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  گانسخنی با خوانند 

 

 ه ازسالگرد انتشار آخرین شمار میننهوشصتوصددر  که مفتخریم

متن کوتاه و البته بسیار  ترجمۀ فارسی ،1تسایتونگراینیشهنویه روزنامۀ

سال  ژوئن در تسایتونگراینیشهنویه نماییم.شماره را منتشر می همینمی از مهّ

و در دوران  آغاز نمود فعّالیت خود را انگلسو  مارکسبه ابتکار  1848

هاي سترگ انقالبی در سراسر اروپا و که قرین جنبش خود دو سالۀ انتشار

امر رادیکالیزاسیون  بهمنشاء خدمات عظیمی  باالخص آلمان و فرانسه بود،

مفاهیم و گفتمان  کلیّت بسط و گسترش جنبش طبقۀ کارگر آلمان و همچنین

چندان هدر سطور ن در پیش دارید متنی که سیاسی مارکسیستی گردید.

تجربۀ دو سالۀ انتشار این اولین نشریۀ  »بحر«د خود، طوالنی و متعدّ

  وار خود فشرده نموده است.»کوزه«جهان را در قامت  مارکسیستی

شکل معناداري است که به ايهتجرب خروار از یمشت این متن کوتاهامّا 

 سرگذشتاز  فصلاین  و یا مسکوت گذاشتن نادیده گرفته شده است. ندیدن

از  پسسال  ی دویک اًحدود مقطع بسیار مهم در( انگلسو  مارکس سیاسی

، در بحبوحۀ شکوفایی 1847-کمونیست مانیفست سند بنیادي انتشار

 الملل،طبقاتی پرولتاریاي بینهاي انقالبی اروپا و جهش بلند مبارزة جنبش

                                                           
1. Neue Rheinische Zeitung 
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و  مارکسۀ اولیّ »حسابتسویه« عزیمت از نقطۀ مسیر درست در میانۀ و

 رسیدن به تا ۀ خودهاي سیاسی و فلسفی گذشتبا آگاهی انگلس

  . داردنی دالیل ایدئولوژیک معیّ  یقیناً ،)تئوریک ترعظیمدستاوردهاي 

 سهبر  مشتمل تسایتونگراینیشهنویهدر  انگلسو  مارکسنوشتجات 

به  پراکنده نادر و مگر مواردي از این گنجینه .است 1قطورجلد کتاب 

 یک دورة براي آشنایی با حال آنکه .اندفارسی ترجمه نشده و انتشار نیافته

ن به ای قاطعیانداز که افق و چشم انقالبی ترویج و تبلیغ پراتیک طوفانی از

جهانشمول  تئوري تعمیقپیشبرد بسط و براي  دو آموزگار کبیر پرولتاریا

کیفیتاً  را شناخت آنان تکامل و مارپیچ ،بخشید هاي بعددر سالکمونیسم 

. است یک ضرورت حیاتی هاهخواندن و پرداختن به این نوشت ،ساخت ترغنی

 حواشی و از تحریفات انگلسو  مارکساز سوي دیگر زدودن چهرة 

آکادمیک -هاي لیبرالپندارياز همذات حاصل سوءِ یراتتاثبورژوایی و 

 و دوران از زندگی عرصهبه این  بذل توجه مستلزمتا حدود زیادي 

آبدیده شدن آنان در کورة مبارزة  روند و سوسیالیسم علمیگذاران بنیان

  .است سیاسی انقالبی

ها را بایست تودهي بدل شود میتئوري براي آنکه به قهر مادّ«

مانیفست فرداي نگارش  از همان انگلسو  مارکس. »دریابد

طبقاتی  مبارزة جامع اندازبرنامه و چشم اوّلین مثابۀبه) 1847(کمونیست

 در انقالبی را پرولتاریاي جنبش جانبۀهمه تکامل الملل،پرولتاریاي بین

مبارزة طبقاتی  کنکرت در یک آوردگاه و ارگانیک الفعّ مشارکت گروي

در بستر  زة انقالبی کارگران و زحمتکشانآوردگاه مبار :یافتند انقالبی

                                                           
1. Volumes 7 ~ 9, Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels  
(New York: International Publishers, 1977) 
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امپراطوري  فئودالی-ياستبداد سیطرة علیه انقالب بورژوادموکراتیک

براي پیوند دادن  قاطع مبتکرانه امّا سالحی آوردگاهپروس. و در این 

جدید!  راینروزنامۀ  سرخ! روزنامۀ یک بود: مورد نیاز »هاتوده«و  »تئوري«

  !تسایتونگراینیشهنویه

و  مارکسوار ژورنالیستی درخشان و سرمشق پیکارتجربۀ سترگ 

گانیک با از ارتباط ار توانستقطعاً نمی تسایتونگراینیشهنویهدر  انگلس

 ،. برعکس)ودو تحقیقاً نب(بهره بوده باشد دهی کارگران انقالبی بیسازمان

مثابۀ مه بهاز کاربست روزنا اي ابتدایینمونه تسایتونگراینیشهنویهتجربۀ 

هاي در میان تودهابزاري براي ترویج و تبلیغ انقالب پرولتري 

ها بعد و لسا نمونۀ ابتداییاین ( .بودکارگران و زحمتکشان یافتۀ سازمان

دي بسط و تا حدود بسیار زیا لنیني ایسکرادر اوایل قرن بیستم در شکل 

  )تکامل یافت.

 کارل به قلم کوتاه متنی» 1تسایتونگراینیشهنویه سرکوب شتابزدة«

دست  برگرفته از آخرین شمارة روزنامۀ مذکور، نمونۀ عیانی از مارکس

است  م مبتنی بر ستم و استثمار موجوداکلّیت نظعلیه » سالح نقد« بردن به

سالح «گیرد، این قرار می مارکسمورد تاکید  نیز چنانکه در متنهم (البتّه

در این  موضوعاتی که شود).» نقد مسلّحانه«نیست جایگزین  هرگز قرار »نقد

 مارکسپافشاري  همهس أو در ر –شود اشاره می هاوار بدانفهرست نوشته

، »ضدانقالبی یسمترور«در برابر  »انقالبی یسمترور«بر لزوم توسل به 

در » آزادي بیان و مطبوعات«از  آمیز)»توطئه« لنینقول به( گیريبهره

دفاع منفعل و لیبرالی  ۀو نه باقیماندن در چارچوب انقالبیراستاي مقاصد 

به ما تواند می - »انهخواهجمهوريانقالب سوسیال«و گزارة  ،»حق«از این 

                                                           
1. Die standrechtliche Beseitigung der "Neuen Rheinischen Zeitung" 
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براي تمایز میان ژورنالیسم سرخ و ژورنالیسم  دقیقیک شاخص  در رسیدن به

 مارکسِ  ، میانشده پاستوریزه مارکسِواقعی و  مارکسِ زرد، و ایضاً میان 

 طرفِ مثابۀ یک متفکر بیبه مارکس و از یک سو ایدئولوژیک پارتیزان و

کار بسته هب از سوي دیگر هاي تنگ آکادمیکدر کانال» حقیقت«جویاي 

 .شود

ل ویراستار جلد مشاهده کردید و در یادداشت اوّ  بر رويهمچنان که 

هاي آخرین سایر بخش با همراه مارکس، این نوشتۀ اشاره شده استنیز بدان 

تی تا اتمام حجّ ندبه چاپ رسیدبا جوهر سرخ  تسایتونگراینیشهنویهشمارة 

 و رفقایش وي »در نظرات جاري تمام ابلهانی که از دیدن رد سرخ«باشد با 

 بورژوایی و گفتمان از سوي نهادها مارکس در روزگاري که. عاجز بودند

بیش از  )اندکرده آلودهرا نیز » چپ« تا حدود زیادي اتمسفر (که مسلّط

ها و ق به رنگفارغ از تعلّو  »دستپاك« ريمتفکّ  همیشه در شکل

میان او و تمامی  ر همین مبناو ب ،شودتصویرپردازي میها ایدئولوژي

 ترسیم يتمایزخط ش -»بدذات«و ایضاً  »خطاکار« ایدئولوژیک پیروان

نیز به  حتّی در استفاده از رنگ چاپ ترجیح دادیم در اینجا ،گرددمی

. وفادار بمانیم تسایتونگراینیشهنویهمارکس و رفقایش در  واقعی »سلیقۀ«

 گرایشات عملکرد سوءبر اثر  که زمانه زبانفارسی» ابلهان« ترتیببدین شاید

 به کوررنگی و عجز و مصادره به مطلوب وي، مارکسدر تفسیر  بورژوایی

 گردندترغیب  نیز ،اندهگشت دچارر نظرات وي د جاري از دیدن رد سرخ

  .یی یابندآشنا مارکسدیگر و دست بر قضا چهرة واقعی  چهرةبا  تا

*** 



 ٩ / تسایتونگراینیشهنویه سرکوب شتابزدۀ

 

برگرفته  ،گردیدهافزوده  که در پایان این اثر هاي ناشرتمامی یادداشت

  جلد نهم، مجموعۀ آثار مارکس و انگلساز 

 )1977(نیویورك: اینترنشنال پابلیشرز،  

 Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels   

(New York: International Publishers, 1977)   
 تنها باشند. در تمامی ارجاعات به این سري مجموعۀ آثار، جهت اختصارمی

 .شده استنظر بسنده موردِ  ه یا صفحاتصفح شمارة جلد و شمارة به ذکر

هاي ناشر با اعداد داخل پرانتز و محل ارجاع به محل ارجاع به یادداشت

این  براياند. شده گذاريعالمتهاي مترجم با اعداد بدون پرانتز پاورقی

ترجمه از متن انگلیسی مندرج در مجموعۀ آثار فوق الذکر استفاده شده و 

  ١در تصحیح نهایی به متن اصلی (آلمانی) رجوع گردیده است.

  شهاب آتشکار

  انتشارات میر

  97اردیبهشت 

  )2018(مه 
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  )۱( گ]تسایتونراینیشهنویه سرکوب شتابزدة[

  

  

ی خواست تا بار دیگر ام محلّاز حکّ برلیني پیش د. چنکلنمه،  18

هدف آنان سرکوب  اجرا درآورند.به کلنیک حکومت نظامی را در 

ا با مقاومتی غیرمنتظره مواجه امّ ،بود تسایتونگهشیرایننویه شتابزدة

ی روي آورد تا از طریق محلّ  دادگاهبه  کلنسپس حکومت . ردیدندگ

 نا بهاین امر نیز ب ولی. دست یابدهمان هدف  به هاي خودسرانهبازداشت

 بنا بهبار و د نیز ترکه پیشناکام ماند، همچنان قانونی دادگاهمحظوریت 

هیچ راهی  دیگر )2(اي نرسیده بود.به نتیجه راینهیئات منصفۀ  عقل سلیمِ

 نیرنگاین  مروزا و ،باقی نمانده بود یپلیس نیرنگ یک پناه بردن بهمگر 

 متوقّف تسایتونگشهیرایننویه از این پس انتشار .است نشستهبه هدف 

یادداشت رسمی زیر را  کارل مارکسنشریه مه، سردبیر  16در  .دگردمی

  دریافت نمود:

اخالل در  هخوانندگانش ب تحریکدر  تسایتونگشهینیرانویهگرایش «

 طی 1جمهوريآمیز و برپایی یک سوسیالنتخشو براندازي ،حکومت فعلی

اصل رو، ایناز .است ش از پیش قوّت گرفتهبی این نشریه (!)هاي اخیرِنوشته

شرمانه از آن بی کارل مارکسسردبیر نشریه، دکتر  (!) که 2نوازيمهمان

                                                           
1. Sozial republik 
2. Das Gastrecht 
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 فاقد که نامبرده از آنجاشود و می بازستانده وي ، ازکرده استاستفاده سوء

ظرف  شود کهبه وي دستور داده می است،در این ایاالت  مۀ اقامتاداز مجوّ

این  به وي داوطلبانه. اگر خارج گردد از ایاالت مذکور ساعت 24

  شود.انتقال داده  مرز سويآن به اجباراًاید ب ،گردن ننهد درخواست

  1849مه  11 ،کلن

  حکومت سلطنتی

  1موئلر

 ».، رئیس پلیس سلطنتی، اینجا2گایگر جناب(خطاب به) 

 

  هاي رسمی از براي چیست؟و این دروغ پوچاین عبارات 

هاي نوشته«با  تسایتونگهشیرایننویههاي اخیر گرایش و لحن نوشته

 ما در میان ،»لیهنوشتۀ اوّ«این ندارد. در  تفاوت ايهذرّ لیۀ آن اوّ »3معیار

  :آوردیم چنین دیگر مطالب

تر از نقشۀ بزرگ بخشی تنها) ماینتس(در  4وزره جناب پروژة«

دفاع ... را بی ما... در پی آن است که م]-. [این نقشهاست برلینمرتجعین 

  )3( ».دهدارتش تحویل 

                                                           
1. Moeller 
2. Herr Geiger 
3. Probestück 

4. Herr Hüser 
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  1گویید؟خب حضرات، حاال چه می

تر در برابر ؟ آیا ما پیشناشناخته بودحکومت  برايگرایش ما  آیاو 

تحلیل  مطبوعاتوظیفۀ «الحال که فی بودیممنصفه تصریح نکرده  هیئتِ

 ةشاهزاد خصوصدر  )4(»بردن تمامی شالودة نظم موجود است؟

  خواند:توان میچنین  1848اکتبر  19در شمارة  2ولرنتسهوهن

در  اگر ماندمیهمواره استوار  اعلیحضرتپادشاه استوار است. «

داده نقرار  مردم میانجی خود ورا  منحوسه کاغذ آن تکّ  روزهاي مارس

ز روزهاي چنانکه پیش ا – اعلیحضرت معتقد است رسدبه نظر می اینک .بود

 وینم شاید مرد و دارد؛ »پاهاي آهنی«اسالویسم  که – مارس چنین بود

  )5(».کردتبدیل خواهند  گِل ساحرانی هستند که آهن را به خشت و

  3روشن است حضرات؟

 »هاي اخیرِنوشته«در  صرفاً ؟ آیا ما »سوسیال جمهوري«و 

  ایم؟این را اعالن داشته تسایتونگهشیرایننویه

نظرات و  جاري در تمامی »سرخ«که از دیدن رد  بلهانیبراي آن اآیا 

فی روشن به اندازة کا ،ندن در رابطه با جنبش اروپایی عاجزماهايگزارش

 ؟ایمسخن نگفته این موضوع رابطه با در راستو سر

                                                           
  : آمده استبه زبان فرانسوي  در متن اصلی . این جمله1

?Eh bien, messieurs, qu'en dites vous maintenant  

2. Hohenzollern  تسولرنهوهنخاندان سلطنتی 

  ce elair, messieurs-Est? :مله نیز به زبان فرانسوي آمده. این ج3
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 یحاتتسلکه فرض  بر«گوید می تسایتونگشهیرایننویهنوامبر  7شمارة 

 ن در کلِ آمرگ  پول زنده نگاه دارد؛ امّا اروپا سرتاسرضدانقالب را در 

طح ورشکستگی در س و در سطح اروپا ورشکستگی. زندرا رقم میقاره 

 ا واقعیاتها آنگاه که ب. سرنیزهاستپیروزي  این حتومم زنندةهمبر یملّ

. ریزندفرو می غالز خاکستر شوند، همچونرویارو می »اقتصادي« زمخت

پایی بر جامعۀ ارو دولِ  هایی کهحواله انقضاي تاریخ به انتظارالت ا تحوّ امّ

  ».ماندنخواهد  کشند،می نوین اروپایی

. با آمدخواهد  وارد پاریسدر  1کنندة انقالب ژوئنردخُ ضربۀ متقابل«

سوي به کشورها رونداز  هاارتش، پاریسدر  »سرخ«پیروزي جمهوري 

 مبارزاحزاب  واقعی عیارها سرازیر خواهند شد، و نقاط آنیو اقص مرزها

اکتبر را به این ژوئن و این  سته است کهبای . آنگاهگردیدآشکار خواهد 

 بانگ برداریم: یاد آوریم و

 »2!واي بر مغلوب

پس از رویدادهاي ژوئن و اکتبر،  راه افتادهبه هدفِهاي بیعامقتل«

ضدانقالب  خواريآدم عیناً و فوریه و مارس، متعاقبِ بارماللت االضحیِعید

کندن که تنها یک راه وجود دارد که در آن جان سازدرا متقاعد می هاتملّ

                                                           
 نبردهايخود  هاي مشهورهرسال در مارکس .فرانسه است 1848 مغلوب . منظور انقالب1

این انقالب مفصالً به تحلیل رویدادهاي  هیجدهم برومر لوئی بناپارتو  طبقاتی در فرانسه

  پرداخته است. و نتایج و دستاوردهاي آن

  Vae victis :آمده استبه زبان التین  در متن اصلی این جمله .2
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، ساده و کوتاهند اتوزایمان خونین جامعۀ نوین میسبوعانۀ جامعۀ کهن و 

  )6(».انقالبی است 1یسمراه ترور آنو فشرده شود 

 2روشن است حضرات؟

. داریمان هاي خود را نهندیدیم که دیدگاه الزم بدو امراز همان ما 

  گفتیم: با شما چنین دادگاه محلّی درطی یک جدل 

ري جمهو استقرار تنها پس از تسایتونگهشیرایننویهواقعی  تقابل«

  )7(»رنگ آغاز خواهد شد.سه

 ،1848 ،ه. ما سال گذشتگفتیمسخن می دادگاهبا  و این زمانی بود که

  :بندي کردیمرا در عبارات زیر جمع

 در آلمان بورژوازي کلّیت، همچون تاریخ پروس بورژوازيتاریخ «

لص انقالب خایک  دهد که در آلمانمارس و دسامبر نشان می فاصلحدِ

ي امر سلطنت مشروطهدر شکل  ت بورژواییکومحو برقراري  بورژوایی

الب ضدانق م]-[از یک سو موجود هايغیرممکن است، و تنها آلترناتیو

انقالب  م]-[از سوي دیگر و است استبدادي فئودالی

  )8(».انهخواهجمهوريسوسیال

                                                           
 Terrorدر ترجمۀ انگلیسی از  ولی ،آمده (تروریسم) Terrorismus . در متن اصلی1

جانبه و سیستماتیک کاربست همه مارکسمنظور  از آنجا که استفاده شده است.(ترور) 

جامعۀ نوین است  ه براي استقرارکنندمثابۀ یکی از فاکتورهاي تعیینبه »ترور انقالبی«

 ترجیحاً از در ترجمه ،و نه صرفاً یک روش اضطراري براي عبور از یک مرحلۀ اضطراري

  .ه استگردیداستفاده » تروریسم« واژة

  ce elair, messieurs-Est? این جمله نیز به زبان فرانسوي آمده است:. 2
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هاي هنوشت«در  تنها خود را یخواهجمهوريپس آیا ما گرایش سوسیال

انقالب بارة ایم؟ آیا مقاالت ما درهگذاشتپیش  تسایتونگشهیرایننویه »اخیر

شریۀ ما ر نجوه همانا آیا جوهر انقالب ژوئنید، و اهرا نخواند )9(ژوئن

  ؟نبود

افتن راي یب تقلّا این همه ریاکارانه و پردازيتعبار همه پس چرا این

  ؟واهی هايبهانه

از جانب  تفقّش رحم و نیز مسئلتِ ماتی بر شما نیست و شفقّ رحم و در ما

نخواهیم  وجیهت را در زرورقِ  تروریسم نوبت ما برسد، آنگاه کهشما نداریم. 

طاف خدا ال در سایۀي ها، تروریستیهاي سلطنتتروریست این اامّ .پیچاند

ل، بزد یهدر نظر و اندانگیز و پستنفرت ی،در کردار وحش ،و قانون

  .بدنام و رسواو از هر دو لحاظ  ،بو متقلّ کارپنهان

اصل « از ا پوچمطول امّ عباراتی طیِ یسی حتّرسمی پرو پارة کاغذ

شرمانه بی« تسایتونگهشیرایننویه، سردربیر کارل مارکس »که نوازيمهمان

  راند.سخن می »کرده استاستفاده سوء از آن

که این متجاوزین گستاخ، این نوازي مهماناصل  راستی کهبه

 تحمیل مانمیهنبر  و هايراینالندها)، بر ما (بروسی بدويهاي روس

استفاده قرار مورد سوء »شرمانهبی« تسایتونگشهیرایننویه از سوي، اندکرده

 راینبه استان  یخدمت ایم مگرباور داریم آنچه کرده از این رو گرفته است.

 تنها از این پس. ایمرا نجات دادهخود  یهن. ما شرافت انقالبی ماست نبوده
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 رایناز حق کامل شهروندي استان است که  1تسایتونگپرویسیشهنویه این

  .خواهد بودبرخوردار 

چاپ  به ژانویه اوّلة شمار که در را یکلمات ،در این لحظۀ وداع

  م:شویمییادآور مان به خوانندگان، رساندیم

رگر طبقۀ کا یخیزش انقالب: 1849سال  م]-[رویدادهاي آتیفهرست «

  )10(»فرانسه، جنگ جهانی

ه مصاف از مبارزین تمام ملل ب متشکل و در شرق، یک ارتش انقالبی

لیکه از حاد اروپاي کهن به نمایندگی ارتش روسیه رفته است، در حااتّ

  رسد.به مشام می »جمهوري سرخ«یک  خطرپاریس بوي 

  

  1849مه  18در  مارکسنوشته شده به قلم 

  ،تسایتونگراینیشهنویهن بار در ـــلیبراي اوّ

  شد. رـــمنتش 1849مه  19، 301مارة ـــش 

 

  

  

                                                           
1. Neue Preußische Zeitung  ِو در بحبوحۀ  1848راستی که در سال روزنامۀ دست

کارترین آلمان شروع به کار کرد و صداي محافظه 1849و  1848هاي خیزش انقالب

  بود. کار پروسحزب محافظهطرفداران امپراطوري پروس و ارگان تبلیغاتی 
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  های ویراستاریادداشت

بار منتشر گردید. حکومت براي آخرین  تسایتونگراینیشهنویه 1849مه  19در  )1

 اي مناسب بودند تا روزنامه را سرکوب کنند.طوالنی منتظر لحظه یو پلیس مدّت

مکرراً از ) Manteuffel(ویفلمانتِوزیر داخله  1849در آوریل و اوایل مه 

 این نشریه اقدام ویراستارانا علیه خواست تو مقامات قانونی  کلندادستانی ادارة 

مورد افزایش یافته  23به  ویراستاران هامات علیه. در آن زمان، تعداد اتّکنند

پیگرد قانونی  مستمسکی براي مثابۀاین اتهامات بعدها به برخی ازطبعاً بود (

 لیکن. )516صفحۀ ، نهمجلد  ک.ن ؛ندقرار گرفت استفادهمورد  انگلسو  مارکس

و ترس از  1849هیئت منصفه در فوریۀ  از سوي انلگسو  مارکستبرئۀ 

 علنی شدن تعقیب قانونی را به خودداري از  دادستانیادارة هاي مردم آرامینا

سرکوب گردید،  رایندر استان  هاخیزش عمدة نشریه واداشت. تنها بعد از آنکه

اجرا درآمد: به مارکسعلیه  بود ریزي شدهبرنامهتی طوالنی مدّ طیاقدامی که 

براي  مارکسبه درخواست  کلن دادرسعلیرغم پاسخ مساعد اخراج از پروس. 

شهروندي  ،)1848آوریل  11( کلنبه  شورود هنگامشهروندي پروس در 

خیر، حکومت سلطنتی از تائید أسلب شد. پس از چهار روز ت ويپروس از 

وزیر  اي برايشکوائیه مارکس .نمود خودداري دادرستصمیم 

، جلد هفتم. (رد گردیدوي  از سوي که، ارسال کرد )Kühlwetter(وِترکول

به توانست در هر زمان باقی ماند که می »یک خارجی« مارکس )581صفحۀ 

حکومت  یادداشت و اخراج گردد. هم شدهمتّ نوازيهماناستفاده از اصل مسوء

مه به دست  16و در  صادر گردید 1849مه  11در  منظورسلطنتی به این 

به تعقیب قرار گرفتند. رسید. سایر ویراستاران نیز تحت مارکس

که از شهروندي پروس برخوردار ) Dronke(درونکهو ) Weerth(ویرث

قانونی  خارج شوند. پیگرد کلن از دستور داده شد که طریق اولینیز به  ،بودند

 . مطبوعاتِاجرا درآمدهب اِلبرتفلدنیز بابت شرکت وي در قیام  انگلسعلیه 
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ن راویراستا در برده در آلمان علیه این اقدامات پلیس در قبالهبدموکرات جان

 انگلسو  مارکس) 513الی  509، صفحات جلد نهم(روزنامه اعتراض کردند.

 مدّتداشتند که ظرف کوتاه امید ،تسایتونگراینیشهنویهناچار از توقف انتشار 

 ا اوضاع، امّ)473صفحۀ  ،جلد نهم(انتشار آن را در جایی دیگر از سر گیرند.

 301ت خود را عملی کنند. کل شمارة اجازه نداد تا این نیّ  انکشور به آن

، انگلسو  مارکسمنجمله این مقاله و سایر مقاالت به قلم  تسایتونگراینیشهنویه

 به طبع رسید. سرخ، با جوهر کلنبه کارگران  خطاب ویراستاران متنهمراه با 

کارل مارکس و فردریک انگلس، مقاالتی لین بار در مجموعۀ: این مقاله براي اوّ

به  )1972،انتشارات پروگرس (مسکو: ،1848-1849 تسایتونگراینیشهاز نویه

  .انتشار یافتزبان انگلیسی 

فوریه  7در فوریه.  8و  7صادرة  ،کلن منصفۀهیئت  به احکام اي استاشاره )2

هرمان یکی از ویراستاران و  فردریک انگلسسردبیر،  کارل مارکس

ین به اتهام توه تسایتونگراینیشهنویهمدیر مسئول ) Hermann Korff(کورف

 موران پلیسی که رهبرانأو افترا به م) Zweiffel(تسوایفل به ریاست دادستانی

 در منتشره» هابازداشت«مقالۀ  ند، (دربود هکارگران را بازداشت کرد

. به دادگاه فراخوانده شدند )1848ژوئیۀ  5، 35شمارة  تسایتونگراینیشهنویه

 )هفتمجلد (نک. 

 – هاي بخش راینکمیتۀ دموکراتعلیه  –دادگاه دوم  1849فوریه  8در 

  برگزار شد.

 مارکسهاي سخنرانیدر هر دو دادگاه، هیئت منصفه حکم بر برائت داد. براي 

  .322الی  304، صفحات جلد هشتم، نگاه کنید به هادر این دادگاه انگلسو 

  .20، صفحۀ جلد هفتم، »هوزر«نگاه کنید به مقالۀ  )3

، صفحۀ جلد هشتم، کارل مارکسسخنرانی  ،»تسایتونگراینیشهنویهاولین دادگاه « )4

317. 

، جلد هفتم، »ملّی پاسخ پادشاه پروس به هیئت نمایندگی مجلس«، مارکس )5

 .)475الی  474 صفحات

 .506الی  505، صفحات جلد هفتم ،»وینضدانقالب در  پیروزيِ«، مارکس )6
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 ).488، صفحۀ جلد هفتم ،»تسایتونگراینیشهنویهو  هِکِردادستان «، مارکس )7

 .178، صفحۀ جلد هشتم، »انقالببورژوازي و ضد«، مارکس )8

 .149الی  130صفحات و  127الی  124، صفحات جلد هشتمنک.  )9

 .215، صفحۀ جلد هشتم، جنبش انقالبی«، مارکس  )10

 

 

 

 

Fiel ab wie mürber Zunder.  

 Dropped off like brrs asunder 
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  اخیرا ًمنتشر شد

 

                              
 

 

 

 

و ارسال انتقادات،  انتشارات میرها و مقاالت منتشر شده توسط خوانندة گرامی براي دریافت کتاب

  پیشنهادات و نظرات خود با ما تماس بگیرید:

Mir_publication@yahoo.com  
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 یع ...    
ً
ت یخوار آدم نا

ّ
که تنها  سازدیها را متقاعد مضدانقالب مل

 مانیکهن و زا ۀجامع ۀکندن سبوعانراه وجود دارد که در آن جان کی

کوتاه، ساده و فشرده شود و آن راه  تواندیم نینو  ۀجامع نیخون

  است. یانقالب  سمیترور 

****  

ت       
ّ

ت  زیو ما ن ستیبر شما ن یدر ما رحم و شفق
ّ

مسئلِت رحم و شفق

 را در زرورِق  سمی. آنگاه که نوبت ما برسد، ترور میاز جانب شما ندار 

 ،یسلطنت یهاستیترور  نی. اّما اچاندیپ مینخواه هیتوج

 ،یالطاف خدا و قانون، در کردار وحش یۀدر سا یهاستیترور 

ببزدل، پنهان هیاند و در نظر و پست زیانگنفرت
ّ
، و از هر دو کار و متقل

  لحاظ بدنام و رسوا.


