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) سالروز تولد دویست سالگی فریدریش۹۹۱۱  (هشتم آذر،۰۲۰۲ بیستوهشتم نوامبر
 و نزدیکتری دوست و همکار، نخستتی و برسستت تری مارکسیستِ تاریخ،انگلس
»کارل مارکس است؛ مردی ک خود در پای گذاری و توسع ی سهانبینی «مارکسیستی
 نقش انگلس در زندگی مارکس آنچنان1.و درک مادی تاریخ ستهمِ وولآسایی دارد
 نوشت ی حاضر بر اساس بیوگرافیهای زیر و نیز منابع،  ب سز منابعی ک سداگان ب آنها اشتار شد۹
 هم، ت مراسع
ِ  برای سهول، در مورد منابع دست اول.دست اولِ آثار و مکاتبات انگلس تهی شد است
 همننی در مواردی ک.ب مجموع آثار چاپی و هم ب آرشتیوِ اینترنتی مارکستیستم اشتار شد است
 با،ترسم ی فارسی آثارِ مورد اشار ی انگلس موسود بود – و خوشبختان بسیاری از آثار مهم انگلس
: ب آنها نیز ارساع شد است--  ب فارسی ترسم شد،کیفیتهای مختلف
-Christopher j. Arthur, ed. (1996), Engels Today; A Centenary
Appreciation, St. Marin’s Press.
-Terrell Carver, (1981), Engels, Oxford University Press.
-Terrell Carver, (1990), Friedrich Engels; His Life and Thought,
Palgrave.
-Samuel Hollander, 2011, Fredrich Engels and Marxian Political
Economy, Cambridge university Press.
-James. D. Hunley, (1991), The Life and Thought of Friedrich Engels,
Yale University Press.
-Tristram Hunt, (2009), Marx’s General: The Revolutionary Life of
Friedrich Engels, Metropolitan Books.
-Gustav Mayer, (1936), Friedrich Engels: A Biography, Alfred A.
Knopf,
-William Otto Henderson, (1976), The Life of Friedrich Engels, Taylor
Francis.
-Stephen. H. Rigby, (1992), Engels and the Formation of Marxism,
Manchester University Press.
-David Riazanov, (1974), Karl Marx and Friedrich Engels: An
Introduction to Their Lives, Monthly Review Press.
-Janet Seyers, et.al., (1987), Engels Revisited: New Feminist Essays,
Redcliff.
-Manfred B. Steger, Terrell Carver, eds. (1999), Engels After Marx,
Pennsylvania State University Press.
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بزرگ استتت ک بیتردید میتوان گفت ،بدون او مارکس ب ستتبا انبو مستتاکلی ک با
آنها مواس بود  --و در سای دیگر ب آن پرداخت ام -- ۹نمیتوانستتتت نقش ع یم
تاریخی خود را در عرصتتت های تفکر و مبارز ی رهایی انستتتان ایفا کند .با ای حال،
انگلس یکی از بحثانگیزتری شتخیتیتهای مارکستیستت و سنبش ستتوسیالیستی
استتتت .پار ای او را سزمگرا و وایتگرا خواند اند؛ پار ای ادعا کرد اند ک او پس از
مارکس از درک ماتریالیستم تاریخیِ اولی ی خود و مارکس فاصل گرفت؛ دیگرانی بر
ای بتاورنتد کت او دیدگا های انقلابی را کُلّاً کنار گذاشتتتت و ب رفُرمیستتتم و حتی
تجدیدن رطلبی روی آورد؛ باز دیگرانی هستتتتند ک مدعی آناند انگلس هیچ تغییری
در دیدگا های اولی ی خود نداد و همیشتت بر استتتراتنی انقلابی اولی ی خود پایبند
بود .بستتتیتاری نیز ادعتا کرد انتد کت انگلس از خود حرفی نداشتتتت و تنها کار
ستتاد ستتازی و عام فهم کردنِ نوشتتت های پینید ی مارکس ،و حتی ایجاد زمین برای
بدفهمیها و ستوااستفاد ی فرصتطلبان از آنها ،بود .چنانک خواهیم دید ،هیچ یک
از ای برخوردهای افراطی در مورد انگلس درستتت نیستتت ،و هر چ زمان میگذرد
مورخان و ن ری پردازان بیشتری را میبینیم ک انگلس را ب نحو شتتایستتت و بایستتت
تحلیل و تحسی میکنند.

ترقیخواهی از نوجوانی« ،فیلسوفِ خودآموخته»
انگلس پسترِ ارشدِ یک خانواد ی ثروتمندِ پروتستانِ متعیا ،در یکی از صنعتیتری
مناطق آلمان در شتهر بارمِ پرور

یافت .پدر

مالک صنعت بزرگ نساسی در آن

ک
منطق بود و در مننستترِ انگلستتان نیز در یک کارخان ی نستاسی و نخریسی شری ِ
بود .خانواد بر ای امید بود ک پسر کارِ پدر ،پدر بزرگ ،و سَدِ پدری را پی گیرد ک
ستتتعید رهنما" ،کارل مارکس و میراثِ ماندگار ۹ https://pecritique.com/2018/05/05/
او"،
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هم از صتتاحبان ای صتتنعت بودند ک بخش مهمی از انقلاب صتتنعتی آلمان بود۹.
والتدی ِ انگلس او را در نوسوانی از مدرستتت بیرون آوردند و ب کارِ امور تجاری در
شتترکتهای پدر واداشتتتند .اما او علانمند ب شتتعر و فلستتف بود و از همان نوسوانی
تحت تاثیرِ نوشتت های «هگلیهای سوان» مشغول خواندن هگل شد ،شعر میسرود و
بتا نتام مستتتتعتار در روزنتام های محلی مطالا انتقادی در مورد مستتتاکل استماعی
مینوشتتتت .انگلس در مقتابتل فرهنب مذهبی خانواد ک درکی بنیادگرا و ستتتخت
متعیتبان داشتت ،دست ب شور
کت او ،ب عنوان یک سوان خو

زد ۰.زندگینام نویسان انگلس نیز تأکید میکنند
بر و رو ،بلندنامت ،خو پو

و متمک  ،علاو بر

شتتور و شتتو ِ فلستتفی و ادبی ،شتتور و شتتو لذتسویی از سوانی و زندگی را نیز
داشتتت .ب شتتمشتتیربازی ،شتتکار و شتترابِ خوب هم بستتیار علانمند بود ،و از
پرس زنیهای شبان لذت میبرد.
انگلس برای فرار از کارِ حوصل سَربَر در شرکت پدر و با امی ِد رفت ب برلی  ،در
 ۰۹ستالگی از ن ام وظیف استقبال کرد و داوطلا بخش توپخان در برلی شد .چون
خانواد مانع از خاتم ی تحیتیلات دبیرستانی او شد بود انگلس نمیتوانست رسم ًا
وارد دانشگا برلی شود ،اما در کلاسهای درس فلسف ی آن دانشگا  ،ک افکار هگل
کمتاکان پس از مرگش توستتتر پیروان او با خوانشهای مختلف پیگیری میشتتتد،
شتتترکت کرد؛ هگلیهای راستتتت با خوانشتتتی محاف کاران از مذها و دولت ،و
هگلیهای سوان یا چپ با برخوردی رادیکال ،برداشتتتهای خود را تبلیغ میکردند.
انگلس ب زودی ب هگلیهای سوان پیوستتت ۹.در آن زمان بیش از ستتی مقال با نام
مستتتعار نوشتتت بود ،و هگلیهای برلی ستتخت از پیوستتت او ب سمعشتتان استتتقبال
کردنتد .بت ای ترتیا ب نول تِرِل کاروِر زمین های پرور

«فیلستتتوو خودآموخت »

۹ Terrel Carver, (1990),… p. 2.
۰ Gustav Mayer, (1936), ….p. 3-5.
۹ Terrel Carver, (1990), ….p. 61.
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فراهم میآمد .درک او بر اساس آنن ک سال ها بعد در ای زمین نوشت ،ای بود ک
هر آن کس ک تأکید را بر «دستتتگا هگلی» گذارد ،محاف کار و هر آن کس ک «متد
دیالکتیک» هگل را اصتتل نرار دهد ،مترنی استتت .تأکید بر دیالکتیک و «پیشتتترویِ
دیالکتیکی» ب سای ای اید ک تاریخ حرکت پیروزمندان ی عقل ب سوی آزادی است،
و بر ای استاس هر مرحل و هرعنیر وابست ب آن از سمل دولت از مرحل ی مانبل
خود برتر استتتت ،مبتنی بر درکِ نفی هر عیتتترِ تاریخی و اید های مستتتلر بر آن و
سایگزینی آن با عیتتری نوی استتت .انگلس تحت تأثیر فویربا ک ب تازگی بر علی
معلم خود ،هگل ،ند علم کرد و «انستتان» را سایگزی ِ «خدا» (مستتیحیت) و «اید »
(فلستف ی هگل) کرد بود ،و «تفکر» را ناشتی از «هستی» ،و ن بر عکس ،میدانست،
نرار گرفت بود ۹.او با مُوشتتت (موزِس) هِس ستتتوستتتیالیستتتت ک در آن زمان برای
روزنام ی راینیش تسایتونب کار میکرد و با مارکس دوست بود ،آشنا شد و اید های
اولی ی کمونیستی را از او آموخت۰.
والدی ِ بورژوا ،مذهبیِ متعیتتتا و محاف کار از ای ک پستتتر ارشتتتد خانواد
ب اصتطلا کل ا

بوی نورم ستبزی میداد ،بستیار سرخورد و ناراحت بودند ،و ب

ای امید ک انگلس افکار رادیکالا

را رها کند ،او را در ستت  ۰۰ستتالگی ب دیگر

کارخان ی خود در مننستر ،نلا صنعتی سهان در آن زمان ،فرستادند .انگلس سر را
خود ستتری ب دفتر روزنام ی راینتشتت تستتایتونب در شتتهر کُل زد تا با مارکس ک
ستتتردبیر آن بود ملتانتات کند ،ملاناتی ک برای هیچ یک چندان سذابیتی نداشتتتت.
مارکس در آن زمان از هگلیهای سوان فاصل گرفت بود و انگلس را هم از آن نما
تیور میکرد .انگلس هم از تندخویی مارکس خوشش نیامد بود.

۹ Tristram Hunt, (2009), ….pp. 48-54.
۰ William Otto Henderson, …(1976).
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در مننستر درست برخلاو آنچ ک پدر انت ار داشت ،انگلس افکار رادیکالتری
پیدا کرد .برای آشنایی نزدیک با ن ام سرمای داری ،صنعت ،پیشرفتهای سریع علمی
و تکنولوژیک ،و وضتتعیت فلاکتبارِ کارگران صتتنعتی ،انگلسِ سوان سای بهتری از
مننستتر نمیتوانستت بیابد .زمانی ک در  ۹۴۸۰وارد مننستتر شتد ،شهر تاز از یک
اعتیتتتاب بزرگ کتارگری بیرون آمتد و هنوز پر تنش بود ۹.کارگران صتتتنعتی در
فلاکتبارتری شترایر کار میکردند ،اما همانطور ک در سای دیگر ،در «ستتوسیالیسم
بریتانیایی» ۰اشتتتار کرد ام ،کارگران از حق تشتتتکلیابی برخوردار بودند ،و ای امر
امکانِ مبارز سوییشتتتان را تقویت میکرد .در آنسا بود ک انگلس با یارِ زندگیا
مِری بِرنز ،دختر سوان کتارگر رادیکتالِ ایرلندی ک همرا پدر و خواهر کوچکش در
کتارخان ی پدرِ انگلس کار میکرد ،آشتتتنا شتتتد .هم او بود ک انگلس را ب محلات
کتارگری میبُرد تتا بتا وضتتتعیت طبق ی کارگر در دورانِ آوازی ِ صتتتنعتی شتتتدنِ
سترمای دارای آشتنا شود .مِری واسط ی آشنایی او با رادیکالهای ایرلندی و انگلیسی
بود .فریدریش و مِری ب خاطر بیاعتقادی ب نهاد ازدواج هرگز رستتتماً با هم ازدواج
نکردند ،و پیوند آنان تا مرگ مِری در  ۹۴۸۹نزدیک ب بیست سال ادام داشت۹.
همزمان با کار در دفتر کارخان  ،انگلس شتتروع ب مقال نویستتی برای روزنام های
لیبرالِ انگلیستتی دربار ی اوضتتاع صتتنعتی آلمان کرد ،و برای آلمانها هم از اوضتتاعِ
صتتنعت و کارگرانِ انگلستتتان مینوشتتت .مارکس هم پنم مقال ی او را در روزنام ی
راینیشت تستایتونب با نام مستعار ایکس منتشر کرد .از  ، ۹۴۸۹همزمان با آنن ک در
کتارختانت  ،خیابان و محل های کارگری میآموخت ،مطالعات ن ری در عرصتتت های
انتیتتتادی ،ستتتیاستتتی و استماعی را آواز کرد ،و نتیج ی ای مطالعات مقال ای ۰۲
۹ Mary Gabriel, (2011bxaTr ), Love and Capital, Little Brown, p. 73.
سوسیالیسم https://pecritique.com/2020/04/18/-ستعید رهنما ،سوسیالیسم بریتانیایی۰ ،
بریتانیایی-از-سوسیالیسم-ا/
۹ William Otto Henderson, (1976),... p. 567.
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صتفح ای تحت عنوان «طر کلی نقد انتیتاد ستیاستی» بود ک مارکس آن را بسیار
پسندید و ویراستاری کرد.

با مارکس
مارکس در اواخر  ۹۴۸۹پس از تعطیل شتدنِ روزنام ا

و فرار از استبدا ِد پروسی ب

پاریس رفت( .تزارِ روس ب خاطر لح ضتد روستیِ روزنام ی راینیشت تسایتونب ب
مقامات پروستتی فشتتار آورد بود ک امتیاز روزنام را لغو کنند ).مارکس در پاریس با

همکتاری آرنولتد روگت  ،یتک هگلی سوان ،نشتتتری ی سدیدی تحت عنوان دویچ-
فرانزوزیش یاربوخر ب را انداخت ،و در همی نشتتری ک تنها یک شتتمار از آن در
 ۹۴۸۸منتشتر شتد ،مقال ی «طر نقد انتیاد سیاسی» انگلس را منتشر کرد .در همان
ستال انگلس برای ملانات با مارکس ب آن شتهر سفر کرد .ای ملانات بسیار متفاوت
از اولی ملانات در کُل بود .مارکس با خواندن مقالات انگلس او را سدی گرفت بود،
و انگلس هم بیشتر شتیفت ی شتخیتیت و شعور و دانش مارکس شد بود .انگلس
بعدها نوشتت ک مارکس «بالاتر[از دیگران] ایستتاد بود ،و دیدی وسیعتر و سریعتر
داشت .»...ملانات ای دو سوانِ بیستوچند سال (مارکس ۰۸سال و انگلس  ۰۸سال )
د روز و گا تا پاستتتی از شتتتا ادام داشتتتت .ب گفت ی مارکس «هر دو از را های
مختلف ب نتیج ی مشتاب ای رسید بودند» .و از همان زمان بود ک یکی از پُربارتری
و تاریخستازتری دوستتیها و همکاریها پای ریزی شد .هر دو توافق کردند ک مت
مشتتتترکی را برای «پالایش ذهنی» ( )catharsisخود و تعیی تکلیف با هگلیهای
سوان تهی کنند .مقدم ی مت را مشترکاً نوشتند ،انگلس نبل از ترک پاریس فیلهای
مربوط ب خود را نوشتت ،و بعد مارکس هم فیتلهای خود را تا انداز ای با استفاد
از نوشتت های دیگر

ازسمل «یادداشتهای انتیادی و فلسفی» ب آن اضاف کرد ،و
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نام کتابن را خانواد ی مقدس ،یا نقدی بر نقدِ نقادان ِ ۹گذاشت( .من ور از خانواد ی
ت هگلی
س راسیونالیس ِ
مقدس اشتار ی طنزآلود ب برادران برونو باوِر  --الاهیاتشنا ِ
و معلمِ سابقِ مارکس  --و پیروان آنها بود).
پاریس برای انگلس بستیار سذاب بود ،در مورد آن نوشتت ای «شهری است ک
ل تاریخی درهم
شتهروندانش بیش از هر ملت دیگری شورِ لذتسویی را با شو ِر عم ِ
میآمیزند ».سالا آن ک او ستتخت شتتیفت ی بالزاک شتتد بود و او را حتی بیشتر از
زولا میستتتتود .با ای حال در ستتتپتامبر  ۹۴۸۸پاریس را ترک کرد و ب زادگا خود
بازگشت .اما فعالیتهای سیاسی و سخنرانیهایش برعلی سرمای داری ،توس مقامات
شتتهری را سلا کرد و گزار

او را ب پلیس دادند .همی امر رابط با خانواد را ک

انگلس ستتتعی کرد بود گرم نگت دارد خرابتر کرد .بت نولی همخانگیِ یک پستتترِ
کمونیستتِ خداناباور با یک پدرِ بنیادگرای مذهبی نمیتوانست عاری از مسئل باشد.
پدر

ناراحت از ای ک انگلس آبروی خانواد را بُرد بود ،مستمری انگلس را بسیار

کاهش داد ،و ب نول خود

«یک زندگی ستتگی» را ب او تحمیل کرد .انگلس ب سای

ستتتخنرانی عمومی کت حال برای او ندو شتتتد بود تیتتتمیم گرفت ک مجموع
مطالعات و یادداشتتتهای مربوط ب وضتتع کارگران انگلیس را ب شتتکل یک کتاب
تن یم کند .خانواد حتی تحمل ای را نداشتتت ک انگلس تنها در اتا خود کتابش را
بنویستند .او ب مارکس نوشتت ک «ن میتوانم بخورم ،بنوشم ،بخوابم ،حتی بادی در
کنم ...بی آنک …»

۹ Marx, Engels, (1956), The Holy Family, or Critique of Critical
Criticism,
Foreign
languages
Publishing
House,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holyfamily/index.htm
ترسم ی فارسی ،خانواد ی مقدس ،نقدی بر نقد انتقادی ،ترسم تیرداد نیکی ،انتشارات صمد.۹۹۲۴ ،
https://drive.google.com/file/d/1d5OKMcCDZRtMCBPCJfRU8uDwCI
8GLnK9/view
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مارکس از آشتتنایی با انگلس بستتیار ب هیجان آمد بود و از او خواستتت ک ب
پاریس بازگردد .اما انگلس نوشتت ک هم سخت مشغول تن ی ِم مجموع بررسیها و
مشتاهدات خود از اوضتاع صتنعت و کارگران انگلیس است ،و هم ناچار است ک تا
حدودی خواستهای خانواد ا

را رعایت کند .ب مارکس اصرار کرد ک بررسیهای

انتیتاد ستیاستی خود را هر چ زودتر منتشر کند .اما انامت مارکس در پاریس طول
نکشتتتیتد ،چرا ک دولت فرانستتت حکم اخراج او را همرا با چند نفر دیگر ازسمل
باکونی صتادر کرد ،و مارکس با بدبختی زیاد در  ۹۴۸۲ب بروکسل رفت .انگلس هم
در همان ستتال ب آن شتتهر عزیمت کرد و نیز در همان ستتال کتاب برسستتت ی خود
وضعیت طبق ی کارگر در انگلیس ۹را منتشر کرد؛ کتابی ک مارکس بسیار تحت تأثیر
آن نرار گرفت و در نوشت هایش مرتا ب آن عطف میکرد.

بی ستتالهای  ۹۴۸۲و  ،۹۴۸۸مارکس و انگلس کار مش تترک دیگری ،ایدکولوژی
آلمانی را در عرصت ی فلستف با هم ب انجام رساندند ۰ک در زمان حیاتشان منتشر
نشتتد .کتاب برای روشتت ستتاخت ذه خودشتتان ،و گذرِ نهایی از اید آلیستتم ب
ماتریالیستتم ،درکِ اهمیت زیربنای انتیتتادی و تکنولوژیک ،و مبارز ی طبقاتی ،نقش
بستتیار مهمی داشتتت .نگار

ای کتاب همزمان بود با «تزهای فویربا » مارکس (با

۹ Friedrich Engels, (2010), Condition of the Working Class in England,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition
-working-class-england.pdf
ترسم ی فارسی ،وضع طبق ی کارگر در انگلستان ،انتشارات کمونیسم
https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Vaze%20tabaghe%20karegar%2
0dar%20engalastan.pdf
۰ Marx Engels, (1932), The German Ideology, MECW, Vol. 5,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
فارسی ترسم پرویز بابایی
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ویرایش انگلس) ،ک در  ۹۴۸۲در آخری تز خود اعلام کرد بود« ،فیلستتتوفان ،سهان
را ب شیو های گوناگون تنها تفسیر کرد اند؛ نکت بر سرِ تغییرِ آن است».

نظریهپرداز انقلابی ،سازماندهندهی مبارزه
دوران فعالیت مستقیمِ سیاسی ای دو سوان انقلابی برای «تغییر» سهان آواز شد بود.
از ستتتالها نبل تشتتتکل مخفی «اتحادی ی عدالت» توستتتر پار ای کارگران ماهر و
مهتاسری فعال ،با شتتتعب های مختلف در چند کشتتتور اروپایی ،ب وسود آمد بود.
انگلس نبلاً در  ۹۴۸۹ستتت نفر از رهبران آنها را در انگلستتتتان ملانات کرد بود ،اما
ب روم ستتتتایش فراوانی ک از ای ستتت کارگر داشتتتت ،ب خاطر پار ای گرایشهای
بلانکیستتی آنها ب سمعشان نپیوست بود .در  ۹۴۸۲هم همرا مارکس چند ملانات با
آنها داشتت .در بازگشتت ب بروکسل ،مارکس و انگلس ب همرا چند همفکر دیگر
تشتتکلی تحت عنوان «سامع ی کارگران آلمانی» و نیز «کمیت ی مکاتبات کمونیستتتی»
ایجاد کردند .مرکزیت اتحادی ی عدالت با مارکس در بروکستتتل و انگلس در پاریس
تماس گرفت و درخواستت همکاری کردند و آنها هم با شتترط و شروطی پذیرفتند.
ی گرو
در  ۹۴۸۱کنفرانس اتحادی ی عدالت در لندن تشکیل شد و انگلس ب نمایندگ ِ
پاریس در آن شترکت کرد( .مارکس ب سبا مشکل مالی نتوانست ب لندن سفر کند).
در ای کنفرانس بود ک نمایندگان هر دو تشتکل نام ستازمانی «اتحادی ی کمونیستی»
را برگزیدند ،و دستت ب کار تهی ی «اعتقادنام »ی ای تشکل شدند .موش هِس متنی
را نوشت بود ک انگلس ب شوخی آن را «اعتراونام  »...خواند.
متنی ک انگلس تحت عنوان «پیشنویس اعتقادنام ی کمونیستتتی» تهی کرد متکی
ب یافت های وضتتعیت طبق ی کارگر در انگلستتتان و بخشهایی از استتناد اتحادی ی
عدالت بود ،و ب همی دلیل ب ناچار عناصری از دیدگا های «سوسیالیسم حقیقی» هم
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در آن حفظ شتتد بود .پیشنویس دوم ای ستتند تحت نام «اصتتول کمونیستتم» ۹با
تغییراتی چند و کاهش بخشهای دیدگا ِ ویرمارکستتی ،توستتر انگلس تهی شتتد .ای
سندِ بسیار مهم ک مفقود شد بود و پس از بیش از یک نرن در سال  ۹۱۸۴پیدا شد،

در وانع اولی برنام ی مارکستیستتی طبق ی کارگر است ،و سندی است ک مانیفست
کمونیستت تاحدودی بر استاس آن نوشتت شد« .اصول کمونیسم» ب شکل پرسش و
پاستخ نوشتت شتد و ب ساالات مهمی میپردازد ک امروز هم مطر است .انگلس
گرو ِ پتاریس را نتانع کرد کت مت سدیدی تهی خواهد کرد .در تماس با مارکس از
پاریس ب او نوشتت ک پیشنویس مت را ک باعجل نوشتت و بد ویراستاری شد ب
بروکستل میآورد و بهتر است آنرا «مانیفست کمونیستی» بنامیم .مورخی مارکسیسم
در ای مورد ن رات مختلفی دارند .اما با دستتتیابی ب مت «اصتتول کمونیستتم» کاملاً
روشت استتت ک ای مت ستتهم بستتیار مهمی در مت مانیفستتت داشتتت استتت ۰.بی
پیشنویس «اصتول کمونیسم» انگلس و مت نهایی «مانیفست» ک انگلس و مارکس با
هم تهیت و مارکس نهایی کرد در پار ای بحثها تفاوتهای مضتتتمونی وسود دارد.
کافی استت اشار کرد ک سدول مقایس ای ک ج .د .هانلی در مورد بخش «انداماتِ»
طر شد در مانیفست و «اصول کمونیسم»( ،گامهایی ک پس از انقلاب بلافاصل باید
برداشت) تهی کرد نشان میدهد ک ضم آن ک دو سند ب طور کل همسهتاند ،در
مواردی متارکس برخوردهتای رادیکالتری دارد ۹.موارد دیگری نیز تأییدکنند ی ای
ادعا استتت .برای مثال یکی از پرستتشهای «اصتتول کمونیستتم» ای بود ک «آیا الغای
۹ F. Engels, “Draft of a Communist Confession of Faith”, “Principles
ترسم فارستتی ،نشتتر کارگری ستتوستتیالیستتتیof Communism”, in MECW, Vol. 6. ،
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoolekomonizm.pdf
۰ Samuel Hollander, (2011), …. p.61.
۹ J. D. Hunley, (1991),… pp.70-71.
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مالکیت خیتوصی ب شکل مسالمتآمیز ممک است؟» و پاسخ ای بود ک «مطلوب
استت ک چنی باشد» و «کمونیستها آخری کسانی هستند ک با آن مخالفت کنند»،
اما تلویحاً اشتار شتد بود ک سترمای داران همیشت با توسل ب زور برعلی کارگران
عمل کرد اند ،و مخالفان کمونیستم انقلاب را ب کمونیستها تحمیل میکنند .در مت
مانیفستتت ،کوچکتری اشتتار ای ب امکان مستتالمتآمیز در گذر از ستترمای داری
نمیشتود .انتشتار «مانیفستت کمونیستت» با توطئ ی سکوت مواس شد .در ای میان
مارکس و انگلس مجبور بودند مخفیان از ای شهر ب آن شهر رفتوآمد کنند.

روزنامهنگار ،جنگجوی مسلح
با شتتتروع انقلابهای  ،۹۴۸۴مارکس و انگلس ستتتخت ب هیجان آمدند .با برنراری
سمهوری دوم فرانستتت آن دو بت پاریس ،شتتتهری ک نبلاً آنها را اخراج کرد بود،
بازگشتتتند .اما امید و توس آنها ب انقلاب در آلمان بود ک امیدوار بودند ابتدا با یک
انقلاب بورژوایی ندرت از دستتت یونکرها (اشتتراو زمی دار) خارج شتتود .نیام در
برلی ستبا عقانشتینی ستلطنت و بازشتدن نستبی فضتای ستیاسی شد .مارکس و
انگلس بت آلمتان بتازگشتتتتنتد .امتا متارکس بت سای برلی بار دیگر ب کُل رفت تا
روزنام ی خود را حال با نام نوی راینیشت تسایتونب را اندازی کند .انگلس هم برای
همکاری با او ب آلمان بازگشتتت .در آنسا درگیریهای ن ری بی آنها و گروهی از
کارگران در گرفت ک عمدتاً از باورمندان ب «ستوسیالیسم حقیقی» و موش هس بود
و تشتتتکل انقلابیِ «انجم ِ کارگران» را ایجاد کرد بودند .ای تشتتتکل ضتتتم آنک
پیشترفت ب سوی کمونیسم طر شد در مانیفست را رد میکردند ،برای خواستهای
لح ای خود مواضتتتع تندروان و رادیکالتری داشتتتتند .مارکس برای مقابل با آنها
تشکل «سامع ی دموکراتیک» را ایجاد کرد ،و روزنام ی نوی راینیش تسایتونب نقش
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«ارگتانِ سنبش دموکراتیتک» را برعهتد گرفت ۹.انگلس اوضتتتاع آن مقطع را چنی
توضتتیم میدهد ک «کارگران آلمان بیش از هرچیز نیازمند کستتتا حقونی بودند ک
برای تشتکلِ مستتقلشتان ب عنوان یک حزب طبقاتی ضروری بود :آزادی مطبوعات،
استماع و تشتکل .»...او مینویسد زمانی ک نشری را در آلمان را انداختیم ،مشخص
بود ک شتعار آن چ باید باشتد« .تنها می توانست دموکراسی باشد ،اما آن دموکراسی
کت در همت ستا و در هر نکت ای بر ماهیتِ پرولتری تأکید دارد [اما] هنوز نمیتواند
ناطعان آن را بر درفشِ خود حک کند۰».
روزنام ی نوی راینیش ت تستتایتونب ب روم هم ی مشتتکلات در شتترایر امنیتی با
موفقیت بستیار تا کمتر از یکسال فعالیت داشت و ب عنوان مهمتری روزنام ی چپ
اروپا در دوران انقلابهای اروپایی ،بر بستتیاری از حرکات ستتیاستتی تأثیر داشتتت .ب
همی دلیل مرتباً مارکس و انگلس ب دادگا کشتاند میشتدند .اما سترانجام همرا با
کودتای  ۹۴۸۱در پروس ،دفتر روزنام مورد حمل وانع شد؛ آخری شمار ی روزنام
ب تمامی با مرکا نرمز منتشتتر شتتد .بخشتتی از هیأت تحریری دستتتگیر شتتدند و
شهروندی مارکس لغو شد .با ای حال آن دو کماکان ب امید پیروزی انقلاب ،مخفیان
از شهری ب شهر دیگر میرفتند.
انگلس ب ای نتیج رسید بود ک تنها منطق ای ک هنوز شانس مقابل با سلطنت
را داشتتتت ،بتادن-پتالتاتینتت در سنوب وربی آلمتان بود کت اکثریت مردم ب خاطر
بیتوسهی رژیم ب وعد هایش ،از آن متنفربودند .در ای سفرها بود ک او با اوگوست
فون ویلیچ ،افستر شتورشی پروسی ک در تدارک یک نیام مسلحان بود ،ملانات کرد.
هدو آنها تدارک نیام ب امید پیشبرد خواستهای سیاسی بود .مارکس ناچار شد ک
۹ Tristram Hunt, (2009), … pp. 155-157.
۰ F. Engels, (1884), “Marx and the Neue Rheinische Zeitung (184849), in MECW, vol. 26. P.122,
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1884/03/13.htm
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از کشتور فرار کند و ب پاریس رود .اما انگلس ب گرو مسلحان ی ویلیچ پیوست .در
گزارشتتی ک بعداً ب اصتترار مارکس دربار ی «کارزار برای نانون استتاستتی امپراتوری
آلمان» نوشت ،میخوانیم ک «...از آنجا ک م هیچ فرصت آموز

ن امی را از دست

نمیدهم ،و ای ک روزنام ی نوی راینیشتت تستتایتونب میبایستتت در ارتش بادن و
پالاتینت ب طور افتخاری شتترکت داشتتت باشتتد ،م هم مستتلم شتتدم و ب ویلیچ
پیوستتتتم» ۹.انگلس ب عنوان آسودان ویلیچ در چند عملیات مستتتلحان و ن امی هم
شترکت کرد ،اما ای حرکت شتکستت خورد ،و انگلس و ویلیچ آخری اعضای ای
ارتش بودند ک از را سنگل سیا ب طرو مرز سویس عقانشینی کردند و از مهلک
گریختند .تحلیل ای بخش از انقلاب آلمان در آن دوران از عهد ی نوشتتت ی حاضتتر
خارج استت ،اما توس ب چند نکت حاکز اهمیت استت .همانطور ک نبل ًا اشتتار شد
متتارکس و انگلس در مورد آلمتتان انت تتار یتتک انقلتتاب بورژوا-دموکراتیتتک برعلیت
یونکرها را داشتتتتند ک در مرحل ی بعدی ب یک انقلاب پرولتری ارتقا یابد ،و در آن
مقطع با پار ای تندرویهای کارگران مخالفت میکردند .نانون استتاستتی برای وحدت
آلمان ،پار ای حقو و آزادیها را ممک ستتاخت بود ،اما ن ام ستتیاستتی ستتلطنتی را
حفظ کرد بود .در گزار

«کارزار برای نانون استاسی ،»...انگلس توضیم میدهد ک

شکست انقلاب عمدتاً ب دلیل ضعف و تزلزل بورژوازی آلمان بود ،ک از نیام کارگران
حمایت کرد ،اما ب محض احستتاس خطر «از پشتتت ب آنها خنجر زد» .او میگوید،
هیچ کوتاهی از سانا دموکراتهای رادیکال ،کمونیستتتتها و پرولتاریا در کار نبود.
همانطور ک تریستتترام هانت اشتتار میکند ،مجموع ی ای تجارب ستتبا شتتد ک

۹ F. Engels, (1850), “The Campaign for the German Imperial
Constitution,
MECW,
Vol.10,
http://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1850/germanimperial/ch03.htm
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متارکس و انگلس در مورد متدل دو مرحل ای انقلاب ،ک انقلاب بورژوا-دموکراتیک
در مرحل ی دوم ب انقلاب پرولتری منجر شود ،تجدیدن ر کنند۹.

«سرمایهدار» ،مورخ ،نظریهپرداز علومِ نظامی ،علوم طبیعی و...
درپی شکست انقلابها ک مارکس و انگلس امید فراوانی ب پیروزی آنها داشتند ،هر
دو آنان سترانجام ب انگلستتان رفتند؛ مارکس زیر فشار پلیس فرانس  ،پاریس را ترک
کرد و ب تبعید در لندن رفت .ب انگلس نیز نوشتتت ک سان او در ستتوییس در خطر
استت و باید فوراً آنجا را ترک کند و ب لندن بیاید .شتکست انقلابهای اروپا ،سمع
وستیعی از پناهندگان ستیاستی را ب انگلستان ،تنها کشوری ک عمل ًا از ای انقلابها
بری ماند بود ،کشتتتاند .اتحادی ی کمونیستتتتی نیز ک دفتر مرکزیا

نبلاً ب پاریس

منتقل شتتد بود ،ب لندن ساب سا شتتد .درگیریها و اختلافات ستتیاستتی بی سریانات
چپ در اوج خود بود ،و بسیاری بر تدارکِ بلافاصل ی انقلاب کارگری تأکید داشتند.
پار ای فعالی و کارگران رادیکال آلمانی حول ویلیچ ،همان افستتتر پروستتتی ک نیام
کرد بود و انگلس در سنب مستتلحان تحت فرمان او خدمت کرد بود ،سمع شتتد
بودند .بستیاری از تبعیدیهای فرانسوی هم هوادار بلانکی بودند .مارکس و انگلس با
تنتتدرویهتتای هر دو گرو مختتالف بودنتتد ،و در ان مقطع بر آموز

کتتارگران و

آماد ستتازیشتتان برای حرکتهای انقلابی ،تأکید داشتتتند .تأکید آن دو در «خطاب ب
مرکزیت اتحادی ی کمونیستتتتی» بر ای بود ک با توس ب تجارب انقلاب آلمان دیگر
بحث و امیدی ب همکاری کارگران و لیبرالهای بورژوا نبود ،و مبارز ی مستتتقلان ی
انجم هتای کتارگری در سهتت تتدارک انقلتاب را ،بتدون اتحتاد با سریانات لیبرال
ضتتروری میدانستتتند .در آن بیانی میگویند ،نبلاً پیشبینی کرد بودیم ک «بورژوازی
لیبرالِ آلمان ب زودی ب ندرت میرستد و بلافاصل ندرت تاز کسا کرد ی خود را
۹ Tristram Hunt, (2009), …. Marx’s General: …., p.176.
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برعلی کارگران ب کار خواهد گرفت» و تأکید میکنند ک ای پیشبینی درست درآمد.
و در پایان میگویند ...« ،طبق ی کارگر آلمان ،بی آن ک از یک مستتیر طولانی انقلابی
عبور کند ،نمیتواند ب ندرت برسد ...آنها خود باید از طریق اتخاذ موضعی مستقل،
بیشتری ستهم را در پیروزیشتان داشتت باشتند ،خود را از منافع طبقاتیشان مطلع
ستتازند ،و فریا عبارات ریاکاران ی خرد بورژوای دموکرات را نخورند ،و برای یک
لح

هم ک شد در ضرورت یک حزب پرولتریِ مستقلاً سازمان یافت  ،تردید نکنند.

شتتعار سنگیشتتان باید ای باشتتد :انقلاب مداوم ۹».اما از ستتوی دیگر نیز با هر گون
تنتدروی ماسراسویان مخالفت میکردند ،و از ای سهت مورد حمل و اتهام هم نرار
میگرفتنتد .حتی همتانطور ک در مقال ی کارل مارکس و میراث ماندگار او اشتتتار
کردم ،یک نفر از ای انقلابیون بستیار رادیکال ستعی کرد ک مارکس را بکُشد .ب دلیل
همی تندرویها بود ک مارکس و انگلس مرکز اتحادی ی کمونیستی را از لندن خارج
و ب کُل منتقل کردند.
در  ،۹۴۲۲انگلس در بررستتی شتتکستتت انقلاب  ۹۴۸۴-۸۱آلمان و مقایستت با
تجرب ی انقلاب دهقانی اوایل نرن شتتتانزدهم آلمان ،تحلیل تاریخی مهمی را ب انجام

رستتاند ک تحت عنوان سنب دهقانی در آلمان در چند شتتمار ی مجل نوی راینیش ت
تستایتونب رِوو منتشتر شتد (و بعداً در  ۹۴۱۲ب صورت کتابی مستقل چاپ شد ).در
ای نوشت انگلس با نشان دادن نقش مخرب بورژوازی در انقلاب ،بر ضرورت اتحاد
کارگران و دهقانانِی ک کار میکنند تأکید میکند .ویراستتتتاران مجموع آثار مارکس
انگلس ب درستی اشار میکنند ک ای اثر اولی کتاب تاریخی است ک نیروی محرک

۹K. Marx F. Engels (1850), “Address of the Central Committee to the
Communist
League”,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communistleague/1850-ad1.htm
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رفرماسیون و سنب دهقانی نرن شانزدهم را ن صرفاً مذهبی بلک انتیادی-استماعی
(نبرد طبقاتی) توضیم میداد۹.
در ای دوران متارکس ک با خانواد ا  ،ستتت دختر و بن ای در را  ،در یکی از
فقیرنشتتی تری ناحی های لندن در فقر زندگی میکرد ،کار نوشتتت کتاب ستترمای را
آواز کرد بود ،و بدون کمک مالی امکان ادام ی کار و زندگی نداشتتتت .از ای زمان
استتت ک انگلس ک خود نویستتند و متفکر بستتیار ورزید و ستترشتتناستتی بود و
میتوانستتتت بت کار مطالعاتی و انتشتتتاراتی خود ادام دهد ،ب بزرگتری فداکاری
زندگیا

دستتت زد ،تا دوستتت و مُراد

البت وضتتتع مالی خود

بتواند کار ع یم خود را ب انجام رستتاند.

هم ب هیچوس خوب نبود ،چرا ک خانواد ب خاطر فعالیت

انقلتابیا  ،کمتک متالی او را کتاملتاً نطع کرد بود؛ اما ب هرحال اگر میخواستتتت
میتوانستتتت زندگی خود را ب نوعی بنرخاند .پدر

برای دور ستتتاخت او از اروپا

حتی نیتد داشت او را ب امریکا بفرستد .انگلس با خانواد تماس گرفت و آنها هم
با شرط و شروطی پذیرفتند ک ب کارخان ی مننستر ک در آن شریک بودند ،برود ،و
ب ای ترتیا کاری را ک از آن متنفر بود ،البت با حقو ِ بستتیار خوب دویستتت پوند
در ستال (همرا با درصتدی از سود کارخان ) ،آواز کرد .ضمناً پدر انگلس ب شرکای
انگلیستتیا

هم مشتتکوک بود و برخلاو آنها ،خوشتتحال بود ک پستتر

در آنسا

باشتد .انگلس ک در هم ی عرص ها استعداد فو العاد ای داشت ،با مطالع ی دفاتر و
حستابهای شترکت ،حستابستازیهای شرکا را برملا کرد .او در نام ای ب مارکس
۹

F. Engels, (1850), The Peasant War in Germany,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/peasant-wargermany/
ترسم ی فارسی،
https://drive.google.com/file/d/1UpobK4kadYAISTe0iRlU6LuwuZگتتتذار
U_oSpl/view
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نوشتت ک پدر

از حضور او در مننستر بسیار مشعوو شد است .از همی طریق

بود ک بخشتتی از نیازهای مالی خانواد ی مارکس تأمی میشتتد .اما همانطور ک در
نام های متعدد

ب مارکس و دیگر دوستتان نشان میدهد ،انگلس عمیق ًا از ای کار

متنفر بود ،و طبیعتا طنز تلخی را ک ب همرا داشت مشاهد میکرد؛ ای ک یک متفکرِ
کمونیستتتتِ ضتتتد ستتترمای داری ،برای کمک ب ن ری پردازی ک در تدارکِ ن ری ی
براندازی کلِ ن ام سرمای داری بود ،نقشِ سرمای دار را ب عهد بگیرد! حتی ب مارکس
نوشتت ک مطمئ است ک دشمنانشان از ای امر بر علی آنها استفاد خواهند کرد،
اما تأکید کرد ک اهمیتی ب حرو «لاتها» نمیدهد .علاو بر آن صتتتنعت نستتتاسی
انگلستتان با ستلط ی استتعماری و امپریالیستتی بریتانیا نیز رابط ی تنگاتنگی داشت؛
پنب ی ارزان از مزارع برد داران از امریکا ،و نیز از میتر و دیگر نقاط وارد میشد و
محیتتولات پارچ ای ب دیگر نقاط سهان از سمل هندوستتتان ک نبلاً خود صتتنعت
نستاسی پیشترفت تری داشت و در سریان سلط ی امپراطوری بریتانیا نابود شد ،صادر
میگشتتتت .کتارخان ای ک انگلس در آن کار میکرد نیز از ای رابط ی استتتتعماری
بهر مند بود .ای ک انگلس در همان دور از سنبشهای ضتتداستتتعماری ،ازسمل در
امریکا ،چی  ،الجزایر ،و هند سخت حمایت میکرد ،چیزی از ای تنانض نمیکاست.
ب هرحال او  ۹۱ستتال را در چنی شتترایطی گذارند .اما از دیگر علان های خود وافل
نماند.
زندگی خیتتوصتتی انگلس در ای مقطع با مستتاکل عدید ای همرا بود .مهمتری
تکی گا او مِری برنز بود ،اما از ترس عکسالعمل خانواد و همکاران صاحا صنعت
و تجارت ،امکان زندگی مشتتترک رستتمی با یک زن کارگر کارخان را نداشتتت .ب
همی دلیل او عملاً تا مدتی در دو خان زندگی میکرد؛ در یکی با مِری ک خواهر
لیزی هم با او زندگی میکرد و با نام متفاوت اسار شتتد بود ،و در خان ی رستتتمی
دیگری ک محل ملاناتهای خانواد و همکاران صنعتی و تجارتی بود .انگلس مرتا
از ای مسئل و هزین های اضافی شکایت میکرد ،اما چار ای نداشت .در محل انامت
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خیتتوصتتی خود بود ک با بستتیاری از انقلابیون ملانات میکرد .در  ۹۴۸۹مِری بر اثر
ستتکت ی نلبی در گذشتتت ،و انگلس در نام ای ب مارکس تأثر عمیق خود را از مرگ
او اعلام کرد ،هرچند ک از برخورد ستردِ مارکس ب ای نضتتی ستتخت عیبانی شد.
مستئل ی خیوصی دیگری نیز انگلس را بسیار آزرد کرد بود .چند سال نبل فرزن ِد
ختارج از ازدواجِ مارکس از هل دِموت ب دنیا آمد بود ،و انگلس برای سلوگیری از
سنجال ،او را ب عنوان پستتر خود ب ثبت رستتاند و ب خانواد ی دیگری ستتپرد بود.
بستتتیاری ،از سمل دختران مارکس ب بیتوسهی انگلس ک داعی ی کمک ب هم را
داشتت ،نستبت ب «پستر » ایراد داشتتند .انگلس از ای امر بسیار ناراحت بود( .در
بستتتتر مرگش بود ک انگلس ای حقیقت شتتتوکآور را برای النور ،دختر مارکس ک
بیش از همت بت نابرادری خود ،هنری ،نزدیک بود ،برملا ستتتاخت ).مجموع ی ای
مساکل خیوصی ،تنانضهای کار حرف ای و زندگی سیاسی ،نارضایی از کار ،و فشار
کارها ،انگلس را بیمار و حتی دچار افسردگی ساخت بود.
همزمان با کار در شرکت ،در همی دوران بود ک انگلس شروع ب مطالع ی امور
ن امی و فنون سنگی و نوشتتت در ای عرصتت کرد .بستتیاری از خوانندگان تیتتور
میکردند ک نویسند ی ای نوشت ها ،ک با نام مستعار منتشر میشد ،یک ژنرال است.
بت همی ترتیا بود ک در خانواد ی مارکس ،کُنی ی او «ژنرال» بود( .عنوانِ یکی از
بیوگرافیهای مهم انگلس هم ژنرالِ مارکس استتت ).انگلس ستتخت تحت تأثیر کارل
فون کلازویتس ،ژنرال پروسی و ن ری پرداز معروو سنب بود ،و تحت تأثیر او بحث
استراتنی و تاکتیک را طر میکرد .ب نول انگلسشناس برسست پُل بلاکلم« ،شیو ی
برخوردِ دیالکتیکی ب ستتتیاستتتت ب او [انگلس] ای توان را داد بود ک استتتتراتنی
انقلابی را با انعطاوِ فو العاد ی تاکتیکی درهم آمیزد ۹».ای امر ک در نستتتمت آخر
۹ Paul Blackledge, (2019), “Engels’s Politics: Strategy and Tactic
after 1848’, in Socialism and Democracy, Vol 33, No.2. July 2019, pp.
24-25.
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ب آن بازخواهم گشتتت ،شتتاید مهمتری وینگی انگلس در طول زندگی مبارزاتیا
باشد .گِرد کالِسِ نیز در مورد ای وینگی میگوید انگلس «از طریق ارزیابیِ وانعی از
شرایر وانعی ،وحدتِ دیالکتیکیِ استراتنی و تاکتیک را حفظ میکند۹».
مطالعات ن امی و نوشتتتت های انگلس در عرصتتت ی سنب ب حدی بود ک یک
مور ِ ن امی در کتاب خود تحت عنوان نخستتی کلازویتسِ سر  ..مینویسد انگلس
آنچنان ستتتطحی از دانش ن امی در عرصتتت های عملیاتی و تاکتیکی از خود نشتتتان
میدهد ،ک برکنار از نقش مهم او در عرص ت های استماعی و انتیتتادی ،باید او را در
زمر ی برسستتتتت تری ن ری پردازان ن ری ی ن امیِ نیز نلمداد کرد ۰.مارکس هم در
موردی از انگلس درخواستت کرد ک مطلبی دربار ی «صنعتِ سلاخیِ انسان» (سنب
و ن امیگری) بنویستتد ،و میگوید «اگر مطلبی در ای زمین بنویستتی (م دانش لازم
را ندارم) ،بستتیار ارزشتتمند خواهد بود و م با نام خودت آنرا در ضتتمیم ی کتابم
[سرمای ] نرار میدهم ۹».اما انگلس فرصت چنی کاری را نیافت.
انگلس همزمتان علتان و گرایشهای سدی برای فراگیری علوم طبیعی داشتتتت.
انامتا

در مننستتتر با بستتیاری از اکتشتتافات عملی و پیشتترفتهای علوم طبیعی

همزمان بود .در آنسا بود ک با دانشتمندان مختلف آشتنا شد ،و تحت راهنمایی یک
شتیمیدان ستوسیالیست ،اصول پای ای شیمی را فراگرفت .با اشتیا و با گریز از کار
حوصتل سربر در دفتر کارخان  ،ن ری های هاکسلی را ب طور سدی مطالع میکرد .در

۹ Gerd Callesen, (2012), “Engels on Revolutionary Tactics, 18891895”, Socialism and Democracy, Vol. 26, No.1, in ibid.
۰ Major Michael A Boden, (2014) ‘First Red Clausewitz’: Friedrich
Engels and Early Socialist Military Theory, Pickle Partners Publishing.
Kindle
version,
https://www.amazon.com/First-Red-ClausewitzFriedrich-Socialist-ebook/dp/B06XGHWYZZ
۹ K. Marx, (1866), letter to Engels, 7 July, cited in Andrew Collier,
“Engels: Revolutionary Realist”, in Christopher .. J. Arthur, (1996), p.
33.
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 ۹۴۲۱با هیجان ب مارکس نوشت ک بنیاد انواع داروی را ک تاز منتشر شد خواند
و لذت برد است۹.
در ای سالها ک پربارتری دور ی نام نگاریهای مارکس و انگلس بود ،انگلس
علتاو بر کمتکهتای متالی و تبادل ن ر با مارکس در عرصتتت های مختلف از سمل
مضتامی انتیتاد ستیاستی و کتاب سرمای ک مارکس سخت مشغول ب آنها بود ،ب
مارکس در تهی ی آمار و اطلاعات هم یاری میرساند و با او درای زمین ها تبادل ن ر
میکرد ۰.از آن بیشتر ،ونتی در ،۹۴۲۹روزنتتامت ی مترنی نیویورک دِیلی تریبیون از
مارکس دعوت کرد ک در مورد اروپا و انگلستان برای آن روزنام مقال بنویسد چون
انگلیستیِ نو شتتاری مارکس در آن زمان نیاز ب ویراستاری داشت ،انگلس ای کار را
ب عهد گرفت و در مواردی نیز چون مارکس فرصتتت نداشتتت ،بخش مهم و یا کل
مقال را انگلس مینوشتتت یا از آلمانی ب انگلیستتی ترسم میکرد .ای منبع درآمدی
برای متارکس بود کت از بتابتت هر مقتالت دو پوند انگلیس دریافت میکرد .ازسمل
مهمتری ِ ای مقالات مجموع ای بود در مورد انقلاب و ضتتتد انقلاب در آلمان ک از
برسستتت تری تحلیلهای انقلاب  ۹۴۸۴-۸۱آلمان استتت و در آن مراحل توستتع ی
انقلاب ،نقش طبقات استماعی مختلف ،چیر شدن بورژوازی ب روم توسع نیافتگیا
در مقایس با بورژوازی انگلیس و فرانس  ،و اصول تاکتیکی مبارز ی انقلابی کارگران،
و سنب مستلحان تشتریم شتد استت .در مبحث «نیام» مینویسد« :نیام هنری است
ن یر سنتب و هر هنر دیگر ،ک نواعد عملی خود را دارد ۹»...ای مقالات چندگان ب
درخواستت مارکس ک ستخت سترگرم مطالعات انتیادی بود ،در سالهای  ۹۴۲۹و
 ۹۴۲۰ب تمامی توستر انگلس نوشتت شد و با ویراستاری مارکس ب اسم مارکس در
۹ Tristram Hunt, (2009),…. P. 279.
۰ https://www.marxists.org/archive/marx/letters/subject/capital.htm
۹ F. Engels, (1852), “Insurrection” see fn 32.
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روزنام ی امریکایی منتشتر شتد .بعداً ای مجموع ب صورت کتاب سداگان ای منتشر
شتد ۹.مارکس توان همکار

را تحسی میکرد .در نام ب یک دوست امریکاییا

نوشتت ،انگلس «وانعاً یک دانشنام ی متحرک است ،و ای توان را دارد ک مست یا
هشتتیار ،در هر ستتاعتی از شتتا و روز کار کند ،ب ستترعت مینویستتد ،و درک و فهم
خار العاد ای دارد۰».
انگلس ستتترانجتام پس از نزدیتک بت دو دهت  ،ستتتالهتایی کت ب نولِ پار ای
زندگینام نویسان انگلس بدتری سالهای زندگیا

بود ،در ما ژوک  ۹۴۸۱از کا ِر

کارخان  ،بازنشتتستتت شتتد .اِلِنور ،دختر مارکس ک در آن زمان از انگلس و لیزی برنز
بازدید میکرد  ،خاطر ای از آخری روزی ک انگلس سرِ «کارِ اسباری» خود میرفت
نقل میکند ،و میگوید «هرگز فرامو

نمیکنم ک ونتی چکم هایش را ب پا میکرد،

با چ احستتاسِ پیروزی ،با صتتدای بلند اعلام کرد 'برای آخری بار' ...و چند ستتاعت
بعتد کت از کار بر میگشتتتت او را دیدیم ک آواز میخواند و عیتتتایش را در هوا
میچرخاند ۹»...کار اسباری انگلس ب پایان رسید بود و دلیلی ب ادام ی آن نداشت.
مارکس ستترانجام پس از تأخیرهای پیدرپی بر اثر وستتواسِ بیپایان ،سلد اول کتاب
سترمای را ب پایان رساند بود .مارکس در سواب نام ی شعفآلودِ انگلس ،در ما م
۹۴۸۱ب او نوشت بود«،بدون تو هرگز نمی توانستم ای کار را ب سرانجام رسانم ،و ب
تو اطمینان میدهم ک ای وانعیت همیش ت همنون کابوستتی بر وسدان م ستتنگینی
میکرد ک تو انرژیِ شتتتگروات را ب خاطر م ب هدر دادی و در تجارت فرستتتود
۹ F. Engels, (1851), Revolution and Counter Revolution in Germany,
in Marx-Engels Selected Works, vol.1, Progress Publishers, pp.300ترسم ی فارسی ،کمونیستهای انقلابی 387.,
http://www.k-en.com/Book/engels/e-enghelab/Fehrest.htm
۰ K. marx, (1851), MECW, Vol.10, p.211, cited in Tristram Hunt
(2009)…, p.197.
۹ Tristram Hunt, (2009),...p.1.
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کردی ،و در هم ی بدبختیهای حقیران م ستتتهیم شتتتدی ۹».اما سالا استتتت ک
مارکس کتاب را ن ب انگلس بلک ب ویلهلم وولف ،دوستتتتِ مشتتتترک هر دو و از
پای گذاران اتحادی ی عدالت ک هنگام مرگ کمک مالی نستتتبتا مهمی هم ب مارکس
کرد بود ،تقدیم کرد.
کتاب سترمای منتشر شد ،اما برخلاو انت ار مارکس و انگلس با توطئ ی سکوت
همرا شتتتد .ابتتدا در  ۹۴۸۴انگلس مقتالت ای تحتت عنوان «ستتترمای مارکس» ۰در
هفت نام ی دموکراتیک ک توستتر ویلهلم لیبکنخت منتشتتر میشتتد (نشتتری ای ک در
 ۹۴۸۱تبدیل ب ارگان رسمی حزب تاز تاسیسِ سوسیالدموکرات آلمان شد) ،با تأکید
بر نقش تاریخی طبق ی کارگر و اهمیت مبحث ارز

اضتافی ب عنوان اساس انتیاد

مارکستی ،منتشر کرد .اما هدو مارکس و انگلس سلا توس انتیاددانان و نشریات
بورژوایی بود کت کتاملاً کتاب را نادید گرفتند .ازای رو ،انگلس ،با توافق مارکس ،با
نام مستتتعار یک ستتلستتل مقالات انتقادی «از دیدگا بورژوایی» بر علی ستترمای برای
نشریات بورژوایی نوشت ،تا انتیاددانانِ بورژوا را تحریک ب برخورد با کتاب کند.

بازگشت به مبارزهی تماموقت
انگلس در  ۹۴۱۲بت همرا لیزی ،خواهر مری ک پس از مرگ مری در  ۹۴۱۲حال با
هم زندگی میکردند ،ب لندن رفت و ب سترعت درگیر فعالیتهای سیاسی و سازمانی
شد .او بلافاصل ب عضویت شورای عمومی بی الملل انتخاب شد( .انجم بی المللی
کارگران ،بی الملل اول ،در  ۹۴۸۸ب وسود آمد بود ،و مارکس مأمور تهی ی برنام ی
ستتتازمانی آن شتتتد بود ).تستتتلر انگلس ب زبانهای مختلف (او ب بیش از د زبان
۹ K. Marx (1867), MECW, Vol. 42, p. 371, in ibid. p. 234.
۰ F. Engels, (1868), “ Marx’s Capital”, in Marx Engels Selected
Works, Vol. 2, Progress Publishers, pp. 146-152.
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مختلف آشتنایی کامل داشتت و در حال فراگیری زبانهای دیگر از سمل فارسی بود
ک آن را تحستی میکرد) ،سبا شد ک رابرِ اصلیِ سنبشهای سوسیالیستی مختلف
اروپا شود.
او مطتالعتات و فعتالیتتهتای نوشتتتتاری خود را نیز آواز کرد .در  ۹۴۸۴اُویگِ
دورینب ،استتاد دانشتگا برلی  ،نقدی بر کتاب سترمای مارکس نوشت ،و مارکس و
انگلس در مورد آن چند نام نگاری مهم داشتتتند .چند ستتال بعد زمانی ک پار ای از
رهبران سوسیالدموکرات آلمان ب طور ضمنی و در مواردی آشکارا از ن رات دورینب
حمایت کردند ،انگلس ب توصتتی ی لیبکنخت ،ابتدا مطلا کوتاهی برعلی او نوشتتت،
و زمانی ک دورینب توس بیشتری ب خود سلا کرد ،انگلس ب مارکس نوشتتتت ک
لازم است با ای فرد برخورد سدیتری شود ،و مارکس هم کاملا تأیید کرد .بعضیها،
ازسمل کریستتوفر آرتور طر میکنند ک ای مارکس بود ک از انگلس خواست نق ِد
کارهای دورینب را بنویستد و انگلس با اکرا ای کار سخت را ک عرص های فلسف ،
انتیاد ،تاریخ ،علوم ،و ن ری ی سوسیالیستی را دربر میگرفت آواز کرد ۹.انگلس ک
در آن زمان مشتتغول مطالعات علوم مختلف و ریاضتتی بود ،آنها را کنار گذاشتتت و
برای «توضتیمِ دانشنام ای درکِ مساکل فلسفی ،علوم طبیعی و تاریخی» ،دست ب کا ِر
نوشتتت ِ اثر بزرگی شتتد ک دو ستتال ب طول انجامید و تحت عنوان آنتی دورینب...
( )۹۴۱۱نقش بستتیار مهمی در تشتتریم درک مارکستتی ایفا کرد ،و ب زودی ب یکی از
مهمتری مراسع مطالعات مارکستتیستتتی تبدیل شتتد ۰.در  ۹۴۱۸نوشتتت ی بستتیار مهمِ
دیگری را نیز تحت عنوان «نقشِ کار در گذار از میمون ب انستتتان» تهی کرد ک نرار
بود بخشی از مجموع ی بزرگتری باشد.

۹ Christopher j. Arthur, ed. (1996),…. p.x.
۰ F. Engels, (1878), Anti-Duhring; Herr Eugen Duhring’s Revolution in
Science,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/antiترسم فارسی duhring/,
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ضتتترورت استتتتفاد از فرصتتتت حق ر ی همگانیِ مردان در آلمان و شتتترکت
سوسیالیستها ک تاز تشکل حزبی خود را ،آنطور ک در مبحث سوسیالدموکراسی
آلمان ۹ب آن اشتتتار کرد ام ب وسود آورد بودند ،بحثهای مربوط ب استتتتراتنی و
تاکتیک و پارلمانتاریستم را دام زد بود .انگلس ازسمل سخت بر لاسال و لاسالیها
ک با بیستمارک مخفیان ب توافق رسید بودند حمل میکرد ،ب سوسیالیستهایی ک
با آنها در اولی تشتتتکل حزبی همکاری کرد بودند ،انتقاد میکرد ،و از سدا شتتتدن
آیزناخیها در  ۹۴۸۱و ایجاد «حزب کارگران ستتوستتیال دموکراتیک آلمان» حمایت
کرد.
درای میان ،بیسمارک درآلمان بر ندرت خود میافزود و در سنب پروس-فرانس
امپراتور ناپلئون ستوم را در  ۹۴۱۲دستتگیر و پاریس را محاصر کرد .برنراری کمون
پاریس در  ،۹۴۱۹مارکس و انگلس را ستتخت ب هیجان آورد ،و ایجاد آن را نمون ی
بارز دولت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا خواندند.
پس از شتکستت کمون پاریس ،بسیاری از انقلابیون ک از نتلعام سان سالم ب در
برد بودند ،ب عنوان پناهند راهی انگلستتتان و ب وین لندن شتتدند .انقلابیونِ تبعیدی
ن یر دیگر انقلابیون شتتکستتتخورد ی تاریخ ،و ن یر آنن ک مارکس و انگلس خود
ب دنبال شتتتکستتتت انقلابهای  ۹۴۸۴تجرب ی کرد بودند ،بی آنک ب تحلیل سدی
دلایل شکست انقلاب بپردازند ،با تندرویهای خود در امید تدارک انقلاب دیگری در
کشتتتورشتتتان بودند .ای ها از بی الملل انشتتتعاب کرد و گرو سدیدی ب نام «کمون
انقلابی» تشتتکیل داد بودند( .بی الملل اول هم در  ۹۴۱۰پس از اخراج باکونی  ،خود
دو شتقّ شد بود ).در سال  ۹۴۱۸انگلس ضم انتقاد کلی از درکِ بلانکیستی انقلاب
ستتتتتتعتتتتیتتتتد

رهتتتتنتتتتمتتتتا،

حتتتتزب

ستتتتتتوستتتتتتیتتتتال

دمتتتتوکتتتترات

۹

حتتتتتتتتتتتتتزبhttps://pecritique.com/2019/08/09/-آلتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتان
/دموکرات-آلمان-از-گوتا-ت%E2%80%8Cسوسیال
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و توطئ گری ،و ای ک هر گرو سعی میکرد خود را رادیکالتر از بقی عرض کند در
نوشتت ی ادبیات پناهندگی مشاهدات بسیار سالا و آشنا ب ذه را در «نقد برنام ی
بلانکیستتتهای پناهند » ،طر میکند .در آنسا میخوانیم« :بعد از هر انقلابِ ناموفق
یا ضتتدانقلاب ،فعالیت پُر سناوسوشتتی در میان مهاسرینی ک ب خارج فرار کرد اند
درمیگیرد .گرو های حزبی با ستای روش های متفاوت شکل میگیرند ،و یکدیگر را
متهم ب ب گِل کشاندنِ گاری ،خیانت ،و دیگر گناهان کبیر میکنند .با سرزمی مادری
هم رابط ی نزدیکی برنرار میکنند ،ستتتازماندهی و توطئ میکنند ،سزو و روزنام
منتشر میکنند ،و نسم میخورند ک انقلاب بار دیگر باز شروع خواهد شد ،و پیروزی
نزدیک است۹ .»...
او اشتتتار میکند ک «بلانکیستتتتها ب روم مخالفت با هدو باکونیستتتتها ،در
وستتیل ی نیل ب هدو با آنها موافقاند» ،و ب مثال مهمی در مورد برخورد ب مذها
و خداناباوری (آت ایستتم) اشتتار میکند .میگوید امروز خوشتتبختان خداناباور بودن
کار سختی نیست ،و بسیاری از کارگران آلمانی و فرانسوی ب طور تجربی ماتریالیست
هستتتند« ،اما ای برای بلانکیستتتها کافی نیستتت ،و برای آنک ثابت کنند ک از هم
رادیکتالترنتد ،اعلام کرد اند ک 'کمون باید یکبار برای همیشتتت بشتتتر را از َشتتتبَمِ
بدبختیهای گذشتتت (خدا) ...و حال ،فارس ستتازد – سایی برای کشتتیشتتان در کمون
نیست[ ،و] هرگون نیایش مذهبی ،و هر گون سازمان مذهبی باید ممنوع اعلام شود'».
انگلس بت طنز میگویتد ،کستتتانی کت «ای فرمتانِ از بتالا برای تبدیل کردن مردم ب
خداناباوری» را امضتا کرد اند حتماً فرصتت کشتف ای را داشت اند ک «هر چیزی را
روی کاوذ میتوان فرمان داد ،اما معنایش ای نیستتت ک [میتواند]عملی شتتود» .او

۹ F. Engels, (1874), “Refugee Literature”, in MECW, Vol. 24, p. 12,
cited in Paul Blackledge, (2019), Engels’s Politics: Strategy and
Tactics after 1848”, Socialism and Democracy, Vol. 33, No.2,
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ستتتپس اعلام میکند ک «تعقیا و آزارِ مذهبی بهتری را تقویتِ اعتقادات نامطلوب
است» ،و امروز «بهتری خدمت ب خدا ،اسباری کردنِ خداناباوری است۹.»....
در آلمان نانون ضتدستوسیالیستی بیسمارک در  ۹۴۱۴محدودیتهای بیشتری را
برای فعالیت ستوسیالیستها ب وسود آورد و حزب کارگران سوسیالدموکرات آلمان
ت حزب ک خود را
ویر نانونی اعلام شتد .سنا راستت حزب در مانیفستی ب سیاس ِ
تنها در رابط با طبق ی کارگر تعریف میکرد ،ایراد گرفت  ،و طر کرد بود ک حزب
ب «طبقات تحیتیلکرد و صاحا مالکیت» و «انشار بالایی سامع » بیتوس ماند  ،و
«حزب کستانی را ندارد ک در رایشتاگ آن را نمایندگی کنند» .در سال  ۹۴۱۱در یک
نام («بخشتنام ») برای رهبران حزب سوسیالدموکرات آلمان با نگار

انگلس اما ب

استم مارکس و خود  ،ب نویستندگان ای مانیفست سخت حمل شد .در آن نام از
سمل میخوانیم ک « ...آیا ستوسیال دموکراسی آلمان ب بیماری پارلمانتاریستی آلود
شتد و بر ای تیور است ک با ر ی همگانی ،رو القُدُس برسر انتخابشدگان نازل
خواهد شتد .»...در زمین ی تفکر لاسالی و ضرورت سلا دیگر طبقات اشار میشود
ل یکطرف حزب طبق ی
ک «...از ن ر ای آنایان حزب سوسیالدموکرات نباید ب شک ِ
کارگر باشد ....ای ک طبق ی کارگر ناتوان از رهایی خود ب دست خود

است ،»...و

برای ای کتار «باید خود را تحت رهبری 'تحیتتتیل کرد ها و بورژوازی' نرار دهد».
ستپس اضتاف میکنند ک با ای حساب برای نترساندنِ بورژوازی باید نشان دهند ک
«َ ...شتبَم سر تنها یک شَبَم است و موسودیت ندارد ».مارکس و انگلس میگویند ما
با ای نوع حروها از  ۹۴۸۴آشنایی داریم« .همانطور ک برای بورژوا-دموکراتهای
آن زمان استتتقرار یک سمهوری دموکراتیک امری دور و دستتتنیافتنی ب ن ر میآمد،
برای ای ستوستیالدموکراتها هم براندازیِ سرمای داری چنی است ،و بنابرای [ای
خواست] هیچ اهمیتی در سیاست امروز ندارد ».مارکس و انگلس سپس اعلام میکنند
۹ Ibid, MECW, vol 24, p. 16.
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ک « ...ما نمیتوانیم با کستتانی همکاری کنیم ک خواستتتار حذوِ مبارز ی طبقاتی از
سنبش هستتتند .هنگام پای ریزیِ بی الملل ما ب وضتتو شتتعار سنگی را اعلام کردیم:
رهتایی طبق ی کارگر باید ب دستتتتِ خود طبق ی کارگر انجام میشتتتود .ازای رو ما
نمیتوانیم بتتا کستتتانی همکتتاری کنیم کت آشتتتکتتارا اعلتتام میکننتتد کت کتتارگران
آموز ندید تر از آناند ک بتوانند خود را رها ستتتازند ،و ابتدا باید از بالا و توستتتر
اعضای خیرخوا ِ بورژوازی و خرد بورژوازی ب رهایی برسند۹».
در ای زمان انگلس مطالعات خود را در رشتت های مختلف علوم و ریاضی ادام
میداد ،و مجموع یادداشتتتهای نامن ما

در ای عرصتت بی ستتالهای  ۹۴۱۰تا

۹۴۴۹با ترکیبی از زبان های آلمانی ،فرانستوی و انگلیسی (گا در یک سمل ) ،و چند
مقال در ای عرصت  ،زمین سازِ کتاب دیالکتیکِ طبیعت شد ک سالها پس از مرگش
انستتیتو مارکس – انگلس مستکو در ۹۱۰۱منتشر کرد ۰.واضم است ک چون انگلس
عالِم علوم طبیعی و ریاضی نبود ،ای مجموع یادداشتها عاری از خطا نبودند۹.
انگلس در ای دوران ،بدون ازدواج رستتتمی با لیزی خواهر مِری ک فوت شتتتد
بود ،رسماً ب عنوان همسر او در یک محل زندگی میکرد .لیزی هم ن یر خواهر

از

فعالی کارگری و از حامیان سنبش ایرلند برعلی سلط ی انگلیس بود و با النور دختر
مارکس ک او را نیز حامی سنبش ایرلند کرد بود بسیار نزدیک بود .لیزی برای کمک
ب خواهرزاد ی فقیر خود او را ک «پَمپس» مینامیدند و دختری بسیار زیبا و باهو
۹ F. Engels, (1879), “Marx Engels ‘Circular Letter’” to A. Bebel, W.
Liebknecht, W. Bracke, and others”, Part III, Marx Engels Selected
Works,
Vol.
3,
Progress
Publishers,
pp.
88-94,
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1879/09/18.htm
۰
F.
Engels
(19270,
Dialectics
of
Nature,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/EngelsDialec
 ،تتتترستتتمتتت ی فتتتارستتتتتی ،و .نستتتتتیتتتمtics_of_Nature_part.pdf۹۹۲۱ ،
دیالکتیک-طبیعت https://ketabnak.com/book/58408/
۹ Tristram Hunt, (2009), …. P.. 283
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بود ،ب خان آورد بود .انگلس پمپس را ب مدرستت فرستتتاد تا بر خلاو خال هایش
تحیتیل کند و باستواد شتود .در ستال  ۹۴۱۴لیزی بر اثر بیماری در گذشت .انگلس
ب خاطر لیزی ،یک ستتاعت نبل از مرگ رستتماً با او ازدواج کرد ،و بر ستتنب نبر او
نوشتند« ،لیدیا برنز ،همسر فریدریش انگلس» .پس از مرگ لیزی ،پمپس ادار ی امور
منزل انگلس را برعهد گرفت و با شتخیتیت نویای ک داشت ،کنترل امور و حتی
ملاناتهای انگلس را در دست گرفت بود.

بعد از مارکس
بعد از مرگ مارکس ،انگلس ب نول لیبکنخت در نقشِ «ویول اول» ،با مستتئولیتهای
ب مراتا بیشتری مواس شد .وی در ای دور هم در ادام ی مطالعات و پنوهشهای
خود

در عرصت های مختلف ،هم تن یم نوشت ها و یادداشتهای پراکند ی مارکس

و ترتیا ترسم ی آثار چاپشتد ا

ب دیگر زبانهای اروپایی ،و هم شرکت فعالان

در فعالیتهای ستیاستی و مبارزاتیِ روب گستتر

سنبش ها و احزاب ستتوسیالیستی

درگیر بود .دوستان نزدیک انگلس از سمل ببل ،لیبکنخت و کاکوتسکی ک نگران تنها
شدن او بودند ،ب او اصرار کردند ک از انگلستان ب اروپا بازگردد ،اما انگلس ناطعان
مختالفت کرد و گفت «ب کشتتتوری نخواهم رفت ک فرد را میتوان از آنسا اخراج
کرد» و در لندن ماند.
او نبل از ازسترگرفت کارهای پنوهشی خود  ،در انبو ِ ع یم و نامن مِ نوشت ها
و یتادداشتتتتهای مارکس ب سستتتتجو پرداخت .پس از مرگ مارکس ،هل دموت
خان دار مارکس ب منزل انگلس منتقل شتتد ،و در کار تن یم نوشتتت ها ،منشتتیگری ،و
مدیریت خان ب انگلس کمک میکرد .در ای سستوسو ،انگلس متوس شد ک مت ِ
سلد دوم کتاب سترمای عملاً تکمیل شتد بود و مارکسِ با وسواس همیشگیا

از

ترس فشارهای انگلس برای تسریع در چاپ آن ،او را بیخبر گذاشت بود .انگلس ک

فریدریش انگلس و میراث ماندگار او

ب نول خود

تنها کستتتی بود ک میتوانستتتت خر مارکس را بخواند ،از  ۹۴۴۹کار

ستختِ تن یم نهایی کتاب را آواز کرد .چشمانش سخت ضعیف شد بود و ب سختی
میتوانست بخواند ،اما سرانجام سلد دوم سرمای را در  ۹۴۴۲منتشر ساخت .ب تدریم
از سوانترها ،از برنشتتای و کاکوتسکی هم کمک گرفت .چند سال بعد در  ۹۴۱۸نیز
سلد ستوم را منتشتر کرد .بحثهای مفیتل و گوناگونی در مورد نحو ی ویراستاری
سلدهای دوم و ب وین سوم مطر است ک مجال طر آنها در ای سا نیست .مسئل
ای ساست ک انجامِ ای کار وولآسا بدون انگلس ممک نمیبود.
از اوایل ده ی  ،۹۴۴۲ب دنبال مطالعات و نوشتت های اگوست ببل در مورد زنان
(«زنان و ستوستیالیستم») و کاکوتستکی («منشا ازدواج و خانواد ») ،و با برداشتها و
تأکیدهای متفاوت ب وین در رابط با مطالع ی یادداشتتتتهای مارکس در مورد کتاب

سامع ی که نوشت لوییس مورگان ،انگلس کتاب منشاا خانواد  ،مالکیت خیوصی،
و دولتت ۹را در  ۹۴۴۸نوشتتتت ،و در چتاپهتای بعتدی بتا انجام مطالعات بیشتر
تجتدیتدن رهایی در آن انجام داد .ای کتاب ازسمل ب توضتتتیمِ فرایند اضتتتمحلال
سامع ی کمونیِ اولی و ایجاد سامع ی طبقاتی مبتنی بر مالکیت خیتوصی و تأثیرات
آن بر روابر خانواد  ،تحول روابر سنسیتی و تقلیل مونعیت زنان ،پرداخت.
در ۹۴۴۸چند فیتلِ فلسفی در زمین ی اید آلیسم و ماتریالیسم نوشت ک بعد ًا در
کتاب مهمِ لودویب فویربا و پایان فلسف ی کلاسیک آلمان ۰چاپ شد .در ای کتاب

۹ F. Engels, (1884), The Origin of Family, Private Property and State,
in
Marx-Engels
Selected
Works,
Vol.3,
pp.191-334.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin http://marxengels.publicتتتترستتتمتتت فتتتارستتتتتتیfamily/index.htm, ،archive.net/fa/ME1725fa.html
۰ F. Engels (1885), Ludwig Feuerbach and the End of Classical
German
Philosophy,
MECW,
vol.
6,
pp.359-60.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-
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رابط ی ماتریالیستمِ مارکستی را با دیدگا های فلستفی مانبل خود ،اید آلیسم هگل و
ماتریالیستم فویربا  ،و نیز رابط ی هستی و تفکر را تشریم کرد .در  ،۹۴۴۱کتابن ی
مهمی تحت عنوان «نقش نهر در تاریخ» ۹در زمین ی وحدت آلمان و نقش بیسمارک
در آن و شتکستت فرانس  ،محاصر ی کموناردها در پاریس ،تحمیل ورامت و اشغال
بخشتتی از فرانستت  ،و ترستتویی و بی کفایتی بورژوازی آلمان در تلا

برای حذوِ

بقایای اشرافیت فئودال نوشت ،ک بعداً در نشری دی نوی تسایت منتشر شد.
در  ،۹۴۴۴پس از ستتتالها پرکاری بیونف  ،تیتتتمیم ب یک تعطیلی گرفت و ب

همرا النور مارکس و همستتتر او اولینب ستتتفری ب امریکا کرد .کتاب او وضتتتعیت
طبق ی کارگر در انگلیس در  ۹۴۴۸در امریکا منتشر شد بود ،و او مقدم ای بر چاپ
انگلیستتتی آن در امریکا نوشتتتت بود .آنطور ک النور مارکس در نام ای مینویستتتد،
«ژنرال» ک در آن زمان  ۸۴سال داشت از سفر امریکا بسیار لذت برد و بسیار آموخت.
خود

بعداً نوشت ک هم چیز در امریکا «نو» و «عقلانی» و «عملی» است ،و از ای

بتابتت «هم چیز متفاوت» از آن استتتت ک ما با آن آشتتتناییم ۰.هر چند ک از بابت
ی هم ی
ل ن ری وینگ ِ
ن ری پردازی چندان تحت تأثیر نرار نگرفت و نوشت ک «سه ِ
ملتهای سوان است».
انگلس علتاو بر کار پنوهشتتتی و نوشتتتتاری ،در زمین ی ستتتازماندهی سنبش
ستوستیالیستی اواخر ده ی هشتاد و اوایل ده ی نود نیز بسیار فعال بود .از مهمتری

 ،feuerbach/ch01.htmترسم ی فا رسی محمد پوهرمزان انتشارات حزب تود ایران ،ترسم ی
دیگر حجت برزگر
https://files.tarikhema.org/pdf/falsafe/Foerbach2.pdf
۹ F. Engels (1887), “The Role of Force in History”, in Marx-Engels
Selected Works, Vol.3, pp.377-428.
۰ Yvonne Kapp, (1976), Eleanor Marx; Volume Two, Pantheon Books,
p. 278.
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ونایع تلا

ستتوستتیالیستتتهای مختلف اروپا برای ایجاد تشتتکل سهانی ب بهان ی

صتدمی ستالروز انقلاب کبیر فرانس در سال  ۹۴۴۱بود .اختلافات درونی سبا شد
بود ک دو کنگر ی همزمان یکی رستتماً از طرو مارکستتیستتتها و دیگری از طرو
«امکانگرایان» (نگا کنید ب مقال ی «ستتتوستتتیالدموکراستتتی فرانستتتوی» )۹و سنا
رفرمیستتت حزب ستتوستتیالدموکرات آلمان برگزار شتتود .با آن ک انگلس خود ب
کنگر ی پتاریس نرفتت ،امتا تلتا

بستتتیتار کرد و مانع از رفت آلمانها ب کنگر ی

امکانگرایان شد .سرانجام ،کنگر ی مارکسیستها با  ۹۱۹نمایند از  ۰۲کشور سهان،
«بی الملل دوم» را  ۹۹سال پس از انحلال بی الملل اول ب وسود آورد.
در سالهای میانی بی الملل اول و دوم تحولات ع یمی در اروپا اتفا افتاد بود:
سترمای داری ب سترعت در حال رشتد بود و با گستر

ندرت استعماری ثروتهای

بزرگتری را ب دستتتت میآورد؛ همروند با آن طبق ی کارگر ک ب درسات مختلف
دارای تشکل اتحادی ای شد بود ،امکانات نسبتاً بهتری کسا کرد بود؛ گستر

حق

ر ی همگانی مردان ،امکان ورود ستتوستتیالیستتتها ب پارلمان و تاثیرگذاری آنها بر
ستتیاستتتها را فراهم آورد بود .همرا با ای تحولات گرایشهای رفرمیستتتی میان
ستتتوستتتیالیستتتتها نیز گستتتتر

مییافت .اگر در بی الملل اول مارکس و انگلس،

همانطور ک در بالا اشار شد ،بیشتر با انقلابیگریهای افراطی مواس بودند ،انگلس
در چنتد ستتتالِ آخر زندگیا

در بی الملل دوم ،با گرایشهای افراطی رفرمیستتتتی

مواس بود.
در  ۹۴۱۲در همان ستالی ک بیستمارک کنار گذاشتت شد ،سوسیالدموکراتهای
آلمان ک نبلاً با لاستتالیها وحدت کرد و مارکس در «نقد برنام ی گوتا» ستتخت ب
آنها تاخت بود ،حزب سوسیالدموکرات آلمان را ب وسود آوردند .سوسیالیستها در
همی ستتال در انتخابات پارلمانی ،نزدیک ب بیستتت درصتتد آرا را ب دستتت آوردند.

سعید رهنما ،سوسیالدموکراسی فرانسوی ،..نقد انتیاد سیاسی ۹
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انگلس از ای موفقیت بستیار خوشتحال بود و برای یک روزنام ی انگلیسی گزار
ای موفقیت را نوشتتتت .ازسمل در ای گزار

میخوانیم ک «ای انتخابات ،انقلابی

کامل در وضتعیت احزاب آلمان استت .در وانع سترآوا ِز عی ِر سدیدی در تاریخ آن
کشتور است ۹».وی همننی در نام ای ب لورا مارکس-لافارگ نوشت ۰۲« ،فوری ی
ت
[ ۹۴۱۲روز انتخابات] ،نقط ی آوازِ انقلابِ آلمان است ۰».واضم بود ک سنا راس ِ
حزب از ای امر ب نفع خود استتتفاد کند .با ای حال انگلس ب توصتتی ی دوستتت
مورد اعتماد

بِبِل برای آنک فضتتای نستتبتاً آزادشتتد ی ستتیاستتی ب نفع کارگران و

ستوستیالیستها ب خطر نیفتد ،سیاست خویشت داری و تدریمگرایی را در آن مقطع
تتأییتد کرد .امتا همزمتان یتک فراکستتتیون تندرو در سنا چپ حزب تحت عنوان
«نوسوانان» ک خود را «مارکستیستهای انقلابی» نامگذاری کرد بودند ،ظهور کرد و
سیاست های حزب را مورد حمل نرار داد .ببل و لیبکنخت با اصرار فراوان از انگلس
خواستند ک از اتوریت ی خود استفاد کند تا ای سوانان را ب سکوت وادارد .انگلس
ک همزمان با گرو مشتتابهی در انگلستتتان ب رهبری هِنری هایندمان هم مواس شتتد
بود ،و «مارکستتیس تمِ ولگار» آنها را محکوم کرد بود( ،نگا کنید ب «ستتوستتیالیستتم
بریتانیایی») ب ای «دانشتجویان متکبر ،دستت ب نلمهای عیبانی ...ک مارکسیسم را
تحریف میکننتد» حمل کرد .اما همزمان ب سنا راستتتت حزب ،ای «عملکاران...
سوسیالیست خرد بورژوا» نیز سخت تاخت۹.
حزب در  ۹۴۱۹برنتام ی ارفورت را سایگزی ِ برنام ی گوتا کرد .پیشنویس ای
برنام را انگلس خواند و ضم پار ای ویراستاریها و تأیید کلیات برنام ک بر پایان
;۹ https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1890/03/03.htm
۰ F. Engels (1890), Letter to Laura Marx, in Manfred B. Steger,
“Engels and the Origins of German Revisionism”, in Manfred B.
Steger and Terrel Carver, 1999, Engels After Marx…. P.183.
۹ Manfred B. Steger, (1999)… pp.185-6.
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استنابناپذیر و نریاالونوع سترمای داری و ضتترورت مالکیت ستتوسیالیستی وسایل
تولید تأکید کرد بود ،از توهم حزب نستبت ب گذار مستالمتآمیز تحت هر شرایطی
ستتخت انتقاد کرد بود .در همی ستتال ،ب مناستتبت بیستتتمی ستتال کمون پاریس،
مقدم ی  ۹۴۱۹بر سنب داخلی فرانس ت را نوشتتت ،و ضتتم انتقاد از ستتیاستتتهای
پرودونیستها و بلانکیستها ک اکثریت کمون را تشکیل میدادند ،بر کمون ب عنوان
نمون ی «دیکتاتوری پرولتاریا» تأکید گذاشتتتت ۹.حال بحث ای بود ک آیا سمهوری
دموکراتیک هم می تواند دیکتاتوری پرولتاریا باشتد ،و پاسخ با اشار ب کمون پاریس
مثبت بود.
خود انگلس هم امکان ب ندرت رستتیدن حزب از طریق انتخابات را در تیتتور
داشتتت .در مقال ای برای ستتالنام ی حزب کارگر فرانس ت  ،ک در  ۹۴۱۰در نشتتریات
دیگر هم منتشر شد ،با مقایس ی آمار آرای سوسیالیستها در شش انتخابات از ۹۴۱۹
ک در آن سال با حدود بیش از صد هزار نفر ر ی آورد بودند ،تا سال  ۹۴۱۲ک آرای
آنها ب بیش از  ۹/۸میلیون نفر رستید بود ،نوشت ک «...ای حزب امروز ب نقط ای
رستید ک میتوان تاریخ ب ندرت رستیدنا

را با محاسب ی ریاضی تعیی کرد ».او

پیشبینی میکنتد کت در انتختابتات بعتدی حزب با بیش از دو و نیم میلیون ر ی ب
بزرگتری حزب آلمان تبدیل میشتتتود .انگلس میگوید ک «بورژوازی مرتا از ما
میخواهد ک توستتل ب شتتیو ی انقلابی را محکوم کنیم و در نالا نانون عمل کنیم»،
حال ای بورژوازی و دولتا

خواهد بود ک نانون را زیر پا گذاشتتت و ب خشونت

متوستتل خواهد شتتد .اما خو بینان تأکید میکند ک اِعمال زور بر علی یک حزب با

۹ F. Engels, (1891), Introduction to the Civil War in France,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-warfrance/postscript.htm
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دو میلیون عضو ک در سراسر کشور پراکند است ،کار ب سایی نخواهد برد ۹.انگلس
در  ۹۴۱۹در میتتاحب ی سالاتوسهی با روزنام ی فرانستتوی فیگارو ،ضتتم ابراز
اطمینان از پیروزی ستوسیالیستهای آلمان در انتخابات بعدی ،در پاسخ ب ای ساال
ک هدو نهایی ستوسیالیستهای آلمانی چیست ،پاسخ میدهد« ،ما هیچ هدو نهایی
نداریم .ما تحولگرا ( )evolutionariesهستیم ،ما نیدِ دیکت کردنِ نوانی ِ نطعی
و نهتایی ب بشتتتریت را نداریم ...ما ب ای نانع خواهیم بود ک وستتتایل تولید را در
اختیار سامع نرار دهیم ،و کاملاً وانفیم ک ای امر تحت حکومتهای فعلی ستتلطنتی
و فدرالیستت ب هیچوس عملی نیست ۰».در ساال بعدی خبرنگار فیگارو ک تا زمانی
ک ستوستیالیستهای آلمان بتوانند ن ری های خود را عملی سازند ،ب ن ر راهی بس
طولتانی در پیش دارند ،انگلس پاستتتخ میدهد ک «ن آنندر طولانی ک شتتتما فکر
میکنید .ب ن ر م زمانی ک از حزب ما خواستت شتود ک ندرت دولتی را در دست
گیرد ،در حالِ نزدیک شتدن است .شاید در اواخر نرن [حدود هفت سال بعد] شاهد
ای رویداد باشید۹».
زندگی خیوصی انگلس در ای دوران با آشفتگیهایی همرا بود .در  ۹۴۱۲هل
دموت ،مهمتری یادآورِ دوران مارکس و کستی ک در تن یم استتناد و نوشت ها کمک
بزرگی برای انگلس بود و با کمک پَمپس ادار ی امور منزل را هم ن م بخشتتید بود،
در گذشتت .انگلس بنا ب وصتیت سنی همسر مارکس ،هل را در مقبر ی خانوادگی
۹

F.
Engels,
(1892),
“Socialism
in
Germany”,
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1892/01/socialismgermany.htm,
۰ Engels Interview with Le Figaro, (1893), Engels Lafargue
Correspondence,
Foreign
Language
Publishing
1963.
https://www.marxists.org/archive/marx/bio/media/engels/93_05_13.h
tm
۹همانسا.
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مارکس دف کرد (وی بعداً ب محل دف مارکس منتقل شتتتد) .انگلس برای پر کردن
سای خالی او از لوییز ،همستتر مطلق ی کاتوتستتکی ک انگلس همیش ت ب او علانمند
بود و در سریتان طلتا ِ آنهتا از او حمایت کرد بود ،دعوت کرد ک ب لندن بیاید و
کارِ منشتیگری و مدیریت خان را بر عهد گیرد ،و لوییز هم با اشتیا زیاد پذیرفت.
اگر پَمپس حضتورِ هل دموت را ب خاطر ارشدیتا

تحمل میکرد ،در مورد لوییز،

زن سوان ستتیستتال  ،چنی نبود و تنها با تهدیدهای انگلس بود ک حضتتور او را در
منزل با ستتتختی پذیرفت .پَمپس ستتترانجام ازدواج کرد ،و شتتتوهر

تا مدتها ب

بهان های مختلف انگلس را از ن ر مالی میدوشید ،و انگلس هم ب خاطر پَمپس ب او
کمک میکرد ۹.از ستتوی دیگر ای تردید در میان رهبران ستتوستتیالیستتت نزدیک ب
انگلس وسود داشتتتت ک آیا ویر از رابط ی کاری ،رابط ی دیگری هم بی انگلس و
لوییز سریان داشتتت یا ن  .انگلس در نام ای ب ببل نوشتتت بود ک اختلاو ستتنی ما
آنندر زیاد است ک بحث ازدواج یا روابر خارج از ازدواج نمیتواند مطر باشد.
انگلس در ای میان ب کارهای نوشتاری هم ادام میداد .در  ،۹۴۱۰ب درخواست

پُل لافارگ ،با استتفاد از س فیل آنتی دورینب ،کتابن ای تحت عنوان سوسیالیسم:
تخیلی و علمی ،۰،با هدو آموز

کارگران تهی کرد ،و ازسمل ب چگونگی پیدایش

متاتریتالیستتتم دیتالکتیتک و تتاریخی ،درک مادی تاریخ ،تئوری ارز

اضتتتافی ،و

تفاوتهای ستتوستتیالیستتم «تخیلی» و «علمی» پرداخت ،و با تأکید بر تضتتادِهای ن ام
سرمای داری ،بر ضرورت انقلاب پرولتری تأکید کرد.

۹ Tristram Hunt, (2009),…. pp. 302, 334-5.
۰ F. Engels (1892), Socialism; Utopian and Scientific, in Marx-Engels
Selected
Works,
Vol.3,
pp.
95-115.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/socتتترستتمتت فتتارستتتتی ،گتترو کتتادرهتتا ،انتتتشتتتتارات کتتمتتونتتیستتتمutop/index.htm. ،
https://marxists.architexturez.net/farsi/archive/marx/works/1880/sosy
alizm-takhayoli-elmi.htm
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در  ،۹۴۱۸زمانی ک بحثِ مستتئل ی ارضتتی در حزب ستتوستتیالدموکرات آلمان
مطر شتتتد بود ،در حالی ک بیماریهای متعدد توان انگلس را محدود کرد بود ،او
اثر مهم دیگری تحت عنوان «مستتئل ی دهقانی در فرانس ت و آلمان» ۹نوشتتت .وی ب
ای مستئل اشتار میکند ک دهقانان ک در بستیاری از کشورها(ی آن زمان) اکثریت
سمعیتت را تشتتتکیتل میدهنتد ،بت ختاطر دورافتادگی دچار بیتفاوتی و بیعلانگی
( )apathyهستند و ای امر خود سبا فسادِ پارلمانتاریستی در فرانس و استبداد در
آلمان بود استت .اضتاف میکند ک ای مستئل امری فاکقنیامدنی نیست و با انتقاد از
سنب هایی از برنام ی ارضتی ستوسیالیستهای فرانس  ،ب طر ِ سیاستهای پرولتری
مورد ن ر

در رابطت بتا انشتتتار مختلف دهقانی پرداخت  ،و بر همکاری کارگران و

دهقانانی ک کار میکنند تأکید کرد.
انگلس در  ۹۴۱۲س مقال از مارکس در مورد انقلاب  ۹۴۸۴را همرا با یک مقال
ک خود مشتتتترکاً با مارکس در ای بار نوشتتتت بود ،ب صتتتورت کتابی تحت عنوان
مبارز ی طبقاتی در فرانستت  ،با مقدم ی مفیتتلی ب نلم خود  ،تهی کرد ۰.در سای
دیگر ب تفیتیل در مورد ای مقدم نوشت ام ۹،و در ای سا ب ای خلاص اکتفا میکنم
۹ F. Engels, (1894), “The Peasant Question in France and Germany”,
in
Marx-Engels
Selected
Works,
Vol.3,
pp.
457-476.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/peasantquestion/index.htm
۰ https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-strugglesfrance/intro.htm ،
دو ترسم ی فارسی از ای مقدم توسر پویان دریابان ،و ایرج فرزاد وسود دارد ،نگا کنید:
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/faranseh.pdf
/مقدم -۹۴۱۲-انگلس-بر-مبارز -طبقاتی-در-فرhttp://iraj-farzad.com/2018/07/07/

۹سعید رهنما ،معمای انگلس  ،۹۴۱۲نقد انتیاد سیاسی
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ک مت ِ کامل ای مقدم (و ن مت ِ خلاصت و تحریف شد توسر لیبکنخت ،و یا مت ِ
مفیتلتر توسر کاکوتسکی) برخلاو هم ی سنجالهایی ک از دو زاوی ی افراطی ب
آن شتتد ( ،برخی انگلس را ب تجدیدن رطلبی متهم کرد اند ،برخی هیچ تفاوتی میان
مواضتتع طر شتتد در ای مقدم و نوشتتت های نبلی انگلس نمیبینند ،و برخی هم
ب نوعی در اصالت آن شک میکنند) ۹،ب وضو نشان میدهد ک انگلس ضم تأکید
بر بنیانِ باورهای همیشتتگیا  ،انتقادهایی نستتبت ب برخورد گذشتتت ی خود

و

مارکس در مورد توهم نزدیکی ستتتقوط ستتترمای داری و انقلابهای  ۹۴۸۴و ۹۴۱۹
داشتت است .ازسمل طر میکند ک «تاریخ ...نشان داد ک ن ر ما در آن زمان توهم
بود  .حتی فراتر از آن :تتاریخ نت تنهتا خطتای متا در آن زمتان را دور انتداخت ؛ بلک
شتترایطی را ک پرولتاریا باید در آن مبارز کند ،کاملاً دگرگون ستتاخت استتت .امروز
شتیو ی مبارزاتی  ۹۴۸۴از هر سهت منستو گشتت  »...،او اضاف میکند ک «[تاریخ]
ب وضتتو نشتتان داد ک وضتتعیت توستتع ی انتیتتادی نار [اروپا] در آن زمان برای
سایگزینیِ تولید سرمای داران  ،تا حد بسیار زیادی ،نارس بود؛ »...ضم اشار ب رشد
ستریع سرمای داری بعد از  ۹۴۸۴و همرا آن رشد طبق ی کارگر ،میگوید «اگر حتی
همی ارتش نیرومند پرولتاریا هنوز نتوانست ب هدو خود برسد ،اگر فاصل ی زیادی
با کستا پیروزی با یک ضترب ی نهایی دارد ،در مستیر دشتوار و سختِ مبارز  ،آرام
باید از موضتعی ب موضتع دیگر پیشتروی کند ».وی تأکید میکند ک «ای امر یکبار

۹ -Lucio Colletti, (1972), “Bernstein and the Marxism of the Second
International”, in Colletti, L. From Rousseau to Lenin: Studies in
Ideology and Society, Monthly Review Press.
-Terrell Carver, (1981), ….
-Hall Draper, (1977), Karl Marx Theory of Revolution, Vol 1. Monthly
Review Press.
-Paul Kellogg, (1991), “Engels and the Roots of ‘Revisionism’: A ReEvaluation”, in Science and Society, Vol. 55, No.2, 158-174.
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برای همیشت ثابت میکند ک کسا پیروزی برای بازسازی استماعی فرایندی طولانی
است».
انگلس در مورد کمون پاریس اشتار میکند ضم آن ک کمون نشان داد «از ای
پس در پاریس هیچ انقلابی سز انقلاب پرولتری ممک نیستتت» « ،بار دیگر ،بیستتت
ی حکومت طبق ی
سال بعد از زمانِ نوشت ی ما ،ثابت شد ک حتی در آن زمان برنرار ِ
کارگر تا چ حد ویرممک بود ».در مورد آلمان ،انگلس شتتتر میدهد ک کارگران
آلمان با استتتفاد از حق ر ی همگانی ،ب رشتتد شتتگفتانگیز حزب کمک کردند ،و
اضاف میکند «[کارگران آلمان] با نشان دادن ای ک چ گون باید از حق ر ی همگانی
استتفاد شتود ،رفقایشتان در دیگر کشتورها را با ستلا سدیدی ،بُرند تری سلا ،
مجهز کردند ».او ب مانیفستتت عطف میکند ک اعلام کرد بود ب دستتت آوردن حق
ر ی همگتانی ،و دموکراستتتی« ،یکی از اولی و مهمتری وظتایف پرولتتاریای مبارز
استتت .».ستتپس نقلنول معروو برنام ی حزب کارگر فرانستت را (ک خود مارکس
مقدم ا

را نوشتتتت بود) طر میکند ،ک ن امِ حق ر ی را باید از «وستتتیل ای برای

فریاکاری ،ب وستتیل ای برای رهایی» تبدیل کرد .پس از اشتتار ب تغییر تاکتیکهای
مبتتارز میگویتتد« ،طنز تلخ تتتاریخ همت چیز را وارونت میکنتتد .متتا 'انقلتتابیهتتا'،
'شتتتور گران' بتا اتختاذ رو هتای نتانونی وضتتتعیت ب مراتا بهتری از پیگیری
شتتتیو های ویرنانونی و نیام ،داریم ».ای مقدم ک در ما های پایانی زندگی انگلس
نوشت شد ب روشنی تداوم و تحول ن ری انگلس را نشان میدهد .تردیدی نیست ک
انگلس تاحدی تحت فشار رهبری حزب سوسیالدموکرات آلمان ،ک ب خاطر شرایر
امنیتی از انگلس خواستتت بودند کمی مت مقدم را متعادلتر کند ،نرار گرفت بود .اما
انگلس در پاستخ ب نام ی رینارد فیشتر از ستوی هیأت اسرایی حزب ،ضم اعلام
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پذیر

پار ای از خواستتها ناطعان نوشت « ...م نمیپذیرم ک شما سسم و رو ِ

خود را در گروِ نانونیت مطلق ،نانونیت تحت هر شرایطی [ ...نرار داد اید]۹.
در ای ایام ،حال سستتمانی انگلس بر اثر ستترطان حنجر رو ب وخامت گذاشتتت
بود ،توان حرو زدن را از دستت داد بود و تنها با نوشتت می توانست ارتباط برنرار
کند ،و چشمهایش هم ب سختی میدید .سرانجام انگلس پس از شش ما بیماری ،در
شتامگا پنجم ما اوت  ۹۴۱۲در گذشتت .وی خواست بود ک مراسمی برگزار نشود،
سستد

را بستوزانند و خاکستر

را ب دریا بریزند .اما خبر درز کرد بود و فردای

آن روز علاو بر اعضتتای بانیماند ی خانواد ی مارکس ،سمعی از رهبران کارگری و
ستتوستتیالیستتت از سمل لیبکنخت ،کاکوتستتکی ،برنشتتتای  ،ببل ،و زاستتولیچ در کنار
نطاری ک سستتتد او را برای ستتتوخت ب کور میبرد سمع شتتتدند و با ای «وولِ
اندیشت »« ،فیلسووِ خودآموخت »« ،دانشنام ی متحرک»« ،شاعر»« ،سنبسوی مسلم»،
«انقلابی رکالیستتت»« ،انقلابی دموکرات»« ،ن ری پرداز فلستتف  ،انتیتتاد و ستتیاستتت»،
«ژورنالیستت»« ،مبارز خستتگیناپذیر» ،و ...وداع کردند .برنشتتتای مینویسد در یک
روزِ آشتتفت ی پاییزی او ب همرا اِلِنور مارکس ،ادوارد اِوِلینب (داماد مارکس) ،و یکی
نفر دیگر نایق کوچکی را کرای کرد  ،ب سمت کانال مانش حرکت کردند و خاکستر
انگلس را آنطور ک خواستتت بود ب آبها ستتپردند .او نخواستتت ک مقبر و ستتنب
نبری داشتت باشتد .داراییا

ت خود،
زمان مرگ حدود سی هزار پوند بود؛ در وص ّی ِ

یک هزار پوند را برای انتخابات کاندیداهای ستوسیالیست در آلمان اختیا

داد ،و

مابقی را ب تستتاوی بی دو دختر بازماند ی مارکس ،لورا و النور ،تقستتیم کرد ،با ای
نرار ک هر یک از آنها یکستتوم از ستتهم خود را ب فرزندان بازماند ی سِنی ،دیگر
دختر مارکس ک خودکشی کرد بود ،بدهند۰.
۹ F. Engels letter to Richard Fischer, (1985), 8 March, in J. D. Hunley,
(1991), … p.105.
۰ Terrell Carver, (1990), ….. P.253.
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انگلس بی تردید از شتاخصتری و اثرگذارتری شتخییتهای فکری و انقلابی
نرن نوزدهم بود .بختت او و همزمان بدبیاری او ای بود ک در سوار وول بزرگتری
ب ناچار همیشت ب اصتطلا نقشِ «ویولون دوم» را ایفا میکرد .در مورد سهم خود
در ای بزرگتری همفکری و همکاری تاریخ بشر ،متواضعان میگفت «مارکس نابغ
بود ،و ما استتتعدادی بیش نبودیم ».اما وانعیت ای بود ک هر دو ،ب درسات مختلف،
از بزرگتری نوابغ تاریخ بشر بودند.
***
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ارتباط اندیشهی انگلس با امروز
تحول و توستتتع ی سوامع انستتتانی ،آنطور ک خودِ مارکس و انگلس ب سامعتری
شتتکل ن ری پردازی کردند ،فرایندی بیپایان و مدام در حالِ تغییر استتت ،و روشتت
است ک شرایر امروزیِ نرن بیستویکم ،با شرایر نرن نوزدهم بسیار متفاوت است.
بنیتان و استتتاسِ سهتانبینیای کت مارکس و انگلس بنا نهادند ،در کلیات خود و در
روشی ک برای شناخت آن طر کردند ،بیتردید از هر سهت معتبر است ،و مهمتری
راهنمای ما در تلا

برای شناخت و تحلیلِ سهان سرمای داریِ امروز و یافت ِ را های

مقابل و گذر از آن استت .اما برخلاوِ برداشت مذهبی و ندسی از نوشت های مارکس
و انگلس ،سزکیتات دنیای امروز را نمیتوان صتتترفاً با مراسع ب ای آثار درک کرد.
تحلیتل متادی تتاریخ ،متدام ن ری های سدیدی را مبتنی بر همان سهانبینی و رو
مارکستی با تحلیل مشتخص از شرایر سدید و متحول طلا میکند .انگلس خود در
یکی از نتامت هتایش در پتایتان دهت ی هشتتتتتاد نرن نوزدهم میگوید «کلیتِ درکِ
مارکستتیستتتی ن یک آیی ( )doctrineک یک رو

( )methodاستتت .سزمی

ی بیشتر ،و روشی
( )dogmaدر کار نیست ،تنها مبنایی است برای بررسی و وارس ِ
ک آن بررستی باید در پیش گیرد ۹».نیازی ب توضتیم نیست ک ای «رو » خود بر
استاس شتناختشناسیِ معینی از تحول سامع ی بشری و آرمان رهایی انسان بنا شد
است.
بررستتتی ارتبتاط ن رات انگلس بتا سهتان امروز ،خود ب نوشتتتت های مفیتتتلِ
سداگان ای نیاز دارد ،و مطالا بستیاری نیز در ای زمین نوشت شد است .همانطور
ک اشتتتار شتتتد ،انگلس در عرصتتت های بستتتیار مختلفی نلم زد ؛ از علوم طبیعی تا
باستتانشتناستی ،انستانشناسی ،سامع شناسی ،ریاضی ،انتیاد ،علوم سیاسی ،ن امی،
زنتان و ختانواد  ،تتاریخ ،و ویر  .در ای ستا تنهتا ب اختیتتتار ب یکی از مهمتری و
۹ Friedrich Engels, “letters – 1888-1890, Marx Engels Collected
Works, Vol. 37. P.447.
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بحثانگیزتری سنب ها ،یعنی ن رات انگلس در مورد استتتتراتنی و تاکتیک مربوط ب
چگونگیِ گذار از سترمای داری در سهت نیل ب هدو نهایی رهایی بشر ،ک بسیار ب
مساکل دنیای امروز نیز ربر مییابد ،اشار میشود.
آنن ک ب وضتتو از مرور و بررستتی نوشتتت ها و مواضتتع انگلس در زمین ی
استتتراتنی و تاکتیک در طول دوران مبارزاتیا

برمیآید ،ای استتت ک اولاً او ن یر

مارکس هرگز در ناگزیر بودن انقلاب استماعی و گذار از سترمای داری ب سوسیالیسم
تردیدی نکرد .بنابرای هر گون اتهام رویزیونیستتی در مورد او بیاستاس است .دوم،
باز ن یر مارکس در مورد استتتراتنی و ب وین تاکتیکهای نیل ب هدو نهایی ،ضتتم ِ
تأکید و باور ب ضترورتِ انقلاب سیاسیِ نهرآمیز ،در مقاطع و شرایر مختلف ،امکا ِن
نیل ب هدو از طریقِ مستتالمتآمیز و پارلمانتاریستتتی را نیز میدید ،و ای تمایل در
اواخر زندگیا

با مشتاهد ی موفقیتهای پارلمانی ستوسیالیستها ب مراتا تقویت

ی تحمیل شد از سوی
ی نهای ِ
و تشدید شد .اما ای تحولِ دموکراتیک را بدون درگیر ِ
سترمای داران و دستتگا سترکوب و ارتششتان ،ممک نمیدید .سوم ،اگر در دوران
سوانی ب نول خود  ،ن یر مارکس ،نستتبت ب انقلابهای ستتریع و نریاالونوع و
ستقوط بلافاصتتل ی ستترمای داری «توهم» داشتتت ،انقلابِ ناگزیرِ استماعی را فرایندی
«بستیار طولانی» و با پیششترطهای زیادی ازسمل مبتنی بر حضورِ «اکثریت» طبق ی
کارگر و دیگر انشارِ مردم ،ارزیانی میکرد.
بر ای اساس است ک تداوم و تغییر را در مواضعِ انقلابی و رفرمیستی انگلس میتوان
مشاهد کرد .اما در مجموع ن انقلابیگری او شباهتی ب انقلابهای سیاسی ب رهبری
انلیتی پیشتگام داشتت ،و ن رفرمیستمِ رادیکال او شباهتی ب رفرمیسمی ک در نالا
ستتوستتیالدموکراستیِ اروپایی ب پیش رفت .مرورِ دوبار ی تحول مواضتتع انگلس در
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مورد رفرمیسم و انقلاب مبتنی بر تحولات عینی و ذهنیِ سوامع موردن ر ک در بخش
اول با سزکیات بیشتری ب آنها اشار شد ،ای وانعیتها را نشان میدهد:
 انگلس در ستتتال  ۹۴۸۱در «اصتتتول کمونیستتتم» (پیشمای ی مانیفستتتت
کمونیستی) امکان گذار مسالمتآمیز را طر و البت اشار کرد ک بورژوازی
مقابل ی خشونتآمیز را تحمیل میکند.
 در انقلتابِ  ۹۴۸۴-۱آلمتان ،او و متارکس امیدوار بودند ابتدا با یک انقلاب
بورژوا-دموکراتیک ندرت از دست یونکرها (اشراو زمی دار) خارج شود.
پس از شکست انقلاب ک از ن ر آنها حاصلِ ریاکاریِ بورژوازی و ضعف
و نتاتوانیِ طبق ی کارگر آلمان بود ،در کُل ب مقابل با تندرویهای پار ای
ستوستیالیستتها پرداختند ،و تأکیدشتان بر آموز

کارگران و آماد سازی

آنها برای انقلاب بعدی بود ک هنوز شتترایر آن آماد نبود .انگلس اوضتتاع
آن مقطع را چنی توضتتتیم میدهتد کت «کتارگران آلمتان بیش از هر چیز
ل مستقلشان ب عنوان یک حزب
نیازمند کسا حقونی بودند ک برای تشک ِ
طبقاتی ضروری بود :آزادی مطبوعات ،استماع و تشکل.»...


شتعار اصلی نشری ی نوی راینیش تسایتونب را «دموکراسی» تعیی کردند،
و انگلس اضتاف کرد ک من ور « ...آن دموکراستی [است] ک در هم سا و
در هر نکتت ای بر متاهیتِ پرولتری تأکید دارد [اما] هنوز نمیتواند ناطعان
آن را بر درفشِ خود حک کند».

 در لندن ضتتم مقابل با تندرویهای آنارشتتیستتتها ،در خطاب ب مرکزیت
اتحادی ی کمونیستتتی در ستتال  ،۹۴۲۲همرا مارکس ،با اشتتار ب تجرب ی
آلمان ضتم تأکید بر ضترورتِ مبارز ی مستقل کارگری ،اشار میکند ک
« ...طبقت ی کارگر آلمان بی آنک از یک مستتتیر طولانی انقلابی عبور کند،
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نمیتواند ب ندرت برستتد ».همننی ضتتم تأکید بر «انقلاب مداوم» ،با هر
گون تندروی ماسراسویان مخالفت کرد.
 در  ۹۴۲۲نوشتتتت «بدتری اتفانی ک ممک استتتت برای رهبر یک حزبِ
تندرو ر دهد ،ای استت ک ناچار شتود ندرت دولتی را زمانی در دست
گیرد کت سنبش هنوز آمتاد ِ ستتتلط ی طبق ای ک آن را نمایندگی میکند،
نیست».
 در مورد «هنرِ نیام» در  ۹۴۲۹مینویستتد« ،اول آن ک هرگز دستتت ب نیامی
نزنید ،مگر آن ک کاملاً آماد ی رودررویی با عوانا آن باشتتید »..و «دوم آن
ک حرف و پیشت ی نیامگری چنان میطلبد ک زمانی ک ب آن اندام شد ،با
گ خیز
حد اکثرِ عزم و تعرض همرا باشتد .حرکت تدافعی مر ِ

مسلحان

است»...
 در  ۹۴۸۹زمانی ک سوسیالیستهای مارکسیست آلمانی با لاسالیها وحدت
کردند ،انگلس ضتم انتقاد از لاسالیها ،تأکید کرد ک «حتی اگر بورژوازی
مبارز برای آزادیهای بورژوایی – آزادی مطبوعات ،استماعات ،تشتتکل و
دیگر آزادیها – را کنار گذاشت ،حزب کارگری باید ب مبارز برای کسا
ای آزادیها ادام دهد ۹».در  ۹۴۸۱نیز ،زمانی ک ستتتوستتتیالیستتتتهای
ت
مارکستیست سدا شدند ،از برنام ی آیزناخی ها ک از سمل ضم خواس ِ
«الغای ستتلط ی طبقاتی» ،از «حق ر ی همگانی برای هم ی مردان» حمایت
کرد بودند ،پشتیبانی کرد.

۹ Michael Harrington, (1989), Socialism: Past and Future, Arcade
Publishing, p. 45.
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 در  ۹۴۱۹بعد از شتتکستتت کمون پاریس ب همرا مارکس با ستتیاستتتهای
تندروان ی رادیکالهای تبعیدی اعم از بلانکیستتت و آنارشتتیست ،ک بدون
درک دلایل شتتکستتت کمون تیتتور میکردند میتوانند انقلابی دیگر را از
تبعیتد را انتدازنتد ،مختالفت کرد ،و در مورد برخورد تند و تیز با مذها
نوشتتتت کت «تعقیتا و آزارِ مذهبی بهتری را تقویت اعتقاداتِ نامطلوب
است» ،و «بهتری خدمت ب خدا ،اسباری کردنِ خدا ناباوری است».
 در  ۹۴۱۲ن یر مارکس با وحدت مجدد مارکستیستها و لاسالیها در گوتا
مختالفتت کرد .ای مختالفتت بت روم آن بود ک پس از برنراری حق ر ی
همگتانی مردان ،هر دو حزب لتاستتتالی و ایزنتاخی ستداگان در انتخابات
شرکت کردند و هیچ یک موفقیت چندانی در سلا آرای کارگران نداشتند،
اما پس از وحدت ،در انتخابات  ۹۴۱۱آنچنان موفقیتی داشتند ک بیسمارک
ستتترانجتام نتانون ضتتتد ستتتوستتتیالیستتتتی را در  ۹۴۱۴برنرار و حزب
سوسیالدموکرات را ممنوع اعلام کرد.
 در  ۹۴۱۱بت همرا متتارکس در نتتامت « ،بخشتتتنتتامت » ،بت رهبران حزب
ستتوستتیالدموکرات آلمان از ای ک بخشتتی از سنا راستتت حزب ،رهایی
طبقت ی کتارگر را موکول بت همکتاری بتا دیگر طبقتات و سلا حمایت
بتورژوازی و خترد بتورژوازی کرد بود ،ضتتتم ِ حمل ت ب ت «بیمتتاری
پارلمانتاریستتتتی» ،انتقاد از نفیِ مبارز ی طبقاتی و ای تیتتتور ک طبق ی
کارگر ناتوان از رهایی خود ب دستتت خود

استتت ،تأکید کرد ک «رهایی

طبق ی کارگر باید ب دست خود طبق ی کارگر انجام شود».
 در  ۹۴۴۸در مقدم ی انگلیسی کتاب سرمای  ،اشار کرد ک «از ن ر مارکس
ی ناگزیر
دستتکم در اروپ ا ،انگلستان تنها کشوری است ک انقلاب استماع ِ
میتواند تماماً از طریق نانونی و مستتالمتآمیز صتتورت پذیرد ».اما اضتتاف
میکند ک مارکس هرگز فرامو

نکرد ک اضتاف کند ک «ب سختی میتوان
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انت تار داشتتتت ک طبق ی حاکم انگلستتتتان تستتتلیم ای انقلاب نانونی و
مستالمتآمیز شتود ،بی آن ک ب 'نیام برد داران' متوستل گردد( ».اشار ب
عکسالعمل برد داران در سنب داخلی امریکا۹).
 در  ۹۴۱۲پس از برکناری بیستمارک ،ستوسیالیست ها در انتخابات پیروزی
مهمی ب دستت آوردند ،و انگلس گزارشی برای یک روزنام انگلیسی تهی
کرد و در مورد ای موفقیتت نوشتتتت کت « ،ای انتخابات ،انقلابی کامل در
وضتعیت احزاب آلمان استت .در وانع سرآوا ِز عی ِر سدیدی در تاریخ آن
کشتور استت ».در نام ب لورا مارکس هم نوشت ک ای انتخابات «نقط ی
آوازِ انقلاب آلمان است».
 حملت بت فراکستتتیون «نوسوانتان ،متارکستتتیستتتتهتای انقلابی» حزب
ستوستیالدموکرات آلمان ب خاطر تحریف مارکستیسم ،و همزمان حمل ب
سنا راستِ «عملگرا».
 در  ۹۴۱۰در مقال ی «ستوستیالیستم در آلمان» برای سالنام ی حزب کارگر
فرانستتت  ،آننتتدر از رونتدِ روبت رشتتتدِ پیروزیهتتای انتختتابتتاتی حزب
ستوستیالدموکرات آلمان ب هیجان آمد بود ک نوشت «...ای حزب امروز
ب نقط ای رستتید ک میتوان تاریخ ب ندرت رستتیدنا

را با محاستتب ی

ریاضتی تعیی کرد ».او اضتاف میکند ک « ...ای بورژوازی است ک نانون
را زیر پا خواهد گذاشت و ب خشونت متوسل خواهد شد».
 در  ،۹۴۱۹در میتتتاحبت بتا فیگتارو ،بت ستای انقلتابی بودن ،میگویتد ما
«تحولگرا» هستیم و «نیدِ دیکت کردنِ نوانی ِ نطعی و نهایی ب بشریت را
نداریم».
۹ F. Engels, (1886), “ Preface to the First English edition” of Capital
Vol 1, Progress Publishers, P. 17.۲
ترسم ی فارسی ،حس مرتضوی،
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 سترانجام در مقدم ی  ۹۴۱۲مبارز ی طبقاتی در فرانس  ،بیشتری تأکید بر
پارلمانتاریستم را شتاهدیم؛ اشار ب ای ک «سوسیالیستهای آلمان ب بقی
نشتتتان دادند ک حق ر ی همگانی ستتتلا بُرند ی سدید استتتت»؛ ای ک
پرولتاریای روب رشتد در مبارز ی سخت و طولانی خود و تا زمان «ضرب ی
نهایی» باید «آرام از موضعی ب موضع دیگر پیشروی کند»؛ تأکید بر اهمیت
استتفاد از شتیو های نانونی و پارلمانی ...،رد انقلابهای سریع توسر یک
انلیتت ،کت تأکیدی دیگر بر انقلاب استماعی توستتتر اکثریت مستتتتقل و
خودآگا استتت و تکی بر پیششتترطهای عینی و ذهنی انقلاب؛ ضتترورت
درک روشت سوسیالیستها از «سمتوسویی ک انقلاب ب خود میگیرد»؛
اشتار ب ای ک وضعیت توسع ی انتیادی در نار ی اروپا در زمان انقلاب
«نارس» بود ؛ ای ک تاریخ نشتتتان داد ک در زمان کمون پاریس «حکومت
طبق ی کارگر عملی نبود» ،و آن نیز ن یر انقلاب « ۹۴۸۴بیثمر» بود؛ و ای
کت «متا بتا اتخاذِ رو های نانونی وضتتتعیت ب مراتا بهتری از پیگیریِ
شیو های ویر نانونی و نیام داریم».؛ و تأکید مجدد بر ای سمل مارکس در
مورد تبدیلِ ن امِ حق ر ی از «وسیل ای برای فریاکاری ،ب وسیل ای برای
رهایی».
 پاسخ  ۹۴۱۲انگلس ب رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان و اعتراض ب
ای ک آنها سستتتم و رو ِ خود را در گروِ «نانونیت مطلق ،نانونیت تحت
هر شرایطی» نرار داد اند.
 تأکید بر تحولاتی ک در دستگا های سرکوب دولتی ،ب وین در ارتش مدرن
ب وسود آمد  ،و شتتیو های مبارزاتی گذشتتت را «منستتو » کرد و تنها را
سلا حمایت بخش هرچ بیشتری از سربازان است.
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 اشار ی انگلس ب تجرب ی تاریخی سلط ی مسیحیت در امپراتوری روم ک
ابتتدا بت طور زیرزمینی در ستامع نفوذ خود را گستتتتر

داد ،و زمانی ک

ندرت کافی ب دست آورد ،آشکارا وارد صحن شد.
 در پتایتان در وصتتتیتتنتامت ی خود ،در حمتایتت از تلا های انتخاباتی
ستوسیالیستها ،هزار پوند انگلیسی را برای کمک ب انتخابات کاندیداهای
سوسیالیست در آلمان اختیا

داد.

مجموع ی ای مواضتتع در طول نیمنرن از زندگی مبارزاتی انگلس ب وضتتو تحولِ
برخوردهتای او را بت استتتتراتنی و تتاکتیتکهتای گذار از ستتترمای داری و نیل ب
ستوستیالیستم نشان میدهد .احتمالِ گذار مسالمتآمیز ،عمدتاً در دوران آخر زندگی
ا

تقویتت شتتتد بود .در دوازد ستتتالی ک انگلس پس از مرگ مارکس زند بود،

تحولات انتیتتادی و ستتیاستتی بستتیاری در اروپا ،ب وین آلمان ،صتتورت گرفت بود.
ازسمل صتنایع و طبق ی کارگر رشتد کرد بود ،نانون ضد سوسیالیستی برچید شد
بود ،و حزب ستتوستتیالدموکرات آلمان با موفقیتهای پیدرپیِ انتخاباتی روبرو بود.
همانطور ک بستیاری از انگلسشتناستان ب درستی ابراز میدارند ،اگر مارکس هم در
ای بیش از یک ده زند ماند بود ،نطعاً آلمان را هم ب فهرست کشورهایی ک برای
آنها امکان گذار مستتالمتآمیز طبق ی کارگر ب ندرت را طر کرد بود (انگلستتتان،
امریکا ،هلند )...اضتتتاف میکرد ،و ب انداز ی انگلس از موفقیت آنها در رایشتتتتاگ
خشتنود میشد .استیف ریگبی ب درستی اشار میکند ،تلا

برای سدا کردن انگلس

از متارکس بت ای وانعیت بیتوس استتتت ک همکاری و همفکری ای دو در طولِ
نزدیک ب چهار ده ب حدی نزدیک بود ،ک اگر تغییری در مواضتع فکری و سیاسی
مطر بود[ ،ک بود] شامل هر دو میشد۹.
۹ Stephen. H. Rigby, (1992),…..
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اما باید توس داشتت ک اشتار ب امکانِ پارلمانتاریسم توسر انگلس (و مارکس)
بت دو مستتتئل ی فو العاد مهم بیتوس نبود .اول ای ک ای توهم را نداشتتتتند ک
بورژوازی بدون توسل ب خشونت و زور ندرت را رها خواهد کرد ،و هر دوی آنها
بارها ب ای نکت اشتار کردند ک «در آخر» بورژوازی ای خشونت را حتی تا سنب
داخلی هم ک شتتتد  ،تحمیل میکند .دوم آن ک مبارز ی مستتتالمتآمیز ،ب هیچوس
محدود ب فعالیتهای انتخاباتی و پارلمانتاریستی «مطلق» نیست ،و مبارز ی بیرون از
پتتارلمتتان اهمیتتت حیتتاتی دارد .مبتتارز ی ختتارج از پتتارلمتتان مبتنی بود بر آموز ،
آگاهیرستتتانی ،و ستتتازماندهیِ ن تنها طبق ی کارگر بلک اکثریت مردم ،و حضتتتورِ
گ
ت بزر ِ
رادیکال در صحن ی سیاسی و استماعی  --آنن ک بعدها توسر مارکسیس ِ
دیگری ،آنتونیو گرامشی ،تحت عنوان کسا هنمونی در سامع ی مدنی طر شد.
ای دو مستتئل ی مورد بحث ،کاملاً ب یکدیگر مربوطند .اشتتار های متعدد انگلس
ب امکانات سترکوب دولتی ب وین وسعت و پینیدگیهای ارتش ،بر ای تکی داشت
کت بتدون حمایت اکثریت ع یم مردم و بدون سلا حمایت بخشتتتی از ارتش ،هر
نیامی ب سترعت سترکوب میشود .انگلس با توس ب پیشرفتهای زمان خود

ای

مثال را میزند ک با توسع ی را آه  ،دولتها میتوانند ظرو  ۰۸ساعت هر پادگانی
را دو یا چند برابر کنند .حال اگر انگلس ارتشهای مدرنِ امروز و امکانات سنبهای
الکترونیکی ،موشتکها و پهپادها و ویر را میدید ،با ناطعیت بیشتری بر ای مسئل
تأکید میکرد .ای ک در دوران معاصتر شتتاهد بودیم ک چگون ارتشهای بزرگ و پر
طمطرا در ختاورمیان با نیامهای مردمی ستتتقوط کردند ،مغایرتی با ای توس ِ مهم
انگلس ندارد ،چرا ک ب خاطر ناآگاهی و ضتتعف سامع ی مدنی دیدیم ک چ گون و
با چ ستتترعتی «بهار»های خاورمیان ای ب خزانهای ب مراتا بدتری مبدل شتتتدند.
اشتار ی انگلس ب انقلابهای «نارس» و پرهیز از آنها یکی از مهمتری هشدارهای
او ب سوسیالیستهای نرن بیستویکم است.

50

سعید رهنما

انگلس بر ای باور بود ک ستوستیالیستتها با توس ب تغییر شرایر عینی ،ضم
حفظ باورهای انقلابی خود ،باید سیاستهای مناسا و عملی را درپیش گیرند .آندرو
کُولییِر بت درستتتتی انگلس را یک «انقلابی رکالیستتتت» و نیز یک «انقلابی دموکرات»
میداند« .رکالیست» از آن ن ر ک از یکسو از آوانتوریسم و ماسراسویی پرهیز داشت
و از سوی دیگر از رفرمیسمِ صِرو و مطلق فاصل می گرفت .موانع ب ندرت رسیدن
طبق ی کارگر ازسمل وسود دستتتگا های پینید ستترکوب دولتی و ارتش را میدید.
«دموکرات» از آنرو ک تاانداز ای ب «ای درک در میان پار ای مارکستتتیستتتتها ک
انقلاب را مبتنی بر وسود توافق وستیع مردمی و ن یک انلیت پیشتاز میبینند ،نزدیک
بود۹»...
اما شاید مهمتری وینگی انگلس انعطاوپذیریِ او در انتخاب تاکتیکهای منطبق
با شرایر عینی و ذهنیِ متحول و در حالِ تغییر بود .بررسی وانعیات و پراتیک سیاسی
نشتان داد ک درستت استت ک بدون یک انقلاب ستوسیالیستی سرمای داری ب پایان
نمیرستد ،اما روند انقلاب استماعی بستیار پینید تر و بس طولانیتر از چیزی است
کت انت تار میرفتت .ای وانعیتها ک  ،در سنب های مختلف اما مرتبر با یکدیگر ،ب
تحولات ن ام سترمای داری و شتکلگیریهای طبقاتی مربوط میشود ،حتی در اواخر
نرن نوزدهم تجدیدن رهایی را در سنب هایی از دیدگا های نبلی ،ب وین در شیو های
مبارزاتی برای گذار از سرمای داری میطلبید .واضم است ک تحولات نرنهای بیستم
و بیستویکم تجدیدن رهای بیشتری را میطلبید و میطلبد.

۹ Andrew Collier, (1996), “Engels: Revolutionary Realist”, in
Christopher J. Arthur, Engels Today… pp.36-37.

