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 ی انقالب ی" از استراتژی مارکس و انگلس وبه اصطالح "چشم پوش

 زاد. آح

 https://wp.me/paiHc5-pVلینک کوتاه: 

 

 سا ی و آنارشا  یدمکراسا   الیمانند ساسسا   یاسا یسا   یهاانیو جر کیآکادم  یدر فضاا  یفکر  یهاشیگرا  یبرخ

دسااش شااساااه و به ا ااال ا    یانقالب  یباورند که مارکس و انگلس در اواخر عمر از اسااارا    نیبر ا

رو  اااارفاا به   شی   یآورده بسدنادددرنسشااااااه  یشاااارکاش در انا ااباا  و  اار ماان رو قیاز طر  یجی ادر

 یهائ قسلمسضسع بهار اسش در ابادا به نقل  نیروشن شدن ا  ید برا ی رداز  یادعا م  نیا  ی ی ار  یابیارز

 نی د مااساااا انه   طرفداران ا یاندازیکس اه ب  ینگاه رد،یگیقرار م دگاهید  نیکه مسرد اساااااناد طرفداران ا

 ذف شاااده   یهاقسااامش   انوبدون در نظر گرف  ی ی ار  طیادعا نقل قسل ها را جدا از مان،جدا از شااارا

غا با در همان مان، چند سارر   کهیدر  ا   کنند، یم  انیب  1895دمسکرا  در ساال   الی سساط  ب  ساسسا 

 نجاید من در اکند یم  ش ی کا  یشااسد که از  لسل انقالب یمشاااهده م  ی ر جمال   نیچند ساارر  ائ ایباال ر  

 .کن  به اغلب مسارد نقل شده اشاره کن  ی الش م

 نقل شده از مارکس مسارد 

کند، که در  یمررح م کایرا در انگلساااان و امر  بینقل قسل ها  امکان گذار مسااا مش آم  نیدر ا مارکس

ساا ن  د یهلند با  رد   یبسدند)او در باره  ی یضاا   یدو ا  یوبسروکراساا   ینیزم  یروین یقرن نسزده  دارا

 .(کند یماشاره مسرد  نیدر ا خسد  یو بر اطالعا  ناکاف د یگس یم

 18که در  (The World) ""جهان  یسرکیسیرد ندور خبرنگار روزنامه ناااااا از م ااا به مارکس با  1

 :د یبه چاپ رس 1871 هیژوئ

جا کارگر باز اسااشد شااسرش در آن  ی کامل قدر  طبقه  ینلسه  یعنسان نمسنه در انگلساااان راه برابه"

 رساد ینظر ماما به د یبه هدف رسا    سانی ر مو مرمئن   رعیسار  بیآممساا مش   غیابلهانه اساش و با  بل  یکار
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را   یمبارزه طبقا  بیمراه  ل قهرآ  یآور طبقا گرانه ما دد و  ضااااد مر سااارکس    نیدر فرانساااه قسان

  Marx,Engels Werke,Bd.17,S.64."سازد یم رینا ذ اجانا  

 25در اول   سنالیانارناسا   یگذارهیساا گرد  ا  نیبه مناسابش ه ام یمارکس در مراسام  یاااااا از سا نران 2

 :در  ندن 1871سپاامبر 

به ن ع خسد به   یعمسم یاساا اده از  ق ر   یکارگر برا  یاساش که در آن طبقه  یانگلسااان  نها کشاسر"

  Marx,Engels Werke, Bd.17,S.432."اسش  افاهیو سازمان افاهیرشد  یاندازه کاف

 هی ساپاامبر در آمسااردا ( که نشار  8اول )  سنالیکنگره ها  انارناسا   یمارکس در باره  یااااا از سا نران 3

 :مناشر کرد  1872سپاامبر  15خسد در  37مان آن را در شماره  la Liberte یآزاد 

 د ی کار را بر ا کنندددد آنها با د یجد   یدهو سااازمان  رند یرا بدسااش بگ یاساا یقدر  ساا   یروز  د یکارگران با"

اساشد  کساانیجا  هدف در همه  نیبه ا یابیکه راه دساش    یدد اما ما نگ ارا سارنگسن کنندد  یمیقد   ینهادها

 کا،یمانند امر  یکشاسرهائ   یکنیدر نظر گرفاه شاسد و انکار نم  د یم الف با  یکه سانش کشاسرها   یدانیم

به هدف خسد  بیآممساا مش   قیاز طر   سانند یجا مهلند وجسد دارند که کارگران در آن  د یو ددد شاا  سیانگل

 یبرقرار  یبرا  یاقاره  یارو ا  یکه در اکثر کشاااسرها   یریبپذ  د یدرساااش اساااش، با  نینائل شاااسندد اگر ا

    MEW,Bd.18,S. 159 .گرفش  رقهر را همچسن اهر  انقال  به کا د یبا ،ی کسمش کارگر

 د یجد   یو سااااازمانده  ی لسل انقالب  کیاز  ینقل قسل به روشاااان  نیا یمارکس درابادا به عنسان نمسنه،)

 .(یجینه ا ال ا   در د،یگسیکارس ن م

قاانسن  یدر بااره (Reichstag) مجلس آ ماان یهااااااااااا از مان اناقااد ماارکس باه "خال اااااه بلا   4

  :1878سپاامبر  17و  16 هاا سش یسسس

آرا را  ش یا کنگره اکثر ایا مالاده در  اار ماان  اال  یا عنسان نمسناه، اگر طبقاه کاارگر در انگلسااااااان و اباه"

از سار   یقانسن  قیرا که بر سار راه رشاد او قرار دارند به طر  یو نهادهائ  نیقسان   ساند یم  اورد،یبدساش ب

 .  MEW,Bd34,S.498"دهد یاجازه م یکه   کامل اجاماع یراه بردارد، ا باه  ا جائ

 ا کایو آمر سی" در انگلبیآمو "گذار مسا مش  مارکس

در  کایو آمر  سیرا در انگل بیآمنقل شد، مارکس در چند مسرد امکان گذار مسا مش    رشیکه    گسنههمان

 نی د انگس اد یا  رد  یدهیا و د  اطیا بلکاه باا ا ا ش،یا طرح کرده بسد، ا بااه ناه باا قر  یاقااره یباا ارو اا بی ماا

 :کند یم انیب یمارکس را به خسب بیدآمینگاه  رد 

در   قیعمر  لق کی  یجهینا  اشهیخساهد شااد که  ما  نظر دهیشاان یمرد  ی اادا  یا لظه  نیدر چن  ناً،یقی"

ک  در رسااند که دساش   جهینا  نیکه او را به ا  یقیانگلسااان بسده اساشد  لق  یاقا ااد  طیو شارا  خی ار  یباره

در   یو قانسن بیآممساا مش   لبا وساائ  یاجاماع  ریانقال  ناگب د یاساش که شاا  یکشاسر  گانهیارو ا، انگلسااان  

اناظاار ندارد که   وجهچینکااه را اضااااافه کناد که به ه  نید مساااالمااً او فرامسش نکرد که اابد یا آن جا  لقق  

و   بیآمانقال  مساا مش   نی" به ایدارزدن به "شاسرش طرفداران بردهطبقا   اک  انگلسااان بدون دساش 

  .1886نسامبر  5 هیسرما یسیانگل راسش یو گ اارشی(  1شسند"د)  ی سل یقانسن
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مررح   کاای( در مسرد انگلسااااااان و آمرد یا را )هر چناد باا  رد  بیآمچرا ماارکس امکاان گاذار مسااااا ماش  اماا

 ش ی دو ش و وضاا   یریگشااکل  ی ی ار  یهانهیکه هر دو کشااسر به علش زم لید   نیکرد؟ ا اماالً به ایم

به علش شااکل   سیقابل مال ظه بسدندد انگل  ینیزم  یرویو ن  یدو ا  یخاص فاقد بسرروکراساا   ییایجغراف

رقابش   یقرن نسزده ( از  ااالنه  یبه خاطر دور بسدن )با  سجه به امکانا  ار باط  کایو امر  یارهیجب

شاااده بسد، با   لی شاااک  یائیدر  یرویاز ن  سیار ش انگل  ید قدر  ا ااالیاقاره  یببر  ارو ا یهاقدر  

 ش یاا از دو مب یاز  لاااظ مااا  یائیاا در یروید نیاقاااره یببر  ارو ااا یهااادو برابر قاادر   یایظرف

بسد و عالوه بر   ینیزم  یروین  نهیسس  هب  کی  بای قر  یائیدر  یروین  یساازمانده  ینهیهب  برخسردار بسد:

 (2(کرددیم  ایا یانقش عمده بیدر  جار  سسدآور راه دور ن ینظام فیوظا

از   افاهیریی غ  یانمسنه   سانیرا نم سیسالرنش مرلقه در انگل  -و ار ش در انگلسااان  یدو ا  یبسروکراسا 

 یشااکسااش بسرژواز   یجهیشااکل از ساالرنش مرلقه نا  نیبه شاامار آوردد ا  یمرلقه ارو ائ  یهاساالرنش 

د سااااش ا یقادر  دو ا یهاادر کنارل اهر  ش یا مسفق اشااااراف یدر مادرن کردن دو اش و مباارزه سیانگل

داشااش و نه ار ش   لیو طس  ض یعر  یاز دو ش مرلقه که نه بسروکراساا   دهیناقص و ساار و د  بر  ینمسنه

ساس و فشاار   کیو فرانساه از  کای کان دهنده انقال  امر  ی، ضاربه18مال ظهد در اواخر قرن  ثابش قابل

 از ا ااال ا  در جهش مدرن شاادن  یامسجب شااد  اره گرید   یو طبقا  فرودسااش از سااس  یبسرژواز

داشاش که ب ش اعظ  آنها   یرنظامیهبار کارمند غ  40دو ش مجمسعاً    1850د در ساال رد یدو ش انجا  گ

امسر خارجه   ریو وز  ریبسدندد هنگا  مر   ا مرسااسن ن ساش وز ا  یگمرکا  و ما   یآورمسائسل جمع

فرانسااه   یاساا روکردوره بس  نید در همکرد یهبار ن ر  جاوز نم  60  داد آنها از   1865در سااال   ایاانیبر

 450در آ مان   داد کارمندان دو ش به    1881و در ساااال   شاااد یهبار ن ر با غ م  250برابر بسد و به   4

سااال ب د   40 ا    1850نکرد و از   یریی غ  1850 ا   1830از  سید بسدجه دو ش انگلد یرساا یهبار ن ر م

 یدو ش فرانسااه دو برابر و بسدجه   یمد  بسدجه  نیدر هم  کهیدر  ا  افش،ی شیدر ااد افبا  20ساارانه  

ببر    یهادو ش  ریها ب د از ساااامد    1870  یدر دهه سی( دو ش انگل3دو ش آ مان ساااه برابر شااادد)

 یرا به اجرا درآورد و برقرار   یمقدما   یو  ر غال( آمسزش عمسم  ایاسپان  ا،یاا یاز ا  ری)غ  یغرب  یارو ا

که در  یآهن سااراساارراه  سیافاادد  اساا   قی سبه    1902 ا سااال    رساااانیدوره دب  یبرا  یآمسزش عمسم

ب ش   یلهیبه وسا   سیدر انگل رفش،امایدو ش به شامار م  فیاز وظا  یب شا   یغرب  یارو ا  ی ما  کشاسرها

 یعمسم    هیفاقد نظا  وظ یاقاره  یببر  ارو ا  یهادو ش برخالف دو ش   نیشادد ا یما   نی أم  یخ اس ا 

 (4د)یدو  جهان وشهروندان بسد، بجب زمان جنگ اول  جیبس یبرا

دهندگان   ا  یو ما   مداراناسااااش ید ساااا شااااد یهبار ن ر با غ م  92به    1838ن را  ار ش در سااااال    داد 

 یاقااره یببر  ارو اا یهااباا قادر   سااااهیمقاا ر و قاابالار ش ببر  کیا  جااد یباه ا یاعالقاه یساااا یانگل

هبار ن ر ساااارباز در وضااااع   25  جیبا بساااا   سی( ار ش انگل56-1853)  مهی( در جنگ کر5نداشاااااندد)

آخر قرن   یهان ر بسد(د در دهه  سنیلیم  15از   شیب  خی ار  نیدر ا  سیانگل  ش یقرار داشش )جم   یبارفاس

 124  داد ن را  ار ش به    1883وضاع بهار شاده بسدد در ساال  Cardwell با ا اال ا  کاردول  19

  سااااس  کیا از  شیب یانادک سی(دار ش انگل6ن ر()  سنیلیم  25باه  کیا نبد  ش یا " )جم د یا رساااا یهبار  ن رم

  هی نظا  در مساااا مرا  انجا  وظ  ادهیساااه چهار  از    ی نی  ار ش فرانساااه و آ مان بسد و ب ش اعظ ،

 .کرد یم

 non) دارانسربازان و درجه  یداشش: برا  یکامالً طبقا   یکه ار ش ساخاار  نینکاه قابل  سجه ا  نیآخر

Commisioned Officers)   امکان ار قاء به  اا سف افسااران  ااا ب من ااب (Commisioned  
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Officers  ) طبقا  فرودساش و گروه دو  از اشاراف،   ریوجسد نداشاشد گروه اول از طبقه کارگر و ساا

در زمان جنگ امکان   شااااریطبقه ماسساااط ب  یباال  یهاهیباال ر طبقه ماسساااط )ال  یهاهیو ال  مندانثرو 

سااخاار خسد را به   نی ا ال از ا  یایشاده بسدد نارضاا لی(  شاککرد یم  دایورود به  ا سف افساران را  

 دمش غار  امسال ار ش،  رک خ سا ،یا کل  ،ی: اعا اا  و شاسرش، نافرمانداد یشاکل گسناگسن نشاان م

در درون ار ش   یبا ز ا  مبارزا  طبقا  یبرا  یانهیزم   سانساااش یم  یبه خسب  یاینارضاااا  نید ارهیو غ

 (7باشدد)

 :کند یاشاره م سیدو ش در انگل ی گیو نیبه ا بین نی ن

قابل درک بسدد   1871نکاه در ساااال    نید اکند یملدود م یاقاره  یخسد را به ارو ا  یریگجهیمارکس نا"

د و  ا یدارودساااااه نظام کینا  بسد، بدون    یدارهیکشااااسر ساااارما  کیهنسز مدل   ایاانیکه بر  یهنگام

 کهی کندد جائیم  یرا مسااااثن  سیمارکس انگل  نید بنابرایبسروکراسااا   کیبدون    یاقابل مال ظه  یاندازه

 اضر و آماده"   یدو ا  نیماش  کیشکسان "دره   هیاو   طیبدون شرا یانقال  مردم  کی  یانقال   ا  کی

  (8و واق اً ممکن بسدد) رسد ینظر مممکن به

 .اعابار خسد را از دسش داده اسش  گرینکاه د  نیا س یا یامپر یدر دوره نینظر  ن به

 1783- 1775  یهادر سااال  ی ا زمان اساااقالل و جنگ انقالب  -کایو ار ش در امر یدو ا  یبسروکراساا 

را در  یمه  مانند  جار  و امسر نظام  فیوظا  ایاانیوجسد نداشاااشد دو ش بر  یدو ا کایاسااااسااااً در امر

و بادون  یواگاذار کرده بسد، بادون قادر  نظاام  یا ایا را باه  کسماش ا ا اش یا دسااااش داشااااش، و اداره هر ا

 یا ا یو مجلس ا شاد،یم  نیَی    ایاانیاز طرف دو ش بر ا ش ید فرماندار اا  یوضاع ما   یمسااقل برا  ی سانائ

 کایقانسن وضااع کندد  ازه با اساااقالل امر  ایاانیبا منافع بر  یو در هماهنگ یامسر داخل ی ق داشااش برا

جنگ اساااقالل،   انیدو ش گذاشاااه شاادد ب د از  ا  یهیاو   یهاهی ا  1787  یقانسن اساااساا   نیو  دو  1776

ساس بازرگانان  کیشارکش کننده در جنگ خسد را نشاان داد د از   یاجاماع  یهاگروه  انیاخاالف منافع م

دادن اعابار   ،یقرضااااه دو ا یدر برقرار  یدو ا  ی، خساهان قدر  گرفان نهادهانیو ا اکارکنندگان زم

 عی وسا  ش یاکثر گر،ید   یبسدند، و از ساس  آنفروش   یو اجازه  نیبر زم  یخ اس ا  ش یما ک   ی لک  ،ی جار

 ا  یکه قادر به وضاع ما   یقس یساط در شامال و جنس  از دو ش مرکبکشااورزان مسااقل کسچک و ماس

 یناسانساند سلره   نیاول اساقالل، بازرگانان و ملاکر  یها باشد هراس داشاندد در دهقرض   یآورو جمع

ار ش منظ   جااد یو ا ا  یا وضااااع ماا   یو کنگره از  ساناائ یدو اش مرکب جاهیخسد را برقرار کنناد و در نا

در مناطق   شاارین ر بسد که ب  718فقط  کای،   داد ن را  در ار ش امر1789برخسردار نبسدندد در ساال 

کردناد و  سانساااااناد باه  دایا غلباه   نیب اد، باازرگااناان و ملاکر یمساااااقر بسدنادد اماا در دو دهاه یمرز

پسشاانندد اکنسن دو ش فدرال عمل ب  یدو ش فدرال جامه  شااریدر جهش اقادار و  مرکب ب  شاانیهاخساسااه

ار ش منظ  بسد، در ساال  کیو   ا  یوضاع ما   یبا  سانائ یاکنگره  ،یساراسار  یدسااگاه قضاائ کی یدارا

کاه  یدالر  2,480,000  ناهیهب کیا ، باا  افاش یا ن رار قااء    3818ن ر باه   718  اداد ن را  ار ش از   1794

جمهسر قرار   سید ار ش  لش فرمان رئشااد یم  نی ام  یقرضااه دو ا  قیبلکه از طر ا ،یما   قینه از طر

 (9(داششد

 شی    یو ار ش ثابش به کند   یدو ا  ی( رشااااد بسروکراساااا 65-1861) ی ا وقسع جنگ داخل  19قرن   در

  ی مسااااق   یهاا  یبسد و فقط هنگا  جنگ از ما    یرمسااااقیغ  یهاا  یما   ید منبع عمده درآمد دو ارفش یم

هبار ن ر  4در  دود   یرنظامی  داد کارمندان غ  1812در ساال  دشاد یبر درآمد( اساا اده م  ا  یشاارما ی)ب
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بافش و  شی  داد ن را  ار ش منظ  افبا  1838بسدد در سااال  دهین ر رساا   6740و   داد ن را  ار ش به 

نبسدن  یباه علاش کااف ین ر(د در دوران جناگ داخل سنیلیم 16 ش یا ( )جم 10) د یا ن ر رساااا  12,500باه 

ا بااه   اداد داوطلباان  کاهداد،  ین ر ر   سنیلیم کیا  بانیار ش منظ  کنگره باه اسااااا ااده از داوطلباان باه م

 (11د)د ینرس بانیم نیبه ا چگاهی اضر به خدمش در ار ش ه

و به اناشااااار  سل  افش ی  یشاااااری کامل ب  یدو ش فدرال مامرکب ر شاااادد نظا  بانک یاز جنگ داخل ب دا

شاادندد   شاااریب یو  شااکر  یبرقرار شااد   داد کارکنان کشااسر  یای ما  یها رداخشد نظا    رفه  یکاغذ 

و   1869  یهاد در ساالافش ی  یشااریگساارش ب یر کرد و  ق  ریی غ یبه شاکل مل  یا ایاز شاکل ا  ش ی اب 

هاا شااااسرش سااااال نیا یط کاهیدر  اا  افاش،یا هبار ن ر کااهش  45  اداد ن را  ار ش منظ  باه   1870

دو  قرن   مهیبسدد ن دهی سساش به او  خسد رسا   نیکسکالس کالن در جنس  و جنگ با قبائل رنگ  یروهاین

کرد و همراه با آن   شاارفش ی   کایدر امر یو خارج یداخل  اسااش یساا  آن،آخر  یب  ااسص در دو دهه  19

هبار ن ر   95به    یکارکنان کشاسر  داد   1881د در ساالافش ی  یشااریگساارش ب  بین  یدو ا  یبسروکراسا 

باه علاش  یائیا در یروی، ن19قرن  90 ی( در دهاه12) (دیسنیلیم 50 ش یا جم  کیا  یشااااد )برا یباا غ م

 یدر وضا    –  ینیزم  یرویکه ن یبسدد در  ا   شارفش یدر  ال  سسا ه و    یخارج  اساش یدر سا   یماجراجسئ

)در   د یرسا یهبار ن ر م  60قرن   داد ن را  در ار ش منظ  به ز مش به    انید  ا  ازد ینامسااعد درجا م

 انی هناورو م  ینی  داد اندک در ساارزم  نیبسد( د ا دهین ر رساا   سنیلیم  75به   کایامر  ش یاواخر قرن جم 

د مشاکل کرد یم  سار ررا بمرا ب دشا   هاروین  جیو بسا   یآورشاده بسدند، که جمع   ی قسا   ی ساش نظام  255

، 1871بسدد در سااااال  دالر(  16 ا    13  نی)ب  انهیماه  بیب لش  قسق ناچ  عیرک خدمش وساااا   گرار شید 

ً ی قر  ی نین ر    8,800 ار ش ملل خدمش خسد را  رک کرده بسدند، اما در سااااال   یروهایسااااس  ن  کی  با

شااادن و رشاااد   ید  ااان اافش ین ر کاهش   3700به   ی رک خدمش به علش رکسد اقا ااااد   بانیم  1882

ار ش   نیهمراه بسد وهم ی  داد اعاراضا  و اعا ابا  کارگر شیبا افبا یب د از جنگ داخل  یاقا اد 

 د ی ( با13آرا  کردن و سارکس  اعا اابا  فراخسانده شادد)  یبار برا  اد یسا  دهیرغ  مشاکال  عد   یعل

روش اسا اده   نیاز ا  گو فقط هنگا  جن  یعمسم  ی هیدر زمان  لح فاقد نظا  وظ  کایاضافه کرد که امر

 .کرد  یم

 نقل شده از انگلس ا مسارد 

ژوئن   29 ا    18)برنامه ارفسر ( که از   1891  یدمکراس  الیبرنامه سسس  سینسشیا از نقد انگلس به   ا

 :سال به نگارش درآمده اسش  نیهم

ملش مامرکب   ندگانیکه  ما  قدر  در دساش نما  یدر کشاسرهائ   یقد   ینظ  اجاماع   اسر کرد ،   سانیم"

از   یکه به مجرد برخسردار  یدر جسام  د،یفرارو  نینس  یبه جام ه  بیآمشااده اسااش به شااکل مسااا مش 

 ند مان کیدمکرا   یهایدساااش زدد در جمهسر  یبه هر کار یطبق قانسن اسااااسااا    سانیملش، م ش یاکثر

هر روزه   یخاندان ساالرنا  یآ   د یمانند انگلساااان که بازخر  یساالرنا  یهاو در  کسمش  کایفرانسااه و آمر

در برابر اراده مرد  فاقد قدر  اساشد اما در   یو خاندان سالرنا رد یگیدر مربسعا  مسرد بل  قرار م

ً یآ مان که  کسمش  قر  اند،یقدر  واق  اقد منا ب مرد  ف  ینهادها  ریو ساا  شااا یقدرقدر  اساش و را  با

آن اساش که خسد را  ساار عسر   کسمش مرلقه کرده   یضارور  به م نا  بدون  یمسضاسع  نیطرح چن

  234Marx,Engels Werke.Bd.22.s . یباش

 :1893ماه مه  11در  گاروی سف هیا م ا به انگلس با نشر 2
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 یر یگیطسر ماسساااط در ر به  سنیلیوجسد دارد، که از آنها ه ش م  دهندهیر   سنیلیاکنسن در آ مان ده م"

 ساند در شااااکل  یآ مان نم  یامپرا سر  سنیلیاز ه ش م دهندهیر    یو ن  سنیلیبا سااااه م  کنند یشاااارکش م

ما،   دهندگانیر  داد مه  اساش ااااا که     اریبسا   نیو ا  –  د یوجسد داشااه باشاد دو ددد فرامسش نکن  اشیکنسن

ً ی  قر  ی نی دهناده،یر   سنیلیازده م یر   ین  سنیلیم کیا د دهاد ی  اداد هساداران ماا در ار ش را نشااااان م  باا

ساارباز از هر شااش ساارباز  سااا   کی  یرو   ی سانیما م  ب ی ر نیبه ن ع ما، و بد  ش یه ا  از جم   کی

از ار ش با ما   یمیااا ن  سش یدور ن یلیخ  نیو ا ااا    یداشاه باش  یر    یو ن  سنیلیکه ما سه م  ید و هنگام یکن

 Marx.Engels Werke.Bd.22.s 541 دد خساهد بس

اناشاار   نیدربر   1891در فرانساه" اثر مارکس، که در ساال   یطبقا   یاااااا مقدمه انگلس بر "مبارزه 3

 :افش ی

کساااب   یخا ااا   گاهیآ مان جا یهادمکرا    الیساااسسااا   افاد،یا  اق ب گرید   یاما هر چه که در کشاااسرها"

 یا دهندهیر   سنیلیبر دوش دارندد دو م  یخا اا    هیکس اه مد  وظ  ندهیک  در آرو دسااش  نیاند و از اکرده

آنها که در   یمهمراه با مردان و زنان جسان  ا  فرسااند،یم ی اندوق ر   یها به  ادمکرا    الیکه ساسسا 

ضااااربش" ار ش   یروی"ن  ن ی رکنندهنییو     نی رفشاااارده  ن،یاند،  رشاااامار رانا ابا  شاااارکش نکرده

 (14("اسش ی رو اار یا مللنیب

 یشرو ی   نید اگر ا ی سا  کن یو  نچاه هبار ر   سش یو دو  سنیلیدو م  یرو  ی ا   ی سانیامروز ما م ..."

و دهقانان   یبسرژوازقرن ما ب ش اعظ  اقشااار ماسسااط جام ه، خرده  انی ا  ا ابد،یروال ادامه   نیبه هم

 ری شاد که ساا   یخساه  لید در کشاسر  ب  یاکنندهنیی    یرویکرد و به چنان ن   یکسچک را از آن خسد خساه

رشاد   نیا  یوق هیمجبسر به سارفرودآوردن در برابر آن خساهند بسدد      داو  ب  ین ساهیخساه  روهاین

ضاااربش   یروین  نیا  ی نیماساااش،  یا ااال   هیمسجسد وظ  یکنارل نظا   کسما  یاز مرزها   ا فرا رفان

سارنسشاش همچنان   نییو  ا روز      یفرساسده نکن   ازانهشی   یشاسنده، را در نبردها  رومند ریهرروز ن

بار به   کیا انگلس  یدر فرانسااااه"همراه با مقادمه   یطبقاا   ی"د )اثر مارکس "مباارزه یدر قدر      کن

 Neu Zeitدمسکرا    الی ب  سسس  یهیباردر نشر  کیمساقل در سه هبار نس ه و    یجبوه  کیشکل 

هسااند که از   یقرمب نسشااه شاده،جمال   وفکه با  ر  یجمال  دد یبچاپ رسا   یکارل کائس ساک  یریبه ساردب

 (.هر دو اناشار  ذف شده اند 

" با وسااااائل هاطلب ی" ما "ساااارنگسنسنیرا وارونه کرده اسااااشد ما "انقالب  بیجهان همه چ  خیطنب  ار"

طسر که آنها ا با  "نظ "، آن  ،طلبانهیو ساارنگسن  یرقانسنیغ  یها ا روش   یکنیرشااد م  شاااریب  یقانسن

 داناهیا د آنهاا  نسمروناد یم یاناد، رو باه ناابسد کاه خسد باه وجسد آورده یقاانسن طیناامناد، در شاااارایخسد را م

 ییگرا قانسن  نیکه ما  لش ا  یمر  ماسشد در  ا   ییگراآورند:  قانسنیبرم اد یبارو فر  لسنیآوا با اود ه 

د و  یرساا یجاودانه به نظر م یو همچسن زندگ اندازد یگل م مان یهاگسنه شااسد،یم   ریمان قسعضااال  

 یباق  یآنها راه  یبرا   ،یاوریب  یرو  یابانیبه جنگ خ هاآن  یخشاانسد  یکه برا   ینباشاا   سانهیاگر ما چنان د 

 یاگر شاما قانسن اسااسا   نیبنابراخالص کنندددد   ی  نا  ییگراقانسن  نیکه خسد را  از شار اماند جب آن  ینم

انجا  دهد،   خساهد یچه مآزاد اساش در برابر شاما هر آن  بین یدمسکراسا  الی، ساسسا  د یکنرا نقض   شیرا

 اراگراف از نسا ه   نی"د)اکند یم  بهی ان آوبه گسش یامروز به دشاسار ،چه را که انجا  خساهد داد اما آن

مق اسد انگلس در   ذف شاده اساش(د ش یساا  هیو نس۱۸۹۵در فرانساه"    یچاپ شاده در " مبارزه طبقا 

او   یهاکند )نسشاه  ش یچسن و چرا از قانسن  ب   یطسر کامل و بهب د یبا  یکه جنبش انقالب  ساش ین  نیا  جانیا

به   یابیو دساش   کیدر چارچس  دمسکرا  ش یمنظسر او ف ا  اساش(د  یمدع  نیدوره خسد گساه بر ا  نیدر ا
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گذارند و ی ا م ریخسد را ز  نی، قساناناقال قدر    یهنگا  بجا  نیآرا اساااشد اما طبقا   اک  در ا ش یاکثر

  .نند کیم لی لم یانقالب یروهایشسند و در واقع قهر را به نیبه قهر وسرکس  ماسسل م

 :را مد نظر قرار داد  رینکا  ز د یروشن شدن مسضسع با یبرا

دهه ش ش قرن نسزده  در  لیاا  از اوا  یعمسم   هیبا نظا  وظ  یعمسم ی ا ف اا  انگلس و رابره  ق ر 

مجدد ار ش )کنارل و   یسااازمانده یبسدجه الز  برا  ب یبر ساار   ااس  یقانسن  یدعسا  کیمجلس  روس  

  د وجس  برالیبسرژوا اااااا     ش ی کسمش و اکثر  نیار ش در دساش سالرنش بسد نه  ار مان(  ب  یساازمانده

د در اواخر ساااپاامبر شاااد یبسدجه م  نیا  ب یمانع   اااس  یمن  یهر بار با دادن ر   ش یاکثر نیداشاااش و ا

بار مجلس را منلل کرد   نیدوم یو در  اکابر همان ساال برا د یرسا   یریبه ن ساش وز  سامارکیب  ۱۸۶۲

 ا سرانجا    افش یچنان ادامه اخاالف ه   نیکندد اما ا  نیرا  ام  نهیهب  نیو  الش کرد بدون مسافقش مجلس ا

شاد و به    ی سال  ی، بسرژواز  ۱۸۶۶در ساال   شیو ا ر  ۱۸۶۴بر دانمارک در ساال   سامارکیب  یروزیبا  

در سارح   1815 داد ن را  ار ش از ساال  مثبش دادد   یار ش ر   یا االح ساازمانده  یبسدجه  یلهیال

 سنی لیم  18به    1815  الدر سااا   سنیلیم  10 روس از   ش یجم  کهیهبار ن ر ثابش مانده بسد، در  ا   150

  هی د قانسن نظا  وظرفش یفرا ر م  بین ش یرشاد ثرو   از رشاد جم   نسابش   بسد، و  دهیرسا   1861در ساال  

د دو ش  روس شاد ینامنظ  و ملدود اجرا م  یبسد، اما همساره به شاکل  دهیرسا   ب یبه   اس  1815در ساال  

 یهاانگاه داردد قادر   ملادود را    اهیوظ  یروهاایدهاد و ن شیکاادر را افبا  یروهااین  شاااااریب کرد ی الش م

 جی را بسااا   ی رببر   یهامد  ار ش  نیدر هم  هیو روسااا   شیمانند فرانساااه، ا ر یاقاره  یببر  ارو ا

 ید با اجراکرد یبدل م یا بام  یار ش را در  روس به امر  یا االح و بازسااز  طیشارا  نیکرده بسدندد ا

هبار   200در زمان  االح به     هیو وظ درکا  یروی سامان ن شیا ااال ا    داد ن را  ار ش با افبا  نیا

  .شد ین ر با غ م

 روس و  ب  کاارگران  ینظاام ی لاش عنسان"مساااااا اهرا  یا سادث جبوه نیدر گرمااگر  ا انگلس

مارکس آن را به شاااکل   هیو به  س ااا به نگارش درآورد   (1865  هیفسر  11 ا    هیآ مان" )از اواخر ژانس

نسشااااه چهار هدف را دنبال   نی(د او در ا1865  هیبروشاااسر در هامبسر  به چاپ رسااااند )اواخر فسر

بسد و نه نظا    یعمسم ی ق ر  یدرسااااش و واق  ی: ن سااااش،  کسمش  روس نه خساهان اجراکرد یم

به شاکل   یعمسم ینشار و  شاکل،  ق ر   ان،یب یگساارده، مانند آزاد   یهاید بدون آزاد یعمسم  ی هیوظ

 به ای کسمش و    ی بانهیفرعسا   یهااسااش یساا   یبرا  یهمگان  ید یو دورزدن  ار مان به مهر  ائ  ی رساا همه

د در واقع  کسمش شسد یم  لید سارعسر  سلرنش مرلقه"  ب  یبرا  یری"به بر  انج  بکنشش ی   لهل یقسل و

کندد ار ش   یبه سالرنش مرلقه را خنث  هابرالیاعاراض    خساساش یم  یعمسم ی روس با  سسال به  ق ر 

  لیا د   نیهم هرا ملادود و  لاش کنارل نگهادارد و با  یعمسم   اهیاسااااا ااده از نظاا  وظ کرد ی روس  الش م

بر  یافراط  د ید  اکیعمسم  ی هیار ش کادر و نظا  وظ  :یدهبسد ماناقض از دو شاااکل ساااازمان  یبی رک

و فنسن جنگ،   یشااناساا در آمسزش اساالله  یانگارمانند رژه رفان، سااهل  دهیفا یب  رویگوقش   یهانی مر

سااربازان  یاراده  نشااکسااادره   یو چرا برا  چسنیاز انضااباط و اطاعش ب  بیرآمیاسااا اده خشاان و  لق

اسااش که   یار شاا   یهای گیاز و (Kadavergehorsam) فرمانبردار  یهاها به ن شآن  لیو  بد    هیوظ

د دو ، دهد یم  لیآن را  شااک یکارکرد ا اال یو ساارکس  شااهروندان داخل یخارج  ی جاوز به کشااسرها

 یمن   یبر دادن ر   رسالرنش مسافق بسد و با ا ارا  یطلبانهجنگ  یخارج  اساش یبا سا  برالی   یبسرژواز

قادر  عبل و  برد،ید اگر مزد یو قادر  خسد در مجلس  روس را ملاک م گااهیجاا ینظاام یباه بسدجاه

را   یاسا یاعمال قدر  سا   یبرا  یامکانا  قانسن  باخش یگرفش و اگر م  یارمیدر اخا بین اب وزراء را ن
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نداشاشد انشا ا  در   یابائ خسد  ا گذاشاان ا اسل و اهداف  ریاز ز  ریمسا   نید اما او در اداد یاز دساش م

کردد ساااس ،   د یمسرد را  ائ  نیانگلس در ا  ینیبشی   یمثبش به بسدجه نظام  یو دادن ر   یدرون بسرژواز

باه  "ADVA" کاارگران آ ماان ی"انجمن عمسم ی نی ،یدر درون جنبش کاارگر یالساااااا  شینقاد گرا

که طبق نظر انگلس آشاکارا از   ل ر رار  الساا  رویو    نیجانشا   ابریفسن شاسا  ساش یبا ا  سهانی  یرهبر

و باه  دانسااااش یم طرفیب یدو اش را نهااد  انیا جر نید اکرد یساااالرناش دفااع م یو اد  آ ماان باه رهبر

مسردنظرش را با کمک دو ش  روس بنا   یساا یا یجام ه ساسسا   خساساش یبسدن آن باور نداشاش و م  یطبقا 

نساابش به   ید چهار ، مسضااع جنبش کارگرکرد یدفاع م  هابرالی   هیاز ائاالف ساالرنش عل  ابریکندد شااسا

کس اه آمسزش فشاارده   یکه در مد    ه،یوظ  یروهایبر ن یبه باور انگلس ار ش ماک  دیعمسم   هینظا  وظ

باا ار ش  ساااااهیدر مقاا کناد،یعمال م یمردم یرهیذخ یرویباه شااااکال ن یماد  طسالن یو برا ناد یبیم

و ثابش و منافع   نیم  یبا  رفه  یکاسااش نظام  کیاسااش، که از  یماک یمردم  یروهایبر ن  شاااریکادرب

در برابر دشامن    هید ار ش وظ  ند یبیچسن و چرا آمسزش م  یو با انضاباط و اطاعش ب  افاهی  لی شاک   هیو

 روس در برابر نا لئسن مشااهده شادد  یمل  ا ی  فرانساه و قطسر که در انقالکارآ ر اساش، همان  یخارج

که    هیوظ  یروهایاساااشد ن یفاقد کارآئ یطسر کلبه  ایداردد   ی" کمار کارآئیاما در برابر "دشااامن داخل

که به هنگا  جنگ قابل  یمردم  رهیذخ  یروهایو ن دهند یم  لیاز ار ش را  شااااک یاقابل مال ظه ش یاکثر

 یبسااااگ ه   جهیو در نا   رکیطبقا  فرودساااش منافع نبد   ریکارگر و ساااا  یفراخساندن هسااااند با طبقه

د باه نظر انگلس در کنناد ینم یرویفرماانادهاان خسد   نیاز فرام یریدارناد و در هر شاااارا یشاااااریب

 ی ر کس اه  یآمسزشاااا   یهاورهنظا  و  س  انه که د   ادهیدر   یخ اااالش مردم  نیقرن نسزده  ا  یهاار ش

 دهی ر د داشاش ک   ازیساال آمسزش م  اسص ن  5 ا   4و در مسرد ساساره نظا  که  داقل  به    شااریداشااند ب

 یر   بانیوجسد دارد و م  ینیم   یرابره  یعمسم   هیو نظا  وظ  یعمسم ی ق ر   نید به باور او بشاد یم

که سربازان از  ق   یریاز آن در درون ار ش باشد )در شرا ش یدماسنج  ما   ساند یم  یاسیجنبش س  کی

 (دارد  یشاریب یخسانار باط ه  نیشرکش در انا ابا  برخسردارند، ا

   ااو  یب  یعمسم  ی اهیکاامال نظاا  وظ یعاد  اجرا ایا در برابر مسااااا اه اجرا    ساناد یآ ماان نم  یایا  رو ااار"

 یعمسم   ی هیبهار اسااشد نظا  وظ  نند یآمسزش بب  شاااریاسااا اده از سااالح ب یبماندد هر چه کارگران برا

ساالح در دساش  که دهد،یقرار م یایدهندگان را در مسق  یاساش، و ر   یعمسم یر  ق  ی یمکمل و طب

 (15کسد ا به اجرا درآورند"د) یخسد را در مقابل هر گسنه  الش برا یها ی  م

نسشااه   نی(، و ا16)  ببسد یآن مسرد قبسل اون  یجبوه قرار داشاش و ملاسا  نینگارش ا  انیدر جر مارکس

آ مان را   یدر درون جنبش کارگر  یالساااا   شیاز برنامه مشاااارک او و انگلس در اناقاد از گرا  یب شااا 

 یسااا ال  انیاااااا دمکرا  ارگان جر  الیسااسساا   یمقاال  خسد را در روزنامه  ید آنها برخداد یم  لی شااک

ADVA روزنامه   نیدر هم بیانگلس را ن  یطسالن  یو در ابادا ق ااااد داشاااااند مقا ه کردند یمناشاااار م

 یکرد ب ش اول مقا ه )نسشاااه چند ب ش دارد( به زبان   شاانهاد یمارکس   ل،ید   نیبه هم  چاپ برساااننددهب

که   ید اما هنگامند نک جاد یروزنامه ا  فی سق یبرا  یامبه  نسشاااه شااسد،  ا بهانه یاو  ا اندازه  ی   اا اا 

کرد که آن را به شااکل بروشااسر به   هیکرد، او به انگلس  س اا   یاز اناشااار آن خسددار  هیری لر  ا  یه

 3مناشاار کردند )   هیدر همان نشاار  هیری لر  ا  یدر افشاااء عملکرد ه  یاانهیچاپ برساااند، و مشااارکاً ب

بر   یگرید   بگساهی( ن1865 سمار  18اثر )  نیکس اه مارکس از ا ی( و سرانجا  م رف17(د)1865مارس  

 (18جبوه اسشد ) نیدو ن ر در اناشارا نیا کینبد  یهمکار

 *در فرانسه یطبقا  یانگلس و مقدمه بر "مبارزه -  
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 یکرد و ا   جیرا بسا   ی یوسا   ش ی، اعا اابا  کارگران م دن در آ مان اکثر1889مه و ژوئن    یهاماه در

برگبار شادد  ش یبا مسفق  سیدو  در  ار  سنالیانارناسا   هید کنگره ژوئافش یگساارش   بین  کیو بل   ای ا بسهم

انا ابا  د افش یدسااش   یریگچشاا   جیکارگران م دن در  ندن به ناا  عیدر آواخر  ابساااان اعا ااا  وساا 

مارکس در   روی   یهاسش یا یاز سسس  یکسچک ش یاقل  یروزیدر فرانسه منجر به    1889  بیدر  ائ  یعمسم

مسفق   یمبارزه انا ابا  کیدمسکرا  دانمارک در   الی ب  ساااسسااا   1890  هیشااادد در ژانس یمجلس مل

 20کساااب   دمسکرا  آ مان با  الیهمان ساااال  ب  ساااسسااا   هیخسد را دوبرابر کردد در فسر  ی  داد آرا

دو  از   لهل یو  ااریق  ی بانیب د از عد   شااا  ساامارکیخسد را دوبرابر کردد ب یدر ااد کل آرا،   داد آرا

قدر  جنبش   ریگچشا   شیکپنهاک و  ندن به نما  س،ی ار  ن،یمقا  خسد اساا  ا دادد مراسا  اول ماه مه در و

و در راس   ی مللانیب  یکه جنبش کارگر شاد ی  اسر م  نی سادث مسجب ا  نیا  یشادد  مام  لی بد   یکارگر

 .آ مان در  ال نضج و اعاال اسش  یآن جنبش کارگر

از مبا   مه  در   یکیطبقه کارگر به    یجنبش انقالب  کیو  اکا  یمساااا ه اساااارا    یریشااارا  نیچن در

 یانقال   رو ار  کردند یاز اعضااا فکر م  یاریشااده بسد و بساا   لی(  بد 1916-1889دو  )  سنالیانارناساا 

 ینظام  رقابش  گرید مبل  مه  د سندد ی یوقسع مچندان دور بهنه  یاندهیملامل اساش که در آ  اریبسا  یامر

 اا  19قرن  80 یببر  و امکاان وقسع جناگ در ارو اا بسدد آثاار انگلس از اواخر دهاه یهاادو اش  نیب

ها و در  رسااااش  نی اسااااخ به ا  یکه در الش برا دهد یرا نشااااان م یفکر  سساااااهیخط    کیعمر   انی ا

فسن فس مار"    گئسر  یبه رهبر  یساا یا سر سن شی" وجناح راساش "گراساش یا یبا "جسانان ساسسا   یمرزبند 

 نی نسشاااه شاادد بنابرا   ییفضااا  نی" در چندر فرانسااه  ی"مبارزه طبقا بر  شااده بسدد مقدمه انگلس  نی دو

ار باط   نیدر هم  د یو با  ریمسا   نیاساش در هم  یبلکه گام  ساش ین  ابریدر آسامان ب یو رعد   گانهی  یانسشااه

 نی آثار انگلس که در هم  ریازساا  ادهبا اساا   کن یمن  الش م ید در سارسر ب د رد یقرار بگ  یمسرد بررسا 

 :نسشاه داشاه باش  نینکا  ا نی ربرمه  یاجما  یمرور دوره به نگارش در آمده اسش،

 1848 سادث انقال   انیاا م یم نااا وروابط عل یبااارهچااه کااه مااارکس در انگلس م اقااد بسد آن -1

اساش که او  س از   یاجهیآن افبود نابه   د یکه با  یانداردد  نها نکاه  ریی غبه  یازیاساش، درساش و ننسشااه

ماادر  1847 یجهاان یکاه بلران  جاار قاش ی ق نیاثباا  ا ی نیاز مراا  اا  خسد گرفاش،  1850بهاار 

شااروع به بازگشااش کرد و در   1848از   جی درکه به  یو رونق اقا اااد   و مارس بسد   هیفسر  یهاانقال  

دوباره ار جاع در  یریبسد که به قدر  گ  ییروین د،یکامل رساا   ییبه شااکسفا   1850 - 1849  یهاسااال

 (19د)د یارو ا جان ب ش

مله  و مااثر   سیدر  ار  1848  هیدر انقال  فسر  عیسارشاش وقا  روینگاه مارکس و انگلس در باره سا  -2

 ن،ی در و  روزمند ی   یهادر شاااسرش  سی ار  ا یکه ق  یبسد و "هنگام  1830و    1789انقال    یهااز نمسنه

که در   یزمان  سسااااند،یبه جنبش    هیروسااا   یکل ارو ا  ا  شاااش مرزها و افش،ی  واک    نیو بر   النیم

 یروز یدر گرفاش، و   یو بسرژواز ایا  رو ااار نیقادر  ب ینبرد ببر  برا نیدر مااه ژوئن، او  سی اار

که   یو شااش انداخش که به آغسش ار جاع ساالرنش فئسدا  ما  ارو ا را به  یطبقه کارگر چنان بسرژواز

 ازه آغاز   کنندهنیی     ینگذاشش که نبرد عظ یباق  یآنها شک  ی( برا20)" ازه واژگسن شاده بسد،  ناه بردد

 ای  رو اار   ینهائ  یروزیو  نها با   رود یم  شی الط  به  و  ر  یطسالن  یدوره انقالب  کیشااده اسااش و در 

  .د یخساهد رس انیبه  ا

نشااااان داد که او و مارکس در اشاااااباه بسدند و 1848 ب د از انقال    ی ی ار  عیوقا رینظر انگلس ساااا   به

در آن زماان وجسد ناداشااااش، چسن:"انقال   یدارهیا امکاان فرا ر رفان از چاارچس  منااسااااباا  ساااارماا
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ارو ا  رببر  د   یهاملش   ی، اسااقالل و و د  دروندر قاره ارو ا  یدارهیروابط سارما  هیبر  ا  یاقا ااد 

از زمان  ی ا یشارق  یکه از زمان مانسفاکاسرها و در ارو ا  ین ینابیرفان اشاکال ب  نی، از ب)بجب  هسااان(

و   دگاهیهمراه با د  یدر سارح مل  یروابط طبقا   ش ی کامل و شا اف  جهیبسد  ودر نا  دهیا اناف به ارث رسا 

( منجر 21")یواق   ای اار رو  کیدربرابر   یواق   یبسرژواز  کی  یریبه شاااکل گ  یمنافع روشااان طبقا 

 .بسد شده 

 د یا را نس  ی رو ار  یهااانقال   دنیا در ارو اا و فرارساااا   ییانقالباا  بسرژوا یدوره  انیا  اا سیکمسن  اار -3

ارو اا را از  یمرکب ثقال جنبش کاارگر ،کرده بسد  ی نیبشیگسناه کاه ماارکس  دادد شااااکسااااش کمسن هماان

 طی شارا  رییو اشااره به  غ  1848انقال    یهابر درس  ی( انگلس با مرور22فرانساه به آ مان مناقل کردد)

به   یا مللنیکارگران آ مان در جنبش ب  یطبقا   گاهیانقال  و جا  نیارو ا ب د از ا یاسااا یو سااا  یاقا ااااد 

  .یعمسم یریگ ی و ر یابانیخ ی ردازد: سنگربند یم کیدو  اکا یابیارز

مبارزه   ی نی ،یمیشاکل قد مبارزه به  سهیکرده بسدد شا   ریی غ یطسر اسااسا مبارزه به  طینظر انگلس شارا از

منساس    یاد ی ا  دود ز گریداشاش، د   یاکنندهنییجا نقش   همه  1848که  ا انقال    یبا سانگربند   یابانیخ

 یه ی داشاش که در رو   یروزیشاانس    یهنگام  بیخسد ن  کیشاکل از مبارزه در شاکل کالسا   نیشاده بسدد ا

خسد   ینکنند و فرماندهان دساش و  ا  یرویهان خسد  کندد ساربازان از فرمانده جاد یار ش خلل و  ب بل ا

و   1830  هیدر ژوئ  سیکنندگان در  ار  ا یق  یروزیرا از دساش بدهندد    یریگ   یرا گ  کرده و  سان   ام

 کیا بسد کاه  لیا د  نیا ( باه1849-52) ایا اندر اسااااپا   یاباانیا خ  یهاادر اغلاب جناگ  نیو همچن  1848 هیا فسر

در کنار   مایمسااق  ایگارد  نیو ار ش قرار داشاشد ا  کنندگانا یق  نیب یمردم  یروهایماشاکل از ن یگارد مل

سااااربازان ار ش   انیدر م یو دود  د یقاط انه خسد مسجب  رد   ریعلش رفاار ماب بل و غبه ایبسد و    ا یق

 :شد یم

و  یداشش  ا ماد  یاثر اخالق  شااریسانگر و     آن ب  ک،یکالسا   یابانیخ  یدر زمان نبردها  ی ا  نیبنابرا"

به   دنیاگر  ا رسا ار شد   یروهایو قدر  سارکس  ن ش ی ب بل در قاط  جاد یا  یبسد برا  یالهید وسا ینظام

 یبررسا   گا شاکساش بسددهن  جهی اسر  نا  نیا  ریممکن بسدد در غ  یروزی  شاد،یهدف سانگر     م  نیا

جمله آخر   نی( )ا23) درنظر داشاش"  د یرا با ینکاه مه  و اسااسا   نیا نده،یآ  یابانیخ  یهاانداز جنگچشا 

دمسکرا   ذف   الی( ارگان  ب  سااسساا ش یسااا  هیدر فرانسااه" و زمان نس )نس  یاز جبوه "مبارزه طبقا 

 (شده اسش 

از   :یاباانیا باه ن ع ار ش بسده  اا مباارزه خ  1848انجاا  گرفااه ب اد از انقال   را  یینظر انگلس اکثر  غ باه

 روی و اناقال ن  جیبسا   یو  مل و نقل برا  ی( و از  لاظ ار باط ی هن و مسااق  یهاابانی)خ  ی لاظ شاهرسااز

 :کند یخشاا  دار و دورزن(د انگلس اضاافه م  یها)  نگ  ینظام  کی)راه آهن و  لگراف( و باالخره  اکا

 نی د اساش ین  نین ساهد داشاش؟ قر ا منظسر ا  ینقشا  گرید  ندهیدر آ  یابانیساش که جنگ خبدان م نا  نیا  ای"آ

ار ش  ینامساااعد ر و برا  اریبساا   یابانیمبارزه خ یبرا طیبه ب د شاارا  1848سااش که از م نا  نیفقط به ا

برساد که   یروزیبه     ساند یم  ینده  ارفا هنگامیدر آ  یابانیجنگ خ  نیمسااعد ر شاده اساشد بنابرا  اریبسا 

 (24جبران شسد"د ) یگرینامساعد با عسامل د  ش یوض  نیا

در آ مان باور   ای رو اار  دنیقدر  رسااا به یبرا  یفرامسش کرد که انگلس بر ضااارور  قهر انقالب  د ینبا

 ساااش یا ینگار و ساااسسااا روزنامه Gerson Trierریبه گرساااسن  ر  1889ساااپاامبر    18داشاااشد او در 
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 مارشااا به  نینس  یرا که  نها راه ورود به جام ه  یاسااا یقدر  سااا    ساند ینم  اینسشاااش: " رو اار یدانمارک

 (25کسب کند") یبدون قهر انقالب د،یآیم

 :کند یاشاره م یبه نکا  یجنبش کارگر یبرا یعمسم یرا ق ش یدر ادامه به نقش و اهم انگلس

و   ا دمسکرا  ی ب  سااسساا  دگاهیو اناشااار د   غیها و بل ماس با  سده  یبرا  یاسااا اده از مبارزه انا ابا -1

در  ار مان و در   یساایا یاناشاار نظرا  و مساضاع ساسسا   یبرا  یگاهیجامجلس به  بسنی ر  لی بد   نیهمچن

 (26از آند) رونیب یها سده انیم

طبقا  فرودساشد انگلس در   رین سذ و قدر   ب  در درون طبقه کارگر و ساا بانیم  یابیامکان ارز-2

 :سد ینسیم 1884و دو ش" یخ س  ش یرابره در "منشا خانساده، ما ک نیهم

آن هرگب   یطبقه کارگر اساش و در دو ش به شاکل کنسن  یسانجش کمال و   اگ  اریم   یعمسم ی  ق ر"

 یعمسم  یکه دماسانج  ق را  یاساشد در روز یکاف  نی ساند باشاد، اما همیاز آن نبسده و نم  شیب  یبیچ

خساهناد دانسااااش کاه کجاا  یدارهیا دهاد، ه  آناان و ه  ساااارمااکاارگران را نشااااان  انیا نقراه جسش در م

 (27د")اند ساادهیا

  هی که نظا  وظ  یدر  ااا سف ار ش، ا باه هنگام  ی ساااایا ین سذ نظرا  ساااسسااا  بانیم  یابیامکان ارز-3

 :در ساخاار ار ش داشاه باشد  یابرجساه گاهیجا یعمسم

 1900سااال  یو  سا  یکین ر  از هر سااه ندهیچند سااال آ  یبا ماسااشد ط  یکیامروز از هر  نج ساارباز "

خساهد   سااش یا یخسد سااسساا   ش یدر اکثر آمد،یعن اار آ مان به شاامار م  نی ری روساا    رشیار ش، که  

 (28بسد"د)

 :1893مه  8در   گاروی سف هیم ا به انگلس با نشر و

دهندگان ما   داد هساداران ما در ار ش را نشاان  یکه   داد را -مه  اساش   اریبسا   نیو ا  -د یفرامسش نکن"

از ار ش با ما   یمین -  سش یدور ن  یلیخ  نیو ا -   یداشاه باش یرا   یو ن  سنیلیم که ما سه  یدددهنگامدهد یم

 (29خساهد بسدد")

 روس و  ب  کارگران آ مان" در   یکه انگلس از زمان نگارش جبوه "مساا ه نظام   یداشااه باشا   ب اطر

باور   یعمسم ی و  ق ر  یعمسم   هینظا  وظ  نیب  یضرور  ی ا آخر عمر همساره به رابره  1865سال 

آرا  ش یکساب اکثر دهند،یم لیاز ار ش را  شاک  یاب ش عمده   هیکه ساربازان وظ  ییهار شداشاشد در ا

 سساال   یانقالب طیقابل  سجه در ار ش اسااش و در شاارا  یبانیو  شااا  یاز همبساااگ  یبرخسردار  یبه م نا

 یها و شاااسرش ساااربازان و رده  یمسجب نافرمان   ساند یسااارکس  جنبش م یطبقا   اک  به ار ش برا

و شاااسرش ار ش   یابانیدارد د جنگ خ  یروزیشاااانس    یابانیجنگ خ  یایمسق   نیشاااسدد در چن   رنی ائ

 .کنند یم لیرا  کم گریکد ی

ماشااکل از   داشاااند،  ییاز سااربازان ار ش آ مان منشااا روساااا یاد یدو  قرن نسزده ، ب ش ز  مهین در

کردندد انگلس از همان ساال  یکار م  نیزم  یرو یبا کارمبد   سنکرهایکه  لش نظر   ییکارگران روسااا

  ب    داد آرا   1893داشااشد در سااال  د ی اک  ایب ش از  رو اار  نیجذ  ا ی ب  برا ش یبر ف ا   1865

انجا    یشاااااریب  یها الش  د یبسد، اما هنسز با  افاهی شیافبا  ییدمسکرا  در مناطق روساااااا  الیسااااسساااا 
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 40 ا    30  ش ینسشااش که  ما  یبه کارل کائس سااک  1893نسامبر   3  خیبه  ار  یاگلس در نامهد انگرفش یم

 (30اسشد) یکاف ا یق یروزی  یدر د ار ش برا

ساااد ار ش آ مان،   سیعنسان نمسنه، رئد بهکردند یخرر را  س م  نی کسمش ا  یو نظام  یاسا یسا  مقاما  

آ ماان، خساهاان   ااااریباه ق  یادر نااماه  1897 هیا ژنرال فلاد ماارشااااال آ  رد گراف فسن وا ادرزه در ژانس

 :دمسکرا  شد  الیخررناک  ب  سسس یریگمسقع قدر  سرکس  به

که اگر به سارعش و بدون  رساد ینظر  مبه  یدمسکراسا الیساازمان ساسسا   عیسار  اریدر رابره با رشاد بسا "

کاارگر  یهااباا قادر   سده د یا کاه قادر  دو اش باا رسااااد یفرا م یزماان   ،یا الف وقاش باه فکر چااره نبااشاااا 

طلب قدر   یساازمان  ب  سارنگسن  نجامد،ایطسل ببه  شااریهرچه ب  یریگ ی  ام نیکند ددد ا  ییزورآزما

 ساا  ببر  را به رهبران   هیمان  ساسز  نیین ع دو ش اساش که   نظر من بهبه دددکند یکساب م  یشااریب

 (31سرعش ب شد") ی ساب هی سس نیدمسکرا  واگذار نکند، بلکه به امکان وقسع چن الیسسس

را مشاااااهاده کردد  یار ش از جنبش انقالب  ینی اائ  ییهااب ش ش یا  ماا   سانیم بیهاا ناز انقال   یا ااره در

 یبررساااا  یبرا د1918ملساناان در انقال  آ ماان    ایا و  1917ماانناد نقش ساااارباازان در انقال  اکابر 

آن،   یطبقاا  ب یا ساااااخااار ار ش،  رک د یا باا یعمسم  اهیباا نظاا  وظ یعمسم ی ر رابراه  ق رامشاااا ص 

 .در نظر گرفش  بیمرد  را ن یها سده یاسیس ی جربه و آگاه بانیو م یجنبش انقالب یطبقا  ب ی رک

 بانیم، به ما آمسخاه اسااااش   یجنبش کارگر  یب د   خیو  ار ماند ینکاه مه  که از نظر انگلس دور م  کی

 یانقالب   یهاخساسااه  ینشاانه  شاهیآرا هم  بانیاساشد م  ساش یا یدر طبقه کارگر و  ب  ساسسا   سا ین سذ رفرم

دمسکرا    الیطلبانه باشاادد ا باه در زمان انگلس  ب  سااسساا مرا با  ا ااالح  انگریب   ساند یو م  سااش ین

خسد را   یب د از مر  او اب اد واق  یدرون  ب  و جنبش کارگر  ساا یو رفرم د یرساا ینظر مبه  یانقالب

 (32گذاششد) شیبه م رض نما

  .کینه اسارا   ،یکیاسش  اکا یاقدام یعمسم ی اسا اده از  ق ر -4

و   یاساا یساا   یساااخاارها  یو دگرگسن  ای سسااط  رو اار  یاساا یو انگلس بر ساار کسااب قدر  ساا  مارکس

 ری نظ یداشاااااند و اقداما   د یمکررا  اک  یجنبش کارگر  کیو اسااااارا    ییبه عنسان هدف نها  یاقا اااااد 

را   یابانیشاارکش در انا ابا  و جنگ خ  ،یاساا یو ساا  یاقا اااد   ال  ی شااک جاد یاعا ااا ،  ظاهرا ، ا

  .کردند یم یابیارز ییبه هدف نها یابیدسش  یدر راساا ییهاکی اکا

" به سااااش یا یا و  ب  سااااسساااا   ایا اا یا ندهی لاش عنسان "انقال  آ  یادر نامه  1894  هیا ژانس  26در  انگلس

 :نسشش  شسایو آناکس  ی سرا  پسیلیرهبران  ب  ف

بار  کی  یکه  اد بدون آنکنند یهر دو طبقه ف االنه شرکش م  یمرا ل مبارزه  یدر  مام  هاسش یا یسسس"

اهداف ببر  به شااامار   نیبه باال ر  یابیدساااا  یدر راسااااا  ییهاگا   هانیشاااان  نهان بماند که ااز نگاه

ددد از   یاجاماع  یدگرگسن یبرا  یالهیهمچسن وسااا   ای سساااط  رو اار  یاسااا یفاح قدر  سااا   ی نی:  رود یم

 (33د")نند یبیخسد م ریدر مس شی به یرا گام یو انقالب یآنان هر  رکش مارق رونیا

  داسااش   ییهدف نها  یو اجاماع  یاساا یساا   یساااخاارها  یاد یبن  یدگرگسن و  یاساا یواقع کسااب قدر  ساا  در

 د ی مبارزه با  یهاسهیگرفاه  ا انساع شا   یاز اشاکال گسناگسن ساازمانده  یکیهر اقدا   اکا  ش یو مسفق ش یاهم

 .رد یگ قرار یابیمسرد ارز کیهدف اسارا   نیبه ا یابیو دسش  ییگشادر رابره با مسثر بسدن در راه
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 ش ی اساش و اهم  یمبارزه طبقا   یهاکیاز  اکا یکینکاه  سجه داشاش که شارکش در انا ابا     نیبه ا  د یبا

داردد جادا کردن انا ااباا  از مان مباارزه   یبساااااگ یطبقاا  یو  سازن قسا  یآن باه ساااارح مباارزه طبقاا 

گرفان و  دهیا اسااااش کاه نااد  یآن قاائال شاااادن باه هماان انادازه انلراف یاز  اد برا شیب ش یا و اهم یطبقاا 

 . نداشان آن ش یاهمیب

 رابره قهر و انقال   - 

اساشد مارکس   نیمناسابا  نس  یگذشااه و برقرار  یو اقا ااد   یاسا یشاکساان مناسابا  سا انقال  دره   جسهر

قهر را   ،یجسامع بشاار  شاارفش یدر   یعنسان عاملبه  یبر  لسل انقالب یگذارو انگلس در ضاامن ارزش

 یانقالب  شجنبخسد آن را باه گااهی    مناافع و جاا یکردناد و م اقاد بسدناد کاه طبقاه  ااک  برا ینم سی قاد 

 :کند یم لی لم

که   یید ما  اجاد یهسااا  ای رو اار  هیمساالح عل یکه شااما قدر    یدانی: ما م یها اعال  کنبه  کسمش   د یما با"

کار را   نیا ابد یضااارور     کهید اما هنگام یکنیشاااما اقدا  م  هیعل بیآممساااا مش   سهیممکن اساااش به شااا 

 1871مارکس در کن رانس  ندن ی( س نران34دادد )  یمسللانه انجا  خساه

 :کند یم انیب گسنهنیطنب اقهر را به یلیجنبه  لم نیا انگلس

 (35")د یکن کیبسرژوا،  ر ا اول شما شل انیآقا"

 ری نظ هیا در آثااراو  ید  اشااااسد ینسظهسر در افکاار ماارکس و انگلس قلماداد نم  ینظر د یا جمال   جاد  نیا

 نی نظر را مشاهده کردد ا باه ا  نیا  یهانشانه   سانیم  بی( ن18و    16" اثر انگلس )ا ل س ی"ا سل کمسن

 .ضد انقال  بسدند  یهاگر  سطئهنظاره ،یاریو هسش یکه آنها بدون آمادگ سش یآن ن ینگاه به قهر به م ن

 ندهیها نسابش به آآن  ینیخسش ب ایمارکس و انگلس مسافق نبسد،   دگاهیبا د    سانیخا مه اشااره کن  که م در

 یها دهیو دساش شاساان از ا سا یاما برچساب رفرم ،را مسرد اناقاد قرار داد   یعمسم ی و امکانا   ق ر

          دمن  انه ریو غ یواق  ریاسش غ یا هام یانقالب

 هاادداشش ی

  هال  نگاه کنید بهبرای بررسی مقدمه انگلس بر مبارزه طبقا ی و  لری ا ی که در آن  سر  گرفاه  *

 درنسشاه زیر:  دریپر

نامه«انگلس/یک کمدی تراژدیک/ نویسنده: هال دریپر/ برگردان: ح.آزادآخرین »وصیت   
kW-https://wp.me/paiHc5  

به جنگ داخلی  داری"طرفداران برده" دعبار  53صد  رجمه  سن مر ضسی، جلد یک ، سرمایه، -1

اما برای     قدر  از  که در آن  ینکلن به شکل مسا مش آمیب به قدر  رسید، آمریکا اشاره دارد،

 داری در جنس  اسا اده کرددفداران برده داکثرقهر برای سرکس  شسرش طر
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