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  توضيحات
  

، بزبDان  "نود سDال از بيانيDه کمونيسDت   " اين مقدمه برای اولين بار تحت عنوان   -١

  . به چاپ رسيدنيو اينترنشنال، در مجله ١٩٣٨انگليسی در فوريه 

 اولDين سDازمان کمونيسDتی    -The Communist League انجمDن کمونيسDت   -٢

      DDذاری شDDان گDDس بنيDDارکس و انگلDDط مDDا، توسDDی پرولتاريDDين المللDDا ١٨٤٧و از . دبDDت 

  . پا بر جا بود١٨٥٢

  . در فرانسه١٨٤٨ اشاره به انقالب فوريه -٣

 هفته نامه ی چارتيستی کDه از ژوئDن   - Red Republican جمهوريخواه سرخ-٤

ايDن نشDريه در     .  توسط جورج ژولين هارنی، در لندن منتشDر مDی شDد            ١٨٥٠تا نوامبر 

نيDDه ی کمونيسDDت را بDDه چDDاپ   ، خالصDDه ای از بيا١٨٥٠ نDDوامبر٢١ -٢٤شDDماره هDDای 

  .رسانيد

 کDه بDا نهايDت سDبعيت توسDط      ١٨٤٨ ژوئDن  ٢٣ -٢٦ اشاره به قيام قهرمانانه ی      -٥

ايDن قيDام اولDين جنDگ داخلDی عظDيم بDين پرولتاريDا و          . بورژوازی فرانسه سرکوب شDد    

  .بورژوازی بود

  تDا مDاه  ١٨٧١ مجله ای هفتگی بود که از اکتبر -Le Socialiste سوسياليست -٦

ايDن نشDريه ارگDان بخDش هDای        .  بزبان فرانسه در نيويورک منتشر مDی شDد         ١٨٧٣مه  

 ederation of the Internationalفرانسوی اتحاديه آمريکای شمالی بين الملDل  

North American ودDاگ   .  بDره هDس از کنگDپHauge Congrss    ريه ازDن نشDاي 

ای بDين ژانويDه و مDارس    ترجمDه ی فرانسDوی بيانيDه در  شDماره هD            . بين الملل جدا شDد    

  . به چاپ رسيدسوسياليست ١٨٧٢

 ٢٨ مارس تا ٢٨ حکومت انقالبی طبقه کارگر بود که از        -١٨٧١ کمون پاريس    -٧

 قدرت را در دست داشDت و اولDين تجربDه تDاريخی را بDرای ديکتDاتوری          ١٨٧١ماه مه   

و دوران  ١٨٧١ مDارس    ١٨اين عبارت به انقالب پرولتاريDائی       . پرولتاريا فراهم آورد  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٨٥ 

، جنDDگ داخلDDی در فرانسDDه. ديکتDDاتوری پرولتاريDDائی پDDس از آن نيDDز اطDDالق شDDده اسDDت 

  .تاريخ کمون پاريس و خصوصيات اساسی آنرا مشروحًا بررسی می کند

 دادگاه قالبDی   -)١٨٥٢ نوامبر   ١٢چهارم اکتبر تا    ( محاکمه کمونيست های کلنی      -٨

نجمDن کمونيسDت، تشDکيل شDده      که توسط حکومت پروس برای يازده نفر از اعضDای ا          

اين دادگاه براساس اسناد و مدارک جعلی، هفت نفر از متهمDين را بجDرم خيانDت،      . بود

اين دسيسه چينی حکومت پليسی پروس عليه     . به سه تا شش سال زندان محکوم کرد       

  .جنبش کارگری جهانی، توسط مارکس و انگلس افشاء شد

  ).٥رجوع شود به يادداشت شماره  (١٨٤٨ اشاره به قيام ژوئن پاريس در سال -٩

در اين روز بر طبق .  توسط انگلس نوشته شد١٨٩٠ اين مقدمه در اول مه -١٠

اعتصابات  ای، ، تظاهرات توده)١٨٨٩ژوئيه" (الملل دوم بين"تصميم کنگره پاريس 

 ساعت ٨خواسته ی  کارگران. و جلسات، در چند کشور اروپائی و آمريکا برگزار شد

از آن زمان به . ز و ساير خواسته های مطروحه در کنگره را پيش نهادندکار در رو

بعد، اول ماه مه، بعنوان روز همبستگی بين المللی پرولتاريا، توسط کارگران همه ی 

  .کشورها جشن گرفته شد

 اشاره به تفحصات بزرگ استعمارگرانه لردهای فئودال، سرکردگان قشون و -١١

       ا به شرق است که در قرن يازدهم تا سيزدهم ميالدیبازرگانان ايتاليائی اروپ

از " اماکن مقدسه"تحت لوای مذهبی پس گرفته زيارتگاه های اورشليم و ساير 

جنگ های صليبی از کليسای کاتوليک و پاپ که در . مسلمانان صورت گرفت

ن شد و سرکردگا گرفت و توسط آن توجيه می ی جهانی بود الهام می سيطره جستجوی

دهقانانی که در صدد رهائی از يوغ . قشون نيروی اعظم جنگنده آنرا تشکيل می دادند

اينان در طول گذار خود از . فئودالی بودند نيز در جنگ های صليبی شرکت کردند

کشورهای مختلف، جماعات مسلمان و نيز مسيحی اين کشورها را از چپاول و 

آنان، نه تنها دول اسالمی سوريه، هدف آمال چپاولگرانه . خشونت مصون نگذارند
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اما فتوحات . فلسطين، مصر و تونس، بلکه امپراطوری اورتدکس روم شرقی هم بود

  .آنان در مديترانه شرقی دير پا نبود و بزودی توسط مسلمانان پس رانده شدند

از " قيمت کار"و " ارزش کار" مارکس و انگلس در آثار بعديشان به جای -١٢

  .استفاده کردند" قيمت نيروی کار"و " ارزش نيروی کار"عبارت دقيق تر 

  . اشاره شود به انقالب بورژوائی فرانسه در پايان قرن هيجدهم-١٣

 مردم در سال  اشاره به نهضت اصالح قانون انتخاباتی است که تحت فشار-١٤

 مجلس لردان بر آن ١٨٣٢ در مجلس عوام تصويب شد و سرانجام در ژوئن ١٨٣١

اين اصالح بر عليه انحصار سلطه ی اشرافيت مالی و زميندار متوجه . صحه گذاشت

پرولتاريا و . شده بود و راه پارلمان را بروی نمايندگان بورژوازی صنعتی باز کرد

مبارزه برای اصالح قانون انتخاباتی را تشکيل   خرده بورژوازی که نيروی اصلی 

  .می دادند فريب بورژوازی ليبرال را خوردند و حقوق انتخاباتی بدانان اعطاء نشد

 دومين دوران حکومت سلسله استوارت -١٦٦٠ -١٦٨٩ تجديد سلطنت -١٥

Stuartانقالب بورژوائی انگلستان در قرن هفدهم به نخستين .  در انگلستان است

  .ن حکومت اين سلسله خاتمه داددورا

 Bourbon دومين دوران سلطنت سلسله بوربون -١٨١٤ -١٨٣٠تجديد سلطنت 

در فرانسه است، رژيم ارتجاعی بوربون ها که از منافع نجبا و کليسا دفاع می کرد 

  .            برانداخته شد١٨٣٠توسط انقالب ژوئيه 

سلسله ی مشروع بوربون بودند و  طرفداران -Legitimists لژيتيميست ها  -١٦ 

، کDه بDر   )١٨٣٠ -١٨٤٨( Orleans در مبارزه اشان عليDه سDلطنت سلسDله اورلنDان    

اشرافيت مالی و بورژوازی بزرگ متکی بود، بخشی از لژيتيميست ها به عوام فريبی 

اجتمDDاعی توسDDل جسDDتند و در مقابDDل اسDDتثمار بDDورژوازی، خDDود را بDDه عنDDوان حDDامی      

  .   ردندکارگران قلمداد ک

 - گروهی از محافظه کاران انگليسی-Young England" انگلستان جوان "-١٧

اين گروه که .  تشکيل شد١٨٤٠ بود که در اوائل دهه -دست اندرکار سياست و ادبيات
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نارضDDDايتی اشDDDرافيت زمينDDDدار را در مقابDDDل قDDDدرت اقتصDDDادی و سياسDDDی روز افDDDزون    

ياکاری عوام فريبانه متوسل می شDد تDا   بورژوازی منعکس می کرد، در عين حال به ر 

بدينوسDDيله طبقDDه کDDارگر را تحDDت سDDيطره ی خDDود در آورد و از آن بDDه عنDDوان ابDDزاری   

  .عليه بورژوازی استفاده بکند

 در معنDای خDاص خDود    -Squirearchy و يDا     Junkerdom حکومت اربDابی   -١٨

ز زمينDDداران بDDه اشDDرافيت زمينDDدار در پDDروس شDDرقی و در معنDDای عDDام، بDDه طبقDDه ای ا 

  .آلمان اطالق می شود

  . در آلمان١٨٤٨ -١٨٤٩ دموکراتيک - اشاره به انقالب بورژوا-١٩

 يعنی بيت المقDدس جديDد را   New Jerusalem مارکس و انگلس دو کلمه ی -٢٠

 NewمDا بDا سDنت اسDالمی    . بکار می برند کDه بDا سDنت مسDيحی متDرادف بهشDت اسDت       

Jerusalem مترجم. (کرده ايمترجمه " جنات عدن" را به(  

 نهضت سياسی کارگران انگليسی در دهه سی تDا نيمDه   -Chartism چارتيسم   -٢١

دهDه ی پنجDDاه از قDرن نDDوزدهم کDه در نتيجDDه شDرايط دشDDوار اقتصDادی و فقDDدان حقDDوق      

" منشDDور مDDردم"شDDعار نهضDDت مبDDارزه بDDرای اجDDرای  . سياسDDی کDDارگران ظDDاهر گشDDت 

People,s Charterومی و   " منشور مردم. " بودDاب عمDشامل خواسته ی حق انتخ

بDDه گفتDDه ی لنDDين . مDDواد ديگDDری بDDود کDDه ايDDن حDDق را بDDرای کDDارگران تضDDمين مDDی کDDرد  

اولين نهضت انقالبی پرولتاريائی گسترده، واقعًا توده ای و از نظر سياسی "چارتيسم 

،         ١٩٦٥، چDDDDاپ مسDDDDکو ٢٩لنDDDDدن، مجموعDDDDه آثDDDDار، جلDDDDد  . (بDDDDود" سDDDDازمان يافتDDDDه

  )٣٠٩صفحه 

 اشDDDاره بDDDه جمهوريخواهDDDان دمDDDوکرات خDDDرده بDDDورژوا و سوسياليسDDDت هDDDای        -٢٢

آنان خواستار .  بودندLa Reformeرفرم خرده بورژوائی است که طرفدار روزنامه 

  .جمهوری و اصالحات دموکراتيک و اجتماعی بودند

 در ١٨٥٠ تDا  ١٨٤٣ روزنامه ی فرانسوی که از سDال  -La Reformeرفرم -٢٣

  .منتشر می شدپاريس 
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 در سراسر سرزمين لهستان برای قيامی جهDت کسDب آزادی          ١٨٤٦ در فوريه    -٢٤

 Dabrowskiدابروفسکی (دموکرات های انقالبی لهستانی . ملی تدارک چيده می شد

امDا بDه علDت خيانDت بخشDی از اعيDان لهسDتان و                . ملهمين اصلی قيام بودند   ) و ديگران 

. وس، تنها طغيDان هDای پراکنDده صDورت گرفDت     دستگيری رهبران قيام توسط پليس پر    

 به بعد مشDترکًا توسDط اتDريش، روسDيه و     ١٨١٥ که از سال Cracowتنها در کراکو  

 فوريDDه پيDDروزی بدسDDت آوردنDDد و يDDک     ٢٢پDDروس اداره مDDی شDDد، قيDDام کننDDدگان در     

اين حکومت با صدور اعالميه ای خDدمات اجبDاری بDرای          . حکومت ملی بر قرار کردند    

.  در هم شکسته شد١٨٤٦قيام کراکو در اوائل مارس   . فئودال را منسوخ کرد   اربابان  

، اتريش، پروس و روسيه عهدنامه ای منعقد کردند که بDر طبDق آن             ١٨٤٦در نوامبر   

 .کراکو به امپراطوری اتريش ملحق شد

 
 ياشار آذری: بازنويس

 


