در تمام دوران انقالب [فرانسه] تا 

ادارۀ عمومی دپارتمان ها، برزن ها و کمون ها متشکل از مقامات انتخابی توسط اهالی بود که در 

وب قوانين عمومی دولتی از آزادی کامل بهره مند بودند؛ و اين حق تعيين سرنوشت استانی و چارچ

ترين اهرم انقالب تبديل شد تا آنجا که ناپلئون مريکا می گذرد، دقيقا به نيرومندمحلی، مانند آنچه در آ

ن ما ادامه دارد برومر، با شتاب نظام فرمانداری را که هنوز در زما 18بالفاصله پس از کودتايش در 

جانشين آن کرد، نظام فرمانداری ای که از آغاز ابزار ارتجاع بود. اما به همان اندازه که خود َگردانی 

خواهی تنگ نظرانۀ کانتونی يا کمونی سياسی ملی در تضاد نيست، با خود استانی و محلی با تمرکز

 1849آلمان می خواستند در سال  که در سويس برای ما تکان دهنده است و جمهوری خواهان فدراتيو

 ]]1885داشت انگلس برای چاپ يادآن را در آلمان همچون قاعده ای مستقر سازند، نيز فاصله دارد. 

ديدم که چگونه در خيزش بعدی دموکرات ها به قدرت خواهند رسيد و چگونه آنها مجبور خواهند بود 

ه خواهد شد که کارگران بايد چه اقداماتی در اقداماتی کمابيش سوسياليستی مطرح نمايند، حال پرسيد

مقابل آنها پيش بکشند؟ البته در آغاز، کارگران نمی توانند هيچ اقدام مستقيما کمونيستی را پيشنهاد 

 :نمايند. اما روند عملی زير ممکن است



ی ) در تمام حوزه های ممکن دموکرات ها را مجبور سازند که با دخالت خود عملکرد نظم اجتماع1

موجود را مختل نمايند طوری که دموکرات های خرده بورژوا خود را به خطر اندازند، و تا آنجا که 

را در دست دولت  –وسائل حمل و نقل، کارخانه ها، راه آهن و غيره  –امکان دارد نيروهای مولد 

 .متمرکز سازند

ببرند (دموکرات ها در هر  ) کارگران بايد پيشنهادهای دموکرات ها را تا انتهای منطقی شان پيش2

حال به شکل رفرميستی و نه انقالبی عمل خواهند کرد) و اين پيشنهادها را به حملۀ مستقيم به ضد 

مالکيت خصوصی تبديل نمايند. مثال اگر خرده بورژوازی بازخريد راه آهن و کارخانه ها [توسط 

راه آهن توسط دولت بدون پرداخت  دولت] را پيشنهاد می کند، کارگران بايد مصادرۀ کارخانه ها و

غرامت مالکيت به مرتجعين را مطرح نمايند. اگر دموکرات ها ماليات تناسبی [به نسبت ثروت و 

درآمد] را پيشنهاد می کنند کارگران بايد خواهان ماليات تصاعدی باشند؛ اگر دموکرات ها ماليات 

صاعدی با چنان شيب تندی مطرح نمايند که تصاعدی ماليمی پيشنهاد می کنند کارگران بايد ماليات ت

سرمايۀ بزرگ را به انهدام بکشاند؛ اگر دموکرات ها خواهان تنظيم وام های دولتی هستند کارگران 

بايد خواستار اعالم ورشکستگی ملی شوند. بدين سان خواست های کارگران بايد بر حسب اقدامات 

 .دموکرات ها و امتيازاتی که می دهند تنظيم گردد

) گرچه کارگران آلمان نمی توانند بدون گذار از يک تکامل انقالبی طوالنی قدرت را به دست گيرند 3

و منافع طبقاتی خود را تحقق بخشند، اين بار می توانند دست کم مطمئن باشند که نخستين پردۀ درام 

ط آن تسريع خواهد شد. انقالبی آينده با پيروزی مستقيم طبقۀ آنان در فرانسه مصادف خواهد بود و توس

اما خود آنها بايد بيشترين سهم را در پيروزی نهائی خود از طريق آگاهی از منافع طبقاتی شان، با 

اجازه ندادن به اينکه توسط عبارت پردازی های رياکارنۀ خرده بورژوازی گمراه شوند و حتی يک 

 )5(اشند، ادا نمايند. فرياد جنگی دقيقه در ضرورت حزب سازمان يافتۀ مستقل پرولتاريا شک داشته ب

 .]انقالب مداوم[تداوم انقالب آنان بايد چنين باشد: 
 

 نوشت هاپا
عضو می شد. محفل  20تا  3] بود که شامل Gemeinde» [هسته يا جمع«ها  اتحاديۀ کمونيستواحد سازمانی  -  1

]Kreis ، [2   هسته را در بر می گرفت. 10تا 
مرکب از روسيۀ تزاری، اتريش و پروس برای  1815ارتجاعی پادشاهی های اروپا در سال  اتحاداتحاد مقدس،  -  2

حذف جنبش های انقالبی در کشورهای مختلف و حفظ سلطنت های فئودالی در آنها بود. منظور از بابل انقالبی پاريس 

 است.
در فرانکفورت آن را  1849 مارس 28منظور مبارزه برای قانون اساسی امپراتوری است که مجلس ملی در  - 3

تصويب کرد. اکثر دولت های آلمان آن را رد کردند و در مه و ژوئن همان سال قيامی در دفاع از آن در بادن و االتينات 



اين انقالب و ضد انقالب در آلمان، رخ داد. اما مجلس فرانکفورت هيج دفاعی از قيام کنندگان به عمل نياورد. انگلس در 

 بررسی کرده است.مبارزه برای قانون اساسی امپراتوری در آلمان قالۀ جنبش را در م
منتشر  1855تا  1849مجلۀ نوين اُدر، يک روزنامۀ بورژوا دموکراتيک آلمانی بود که در برسلو (وروکالو) از سال  -4

ای حکومتی بود. راديکال ترين روزنامۀ آلمان به حساب می آمد و مورد حملۀ روزنامه ه 1850می شد. در سال های 

 مارکس گزارشگر آن روزنامه در لندن بود.

آلمانی قرار داده  Schlachtruf  فرانسوی و  cri de guerreانگليسی،  battle cry  را به جای» فرياد جنگی«  - 5

ه مضمون ايم. اين واژه های انگليسی، فرانسوی و آلمانی اساسا دو معنی دارند يکی به معنی کلمه يا جمله يا خروشی ک

و انگيزۀ کلی جنگ يا نبردی را بيان می کند و ديگری به معنی کلمه، جمله يا خروشی که يک لشکر را از لشکرهای 

ديگر متمايز می سازد و نوعی رمز يا کلمۀ شناسائی بين افراد يک لشکر يا يک جبهۀ جنگ است. به نظر می رسد که 

س بوده است از اين رو هر دو معنی را در ترجمۀ متن درج کرده در متن باال هر دو معنی مورد نظر مارکس و انگل

 ايم. (مترجم فارسی) 
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