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    انگلس فریدریک

 
 
  شـد    خـاموش    از دانـایی     مـشعلی   چه

ــه ــی چ ــ  قلب ــستاد پش از ت ــاز ای  )١(! ب
 
 

  
ــه ــاریخ ب  1895  ســال)  جدیــد  تقــویم مطــابق (  اگــست5   ت
   کــارل  از دوســتش پــس.   درگذشــت  در لنــدن  انگلــس فریــدریک

   واالتـرین   انگلـس )  بـود    یافتـه    وفـات  1883   در سال   که ( مارکس
   متمـدن    معاصـر در سراسـر جهـان        دانشمند و آموزگار پرولتاریای   

   انگلس   و فریدریک    مارکس   کارل   سرنوشت   که  زمانی  از آن . بود
   داعیــه  خــود را وقــف  زنــدگی  دو دوســت  رســانید ایــن  هــم رابــه

   انگلـس    فریـدریک    آنچه   دانستن  ، برای   بنابر آن .  ساختند  مشترکی
 کار و   از اهمیت  روشنی  باید درک  است  داده  پرولتاریا انجام برای

.   کـارگر معاصـر داشـت     طبقـه   رشد جنـبش    برای   مارکس  آموزش
 کـارگر     دادند طبقه    نشان   بودند که    کسانی   اولین   و انگلس   مارکس

 یکجا   موجود اند که  اقتصادی  نظام  الزمی  نتیجه  آن های  و خواست 
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   و سـازمان     ناگزیر پرولتاریا را ایجاد کرده       صورت   به  با بورژوازی 
   افـرادی   ی   خیرخواهانه  های   تالش   نه   که  دادند   نشان  آنان. بخشد  می

   کـه    اسـت    یافتـه    سازمان   پرولتاریای   طبقاتی   مبارزه  شرافتمند بلکه 
 خواهـد    راننـد رهـایی      مـی    سـتم    بر آن    که   را از اهریمنانی    بشریت
   کارهای   در نتیجه    بودند که    کسانی   اولین   و انگلس   مارکس. بخشید
   تخیـل    محـصول    نـه    سوسـیالیزم   ند کـه   داشـت    خـود توضـیح     علمی

   نیروهـای    تکامـل    الزمـی   ی   و محـصله     منزل   آخرین   بلکه  رویابافان
 سراسر    ازین   پیش  ی   شده   ثبت  تاریخ.   معاصر است    در جامعه   مولده
   طبقــات  و پیــروزی  ســیطره آیــی  و پــیهم  طبقــات ی  مبــارزه تــاریخ

 خواهد    چنین   و تا زمانی     است  ده بو   بر سایر طبقات     معین  اجتماعی
   مالکیـت    یعنـی    طبقـاتی    و سـیطره     طبقاتی   مبارزه   های   پایه  بود که 

 پرولتاریـا    منـافع .  نابود شـوند     اجتماعی  لگام   و تولید بی    خصوصی
ــدازی ــه  ایــن خواســتار بران ــابر آن  هاســت  پای ــارزه  بن    طبقــاتی  مب

و نیـز،   .  شود   آنها بسیج    باید علیه    یافته   سازمان   کارگران  ی  آگاهانه
  .  است  سیاسی  همانا مبارزه  طبقاتی  مبارزه هرگونه

ــن ــات ای ــارکس  نظری ــس  م ــون  و انگل ــب  اکن ــه  از جان    هم
 انـد     شـده   جنگند پذیرفته    خود می    خاطر رهایی    به   که  پرولترهایی

  دو دوسـت     این   که  هنگامی)   نزده  قرن (  چهل  ی   دهه  اما در سالهای  
 خـود شـدند       زمان   سوسیالیستی   و ادبیات    سوسیالیستی  وارد جنبش 

   بودنـد خیلـی     در آنزمـان  .  ونـو بودنـد      کامالً طرفـه     نظریاتی  چنین
بـاز،  ل دغ کار و چـه   راست استعداد، چه  بی  و چه  با قریحه  ، چه   هایی
،   شـاهان  اسـتبداد      علیه   سیاسی   آزادی   برای   عمیقاً درگیر مبارزه    که

   و منـافع     بـورژوازی    تـضاد منـافع      بودند ولـی     و روحانیون   پولیس
   عمـل    مفکـوره    بـه    اشخاص  چنین. توانستند ببینند   پرولتاریا را نمی  
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. گذاشتند   نمی   وقعی   اجتماعی   مستقل   نیروی   یک   مثابه   به  کارگران
 فکر   که   نوابغی   زیاد و منجمله     پردازان   دیگر بودند خیال    از طرف 

 در مـورد      حاکمـه    و طبقـات     فرمانروایان   است  میکردند تنها کافی  
 و   شوند تـا صـلح    داده  قناعت  موجود اجتماعی    نظام  های  عدالتی  بی
   سوسـیالیزم    خـواب   آنان.  برقرار گردد    زمین   بر روی    عمومی  رفاه

ــدون ــارزه بـ ــی  مبـ ــد  را مـ ــاالخره.  دیدنـ ــامی  و بـ ــاً تمـ    تقریبـ
   عموم   صورت   کارگر به    طبقه   و دوستان    زمان   آن  های  یستسوسیال

  دیدنـد کـه      پنداشتند و با اشمئزاز مـی       می»  زخم« پرولتاریا را یک  
 در صـدد      همـه    آنان  بنابر آن .  میشود   بزرگ   با رشد صنعت    چگونه
 کننـد و      و پرولتاریـا جلـوگیری       بودند تا از رشد صـنعت       ای  وسیله

   تـرس    در ایـن     و انگلـس    مـارکس .  دهنـد    توقف را»   تاریخ  چرخ«
   بر خـالف    آنان.  نداشتند   عقیده   از رشد پرولتاریا اشتراک     همگانی
   پرولتاریـا بـسته      رشـد مـستدام      خـود را بـه       امیـدهای    تمام  دیگران
   بـه   نیـرویش   انـدازه   همان  پرولتاریا بیشتر باشد به     هر اندازه . بودند
   سوسـیالیزم    انـدازه    همـان    و بـه     بیشتر است   قالبی ان   طبقه   یک  مثابه

   بـه    و انگلس    مارکس   را که   خدماتی. گردد  تر می   نزدیکتر و ممکن  
:  کـرد    بیـان    در چنـد کلمـه       میتـوان    دادند چنین    کارگر انجام   طبقه
   کارگر آموختند تا خود را بشناسد و برخود آگـاهی            طبقه   به  آنان
  . کردند  رویا و تخیل ا جایگزین ر  دانش آنان. بیابد

   هـر کـارگری    باید بـرای    انگلس   نام   که   است   سبب   همین  به
   هـدف   حاضر کـه   در مجموعه  که   است   سبب   همین  آشنا باشد و به   

   در کارگران    طبقاتی   آگاهی   ما بیدار ساختن     نشرات   مانند تمام   آن
ــصویری  روس ــد ت ــدگی  میباشــد بای ــه و کار  از زن ــدریک نام    فری
  .  دهیم  معاصر، ارائه  کبیر پرولتاریای  از دو معلم ، یکی انگلس
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کـشور  »  رایـن  «  در ایالـت     در بَـرمِن   1820   در سال   انگلس
در .  تولیـد بـود      دسـتگاه    مالـک   پـدرش .  تولد شد    پروس  پادشاهی

   اینکـه   تا بـدون   را مجبور ساخت  انگلس   فامیلی   شرایط 1838  سال
  بَـرمِن   های   از تجارتخانه    در یکی    کاتب   کند منحیث    را تکمیل   هلیس

   آمـوزش    از ادامـه     مـانع    تجـارتی    مسایل   به  اشتغال.  کار شود   شامل
 بـود     شـاگرد لیـسه      زمانیکـه    حتی  وی.  نشد   انگلس   و سیاسی   علمی
  ل د بـه ) بروکراتها (  ساالران  دیوان  و ستم   خود کامه    از نظام   نفرتی

  در آن.  بخــشید  را تعمیـق   نفـرت   ایـن   فلـسفه  مطالعـه .  بـود  گرفتـه 
   بود و انگلس  حاکم  آلمان  فلسفی  بر حلقات    هگل  روزگار تعلیمات 

   خـود از هواخواهـان       انگلـس   گرچه.  درآمد   وی   پیروان  در سلک 
 پروفیسور در     بحیث   آن   بود و در خدمت      پروس   خود کامه   دولت

   هگـل   کـرد، مگـر آموزشـهای        مـی    وظیفـه    ایفـای   رلین بـ   پوهنتون
 و تـز      آن   و حاکمیـت     خـرد انـسانی      بـه    هگل  ایمان.  بودند  انقالبی
   رونـد تغییـر و تکامـل         را دستخوش    جهان   که   هگلی   فلسفه  اساسی
   فیلـسوف    از پیـروان    ای   عـده    شـد کـه     دید منجر بـدان      می  مستدام
   عقیـده    ایـن    موجود را بپذیرند به     وضعیتتوانستند     نمی   که  برلینی

 باطـلِ     علیـه    مبـارزه    موجـود یعنـی      وضعیت   علیه   مبارزه  برسند که 
   همگـانی    قـانون   ی   جا نیز از ریـشه       گستر در همه     و شرِ سایه    حاکم
کند، اگـر      می   چیز تکامل   اگر همه .  خورد   می   آب   جاودان  تکامل

 دیگـر     از گونـه     نهادهـایی   خـود را بـه       جای   نوع   از یک   نهاد هایی 
   یـا هـم    یا تزار روسیه    پروس   پادشاه  میدهند، چرا باید اوتوکراسی   

   و یـا تـسلط       وسـیع    اکثریـت    ناچیز از حساب     اقلیتی  ثروتمند شدن 
   هگـل    باشد؟ فلسفه    داشته   ادامه   همیشه   برای   مردم   باالی  بورژوازی
  ایـن .  بـود    میکـرد وایدآلیـستی     ت صـحب    شعور و اندیشه    از تکامل 
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   را از پـی      انـسانی    اجتماعی   و مناسبات   ، انسان    طبیعت   تکامل  فلسفه
   در حالیکـه     و انگلـس    مـارکس . کرد   می   شعور استنتاج   آمد تکامل 

   نظریـه  )2( . پذیرفتنـد    مـی    هگـل    را از اندیشه     تکامل  روند سرمدی 
   زنـدگی    بـه   بـا رو آوردن   . دکردنـ    را رد می     ازلی   طرح  ایدآلیستی

 را    طبیعـت    تکامـل    کـه    شعور است    تکامل   نه   این   میدیدند که   آنان
 و   شعور باید از طبیعـت   تکامل  توضیح   برعکس   میکند بلکه   توضیح
 و   هـا مـارکس      و سـایر هگلـی       هگـل   برخالف.  شود   گرفته  از ماده 
   برجهـان   ز ماتریالیستی  اندا   از چشم   آنان.  بودند   ماتریالیست  انگلس

   هـای   پدیـده   همه  در پس    که   همانگونه   میدیدند که    بشری  و جامعه 
   به   است   نیز منوط    انسانی   جامعه   اند، تکامل    نهفته   مادی   علل  طبیعی
   بـین    کـه   مناسـباتی .   مولـده    نیروهـای    یعنـی    مادی   نیروهای  تکامل

کردنـد     برقـرار مـی      مـادی   ای هـ    تولیـد نیازمنـدی     انسانها در حـین   
  توضـیح . گیرنـد    مـی   ، شـکل     مولـده    نیروهای   تکامل   سطح  براساس

هـا و     ، اندیـشه     انسانی  های  ، آرمان    اجتماعی   زندگی  های   پدیده  تمام
   نیروهـــای تکامـــل.   اســـت  نهفتـــه  مناســـبات  در همـــین قـــوانین
را بوجـود      خـصوصی    بر مالکیـت     مبتنی   اجتماعی  ،مناسبات  مولده
   نیروهـای    تکامـل    همـین    میـشود کـه      درینجـا دیـده     آورد ولـی    می

   و تمرکـز آن      اکثریـت    از دسـت     مالکیـت   در رفتن ه  ، باعث   مولده
   الغـای    باعـث    مولده   نیروهای  تکامل. گردد   ناچیز می    اقلیت  بدست
   و خـود بـه       معاصـر گردیـده      اجتمـاعی    نظـام    اسـاس    یعنی  مالکیت
   خـود گذاشـته   ها بـرای   سوسیالیست  رود که   می   پیش  دفی ه  طرف
   نیـروی    دریابند کـدام     که   اینست  هاست   بر سوسیالیست   چه  آن. اند

ــاعی ــت اجتم ــابر موقعی ــه  بن ــراری  خــود در جامع    معاصــر در برق
   را تـشخیص   اجتمـاعی    نیـروی    ایـن    و چون    است   ذینفع  سوسیالیزم
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  اش  تــاریخی  و وظیفــه در مــورد منــافع   آگــاهی  را بــه کردنــد آن
 در شـهر مانچـستر       انگلـس .   نیرو همانا پرولتاریا است     این. برسانند

   در سـال   کـه   ، جـایی     پرولتاریـا را شـناخت       انگلـستان   مرکز صنایع 
   در آن    پـدرش    کـه    تجارتی   شرکت   گزید و در یک      اقامت 1842

 تنهـا در دفتـر       نـه   درینجـا انگلـس   . سهمدار بـود بکـار آغـاز کـرد        
   کـه    فقیـر نـشین     ها و محالت     در پسکوچه    بلکه   نشست   می  فابریکه
 خـود     و با چشمان    گشت   بودند می    ریخته   هم   روی   در آن   کارگران

   او خود رامنحـصر بـه       الکن.  میکرد   را مشاهده    آنان  فقر و فالکت  
 در   ی از و    قبـل    راکـه    آنچـه   ی   همـه   وی.  نکـرد    شخصی  مشاهدات

   دقت   بود خواند و به      کارگر بریتانیا افشا شده      طبقه  مورد وضعیت 
   ایـن   ثمـره .  کرد  رسید مطالعه    می   بدستش   ایراکه   اسناد رسمی   تمام

   طبقـه   وضـعیت «   نـام    تحـت    بـود کـه      کتابی   و مشاهدات   مطالعات
قـبالً تـذکر    .  برآمـد    از چـاپ   1845   در سال  » کارگر در انگلستان  

 کـارگر     طبقـه     وضـعیت     در نوشتن    انگلس   عمده   خدمت   که  یمداد
   دردهـای    زیـادی    نویـسندگان    از انگلس   قبل.  بود    چه   در انگلستان 

   اشـاره    آن   بـه    مدد گـاری     و بر ضرورت     کرده  پرولتاریا را وصف  
   مشخصه تنها داد     تشخیص   بود که    کسی  اولین  انگلس.  بودند  کرده

   همــین  در واقــع  بلکــه  نیــست  و فالکــتش لتاریــا رنــج پرو طبقــاتی
   بـه   امـان   را بـی   آن  کـه   آور پرولتاریاسـت   شرم  اقتصادی  وضعیت

 خـود     فرجـامین    رهـایی   کند تا بـرای      می  راند و مجبورش     می  پیش
 خواهـد     خـودش   مبـارز از درون     پرولتاریـای   مدد بـه  .  کند  مبارزه
 خواهـد شـد      ارگر ناگزیر منجر بـدان     ک   طبقه   سیاسی   جنبش .رسید
   در سوسـیالیزم   فقـط   شـان   رسـتگاری   کنند که   درک   کارگران  که

   نیـرو تبـدیل      بـه    زمانی   فقط   دیگر سوسیالیزم   از سوی .   است  نهفته
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  چنین.  کارگر قرار گیرد     طبقه   سیاسی  مبازره  هدف  خواهد شد که  
   دربــاره  انگلــس تــاب در ک  مطروحــه ی  عمــده هــای بودنــد اندیــشه

 امـروز مـورد       کـه   هایی  ، اندیشه    کارگر در انگلستان     طبقه  وضعیت
 در    فکور و مبارز قرار دارند ولی        پرولترهای   همه   و پشتیبانی   قبول
 از    ماالمـال    در کتـابی     فـوق   هـای   اندیشه.  بودند   بدیع   بس   زمان  آن

   پرولتاریـای   فالکـت  تـصویرها از       ترین   دهنده   و تکان   مستندترین
 مذکور سند    کتاب.  گردیدند   ارائه   پرجاذبه   و با پرداختی    انگلستان

 بــود و اثــر   و بــورژوازی داری  ســرمایه  علیــه  شــدیدی محکومیــت
   مثابـه    جـا بـه      در همـه     انگلـس    کتـاب   از ایـن  .   بجا گذاشت   عمیقی
   نـه    واقع  میشد و در     قول   معاصر نقل    تصویر پرولتاریای   ترین  جلی
 و گیـرا از       واقعـی    چنـین    تـصویری    بعـد از آن      و نه  1845 از    قبل

  .  است  شده  داده  کارگر برون  طبقه فالکت
.  نبـود    بـود سوسیالیـست      نیامده   انگلستان   به   تا وقتی   انگلس

   انگلـستانِ آن     کـارگری    در جنـبش     کـه    با کـسانی    در مانچستر وی  
   سوسیالیـستی    نـشریات    برای   برقرار کرده   ط بودند ارتبا    فعال  زمان

   بـه    برگـشت    حـین  1844  در سـال  .  آغـاز کـرد      نوشتن   به  انگلیسی
   را آغـاز کـرده       قـبالً مکاتبـه      با وی    که   با مارکس    در پاریس   آلمان

  هـای    تاثیر سوسیالیـست     تحت   در پاریس    هم  مارکس. بود آشنا شد  
 دو   درینجا این .  بود   شده  سیالیست سو   فرانسوی   و زندگی   فرانسوی
 بـر     یـا نقـدی     » مقـدس   ی  خانواده«   نام   را به    مشترکاً کتابی   دوست

   مارکس   توسط   بیشتر آن    بخش   که   کتاب  این.   نوشتند   نقد انتقادی 
ــود و یکــسال  شــده نوشــته  کــارگر در   طبقــه  از  وضــعیت  قبــل  ب

   ماتریالیـستی    سوسـیالیزم    اساسـات    برآمد حاوی     از چاپ    انگلستان
.  گردیدنـد    توضیح   در فوق    آن   عمده   های   اندیشه   که   است  انقالبی
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 بـائور      فیلـسوف    بـرادران    طنزآمیز برای   لقب»   مقدس  ی  خانواده«
Bauerبــاالتر از همــه  نقــدی  آقایــان ایــن.  بــود  آنــان   و پیــروان   
   فعالیـت    و هرگونه   ده کر  ها را موعظه     و سیاست   ها، احزاب   واقعیت
 و    پیرامون  جهان»  انتقادی «  صورت   را رد میکردند و تنها به       عملی

   بائورهــا بــه آقایــان.  قــرار میدادنــد  آنــرا مــورد خــوض حــوادث
 تحقیـر   ی  بدیـده   تـشخیص   فاقـد قـوه   ای  کتلـه   مثابـه  پرولتاریـا بـه  

 و    مـنحط   ش گـرای    با ایـن     قوت   باتمام   و انگلس   مارکس. دیدند  می
   انـسانی    فـرد واقعـی      یک   از نام   آنان. کردند   می   مخالفت  زیانبخش

   بود، نـه     زیر پاشده    حاکمه   و طبقه    دولت   توسط   که   کارگری  یعنی
   را طلـب     بهتـر اجتمـاعی      نظـام    بـرای    مبـارزه    بلکـه    اندیـشی   عمیق
 پیـشبرد     قـادر بـه      نیـروی    مثابه   پرولتاریا به    به   البته  آنان. کردند  می
،   مـضمر اسـت   ای  مبـارزه   در چنین   منافعش   که  ، نیرویی    مبارزه  این
  مقـاالت   «  مقدس  ی    خانواده    از تالیف    قبل   حتی  انگلس. دیدند  می

 ـ    آلمــانی خــود را در ســالنامه»   اقتــصاد سیاســی  دربــاره انتقــادی
   توسـط  که )Deutsch - Franzosische Jahrbucher )3   فرانسوی
   ایـن    در طـی     بـود کـه      نشر رسانده    منتشر میشد به     و روگه   مارکس
   را از دیـدگاه      معاصـر اقتـصادی      نظـام    اساسـی   های  ها پدیده   جزوه

   آمدهای  پی  مثابه  و آنها را به     ار داده  قر   مورد ارزیابی   سوسیالیستی
  تمـاس .  بـود    کرده   خاطر نشان    خصوصی   مالکیت   فرمانروایی  الزم

 اقتصاد    مطالعه   برای   مارکس   در تصمیم    عاملی   شک   بدون  با انگلس 
 را   ای   واقعـی    انقـالب    بـا آثـار خـود در آن          که   بود، دانشی   سیاسی

  .بوجود آورد
   زنـدگی    و پـاریس     در بروکـسل     انگلس 1847 تا   1845از  

   آلمـانی    کـارگران    در بـین     عملی   را با فعالیت    کرد و کار علمی     می
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 بـا     و انگلـس    در ینجـا مـارکس    .  آمیخـت    مـی    دو شهر با هـم      درین
 برقـرار    ارتبـاط  )4(»   آلمـان    کمونیـستهای   اتحادیـه  «  مخفی  سازمان

   شـکل   را کـه   سوسـیالیزمی  ی اساس  اصول   تشریح   وظیفه  کردند که 
   معـروف    نوشـته    ترتیـب   بـدین .   گذاشـت    آنان   عهده   بودند به   داده

 در    کـه    و انگلـس     مـارکس   ی   نوشـته  » کمونیست   حزب  مانیفست«
   کوچـک    جـزوه   ایـن .  تحریر در آمد     رشته   نشر شد به   1848  سال

 امـروز     تا بـه     جزوه   این  روح.  دارد   کامل   برابر با مجلدهای    ارزشی
 را   متمــدن  و مبــارز در سراســر جهــان  یافتــه  ســازمان پرولتاریــای

  .کند  می رهنمایی
   برپا شـد و بعـداً بـه          ابتدا در فرانسه     که 1848   سال   انقالب

 را    و انگلـس     کـرد مـارکس      سرایت   غربی   اروپای  سایر کشورهای 
   راینـی    پـروس   قـه درینجا، در منط  .  برگرداند   زادگاهشان   به  دوباره
 Neue »  جدیــد  رایــن جریــده «  دموکراتیــک  نــشریه  اداره آنــان

Rheinische Zeitungگرفتنـد   عهـده   نشر میشد به  در کلن   راکه  .
   در پـروس     انقالبـی    دموکراتیک   آمال   و قلب    روح   دو دوست   این

  دم مـر    و منـافع     از آزادی    سنگر در دفـاع      بودند و تا آخرین     راینی
ــارزه  ارتجــاع  نیروهــای علیــه ــد  مب    دریــن  میــدانیم چنانکــه.  کردن

   جدیـد سـرکوب      رایـن   جریده.   باال یافت    دست   ارتجاع  رویارویی
 خود    پروسی   تابعیت  اش   تبعید قبلی    زمان   در طی    که  شد و مارکس  
   مــسلحانه  در قیــام انگلــس.  گردیــد  بــود اخــراج  داده را از دســت

 نبـرد جنگیـد و بعـد از      در سـه   آزادی   کرد، برای   شتراک ا  مردمی
  . فرار کرد  لندن  به  دوباره  سویس  از راه  اغتشاشیون شکست

 در    زودی   بـه   انگلـس .  گزیـد    اقامـت    در لنـدن     هـم   مارکس
 کـار     چهـل    سـالها دهـه      در طی    که   مانچستر، جایی    تجارتی  شرکت
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 سـهمدار     حیـث    بـه    و سپس   کاتب   حیث  کرد، بار دیگر ابتدا به      می
کـرد در      مـی    در مانچستر زندگی     وی 1870  تا سال .  کار شد   شامل

   نـشد کـه    آن  مـانع   فاصـله   ایـن  الکن.  بود   در لندن    مارکس  حالیکه
   تبـادل    باهم   تقریباً روزانه   آنان.  نپردازند   اندیشه   زنده   تبادله   به  آنان
 و    نظریـات    دو دوسـت     مـذکور ایـن     ات مکاتب  در طی .  داشتند  نامه

   هـم    همکاری   به   قرار داده    و ارزیابی    جدید را مورد بحث     کشفیات
   لنـدن    بـه    انگلـس  1870  در سـال  . پروردند   را می    علمی  سوسیالیزم

   نـستوه    از گونـه     کـه    شان   فکری   مشترک   زندگی   نموده   مکان  نقل
   پوشـید ادامـه      از جهـان     چـشم    مارکس   که 1883   بود تا سال    ترین

ــره.  داشــت ــن ثم ــتراک   ای ــب  فکــریاش ــارکس  از جان ــاب  م    کت
   عصر مـا بـود و از طـرف           اثر اقتصاد سیاسی    بزرگترین»  سرمایه«

 بـر    مـارکس .   و بـزرگ     کوچـک    از آثـار مختلـف       تعدادی  انگلس
ر  د   کار میکـرد و انگلـس        داری   اقتصاد سرمایه    مغلق   پدیده  تحلیل
 داشـتند در      جدلی   و اکثراً طبیعت    نوشت   می   ساده   با بیان    که  آثاری

   مـارکس   اقتـصادی   و تئوری  تاریخ  ماتریالیستی  درک پرتو روحیه 
 و   گذشته  به  مربوط  مختلف های  و پدیده تر علمی  عمومی  مسایل به

  انتـی  «:  بـرد    ها نـام     ازین   میتوان  از آثار انگلس  .  پرداخت   می  حال
   نهایـت   مـسایل   در آن کـه  (  دیورینـگ   علیه اثر جدلی »  دیورینگ

   را بـه     اجتمـاعی    و علـوم     طبیعـی   ، علـوم     فلسفه   های   در عرصه   مهم
 و   خــصوصی  ،  مالکیــت منــشاء خــانواده«، )  اســت  گرفتــه تحلیــل
، »  آلمـان    کالسـیک    فلـسفه    و پایـان     فویربـاخ   لودویک«،  » دولت
   رسـایی  ، مقـاالت   روسـیه   حکومت   خارجی   سیاست   درباره  یا  مقاله
 بـا     خیلـی    ولـی    کوچـک    دومقالـه    و بـاالخره     مـسکن    مسئله  درباره
   ازینکـه    قبـل   مارکس. )5(  روسیه   اقتصادی   انکشاف   پیرامون  ارزش
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 خـود     اثـر پـر پهنـای       هـا بـه     ها و ویـرایش      پرداخت  بتواند آخرین 
   اما قبالً تکمیل     آن  مسوده.   یافت  وارد کند وفات   را     سرمایه  درباره
   آمـاده    کـار پـر مـشقت        دوسـتش    از مرگ    پس   بود و انگلس    شده
 2 جلـد     ، وی    گرفـت    عهده    را به      کاپیتال  3 و   2 و نشر جلد      سازی

   وی مـرگ ( نشر کرد 1894   را در سال   3 و جلد    1885  را در سال  
 را در خود   زیادی  دو جلد زحمت این )6( ) گردید 4 جلد     تهیه  مانع

   بیـان    ادلـر بدرسـتی      اتریـشی    دمـوکرات   سوسـیال .  اند  تبلور داده 
   بنـای    انگلـس     کاپیتـال   3 و   2   بـا نـشر مجلـدهای        کـه    اسـت   داشته

   و بـر آن   خـود افراشـت      نابغـه    دوسـت    را برای   یادگار پر شکوهی  
   ایـن   در واقـع  .  کـرد    حک   خود را هم     خود بخواهد نام     آنکه  بدون

  هـای   افـسانه .  انـد    و انگلـس      اثر دونفـر مـارکس       دو جلد  کاپیتال   
.  دارنـد   را در سـینه   و رفاقـت   پـر شـور دوسـتی        هـای    نمونه  پارین

 دو   بدســت  آن  دانــش  دهــد کــه  اروپــا میتوانــد بانــگ پرولتاریـای 
 شــور  ن شــا  بــاهمی  مناســبات  کــه  شــده  آفریــده دانــشمند مبــارزی

   را بیرنـگ     انـسانی    و رفاقـت     دوستی   باستانی  های   افسانه  انگیزترین
 از   ـ خـود را پـس     حق  به  ـ و در مجموع   همواره انگلس. نمایاند می

   خود نوشـت     قدیمی   از دوستان    یکی   به  باری. داد   قرار می   مارکس
  تمحبـ . »  بـودم    دوم   بـازیگر دسـت      مـن    مارکس   حیات  در زمان «

   اش   گزاری   بود و ارج     زنده   مارکس   که   آنگاهی   مارکس   به  انگلس
 مبـارز    ایـن .  بـود    بیکران   درگذشت   مارکس   که   آنگاهی   یاد وی   به

  .  داشت  عمیقاً پر محبت  روحی  تجمل  و اندیشمندِ بی جدی
   خــود رابــه  و انگلــس  مــارکس1848 -49  بعــد از جنــبش

 1864   در سـال    مارکس. د محدود نساختند   در تبعی    علمی  پژوهشی
   دهـه    یـک    مـدت    و آنرا بـه      گذاشت  را اساس »   اول  انترناسیونال«
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کـار  .  گرفـت    مـی    در امـور آن      فعالی   سهم   هم  انگلس.  کرد  رهبری
   همـه    پرولترهـای    مارکس   اندیشه   بر اساس   که»   اول  انترناسیونال«

 کـارگر     طبقـه   ر رشد جنـبش    د  کشورها را در خود متحد میساخت     
   و انگلس    مارکس   دهنده   وحدت  نقش.  بود  اندازه   بی   اهمیت  دارای
،    نیافـت    پایان 70  در سالهای »   اول  انترناسیونال «  شدن   با بسته   حتی
 و    وقفـه    کـارگر بـی      طبقـه    رشد جنبش    از آنجاییکه    برخالف  بلکه

   معنـوی    رهبـران    بمثابـه   نان آ   اهمیت   که   گفت   بود، میتوان   مستدام
   بـه   ، انگلـس     مـارکس    از مرگ   پس.  بود   در افزایش    همواره  جنبش
   ادامـه    اروپـایی   هـای    سوسیالیست   و رهبری    دهی   مشوره   به  تنهایی

 پیگـرد    الـرغم    علـی    شان   نیروی   که   آلمان  های   سوسیالیست  هم. داد
   نماینـدگان   بـود و هـم       و مـداوماً در افـزایش        سـرعت    به  حکومتی

هــا،   اســپانوی تــر چــون مانــده  عقــب  کــشورهای هــای سوسیالیــست
   خـود را بـه       های   گام   مجبور بودند اولین    ها و روسها که     رومانیایی

 از    همـه    را گرفتـه     انگلـس    و رهنمـایی     مـشوره    بسنجند سراغ   دقت
  .ردندب  می  بهره  عمرش  او در خزان  و تجربه  دانش  غنی خزینه

   میدانـستند و کتابهـای       هر دو روسـی      که   و انگلس   مارکس
   کـشور داشـتند و جنـبش         ایـن    بـه    مفـرط    میخواندند عالقـه    روسی
   روابـط   روسـی   با انقالبیون  کرده  تعقیب  را با همدلی  روس  انقالبی

  بــودن  دمــوکرات  از  پــس  هــر دو دوســت ایــن. را نگهمیداشــتند
 اسـتبداد     مقابـل  تنفـر    دموکراتیـک    احـساس   شدند و   سوسیالیست

   سیاسـی    بالواسـطه    احـساس   ایـن .  بـود    قوی   خیلی   نزد آنان   سیاسی
   و سـتم     استبداد سیاسی    بین   از ارتباط    تئوریک   عمیق  یکجا با درک  

 را    و انگلـس    ، مـارکس     از زندگی    آنان   غنی  ، و نیز تجربه     اقتصادی
   دلیـل    همـین   به.  بود   ساخته   حساس  ادی غیر ع    بگونه  از نظر سیاسی  
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   حکومـت    در مقابـل     روس   از انقالبیـون    ای   دسـته    قهرمانانـه   مبارزه
   انقالبیـون    ایـن   هـای    همنـوا در قلـب       بـس    پژواکـی   مقتدر تـزاری  

   رو گردانـی   بـه   دیگر تمایـل   از سوی .  انگیخت   بر می    شده  آزموده
ــ ــه ـ ــازات  خــاطر کــسب ب  و   ـ از مهمتــرین    اقتــصادی  واهــی  امتی

   آوردن   دسـت    بـه    یعنـی    روسی  های   سوسیالیست   وظایف  عاجلترین
   مستقیم   خیانت   بود و حتی     مظنون   آنان  ، طبیعتاً برای     سیاسی  آزادی

  .شد  می  تلقی  سوسیالیستی  امر کبیر انقالب به
ــاد مــی  همــواره  و انگلــس مــارکس ــد کــه  ی   رهــایی « دادن

   خـاطر مبـارزه     اما بـه  . » گارکر باشد    باید کار خود طبقه     کارگران
 را   سیاسـی     معـین   ، پرولتاریا باید ابتدا حقوق       اقتصادی   رهایی  برای
 واضـحاً     و انگلـس    ، مارکس    برآن  اضافه.  آورد   دست   خود به   برای

   بـرای    معتنابـه    اهمیت   دارای   در روسیه    سیاسی   انقالب  میدیدند که 
ــود  هــم  غربــی  کــارگر اروپــای بقــه ط جنــبش   روســیه.  خواهــد ب

   اروپـایی    دژ ارتجـاع     حیثیت   عموم   صورت   و به    همواره  خودکامه
 بعـد از      روسـیه    کـه   المللی   مساعد بین   العاده   فوق  موقعیت.  را داشت 
   زمـان    مـدت    بـرای    کـه    برخوردار بود، جنگی     از آن  1870  جنگ

   روسـیه    اهمیـت    فقط   بود، البته    و فرانسه   لمان آ   بین   نفاق  مدید مایه 
تنهــا .  کــرد  تقویــه  ارتجــاعی  نیــروی  یــک  مثابــه  را بــه اســتبدادی

هــا،   بــر پولینــدی  نــه  نیــاز نداشــت  کــه ای  آزاد، روســیه ای روســیه
   کند و نـه      کوچکتر ستم    ملت  ها یا هیچ    ها، ارمنی   ها، آلمانی   فنلندی
   اروپای  به   قرار دهد میتوانست     هم   را مقابل   ان و آلم    فرانسه  همواره

 بخـشد تـا     بودـ توانایی  رها شده  از بار جنگ  که معاصر ـ اروپایی 
 اروپـا     عناصـر ارتجـاعی     ای   روسـیه   تنها چنـین  .  بکشد   نفس  آزادانه

  توانـست    کـارگر اروپـا را مـی        ، کمر طبقـه      ساخته   ناتوان  رایکسره
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   اسـتقرار آزادی     آرزوی   مـشتاقانه    انگلـس    هم  ل دلی   همین  به. ببندد
   کارگر در غرب     طبقه   جنبش   امید پیشرفت    را به    در روسیه   سیاسی
 خـود را از       دوسـت    بهتـرین    روسـیه    انقالبیون   وی  با مرگ .  داشت
  . اند  داده دست

  ، مبـارز کبیـر و معلـم        انگلـس    یاد فریدریک    بیایید همواره 
  .  بداریم امیپرولتاریا راگر

  
  1895پائیز : تاریخ نگارش

  . انتشار یافت2-1شماره » ربوتنیک« در مجموعه 1896نخستین بار در 
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  :توضیحات

  
 یاد  به « نکراسوف. ا.   را از شعر ن  دو جمله  این   لنین-1

  .  است گرفته»  دوبرولیوبوف
  
  وند تکامل در ر ساختند که  می  اکثراً خاطر نشان  و انگلس ـ مارکس2 
.  بودند  هگل  بخصوص  آلمان  بزرگ  فالسفه  زیاد مدیون  خود، آنان فکری
   پا به  هیچگاهی  علمی  سوسیالیزم  آلمان  فلسفه بدون « گفت  می انگلس
  .» گذاشت  ظهور نمی عرصه
  
 Deutsch - Franzosische Jahrbucher  مجله  منظور لنین-3

   سردبیری  به  در پاریس  که است) »  ـ فرانسوی  آلمانی سالنامه«(
   این  اول تنها شماره. شد  منتشر می  آلمانی  زبان  به روگه.  و آ مارکس. ک

در .  گردید  شد و تجدید چاپ  خارج  از چاپ1844   سال  در فبروری سالنامه
 از   حاکی  بود که  شده  چاپ انگلس.   و ف مارکس.   آثار ک  شماره این

   قطع  عمده علت.  بودند  و کمونیزم  ماتریالیزم  به  و انگلس مارکس  انتقال
   بورژوایی  رادیکال  با روگه  مارکس  اصولی  نظرهای  اختالف انتشار مجله

  .بود
  
   کمونیستی المللی  بین  سازمان نخستین»  کمونیستها اتحادیه« -4

   سال  جنوری ایل در او  و انگلس  مارکس  رهبری  تحت پرولتاریا بود که
 اتحاد با   این  و سازمانی ای  برنامه اصول.  شد  تشکیل  در لندن1848
 ـ  ای  بود و سند برنامه  شده  تنظیم  و انگلس  مارکس  مستقیم شرکت

 1848   سال  شد و در فوریه  آنها نوشته توسط»   کمونیست  حزب مانفیست«
  . انتشار یافت

 داد و   خود ادامه  موجودیت  به1852  ر سال اتحاد کمونیستها تا نوامب
  بود معروفترین)  انترناسیونال (  کارگران  رفاقت المللی  بین  سازمان سلف

 ایفا   اول  در انترناسیونال  رهبری  اتحاد کمونیستها بعداً نقش های شخصیت
  .کردند می

  



لنین.ا                                                                                                                                             16 

   کامل وعه مجم نوشت  خود را می  مقاله  این  لنین  که  زمانی  در آن-5 
 در   آنان های  از نوشته  برخی  بود و حتی  نشده  تدوین  و انگلس آثار مارکس

   از چند مقاله  لنین  سبب بدین.  افتادند  پژوهشگران  بعد بدست سالهای
 دیگر  ها و مقاالت کند و از نوشته  یاد می  روسیه  در ارتباط محدود انگلس

  دیالکتیک «  زیر نام  دیگری  اثر بزرگ سانگل. دهد  نمی  درینجا تذکری وی
 و   پراکنده های  یادداشت  ماند ولی  ناتکمیل  که را زیر کار داشت»  طبیعت
 بار   اولین  برای1930  های  بود در سال  کرده  اثر تهیه  این  برای  که ناتمامی
  ) مترجم. ( شدند  نشر سپرده بدست
  
  را منتشر سازد و این»  سرمایه «  نشد جلد چهارم  موفق  انگلس-6 
   چاپ  به1910 و 1905 در   کائوتسکی  با ویراستاری  آلمانی  زبان اثر به
   اثر مراعات  یک  انتشار علمی  اساسی  مذکور اصول اما در چاپ. رسید

  .  است  آمده  عمل  به  تحریفاتی  مارکسیزم  از اصول  و در شماری نگردیده
 اتحاد   کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  ـ لنینیزم  مارکسیزم  انستتیوت

   دستنویس  بر اساس جلد چهارم)  روسی( جدید   چاپ1957 در  شوروی
  . را انتشار داد مارکس


