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  ١٨٩٠از پيشگفتار بر چاپ آلمانی سال 
 

بيانيه که در زمان انتشار خود از طرف       .  تاريخچه ای خاص خود داشته است      بيانيه

بOه همانگونOه   (پيشگامان نه چندان بيشمار علمی، با شور و شوق فراوان روبرو شOد     

، بزودی به علت ارتجاعی )که ترجمه های مذکور در پيشگفتار نخستين نشان می دهد

 شOروع شOد، بناچOار بOه پشOت صOحنه       ١٨٤٨ه با شکست کOارگران پOاريس در ژوئOن         ک

، ١٨٥٢ در نOوامبر   )٨(رانده شOد و سOرانجام پOس از محکوميOت کمونيسOت هOای کلنOی        

با ناپديد شدن نهضت کارگری از صحنه ی عمومی، يعنی . قدغن گرديد" طبق قانون"

  .نيز به پشت صحنه رانده شد بيانيهنهضتی که از انقالب فوريه سر در آورده بود، 

زمانيکه طبقه ی کارگر اروپا دو باره قدرت کافی برای هجوم جديد به قدرت طبقات  

هOدف آن عبOارت بOود از    .  بوجود آمOد ∗حاکم را بدست آورد، مجمع بين المللی کارگران 

اينکه تمام طبقه ی کارگر مبارز اروپا و آمريکا را در صفوف ارتش واحدی عظOيم بOا                

بOه همOين دليOل، ايOن مجمOع نمOی توانسOت از اصOول منOدرج در بيانيOه           . د گرداندهم متح 

مجمع بايد برنامه ای مOی داشOت کOه در آن، در بOه روی سOنديکاهای       . دست بکار شود  

 فرانسOوی ، بلژيکOی، ايتاليOايی و اسOپانيائی، و     ∗∗کارگری انگلOيس، پرودونيسOت هOای    

 مقدمOOه بOOر اساسOOنامه ی        – برنامOOه ايOOن.  در آلمOOان بسOOته نباشOOد  ∗∗∗طرفOOداران السOOال 

                                                 
∗  International Working Men,s Association 
∗∗  Proudhonists 

∗∗∗ م#ارکس م##ی ش##مرد، و  " ش##اگرد" شخص##ًا ، در براب##ر م#ا، پيوس##ته خ#ود را   Lassalleالس#ال  
ام#ا در رابط#ه ب#ا پي#روان او جري#ان      . بدين مناسبت، البته، خود را بر پايه بيانيه مبتن#ی م#ی س#اخت      

آنان از خواسته ی مجتمع توليدکنندگان تحت حمايت اعتبارات دولتی، فراتر        . کامًال فرق می کرد   
 اتک#اء بخ#ود از س#وی    نمی رفتند و همه طبقه کارگر را به طرفداران مساعدت دول#ت از يکس#و و         

 )حاشيه انگلس.(ديگر تقسيم کردند
 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٤ 

 و ∗ با چنان مهOارتی بوسOيله ی مOارکس طOرح ريOزی شOد کOه حتOی بOاکونين                    -بين الملل 

بOرای پيOروزی نهOائی عقايOد پيشOنهاد          . آنارشيست ها هم به تأييد آن مهارت برخاسOتند        

شOOده در بيانيOOه، مOOارکس تنهOOا و منحصOOرًا بOOر روی رشOOد فکOOری طبقOOه ی کOOارگر تکيOOه   

حOوادث و  .  رشدی که الزامًا بايد از عمل و بحث متحدانOه سرچشOمه مOی گرفOت            داشت،

افOت و خيزهOای مبOOارزه عليOه سOOرمايه ، و شکسOت هOا حتOOی بOيش از پيOOروزی هOا، بOOه        

مبارزان نشان می داد کOه ديگOر، درمOان هOای همگOانی کOافی نيسOت و بايOد آنOان بOرای            

. يرش فکری بيشتر پيOدا کننOد      درک کامل شرايط واقعی جهت آزادی کارگران، قدرت پذ        

، در زمان انحالل بين الملل با طبقه کارگر ١٨٧٤طبقه ی کارگر . و مارکس حق داشت

پرودونيسOOم . ، يکسOOره فOOرق مOOی کOOردبOOين الملOOل، يعنOOی در زمOOان بنيOOان گOOذاری ١٨٦٤

کشOOOورهای التOOOن و السOOOالينيزم خOOOاص آلمOOOان رو بOOOه زوال بOOOود، و حتOOOی سOOOنديکاهای  

 افراطی انگليس، در آن زمان بتOدريج داشOتند بجOائی مOی رسOيدند      کارگری محافظه کار  

 آن سOنديکاها  مOی توانسOت از طOرف      ∗∗ رئOيس کنگOره ی سوانسOی       ١٨٨٧که در سال    

لکن در سال ". ترس ما ديگر از سوسياليسم اروپائی ريخته است: "آنان چنين بگويد

 از آن خبر داده يانيهب سوسياليسم اروپائی تقريبًا و منحصرًا نظريه ای بود که       ١٨٨٧

 تا حدی منعکس کننده  تاريخچOه ی نهضOت جديOد            بيانيهبدين ترتيب، تاريخچه ی     . بود

ترديدی نيست که اکنون بيانيه پر تيراژترين .  تاکنون است١٨٤٨طبقه  کارگر از سال 

مOتن تمOOام ادبيOOات سوسياليسOOت و بOOين المللOOی تOOرين محصOOول آن و برنامOOه ی مشOOترک  

  .از کارگران تمام کشورها از سيبری تا کاليفرنيا استها نفر  ميليون

 بيانيOه ی سوسياليسOت   انتشار يافت، نمOی توانسOتيم آنOرا    بيانيهبا وجود اين وقتيکه    

از يکسOو، طرفOداران   .  دو نوع آدم را سوسياليست می شمردند  ١٨٤٧در سال   . بناميم

                                                 
∗  Bakunin 
 
∗∗  Swansea Congress   



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٥ 

داران اوئOن در   بودنOد، مشOخص تOرين آنOان، از طرفO     ∗دسOتگاههای مختلOف ناکجاآبOادی   

  در فرانسه، کOه هOر دو در آن زمOان بOدل بOه دو فرقOه ی در حOال         ∗∗انگلستان و فوريه  

از سوی ديگر، انواع رنگ و ارنگ حکيم باشی های اجتماعی بودند . زوال شده بودند

که می خواستند گرفتاری های اجتماع را از طريق درمان های همگOانی خOود و انOواع              

ز بOOين ببرنOOد، بOOی آنکOOه بOOه سOOرمايه و سOOود کمتOOرين زيOOانی   هOOا ای مختلOOف وصOOله کOOار

در هر دو مورد، اينان آدم هائی بودند که خارج گود نهضت ها کارگری . رسانده باشند

اميد داشتند با وجود اين، آن " کرده تحصيل"ايستاده بودند و بيشتر به حمايت طبقات 

بخش از طبقه ی کارگر که خواستار تجديد بنای اساس جامعه بود، پOس از آنکOه قOانع        

در آن زمان هنOوز  .  ناميدکمونيستشد که انقالبات سياس صرف کافی نيست، خود را     

بOا وجOود   . کمونيسم، کمونيستی زمخت، فقOط غريOزی، و بکOرات، تOا حOدودی خOام بOود                

آنقدر قدرت داشت که دو دسOتگاه کمونيسOم ناکجاآبOادی بوجOود آورد؛ در فرانسOه      اين،  

 ١٨٤٧در سOال  . ∗∗∗∗ کابOه، و در آلمOان کمونيسOم ويتلينOگ        ∗∗∗"ايکاريائی"کمونيسم  

سوسياليسOOم نشOOانه ی نهضOOتی بOOورژوائی، و کمونيسOOم نشOOانه ی نهضOOتی متعلOOق بOOه         

 کOOامًال قابOOل احتOOرام بOOود، لکOOن    سوسياليسOOم، دسOOتکم در اروپOOا،  . طبقOOه ی کOOارگر بOOود  

و از آنجا که ما از همان زمان با قاطعيت تمOام عقيOده        . کمونيسم دقيقًا برعکس آن بود    

، نمOی توانسOتيم در    "آزادی کOارگران بايOد کOار خOود طبقOه ی کOارگر باشOد               "داشتيم کOه    

زمOان  از آن . مورد اينکه کدام يک از دو نام فوق را برگزينيم، ترديدی بخود راه دهOيم     

تاکنون هرگز به مغOز مOا خطOور نکOرده اسOت کOه نOامی را کOه انتخOاب کOرده بOوديم، رد                 

  .کنيم

                                                 
∗  Utopian 
∗∗  Fourier, Owen 
∗∗∗  Iearian 
∗∗∗∗  Cabet, Weitling 
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ولی وقتيکه چهل و دو سال پيش از ايOن  !" کارگران کشورهای جهان متحد شويد    "

ما اين کلمات را به دنيا اعالم کرديم و آنهOم در سOپيده دم نخسOتين انقOالب پOاريس، کOه         

های خود ظهور کرد، چندان صدائی در برابر ندای خود  استدر آن پرولتاريا با در خو

 پرولتارهOOOای اغلOOOب کشOOOورهای ١٨٦٤ سOOOپتامبر ٢٨بOOOا وجOOOود ايOOOن، در . )٩(نشOOOنيديم

اروپای غربی گرد هم جمع شدند تا مجمع بين المللی کارگران را که خاطره اش هنOوز          

ُنOه سOال پايOدار     خOود تنهOا   بOين الملOل  اين واقعيت است کOه  . فروزان است، تشکيل دهند  

ولOOی هOOيچ گOOواهی بهتOOر از امOOروز نيسOOت کOOه وحOOدت ابOOدی پرولتارهOOای سراسOOر   . مانOOد

 بوجود آمد، هنوز زنده اسOت و نيرومنOدتر از   بين المللکشورها جهان که   بوسيله ی     

 وقتيکOOه مOOن ايOOن کلمOOات را        )١٠(چOOرا کOOه امOOروز . پOOيش بOOه حيOOات خOOود ادامOOه مOOی دهOOد  

 اروپا و آمريکا نيروهای رزمنده ی خود را کOه بOرای نخسOتين     می نويسم، پرولتاريای  

، و برای هدف فوتی و واحد، در زير پرچمی    واحدبار بسيج شده، و به عنوان ارتشی        

هشOOت سOOاعت کOOار در روز : فOOوری واحOOد هOOم بسOOيج شOOده اسOOت، سOOان و رژه مOOی بينOOد  

 در سOOال بOOين الملOOل براسOOاس تصOOويب اليحOOه ی قOOانونی، بOOه همانگونOOه کOOه کنگOOره ی     

.  اعOالم داشOته اسOت   ١٨٨٩ در ژنو، و نيز کنگره ی کارگران پOاريس در سOال             ١٨٦٦

چشم انداز امروز چشOم سOرمايه داران و مOالکين اراضOی سراسOر کشOورها را بOه ايOن                    

  .حقيقت خواهد گشود که امروز کارگران سراسر کشورها براستی با هم متحد شده اند

ست تا به چشم خود شاهد اين چشم انداز افسوس که مارکس ديگر در کنار من ني

 !   باشد

  

  انگلس. ف

  ١٨٩٠لندن، اول مه 

 . در لندن منتشر شد١٨٩٠نوشته ی انگلس برای چاپ آلمانی که در سال 

 


