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 ١٣٩٩آذر ماه    ٣



در کنار تدقیق و تکمیل نظریه انقالبی اعتقاد داشت و از ایـن رو 
“ هـا اّتحادیٔه کمونیـسـت” برای شرکت در مبارزه روزمره توده ها به 

اّتحادّیـٔه ” نامٔه  خطوط اصلی مرام ١٨۴٧انگلس در سال پیوست.  
، با همکاری مارکس کار تدویـن و ١٨۴٨که در سال “   کمونیست

 به پایان رسید. “ مانیفست کمونیسم”انتشار 
انگلس عالوه بر کمک و مشارکت  نزدیک در رونـد طـرح و 
توسعه بسیاری از آثار برجسته و اصلی مارکس مانند مـانـیـفـسـت 

کمونیـسـت، و سـرمـایـه خـود آثـار 
بیمانندی از متون کالسـیـک مـانـنـد 

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ٢ 

دربارۀ فریدریش انگلس 
آموزگار بزرگ کارگران و 

 زحمتکشان جهان!

 ٣ادامه  در صفحه 

در شهر برمن در ایـالـت رایـن   ١٨٢٠نوامبر سال  ٢٨انگلس در  فریدریش
در آلمان در خانوده ای مرفه به دنیا آمد. پدر انگلس فرد سرمایه داری بود که 

کارخانه نساجی داشت و در منچستر انگلستان شریک کارخانه نساجی برمن 
"ارمن و انگلس" بود. انگلس از همان دوران جوانی عالقه خـاصـی بـه یـاد 
گیری فلسفه و همچنین شرکت در مبارزه اجتماعی که در اروپای آن دوران 
برضد حکومت های دیکتاتوری سرمایه داری در حال شـکـل گـیـری بـود، 

سـالـگـی بـه نـقـد   ٢٢داشت. با خواندن هگل و درک دیالکتیک او در سن 
فلسفه ایده آلیستی فریدریش ویلهلم یوزف فون شلینگ پرداخت و نخستیـن 

"شلینگ و اشراق" را منتشر کرد. انگلس استعـداد خـوبـی در اثر خود به نام 
روزنامه نگاری داشت و در همان دوران مقاالتی انتقادی دربـارۀ مـذهـب و 
سیستم سرمایه داری را زیر نام "فریدریش آزولد" منتشر می کرد. انگلس پس 

، با "موزز هـس" (روزنـامـه نـگـار ١٨۴٢از پایان دوران سربازی اش در سال 
سوسیالیست) آشنا شد و زیر تأثیر اندیشه های او به کمـونـیـسـم روی آورد. 
"هس" به او نشان داد که نتیجه منطقی فلسفه هگل و دیالکتیک رسیدن به 

 کمونیسم است.
انگلس با اصرار پدرش راهی انگلستان شد تا در آنجا کار تجارت را دنـبـال 
کند. انگلستان در آن دوران مرکز انقالب صنعتی و تـحـوالت گسـتـرده در 
زمینه رشد پرولتاریای صنعتی و همچنین رشد مبارزه طبقه کارگر بر ضد ستم 
سرمایه داری بود. انگلس در انگلستان از نزدیک شاهد استثمار شدید طبقـه 
کارگر توسط سرمایه داران بود و در این زمینه تحقیقاتی مهـم و جـالـبـی را 

یـاری بـه نـقـد ” صورت کتابی با عـنـوان   انجام داد. نتیجٔه این تحقیقات به
  ١٨۴۴سـالـگـی در سـال  ٢۴بود که انگلس آن را در سن “  اقتصاد سیاسی

آن را اثری درخشـان  ١٨۴۵انتشار داد. مارکس در بررسی این کار انگلس در 
شـرایـط زیسـت طـبـقـٔه کـارگـر در ” های اقتصادی و  بندی در زمینٔه طبقه

ارزیابی کرد. انگلس در این اثر برجسته به رسالت تاریخ ساز طبقـه “  انگلستان
کارگر پرداخت و در آن از جمله نوشت: کارگران صنعتی تنـهـا یـک طـبـقـٔه 

ای هسـتـنـد کـه در راه رهـایـی خـود و  کش نیستند، بلکه طبقـه زحمت
کنند. انگلس در همین سالها دو مـقـالـه بـرای  کشان دیگر پیکار می زحمت

) sische Jahrbücher�Deutsch-Franzفـرانسـه" (  –"سالنامه آلمـان 
نوشت که توسط مارکس ویراستاری شده است. در این دومقاله انگلس بـرای 

 نخستین بار نظراتی را درباره "سوسیالیسم علمی" عنوان می کند. 
جای آموختن فنون تجارت، با مبارزه طبقه کارگر و  به انگلستان انگلس در

زحمتکشان و مبارزۀ آنها برای رهایی از زنجیرهای سرمایه آشنا شد و تـمـام 
تالش خود را متوجه محو استثمار فرد از فرد کرد. انـگـلـس پـس از مـدت 
کوتاهی انگلستان را ترک کرد و به پاریس رفت و در آنجا بود که بـا مـارکـس 
آشنا شد. آشنایی که نزدیک به چهار دهه به طول انجامید و نقش بی مانند و 

 تعیین کننده ای در پیشبرد مبارزه زحمتکشان جهان ایفاء کرد. 
با همکاری نزدیک بـا مـارکـس  ١٨۴۶تا  ١٨۴۴های  انگلس در طی سال

را نوشت که در آنهـا فـلـسـفـٔه “  ایدئولوژی آلمانی” و “  خانوادٔه مقدس” کتاب 
و پیروان آنان به نقد کشیده می شود. انگلس همـچـنـیـن بـا  فویرباخ هگل،
و ماتریالیسم دیالکتیک را    اندیشی مارکس،  پایه های ماتریالیسم تاریخی هم

انگلس  یک انقالبی عملگرا بود که عمیقًا به ضرورت مـبـارزه پی ریزی کرد. 

آلمان -مجسمۀ مارکس و انگلس در شهر برلین   

 منشاء خانواده، مالکیت خصوصی ”جلد کتاب 
 “و دولت



خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" توضیح می دهد که در شرایط ویژه 
تضادهای آشتی ناپذیر فزاینده بین طبقات اجـتـمـاعـی، "وجـود یـک 
نیروئی که به ظاهر مافوق اجتماع باشد و "نظم" را حفظ کند الزم آمـد. 
این نیرو که از بطن اجتماع خارج می شود ولی رفته رفته هر چه از آن 
ـــــت." ـــــت اس ـــــردد، دول ـــــی گ ـــــه م ـــــان ـــــگ ـــــی  ب
تشکیل دولت چنین صورت گرفت که یک نیروی اجتماعی ویـژه ای، 
متمایز از توده مردم، و مجهز به وسایل اعمال فشار و تـحـمـیـل اراده 
خویش به وجود آمد. اقشار و افرادی وضع ممتازی یافتند و آن وسـایـل 
اعمال جبر نیز به تدریج به صورت ارتش ها و پلیس و دستگاه عدلیه و 

 قضاوت شکل گرفتند.
به کار خود همچنـان  ١٨٨٣انگلس در پی درگذشت مارکس در سال 

ادامه داد و از جمله مهمترین دست آوردهای او تا هنگام مرگش تدوین 
و تکمیل جلد دوم و سوم کتاب سرمایه بر اساس یاداشت های نـاتـمـام 

در انگلستان درگذشـت  ١٨٩۵اوت  ۵مارکس بود. فریدریش انگلس در 
و بر اساس وصیت نامه اش جسدش سوزانده شد و خـاکسـتـر آن در 

 کناره شهر ساحلی "ایستبورن" انگلستان به امواج دریا  سپرده شد. 
حزب تودۀ ایران ضمن گرامی داشت دویست مین سالگرد فریدریـش 
انگلس، آموزگار بزرگ کارگران و زحمتکشان جهان، معتقـد اسـت کـه 
کار سترگی که انگلس در کنار مارکس در پایه ریزی و تبیین ماتریالیسم 
تاریخی و دیالکتیک و همچنین سوسیالیسم علمی انجام دادند ارثـیـه 

در برپایـی راه تالش مبارزان راستین گرانقدری است که همچنان توشه 
جامعۀ نوین، جامعه سوسیالیستی است. جامعه ای  که در آن  بـدور از 
ستم طبقاتی، ستم جنسی، و نژاد پرستی انسان ها برابر حقـوق و آزاد 

 نیازهای مادی و معنوی  خود را تأمین خواهند کرد. 

  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ٣ 

"منشأ خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت" ، "جـنـگ دهـقـانـی در 
آلمان " و" یاری به نقد اقتصاد سیاسی" را نوشت و بیادگـار گـذاشـت. 

وضعیت " برخی دیگر از آثار منتشر شده انگلس به قرار زیر می باشند: 
طبقه کارگر در انگلستان"، "اصول کمونیسم"، "انقالب و ضد انقـالب 
در آلمان"، "آنتی دورینگ یا انقالب در علم"، "تکامل سوسیالیسـم از 
تخیل به علم"، "دیالکتیک طبیعت"، و "لودویگ فـویـربـاخ و پـایـان 

 فلسفه کالسیک آلمان".
نامه نگاری های میان مارکس و انگلس که در تمامی چـهـار دهـه 
همکاری های آنها ادامه داشت منبع ارزشمندی بـرای درک ابـعـاد 

 همکاری و همفکری این بنیانگذاران سوسیالیسم علمی است. 
بدون تردید انگلس را باید در کنار مارکس از کـاشـفـان و بـنـیـان 
گذاران ماتریالیسم تاریخی دانست. او تاریخ دان و جامعه شنـاس بـر 
جسته ای بود که گستره اندیشه اش در زمینه تاریخ،جامعه شناسی و 
حتی فلسفه  همسان و به ژرفای اندیشه کارل مارکس بود. یکی از آثار 
بسیار مهم و علمی انگلس، کتاب "منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی 
و دولت" است که به گفته بسیاری از جامعه شناسان نقش بسیار موثر 
و کلیدی در بنیان گذاری روشی نو در بررسی تاریخی خانواده و منشاء 

 آن برجای گذاشته است.
انگلس برای شناخت فرماسیون و ساختار دولت به شکل امـروزیـن 

مرحله تـاریـخـی آن، این موضوع را از دوره باستان، از زمانی که بشر 
بدون وجود مقوله دولت را سپری می کرد، مورد بر رسـی قـرار زندگی 

داد.  بدین منظور او دو موضوع روند تاریخی شکل گیری و دگرگـونـی 
در ساختار خانواده و هم چنین مراحل و روند مالکیت خصوصی را بـا 
اسلوب بررسی بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک بررسی کرد . انـگـلـس 
در این اثر خود سه موضوع خانواده، مالکیت خصـوصـی و دولـت را 
مورد برسی قرار می دهد. زمانی که انگلس مـراحـل شـکـل گـیـری 
خانواده را از نظر تاریخی مورد بررسی قرار داد، این واحد اجـتـمـاعـی 
جامعه انسانی موضوع بسیار جـدیـدی بـود کـه انـدک شـمـاری از 
محققین به ان توجه کرده بودند. انگلس در پیشگفتار چاپ اول کتاب 

نوشته است می گوید که او و مـارکـس بـه طـور  ١٨٨۴که در سال 
اعحاب اوری به این موضوع بر خورد کردند که مورگان تـاریـخـدان و 
فیلسوف امریکایی در مورد روند تاریخی خانواده  برداشت ماتریالیستی 
از این روند را که چهل سال پیش مارکس کشف کرده بود او نـیـز بـه 
شکل دیگری کشف کرده بود.  مـورگـان در گـروه هـای جـنـسـی 
سرخپوستان امریکا بسیاری ار معما های کلیدی قـبـایـل بـاسـتـانـی 
یونان، رومی ها و ژرمن ها را کشف می کند اما انگلس توضـیـح مـی 
دهد که او خود را به این یافته ها محدود نکرد و کشفیات  بسیاری را 
به آن افزوده است و در مورد قبایل باستانی سلت هـا (کـلـت هـا) و 
ژرمن ها تحقیقات گسترده ای را انجام داده است. اما موضوع مـهـم 
این است که انگلس مراحل تاریخی خانواده و مالکیت خصـوصـی و 
شکل گیری نهاد های مدنی مرتبط با مراحل رشد مناسبات تولید را با 
دقت شگفتی آوری توضیح می دهد. لنین در تحریـر کـتـاب بسـیـار 
ارزشمند "دولت و انقالب" از بسیاری از اندیشه های انگلس و کـتـاب 
"منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" بهره برده است و جـالـب 

تدوین شده  ١٩١٧اینکه کتاب "دولت و انقالب" که در آستانه انقالب 
بود نقش عمده ای از درک انقالبیون روس از پدیده دولت بود.  لنیـن 
به پیروی از اندیشه های انگلس به انقالبیون روس ایـن مـوضـوع را 
گوشزد می کرد که: دولت به هیچ وجه نیرویی نیست که از خارج بـه 
جامعه تحمیل شده باشد. دولت همچنین بر خـالف ادعـای هـگـل 
(تحقق ایده اخالقی) و یا جلوه تحقق عقل نیست. دولت مـحـصـول 
جامعه در مرحله معینی از تکامل آن است. انگلس در کتاب "مـنـشـا 

 ادامۀ دربارۀ فریدریش انگلس 

دست نوشته انگلس در آلبوم شعر جنی کارولین 
 دختر کارل مارکس –مارکس 

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



را 'مارکسیسم' 
نامیده است، 
گرچه خود 
مارکس این واژه 

 پذیرفت. را نمی
آنها در دوران 
اوج انقالب 
صنعتی بریتانیا 

کردند  زندگی می
و از فجایع، 

ها، و  عدالتی بی
بودن  غیرانسانی

گاه شدند.  آن آ
هر دو کامًال باور 
داشتند که این 
وضع نمایندٔه 
اوج تمدن نیست 

تواند باشد.  و نمی
از دیدگاه آنها، 

ها سزاوار  انسان
تر و سعادتمندتر را دارند.  اند و توانایی ایجاد دنیایی عادالنه زندگی بهتر از این

 -طور که مارکس به اختصار بیان کرد همان -در عین حال آنها متوجه بودند
های  اند، به روش "فیلسوفان جهان را فقط تفسیر کرده که تا آن زمان،
نکته در تغییر دادن آن است." (مارکس در'تزهای فوئرباخ')  مختلف... اّما

این مشاهده هر دو آنها را به تحقیق در تاریخ رهمنون کرد تا بتوانند بفهمند 
ای علمی  تالش کردند شیوه اند. آنها تکامل یافته که جوامع چگونه ظهور و

 کشف قوانین تعیین کنندٔه تاریخ بیابند. برای درک توسعٔه اجتماعی و
ای که در آن  اگرچه هر دو آنها به خاطر نپذیرفتن آن شکل از جامعه

نوعان خود  شان در مورد هم کردند، و به خاطر نگرانی بشردوستانه زندگی می
شدند، انگیزٔه زیادی برای تغییر  که در نظامی غیرانسانی استثمار می

داشتند، ولی متوجه بودند که داشتن آرزوهای واهی و تمایل 
چنینی  های این های سوسیالیستی پاسخ مسئله نبود. آنها ایده شهر آرمان به

تر برای مبارزه در راه  ای محکم دانستند، و در پی یافتن شالوده را مردود می
 ایجاد تحّول و دگرگونی اجتماعی بودند.

که انگلس و مارکس  گروه کوچِک به طور عمده آلمانِی مهاجران انقالبی،
زودی بر اثر  پس از رسیدن به بریتانیا خودشان هم جزو آنها بودند، به

های که پیش آمد پراکنده شد، و آن دو تنها، در 'گروه دو نفره'  اختالف
خودشان ماندند. با وجود چنین آغازهایی نامیمون، در اواخر قرن نوزدهم، 

های سوسیالیست و کمونیست  کار بنیادینی که آنها کردند، به تأسیس حزب
 در سراسر جهان منجر شده بود.

توان  پس در مورد میراث خاص انگلس، متمایز از خود مارکس، چه می
رسد که  شخصی انگلس خودش جالب است، زیرا به نظر می گفت؟ زندگی

های شخصی یا  طلبی شمار فارغ از جاه او یکی از آن فعاالن سیاسی اندک
طالب قدرت است. او انسانی شریف و صادق، اصولی، و ُپرشور بود که در 

نوعانش را در نظر داشت. او از همان نوجوانی  کرد، هم هر اقدامی که می
نوشت که از لحاظ دانش، جلوتر از  ها و مجالت می هایی برای روزنامه مقاله

اش را در زندگی  سن خودش بود. برخالف مارکس که بیشتر عمر بزرگسالی
های کتابخانٔه بریتانیا گذراند،  ها در سالن روشنفکری، و از جمله سال

، ١٨۴٨انگلس هم مرد عمل بود و هم مرد اندیشه، که در جریان انقالب 
های آلمان جنگید. او قبل از اینکه  همراه با نیروی انقالبی کوچکی در تپه

عالی نیز  دهی سازمان نشان داده بود که برای زندگی دائم به بریتانیا برود،
است. او در اروپای غربی سفرها کرده بود و به 
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در بزرگداشت زندگی  
اندیشمندی مبارز و 

 انقالبی

 ۵ادامه  در صفحه 

نوشتٔه جان گرین، نویسندٔه کتاب ''انگلس: زندگِی 
 )٢٠٠٨انقالبی' (لندن، 

  
چرا امروز یک فعال سیاسی اواسط قرن نوزدهم باید مورد توجه ما  

محیطی، و سلطٔه  سازی، تهدیدهای زیست در دنیای امروزِی جهانی باشد؟
ربطی  های یک قرن و نیم پیش چه های فرامّلی، ایده فزایندٔه شرکت

 تواند به مسائل امروز داشته باشد؟ می
نام فریدریش انگلس همواره همراه با نام کارل مارکس مطرح شده 
است، اّما از سهمی که انگلس در تدوین فلسفٔه سیاسِی آنچه ما امروزه 

یک عامل خیلی مهم در گمنامی  دانیم؟ نامیم، چه می 'مارکسیسم' می
پس از  بینی او بوده است. تاریخی نسبی انگلس، تواضع و عدم خودبزرگ

 مرگ مارکس، او به شیؤه فروتنانٔه خود، دربارٔه خودش گفت:
"در تمام عمرم کاری را که برایش ساخته شده بودم انجام دادم، یعنی 
نوازندٔه دّوم ویولن بودم، و معتقدم که خیلی خوب توانستم از عهدٔه این کار 
برآیم. و از داشتن مارکس، نوازندٔه اّول بسیار عالی ویولن در کنارم، 

 ١ام." خوشحال بوده
تاریخ همواره با کسانی که نوازندٔه دّوم هستند نامهربان بوده است. 

های بسیاری دربارٔه مارکس نوشته شده است،  ها، و مقاله ها، جزوه کتاب
نامٔه انگلس و سهم او در اندیشٔه 'مارکسیستی'  اّما مطالعه و بررسی زندگی

تا همین اواخر بسیار کم و نادر بوده است. هالِدین نوشت: "یک دلیل 
اینکه انگلس چنین نویسندٔه بزرگی بود، این است که او احتماًال 

مسلمًا روشنفکری در  او ٢خود بود." ترین مرد زمانهٔ  کرده تحصیل
مارکس بود و سهم خالقانٔه چشمگیری در حّد خودش [در  حّد 

تر خود  الشعاع رفیق معروف مارکسیسم] داشت. اگرچه انگلس بسیار تحت
اند. آنها  بوده است، اّما این دو، و تفکر آنها، پیوندی تنگاتنگ با هم داشته

های  کردند، البته تفاوت بسیار شبیه به دو بخش از یک مغز واحد عمل می
 توجهی نیز بین آنها وجود داشت. قابل

و انگلس از همان لحظه اّولین دیدارشان در پاریس در سال  مارکس
فکری کردند، و مناسبات شخصی و رابطٔه  احساس قرابت و هم ١٨۴۴

متقابل کاری مؤثری با یکدیگر پیدا کردند که در تاریخ احتماًال منحصر به 
است. آنها دوستانی صمیمی شدند و تقریبًا در مورد هر کاری که در  فرد

دادند، با یکدیگر همکاری  المللی کارگری انجام می ارتباط با جنبش بین
 کردند. می

شان به بعد، یک عمر بحث و مکاتبه  از همان اوایل سّومین دهٔه زندگی
و همکاری، تفکر آنها را چنان صیقل و شکل داد که در نهایت کامًال با 

ای از  آنچه در آغاز بود، تمایز داشت. پس از آن دیدار اّول، بخش عمده
و اغلب دشوار  آنچه هر دو آنها نوشتند، نتیجٔه همکاری نزدیک آنها بود؛

که بتوان تشخیص داد که کدام اندیشه و  -اگر غیرممکن نباشد -است
بیان متعلق به انگلس بود و کدام متعلق به مارکس. آنها در طول 
تبعیدشان در بریتانیا، با یکدیگر روزانه مکاتبه داشتند، و اغلب چند بار در 

دادند.  های ُپستی را تا چند بار در روز هم تحویل می در آن زمان، نامه -روز
بندی کردند که تاریخ آن  ای را فرمول ای از اندیشه، یا فلسفه آنها مجموعه

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس
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های سوسیالیستی و کمونیستی و برگزاری  اندازی و حمایت از گروه راه
'مارکسیستی' کمک کرده بود. بعدها، همراه با مارکس،  های آموزشی کالس

المللی کارگران (انترناسیونال اّول) به مثابه  او در تأسیس انجمن بین
 سازمانی در سراسر جهان، نقشی اساسی و کارساز داشت.

نویسی پیشگام بود. دامنٔه  نگار، و جزوه همچنین نویسنده، روزنامه او
شناسی  های مورد عالقٔه او بسیار گسترده بود: از تاریخ، علم، و زبان موضوع

گرفته تا سیاست، اقتصاد، و امور نظامی، که در همٔه آنها خبرگی 
توجهی به دست آورد. او با نوشتن مطالب و مقاالتی که در تعدادی از  قابل

مجالت، از جمله در روزنامٔه منچستر گاردین، منتشر شده بود، کارشناس 
 نظامی شد. معتبر

او همچنین از حامیان آزادی ایرلند بود و مجذوب همٔه چیزهای مربوط 
 -اش درپی شّدت تحت تأثیر دو شریک زندگی پی به ایرلند شد، که البته به

بود، که هر دو در یک خانوادٔه مهاجر ایرلندی به دنیا آمده  -ِمری و لیزی ِبرنز
کردند.  ریسی کار، و در منچستر زندگی می های پنبه و نخ بودند که در کارخانه

اگرچه این دو خواهر بسیار تیزهوش و از نظر سیاسی فعال بودند، اما عمًال 
سواد بودند. انگلس قصد داشت تاریخ اجتماعی ایرلند را بنویسد، اّما هرگز  بی

موفق به تکمیل آن نشد، اگرچه چند مقاله در مورد مسائل ایرلند نوشت و 
 های 'ِسلتیک' هم منتشر کرد. حتٰی یک کتاب ترانه
روانی  ها داشت؛ به چند زبان به انگیزی در یادگیری زبان او توان شگفت

دانست. او یک بار به  زبان را کمابیش می ٢۶کرد، و حداقل  صحبت می
مارکس نوشته بود: "برای خودم حداکثر سه هفته وقت برای [یادگیری] 

وقت در دفتر کارخانٔه  و این در حالی بود که او هنوز تمام ٣ام."  فارسی گذاشته
 پنبه خانوادگی مشغول به کار بود.

کرد که این انگلس بود که اّولین بار مارکس را به جّدی گرفتن  تأکید باید
اقتصاد و توجه به آن، در حکم کلید درک تاریخ و توسعٔه اجتماعی، 

خوانده، و دارای  پیش از هر چیز فیلسوف، کامًال درس کرد. مارکس ترغیب
اش او را موظف کرده بودند  تحصیالت دانشگاهی بود. انگلس، که خانواده

امتیاز برخورداری  خانوادگی را به عهده بگیرد، وکار نساجی که ادارٔه کسب
او در درک  را نداشت. ولی همین تجربٔه کاری، به تحصیالت دانشگاهی از

توان تصّور  داری کمک کرد. فقط می اقتصاد و چگونگی کار نظام سرمایه
کرد که اگر انگلس، مارکس را در این مسیر ترغیب نکرده بود، آیا مارکس 

کرد یا نه، و اینکه آیا ما در واقع اصًال  حتٰی شروع به مطالعٔه اقتصاد می
داشتیم یا  شناسیم، می چیزی به اسم مارکسیسم، به صورتی که اکنون می

 نه.
وکار خانوادگی ِارِمن و انگلس در  سالی که انگلس در کسب ٢١در طول 

، او مجبور بود زندگی و ١٨٧٠تا  ١٨۵٠منچستر گذراند، یعنی از سال 
موجودیتی دوگانه داشته باشد: یکی زندگی به عنوان صاحب محترم 

گر. این  توطئه وکاری در طبقٔه متوسط و دیگری به عنوان مبارزی نیمه کسب
وکاری در خدمت ثروت و مال و  مورد باید مثالی نادر باشد از صاحب کسب

وکار در  منال در روز، و در حال نقشه ریختن برای براندازی همان کسب
گرای پیشرو مانند ِارِنست  های چپ شب! او پیوندهای محکمی با چارتیست

رابرت اوئن -جونز، جیمز لیچ، و جورج هارنی، و نیز با نیکوکار سوسیالیست
در صحنٔه  او نوشت. سهم برقرار کرد، و مرتبًا برای نشریات آنها مطلب می -

توجه و  خود بسیار قابل خودی سیاست بریتانیا از طریق این همکاری به
چشمگیر است، و نفوذی است که امروز تا حد زیادی نادیده گرفته 

 فراموش شده است. یا
وکار خانوادگی، و به دست آوردن اطالعات  انگلس در نتیجٔه ادارٔه کسب

دست اّول از چگونگی استثمار زحمتکشان و از شرایط وحشتناکی که در آن 
ای به دست آورد که توانست آن را در اختیار مارکس  تجربه کردند، زندگی می

تنهایی نوشت، با عنوان 'وضعیت طبقٔه  بگذارد. اّولین کتابی که خودش به

 ادامۀ در بزرگداشت زندگی  اندیشمندی 

سالگی، پس از یک  ٢۴و در  ١٨۴۴کارگر در انگلستان'، که در سال 
شناختی  سال اقامت موقتی در منچستر نوشت، مطالعٔه جامعه

ترین توصیف را از زندگی در شمال صنعتی  زنده کالسیکی بود. این کتاب
دهد و به کتاب درسی مهمی برای کسانی تبدیل  انگلستان به دست می

های زندگی زحمتکشان در  شده است که مایل به درک واقعیت
 اند. زمان آن

به بعد، انگلس نیز در کنار مارکس به مثابه یکی  ١٨۵٠از اواسط دهٔه 
از دو رهبر بالمنازع جنبش انقالبی سوسیالیستی در حال رشد در اروپا 

های  اندازی هسته شناخته شد. او بود که به طور عمده مسئول راه
 کمونیستی کارگران و روشنفکران در بیشتر کشورهای اروپایی بود.

دار ثروتمند'ی که خانوادٔه  سادگی به عنوان 'سرمایه او را اغلب به
کم  اند و دست مارکس را از افتادن به فقر و تنگدستی نجات داد شناخته

اند که این او بود که 'فلسفٔه ناب مارکس را عامیانه  اند. برخی گفته گرفته
ای درآورد.  کرد' و آن را به صورت عملگرایی سیاسِی دستکاری شده

ای، لطمٔه شدیدی به ارزش این هر دو  انگارانه های ساده چنین ارزیابی
های خودش، بلکه در تألیف  فقط از طریق نوشته زند. انگلس نه نفر می

های مشترکشان، و همچنین در بسیاری از آثاری که  بسیاری از نوشته
فقط با نام مارکس منتشر شدند ولی در واقع توسط انگلس نوشته شده 

توجهی در تهیه و انتشار این آثار داشت. این انگلس بود  بودند، سهم قابل
که تعدادی از مقاالت را به نام مارکس برای نیویورک تریبون نوشت، 
چون انگلیسی مارکس به اندازٔه کافی خوب نبود، یا اینکه بیش از حد 
سرش شلوغ بود که بتواند اینها را بنویسد، و این انگلس بود که اّولین 

 نویس 'مانیفست کمونیستی' را به پایان رساند. پیش
  او در فلسفٔه مارکسیستی از طریق آثار خودش، مانند 'آنتی سهم

 Herrبا نام کامل  ١٨٧٨ دورینگ' (منتشر شده به زبان آلمانی در سال
Eugen Dühring’s Revolution in Science) دیالکتیک' ،

طبیعت'، و 'منشأ خانواده، مالکیت خصوصی، و دولت'، همگی امروز 
های او با  اند. بحث و جدل بخشی های خواندنی الهام هم هنوز کتاب

های برنشتاین، و نقد او بر سوسیال دموکراسی آلمان در 'آنتی  ایده
های آن زمان، و  دورینگ' تأثیر عمیقی بر تفکر بسیاری از سوسیالیست

نامٔه مارکس که  داشته است. آیسایا برلین در زندگی از آن زمان تا کنون
که  -های آنتی دورینگ ترین" بخش نویسد که "خواندنی نوشته است، می

"به  -جداگانه با عنوان 'سوسیالیسم: تخّیلی و علمی' منتشر شده است
بهترین سبِک انگلس نوشته شده است" و 

 ۶ادامه  در صفحه 
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نامٔه مارکسیسم را توسط یکی از آفرینندگان  "بهترین توصیِف کوتاه زندگی
دهد و "تأثیری قاطع بر هر دو سوسیالیسم روسی و آلمانی  آن" ارائه می

 ۴داشت."
ای مثل 'منشأ خانواده' و  امروزه بیشتر به خاطر نوشتن آثار نوآورانه

شناسند. او در اثر  'وضعیت طبقه کارگر در انگلستان' است که انگلس را می
پردازد که چگونه  اّول به بررسی توسعٔه جوامع انسانی و این موضوع می
او  شود. در این اثر، مالکیت خصوصی به اختالف طبقاتی و ظلم منجر می

شناس آمریکایی لوئیس مورگان در  های انسان بسیار تحت تأثیر پژوهش
قرار  مورد خویشاوندی و ساختار اجتماعی و نیز تأثیر فّناوری بر پیشرفت

های بعدی  هایی از کار مورگان توسط نسل داشت. بعدها، جنبه
بندی کردن  به ویژه در موضوع طبقه -شناسان به چالش کشیده شد انسان

اّما  -پیشرفت انسان و گذاِر آن از سه مرحلٔه وحشیگری و جاهلّیت تا تمدن
 توجهی از پژوهش او هنوز اعتبار دارد. بخش قابل

با نوشتن این اثر، انگلس یکی از اّولین کسانی بود که نشان داد چگونه 
ظهور مالکیت خصوصی به ظلم و ستم به زنان و تأثیرگذاری منفی این امر 

توان  شود. به این معنا، او را می می بر سعادت و رفاه اجتماعی منجر
واقع هم تأثیر شدیدی بر جنبش  به فمینیستی پیشگام دانست، و اثر او

فمینیستی قرن بیستم داشت. او ازدواج را امری بورژوایی و "فحشای 
های پذیرفته شده  رغم عرف دید. او با باور قلبی به این نظر، و به قانونی" می

زندگی کرد، و  -لیزی برنز -اش در آن زمان، خارج از ازدواج با شریک زندگی
فقط در زمانی که او در بستر مرگ بود، از روی محبت با او پیمان ازدواج 

 بست.
اش، همراه با مارکس شروع به  های بعدی کار و زندگی انگلس در سال

محیطی صنعتی شدن  مطالعٔه فرایندهای کشاورزی کرد و از تأثیر زیست
گاهی های زیادی به دست آورد. اگرچه اغراق خواهد بود اگر بخواهیم هر  آ

زیست بخوانیم، ولی همین  کدام از این دو را از طرفداران پیشرو محیط
گاهی رو به رشد از مسائل  عالقه و توجه ابتدایی آنها حاکی از آ

 محیطِی در حال بروز در آن زمان است. زیست
انگلس، شاید حتٰی بیشتر از مارکس، معتقد بود که فلسفٔه ماتریالیسم 

فقط در مورد جامعه  دیالکتیک، که آنها به طور مشترک تدوین کرده بودند، نه
بلکه در مورد کل جهان هستی به طور کلی صادق و قابل کاربست است. 

ای جّدی در علوم طبیعی  مطالعه موضوع، در تالش برای نشان دادن این او
 را آغاز کرد.

 ١٨٧٢های  های 'دیالکتیک طبیعت' را او در سال نوشته بیشتر دست
هایی به زبان آلمانی،  نویسی ای از حاشیه نوشت، که آمیزه ١٨٨٢ تا

فرانسوی، و انگلیسی دربارٔه توسعٔه معاصر علم و فّناوری است. برخی از 
در 'آنتی دورینگ' بیان شده  اّول، 'فلسفه'، های بنیادی آن در قسمت ایده

بود، اّما 'دیالکتیک طبیعت' خودش در زمان زندگی انگلس منتشر نشده 
های خطی را به آلبرت  باقی ماند. خیلی بعدتر، ادوارد برنشتاین نسخه

ویژه  های علمی ارائه شده در آن (به اینشتین داد که به نظر او بخش
های ریاضی و فیزیک آن) مغشوش بود، ولی آن را در مجموع اثری  بخش

ها بعدها توسط  تر دیده بود. آن یادداشت شایستٔه خواندن در سطحی گسترده
منتشر شد، و  ١٩٢۵انگلس در مسکو ویرایش و در سال -مارکس انستیتو

اس  بی ای از جی به زبان انگلیسی با مقدمه ١٩۴٠نخستین بار در سال 
 هالِدین منتشر شد.

در نوشتن این کتاب احتماًال هگل بوده است که نقش  بخش انگلس الهام
غرب داشت. او نیز در زمینٔه  بسیار تأثیرگذاری در سّنت تحلیلی فلسفهٔ 

فرگشت (تکامل) زیستی، فیزیک (شامل مکانیک)، و شیمی مطالعه کرده 
 آلیسم استوار بود. انگلس نوشت: بود، اّما فلسفٔه طبیعِت او بر ایده

برای اّولین بار،  -جاست و شایستگی بزرگ آن در همین -"در نظام هگلی

کل جهان طبیعی،  ادامۀ در بزرگداشت زندگی  اندیشمندی 
تاریخی، فکری، به 
صورت فرایند ارائه 
شده است، یعنی به 
صورت حرکت، 
تغییر، دگرگونی، 
توسعٔه پیوسته و 
مداوم؛ و تالش شده 
است آن ارتباط 
درونی را که تمام این 
حرکت و توسعه را، 
به صورت کلی 

آورد،  پیوسته درمی
 ۵ردیابی کند و بیابد."

مارکس و انگلس  
در تکوین و بسط 

مایٔه فلسفٔه هگل  های ماتریالیسم دیالکتیک سرنخ خود را از ُبن اندیشه
طور که مارکس در آن جملٔه معروف گفت، او "آن  گرفته بودند، ولی همان

آلیست فلسفی بود، یعنی به  را روی سر ایستاند." در حالی که هگل ایده
تقسیم شده بود،  دنیایی باور داشت که به قلمروهای ماّدی و معنوی

مارکس اّولین فیلسوفی بود که استدالل کرد که دنیا، و در واقع کل 
دار  های جسم ها و مولکول جهان هستی، ماّدی است، یعنی از اتم

ها، باورها و غیره  تفکر، ایده های معنوی، یعنی جنبه ساخته شده است؛
ها و تفکر  اند. ایده تجّلی مادّیت و در نتیجه بخشی از جهان ماّدی

 توانند بدون اجسام ماّدی، در شکل انسان، وجود داشته باشند. نمی
زمانی بود که آهنِگ سریع تغییر، و کارُبرد علم در  ،١٩اواسط قرن 

های علمی  ای را به اندیشه صنعت و جامعه، عالقه و توجه گسترده
برانگیخته بود. شیفتگی و شور و شوق زیادی برای هر چیز علمی و فّنی 

شد  های علمی در تمام شهرهای بزرگ برگزار می وجود داشت. سخنرانی
کرد.  و مخاطبان زیادی را از افراد عادی و زحمتکشان به خود جلب می

منچستر یکی از مراکز تحقیق علمی بود و انگلس خود را در جریان 
داشت. او با تعدادی از دانشمندان علوم  ترین تحّوالت نگه می تازه

طبیعی دوست بود، از جمله با کارل شورلمر شیمیدان (استاد شیمی آلی 
کرد. او به انگلس در  در دانشگاه منچستر) که مرتبًا با او مشورت می

 نوشتن 'دیالکتیک طبیعت' کمک کرد.
آن دوره، همچنین، دورٔه دگرگونی انقالبی در دنیای علمی بود. 

) ١٨۵٩) و به دنبال آن 'منشأ انواع'  داروین (١٨٣٩به بیگل' ( 'سفر
شناسی،  زماِن چارلز الیل در حوزٔه زمین های هم همراه با اکتشاف

های اعتقاد مذهبی و تفسیر مسیحی از زندگی و طبیعت به صورت  پایه
'دیالکتیک طبیعت' با  های ثابت را لرزانده داده بود. انگلس در موجودیت

کند با این هدف که نشان  وپنجه نرم می کل رشتٔه علوم طبیعی دست
دهد دیالکتیک مارکسیستی در این عرصه نیز، به اندازٔه جامعٔه بشری، از 
لحاظ درک و تفسیر دنیای ماّدِی غیربشری صادق است. او گرچه درک 

های علوم طبیعی داشت، ولی  انگیزی از بسیاری از عرصه شگفت
ای ندیده بود. او همچنین به  دانشمنِد علوم نبود و هیچ آموزش علمی

سطح دانش علمی در آن زمان متکی بود، و ناگفته پیداست که علم از 
ای گسترش یافته و پیشرفت  آن زمان تا کنون به طور قابل مالحظه

ای از آنچه او نوشت منسوخ شده است و  کرده است. امروزه بخش عمده
اغلب دیگر صادق نیست. اّما آنچه مورد توجه خاص در این اثر است، 

ها درست است،  این نیست که هنوز تا چه حد از لحاظ اطالعات و داده
ای است که او برای بررسی چنین موضوع گسترده و  شناسی بلکه روش
 کند. ای استفاده می کننده مرعوب

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس

 ٧ادامه  در صفحه 



اینکه سطِح باالتر،  آید؛ تر دارد، و از آن بیرون می وجود، ریشه در سطح پایین
و اینکه این  دهد؛ ناپذیرش تشکیل می نظم جدیدی از بودن را با قوانین تقلیل

گیرد که  فرایند پیشرفِت تکاملی، مطابق با آن قوانین تحّول صورت می
خواص اساسی 'ماّدٔه در حال حرکت به عنوان یک کل' را منعکس 

 ٧کنند." می
اصطالح 'قوانین' دیالکتیک، واقعًا قوانین علمی مثل  با همٔه اینها، این به

قانون بویل در مورد رفتار گازها، نظریٔه داروین (حاال قانون) دربارٔه انتخاب 
طبیعی، یا نظریٔه نسبیت اینشتین (نیز حاال قانون) و غیره نیستند. این 
قوانینی که مثال زدیم درک 

تری از رفتار مواد به  عمیق
دهند و ما را قادر  ما می
سازند تا رفتار آیندٔه آنها  می

بینی کنیم. آزمایش  را پیش
نشان داده است که این 
قوانین در دنیای واقعی 

اند. 'قوانین'  درست
مارکسیستی دیالکتیک، در 

هایی  واقعیت، مقوله
توانند به  اند که می توصیفی

ما در شناسایی برخی 
الگوهای خاص رفتاری در 
دنیای ماّدی کمک کنند، 
اّما به آن صورتی که قوانین 
علمی واقعی قابل اثبات 
علمی و بیان ریاضی 
هستند، اینها به طور علمی 
قابل اثبات یا به صورت 

کنند که  تنهایی واقعًا به ما کمک نمی و اینکه به ریاضی قابل بیان نیستند؛
'دیالتیک طبیعت'،  بینی کنیم. انگلس در رفتار مواد یا جوامع را پیش

'نقش کار در گذار از میمون به انسان'  ای را به همچنین فصل جداگانه
اختصاص داده است که در آن نشان داده است که چگونه استفاده از دست 

ای برای همکاری  در ابزارسازی تبدیل به مسئولیت و تعهدی اجتماعی و پایه
این حال، به استثنای همین  ها و پیشرفت اجتماعی شده است. با انسان

مورد که ذکر شد، بسیاری از مطالب ذکر شده در 'دیالکتیک طبیعت' آن را 
کند تا اثر مرجعی مفید یا اثری  بیشتر کتابی مورد توجه از لحاظ تاریخی می

که به توان امروزه از آن به مثابه راهنمای درک علم استفاده کرد. حتی 
تضاد طبقاتی به عنوان محّرک اصلی تغییر  -اندیشٔه مرکزی مارکسیسم

مسلمًا ابزاری مفید در کمک به ما برای درک و تحلیل جوامع در  -اجتماعی
وجه تنها عامل محّرک تغییر اجتماعی  هیچ روند توسعٔه آنهاست، اّما به

 نیست.
طور که پیشتر اشاره شد، شماری از دانشگاهیان و پژوهشگران  همان

انگلس را به عامیانه کردن نظریات مارکس، تبدیل کردن فلسفٔه ناب مارکس 
اند، اّما پژوهشگران و  به ایدئولوژی کاربردی مکانیکی و جبرگرا، متهم کرده

اند که به طور جّدی با چنین تفسیرهایی مخالفت  متفکران دیگری هم بوده
ویژه در دنیای  آیینی جدیدی مطرح شده است، به اند. دیدگاِه راست کرده

زبان، که معتقد است بین اندیشٔه مارکس و انگلس تمایز روشنی  انگلیسی
وجود دارد. استدالل اساسی این دیدگاه آن است که اندیشٔه مارکس، فلسفٔه 

گرایانه است، در حالی که اندیشٔه انگلس صرِف ماتریالیسم مکانیستی  انسان
'مارکسیسم:  است. برای نمونه، جورج لیکتهایم در کتاب خود به نام

) این روند را آغاز کرد و افرادی مثل ١٩۶٧ای تاریخی و انتقادی' ( مطالعه
) و ِتِرل کارِور ١٩٧۵نورمن ِلوین در 'فریب تراژیک: مارکس برضد انگلس' (

در کتاب خود 'مارکس و انگلس، رابطٔه 

  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ٧ 

 ٨ادامه  در صفحه 

انگلس در این کتاب سه قانوِن دیالکتیک ماتریالیستی را که از مطالعٔه 
 کند: می 'علم منطق' هگل برگرفته است، وضع

 قانون وحدت و مبارزٔه اضداد-١
 قانون گذار از تغییرهای کّمی به تغییرهای کیفی-٢
 قانون نفِی نفی-٣

قانون اّول را، که نشأت گرفته از هراکلیتوس، فیلسوف یونان باستان 
است، هگل ویژگی 
مرکزی درک 
دیالکتیکی جهان 

دانست. او  می
کرد که  استدالل می

اندیشٔه نظرورزانه 
عبارت است از 
همین دیالکتیک، 
یعنی درک وحدت 
اضداد، یا امر اثباتی 
(مثبت) در امر َسلبی 
(منفی). این قانون 

ترین جنبٔه  مهم
دیالکتیک است. به 
اعتقاد هگل، تقسیم 
یک کل واحد و 

های  ادراِک بخش
متضاد آن، اصل و 
اساس (یکی از 
های اصلی، اگر نگوییم مشخصه یا  مشخصات یا ویژگی 'ملزومات'، یکی از

 ویژگی اصلی) دیالکتیک است.
دّومین قانونی که هگل از فیلسوفان یونان باستان گرفت، پارادوکس 

دانٔه برنج از آن، در  ها [اگر یک کّپه برنج داشته باشیم، با برداشتن دانه ُکّپه
کجا دیگر 'کپه' نخواهیم داشت؟ مرز این تغییر کیفی کجاست؟] و توضیح 
ارسطو در مورد آن است. این قانون را با آنچه دانشمندان گذارهای 

طور که برای  دانند. در نظر انگلس، همان نامند، یکی می یی می مرحله
های مهم برای نشان دادن این قانون، تحّول آب  هگل بود، یکی از نمونه

به حالت جامد (یخ) یا گاز (بخار) است. با کاربست این سازوکار بر 
شود که افزایش جمعیت به  های اجتماعی، مثًال استدالل می پدیده

شود. قانوِن گذار از تغییرهای  تغییرهایی در ساختارهای اجتماعی منجر می
کّمی به تغییرهای کیفی در مورد فرایند تغییر اجتماعی و مبارزٔه طبقاتی نیز 

 تواند به کار برده شود. می
نفی، از هگل سرچشمه گرفت، ولی زمانی بیشتر  سّوم، نفِی  قانون

کرد. مارکس در آنجا  شناخته شد که مارکس از آن در 'سرمایه' استفاده
 نوشت:

آید.  داری به صدا در می "ناقوس [مرگ] مالکیت خصوصی سرمایه
شوند. شیؤه تملک  مالکیت می داران] سلب مالکیت کنندگان [سرمایه سلب

داری است، مالکیِت خصوصی  داری که حاصل شیؤه تولید سرمایه سرمایه
آورد. این نخستین نفِی مالکیت خصوصِی فردی  داری را به وجود می سرمایه

داری با قطعّیِت قانونی طبیعت،  [فئودالیسم] است... اّما تولید سرمایه
 ۶آورد. این نفِی نفی است." [عامل] نفِی خودش [کمونیسم] را به وجود می

 کند که: اشاره می لهستانی، مارکسیست زبیگنیو ُجردن، فیلسوف
کرد که سطح باالتِر  "انگلس پیوسته از این بینش متافیزیکی استفاده می

 ادامۀ در بزرگداشت زندگی  اندیشمندی 

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



گرتر  های مارکسیستی، طبقات حاکم نیز در ضمن هشیارتر و حیله ایده
هایی که برای ساختن  اند و از قساوت آنها در مقابله با تالش شده

 گیرد، کم نشده است. سوسیالیسم صورت می
توانیم از خواندن آثار انگلس به دست آوریم، در درجٔه  آنچه ما اکنون می

اگرچه بسیاری  -های او برای امروز ما نیست اّول معتبر و درست بودن ایده
بلکه شیؤه او و مارکس در درک جامعه و فرایندهای  -هنوز معتبرند

شناسی و روش تفکر آنهاست: نگاه جامع کردن به کل  اجتماعی، روش
جهان هستی و تشخیص اینکه این جهان در  حال حرکت و تغییر مداوم 

 چیز ثابت یا ایستا نیست؛ تنها امِر ثابت، خوِد تغییر است! است، و هیچ
داشت مناسب دویستمین سالگرد تولد انگلس و  بهترین راه برای گرامی

های او، این است که همان تعهد ُپرشور او را  ارج گذاشتن به زندگی و ایده
برای تحّول سوسیالیستی جامعٔه خودمان حفظ کنیم و داشته باشیم، و از 

های نمادین و  تفکر خالق خودمان نهراسیم، و او و مارکس را مثل چهره
های کتاب مقدس نبینیم که باید به آنها تعظیم و تکریم کرد و  شمایل
 وار از آنها پیروی کرد. بنده
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 ادامۀ در بزرگداشت زندگی  اندیشمندی 
 ) دنبال او را گرفتند.١٩٨٣روشنفکری' (

رغم همکاری و  ضمن اینکه مشخص است که مارکس و انگلس به
ها، دو فرد جداگانه با  همفکری نزدیکشان در بسیاری از موضوع

نگرانه برای  اندازهای خودشان بودند، اّما به نظر من، تالش گذشته چشم
قرار دادن یکی در برابر دیگری، و مطرح کردن اینکه انگلس صرفًا 

گرایی سیاسی بوده در حالی که مارکس فیلسوِف ناب، چیزی نیست جز  عمل
تعبیر این هر دو اندیشمند. همچنین اینجا من نوعی  درست نفهمیدن و سوء

کادمیک' احساس می کنم: انداختِن مارکِس  خودستایی و افادٔه 'آ
گر فاقد قّؤه تخّیل و رو در رو  کردٔه دانشگاهی به جاِن انگلِس معامله تحصیل

قرار دادن آنها. حاال با توجه به همٔه اینها، دربارٔه میراث انگلس برای امروِز 
حتٰی خواندن سریع و گذرای آثار انگلس تردیدی به  توان گفت؟ ما چه می
توجهی در  اندیش بوده و سهم قابل گذارد که او متفکری ژرف جای نمی

مباحثه در موضوع سوسیالیسم و تحّول اجتماعی داشته است. پس از مرگ 
ای انگلس را در مقام روشنفکر پیشرو و  مارکس، 'چپ' به طور گسترده

مشی سوسیالیستی در جهان پذیرفت. سزاوار است که زندگی و  راهنمای خط
 آثار او بیشتر از آنچه تا کنون بوده مورد توجه قرار گیرد.

های او در دنیای  امروزه در خواندن آثار انگلس باید به یاد داشت که ایده
کرد  صنعتی ابتدای دورٔه ویکتوریایی (قرن نوزدهم) که در آن زندگی می

های فلسفی او هنوز مورد  عمیقًا شکل گرفته است. و در حالی که اندیشه
توجه جّدی است و با مسائل امروز ما ارتباط و هنوز موضوعیت دارد، ولی 

هایی که یک قرن و نیم پیش زاییده  توانیم انتظار داشته باشیم که اندیشه نمی
طور که  اند به اندازٔه همان زمان هنوز تازه و مرتبط با امروز باشند. همان شده

حرکت  ها بی دهند، تاریخ و تاریخ ایده هم مارکس و هم انگلس به ما یاد می
ایستند و آنها را باید در چارچوب تغییر مداوم دید و درک کرد. گرچه ما  نمی

ها و رهنمودهایی مهم، برای شیوه  توانیم الهام، و در واقع ایده هنوز هم می
های انگلس پیدا کنیم، ولی در آنها  برخوردی علمی در درک جامعه در نوشته

های آماده برای تمام مشکالت معاصر خود داشته باشیم.  نباید انتظار پاسخ
طور که  کنیم، همان داری زندگی می اگرچه ما هنوز در دنیایی اساسًا سرمایه

کردند، اّما دنیای ما با دنیای آنها  انگلس و مارکس در چنان دنیایی زندگی می
یی این نظام هنوز همان است. ما  بسیار متفاوت است، گرچه عملکرد پایه

های خودمان را بر  ای بدانیم که خودمان باید ایده های آنها را پایه باید ایده
های آنها را همچون مصالح ساختمانی بدانیم، که  روی آن بنا کنیم؛ باید ایده

توان به  برخی از آن را باید دور ریخت، برخی را باید تطبیق داد، و برخی را می
کار برد. امروزه ما باید سهم و نقش انگلس را به صورت بخشی از فرایندی 
جاری در تکامل اندیشه ببینیم. مارکسیسم، مثل هر ایسم دیگری، 

وجه اعالن نهایی حقیقت، کالم آخر در نظریٔه توسعٔه اجتماعی  هیچ به
نیست. مارکس و انگلس هر دو اگر امروز زنده بودند، نخستین کسانی 

 کردند. بودند که بر این اصل تأکید می می
انگلس و مارکس اولین کسانی بودند که نقش اساسی اقتصاد را در فرایند 

چیزی که بیشتر موّرخان امروز حداقل در حرف آن را  -تاریخی نشان دادند
شناسی بنیادی ماتریالیسم تاریخی را تدوین کردند که  پذیرند. آنها روش می

ابزاری حیاتی در کمک به ما برای درک بهتر تاریخ خودمان است. بدون آن 
معنی خواهد بود، و به قول فیدل کاسترو،  درک، درِک حال امروزی ما بی

نما خواهیم بود. مارکس و  ، بدون قطب٨بسته در جنگل" "مثل آدم چشم
خواهیم با موفقیت  ما اگر می -نمایی در اختیار ما قرار دادند انگلس قطب

نما) استفاده کنیم. این واقعیت  ای بهتر بسازیم، فقط باید از آن (قطب آینده
ها برای استفاده از این ابزار، از جمله در انقالب بلشویکی  را که اّولین تالش

، در واقع در نهایت شکست خورد، مشکل بتوان به خاطر [نادرستی] ١٩١٧
ندرت بهترین  های بزرگ به های مارکس و انگلس دانست. پیروان انسان ایده

مفسران آنها هستند. ما همچنین باید تشخیص دهیم که در برابر قدرت 

مارکس پس از 
نگارش جلد اول 
سرمایه به انگلس 

بدون تو «نوشت 
توانستم  هرگز نمی

این کار را به 
سرانجام رسانم، و 

به تو اطمینان 
دهم که این  می

واقعیت همیشه 
همچون کابوسی 

بر وجدان من 
کرد  سنگینی می

خاطر من به هدر دادی و در  ات را به که تو انرژِی شگرف
های حقیرانه  ی بدبختی تجارت فرسوده کردی، و در همه

 ”من سھیم شدی

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



که  پیشنهاد کرد که آن را به "مانیفست کمونیستی" تبدیل کند، چنان
 طور هم شد. دانیم، همین می

او را به انگلستان فرستـاد  ١٨۴٢انگلس، که پدرش در اواخر سال 
تا در شرکت نساجی در منچستر، که پـدرش در آن شـریـک بـود، 

وکار را ادامه دهد، پیشتر آثار اقـتـصـاددانـان  فراگیری مدیریت کسب
هـای تـخـّیـلـی را  ها و کمونیست های سوسیالیست بورژوا، و نوشته

مطالعه کرده بود. او دانش فلسفی ژرفـی کسـب کـرده بـود، و در 
بریتانیای کبیر امکان یافت که ارتباط نزدیکی با کارگران و طـبـقـات 
زحمتکش داشته باشد. او در ابتدای کتابش با عنوان "وضعیت طبقٔه 
کارگر در انگلستان" پیامی به این زحـمـتـکـشـان داد. او نـوشـت: 

تـان  هایتان ببینم، تماشاگر زندگی روزمره خواستم شما را در خانه "می
هایتان صحبت کـنـم،  باشم، با شما در مورد شرایط زندگی و شکایت

شاهد مبارزات شما علیه قدرت سیاسی و اجتماعی سرکوبگران شمـا 
 باشم."

این تجربٔه او در کارخانٔه نساجی اهمیت زیادی در تدوین آتی درک 
ماّدی (ماتریالیستی) از تاریخ داشت، او چهل سال بعد به آن اذعـان 

ترین وجه متوجه شـدم  کرد، زمانی که نوشت: "در منچستر به روشن
های اقتصادی... حداقل در جهان مدرن، قدرت تاریخـی  که واقعیت

های طبقاتـی امـروزی  که اساس ظهور تناقض ای دارد؛ کننده تعیین
که این تناقض طبقاتی... به نوبٔه خود، اسـاس  گیرد؛ در آن شکل می

ها، و در نتیجه، کل تاریخ سیـاسـی  ها، مبارزٔه حزب گیری حزب شکل
 است."

) بـه ایـن ١٨۴٧به دلیل این تجربه بود که انگلس کمی بعـدتـر (
وجه کیش و آییـن نـیـسـت، بـلـکـه  هیچ نتیجه رسید: "کمونیسم به

شده] نیسـت، بـلـکـه  جنبش است؛ مبتنی بر اصول [از پیش تعیین
هاست... کمونیسم، از لحاظ نظری، بیـان نـظـری  مبتنی بر واقعیت

جایگاه پرولتاریا در این مبارزه [بین پرولتاریا و بورژوازی] و در عـیـن 
 حال، درک نظری شرایط آزادی پرولتاریاست."

دهی به درک مـاّدی  ها در راه شکل امروزه الزم است این اّولین گام
(ماتریالیستی) تاریخ را به یاد آوریم. مارکس در حـال تـدویـن ایـن 

دانـد  های بزرگ دوستش می نظریه بود و انگلس آن را یکی از کشف
(کشف دیگر او نظریٔه ارزش اضـافـی بـود). ایـن دو دوسـت، بـا 
همکاری نزدیک با یکدیگر، روی این نظریه کار کردند که در نهایـت 

 به صورت کار مشترک آنها "ایدئولوژی آلمانی" درآمد.
طور که خودشان اشاره کردند، آنها در روند نوشتن این کتاب  همان

گاهی روشنی از ایده های خود پیدا کردند، که مـا در ایـنـجـا ایـن  آ
بندی مهم تز ماتریالیستی را  فرمول

گـاهـی ”کنـیـم کـه  برجسته می آ

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ٩ 

انگلس و مبارزٔه امروز 
 در راه سوسیالیسم

 ١٠ادامه  در صفحه  

متن سخنرانی رفیق جرونیمو دوسـوزا، دبـیـرکـل 
حزب کمونیست پرتغال، در همایش ایـن حـزب بـا 

 “انگلس و مبارزٔه امروز در راه سوسیالیسم”عنوان 
 

به نمایندگی از حزب کمونیست پرتغال مایلم به همـٔه شـمـا 
کنندگان در این همایش ما که با عنوان "فردریش انگـلـس و مـبـارزٔه  شرکت

ترین درودهـا را تـقـدیـم  شود، صمیمانه امروز در راه سوسیالیسم" برگزار می
 کنم.

های بـزرگـداشـت دویسـتـمـیـن  این همایشی است که در چارچوب برنامه
شود، شخصیتی که حزب کمونیست  سالگرد تولد فردریش انگلس برگزار می

ای استثنایی، در تنظیـم و  پرتغال اندیشه، کار، و میراث او را در مقام انقالبی
پیشُبرد مبارزه و بحث و عمل روزمّرٔه خود در خدمت کارگران و عموم مردم و 

 گیرد. با افتخار به کار می -سوسیالیسم -ای نوین برای ساختمان جامعه
توان مارکسیسم را  بدون در نظر گرفتن تمام آثار انگلس، نمی”لنین گفت: 
 «توان به طور کامل با آن آشنا شد. درک کرد و نمی

در این مقطع زمانی که حـزب کـمـونـیـسـت پـرتـغـال صـدمـیـن سـال 
گیرد، به بحث گذاشتن موضوع مبارزه در راه  اش را نیز جشن می بنیادگذاری

سوسیالیسم، با توجه به مبارزٔه ارزشمند نظری و مشـخـص حـزب در ایـن 
زمینه، برای حزب ما بسیار اهمیت دارد؛ اهمیتی که فراتر از ادای احترام بـه 
انگلس، این استعداد درخشان و استثنایی، یا بزرگداشـت آثـار و نـظـریـات 

بـه مـثـابـه حـزبـی  -اوست. این تالش ما همچنین نشانٔه تجدید عهد مـا
ای انقالبـی اسـت کـه او سـهـم  با پروژه -دوست و انترناسیونالیست میهن
 ای در طرح و تدوین آن داشته است. ارزنده

ناپـذیـر اسـت.  زندگی و کار انگلس از زندگی و کار دوستش مارکس جدایی
بدون حمایت ماّدی او که همیشه سخاوتمندانه در اختیار مارکس قـرار داده 

شد، و بدون همکاری نزدیک و پیوستٔه آنها از نظر فکـری و در مـبـارزٔه  می
توانست آثاری را که برای ما بـه جـا  سیاسی در طول چهار دهه، مارکس نمی

 گذاشت به سرانجام رساند.
در نتیجٔه مبارزه و کار نظری هر دو، طبقٔه کارگر و زحمتکشان ابـزارهـایـی 

دهد از استثماری که در جـامـعـٔه  نظری به دست آوردند که به آنها امکان می
گاه شوند، و "راهنمای عـمـلـی" انـقـالبـی  سرمایه داری قربانی آن هستند آ

ای  های جـامـعـه داشته باشند که از راه دگرگون کردن جامعٔه موجود، شالوده
کشی (استثمار) انسان از انسـان بـه پـایـان  گذارد که در آن بهره نوین را می

هـای  خـاطـر شـالـوده عملی را، بـه-بینی نظری رسد. ما این نوع جهان می
نامیم، که هم مـوعـظـٔه اخـالقـی  ای که دارد، سوسیالیسم علمی می عینی

مّدعی برطرف کردن رنج ستمدیدگان و استثمار شدگان در سراسر جـهـان را 
ای تـا  پردازانٔه جامعه "تصّور خیال -به بیان انگلس -شکند، و هم در هم می

کند. و در ادامٔه صریح این روند بود کـه  آل" را نقش بر آب می حّد ممکن ایده
های عمومـی، و  کمونیسم به معنای "درک [نظری] طبیعت، شرایط و هدف

 کـنـد" درآمـده اسـت. ای کـه پـرولـتـاریـا مـی در نتیجٔه آن، درک مـبـارزه
مارکس و انگلس این موضوع را در مانیفست معروف حزب کمونیست بسـیـار 
روشن توضیح دادند. این مانیفست حاصل کار هر دو آنهاست، اّما انگلس در 

نویس آن برای کنگرٔه دوم لیگ کمونیستی نقش پیشگام داشـت.  تهیٔه پیش
او اصول بنیادین کمونیسم را که نهایی نشده بود بـه مـارکـس فـرسـتـاد و 



گـاهـی نـظـری  به انجام رساندن این وظیفه نیاز به وحدت مبارزه و آ
دورینگ" بـه وضـوح  طور که انگلس در اثرش به نام "آنتی است، همان

هـایـی ازدرک و  بیان کرده است، که ترکیب موفقی از اشـاعـٔه بـخـش
های فلسفه، اقـتـصـاد سـیـاسـی، و  های او و مارکس در زمینه دانسته

 سوسیالیسم است.
بخش در سراسر جـهـان،  نویسد: "انجام این اقدام رهایی انگلس می

اش کار تاریخی پرولتاریای مدرن است. تعمیق [درک] وضعیت تاریخی
گاه کردن طبقه -و همراه با آن، ماهیِت خودش - ای کـه  و در نتیجه، آ

به وضعیت و  -دیده است که امروزه [طبقٔه] ستم -متعهد به عمل است
ماهیِت عمِل خودش: وظیفٔه تجّلی نظری جنبش پرولتاریا، [وظیـفـٔه] 

 سوسیالیسم علمی، همین است."
موضوعی که انگلس در اوایل کارش شروع بـه درک آن کـرد و در 

] به فضای عمومی ١٨۴٠اش در اوایل دهٔه چهل [ مقاالت منتشر شده
هـایـش خصـلـت  آورد، مربوط به دولت است، وقتی که او در تـحـلـیـل

طبقاتی دولت و ارتباطش با رژیم اقتصادی را نشان داد. در آن زمـان، 
 برای انگلس روشن شده بود که شالودٔه دولت، روابط مالکیت است.

ای مرکزی بود که در کمون پاریس برجستـه شـد. ایـن  و این مسئله
ای بود که مارکس را قادر ساخت تا مسئلـٔه قـدرت سـیـاسـی را  تجربه
تر ببیند و درک کند، یعنی این مسئله را که طبقٔه کارگر با دولـتـی  عمیق

داری به ارث خواهد برد، چه خواهد کرد. او سپس این تـز  که از سرمایه
محوری را تدوین کرد و در "جنگ داخلی در فرانسه" نـوشـت: "طـبـقـٔه 

تواند صرفًا به تصّرف ماشین دولتی حاضر و آماده بسنده کنـد  کارگر نمی
های خودش به کار اندازد." ریشٔه این امـر در  و آن را برای تحقق هدف

طور که انگـلـس در "مـنـشـأ  ماهیت طبقاتی دولت بورژوا است. همان
بـه ”دهد، این یعـنـی  خانواده، مالکیت خصوصی، و دولت" توضیح می

داری] گـرفـتـار تضـادی  رسمیت شناختن اینکه این جامعه [سـرمـایـه
ناپذیر تقسیم شده  هایی آشتی حل با خودش است که به تناقض غیرقابل

است که قادر به رهایی از آنها نیست." و به این ترتیب، انـگـلـس ادامـه 
دهد که برای اینکه این "طبقاتی که منافع اقتـصـادی مـتـنـاقضـی  می

ای سترَون از پا در نیاورند، ایجاد قدرتـی  دارند، خود و جامعه را در مبارزه
ها و نگه داشتن جامعه  ظاهرًا باالتر از جامعه، برای خفه کردن درگیری

و آن  در حدود 'نظم' [مورد نظر حـکـومـت]، ضـروری شـده اسـت؛
 قدرت... دولت است."

داری] ابزاری در خدمت طبقات غالـب بـرای  بنابراین دولت [سرمایه
طور که  کشیده است. اّما همان کشی از طبقات ستم مطیع کردن و بهره
داری، [در  کند، خوِد رونِد توسعه و تکامل تولید سرمایه انگلس اشاره می

فـقـط  برد که "وجود این طبقـات نـه نهایت] دولت را به سطحی باال می
شـود.  دیگر ضرورت ندارد، بلکه به مانعی واقعی در برابر تولید تبدیل می

این طبقات به همان نحوی که قبًال ناگزیر به وجود آمده بودند، ناگزیـر 
از بین خواهند رفت. و با از بین رفتن آنها، دولت نیز ناچار از بین خواهد 

ای که تولـیـد  گیرد: "جامعه رفت." و انگلس با نگاهی به آینده نتیجه می
را بر اساس اتحاد و اجتماع آزاد و برابر تولیدکنندگان تـجـدیـدسـازمـان 

اندازد که بـه آن تـعـلـق  خواهد کرد، کل ماشین دولتی را به جایی می
 ها، در کنار چرخ ریسندگی و تبر برنزی." دارد: به موزٔه عتیقه

رخ داد، باعث نشد کـه هـمـکـاری  ١٨٨٣مرگ مارکس که در سال 
انگلس در سروسامان دادن به آثار دوستش که حاال از لحاظ جسـمـی 

هـایـی کـه از  نوشته غایب بود قطع شود. انگلس هنگام کار روی دست
اش  گفت که "دوباره همراه با رفیق قـدیـمـی جا مانده بود، می مارکس به

مـانـدٔه  های باقـی است." تکلیف اصلی در این کار، ویرایش کردن کتاب
"کاپیتـال" (سـرمـایـه) بـود، چـون 
مارکس فقط توانسته بود کتـاب اّول 
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گاهی را تعیین  نیست که زندگی را تعیین می کند، بلکه زندگی است که آ
 کند." می

شـود کـه  از این تز، این نتیجٔه شناخته شده و بسیار مهم گرفته مـی
افکار طبقٔه غالب همیشه افکار غالب [در جامعه] است، به این مـعـنـا ”

ای که قدرت ماّدی مسّلط در جامعه اسـت، در عـیـن حـال  که طبقه
ای که وسایل تولیـد مـاّدی را در  قدرت معنوی مسّلط هم است. طبقه

تملک و اختیار خود دارد، بنابراین، در عین حال، وسایل تولید معنوی را 
زمان، افکار آنانی که فـاقـد ابـزار  ای که هم نیز در اختیار دارد، به گونه

 اند، به طور کلی، تحت تأثیر افکار مسّلط قرار دارد." تولید معنوی
مارکس و انگلس در برجسته کردن ارتباط مـیـان تـولـیـد مـاّدی و 
معنوی، بین مالکیت ابزار تولید ماّدی و مالکیت ابزار تولید معنوی، پایٔه 
عینی سلطٔه ایدئولوژیکی بورژوازی، و متناظر با آن، تبعیت طبقٔه کارگـر 

کنندٔه ایدئولوژی غالـب  و زحمتکشان، و خصلت الزامًا رازگونه و سردرگم
 را که در خدمت سلطٔه ماّدی آن است، آشکار کردند.

هشدار لنین هم به همین دلیل بود، وقتی که گفت اگرچـه "طـبـقـٔه 
کارگر به طور خودانگیخته به سمت سوسیالیسم گرایش دارد" با وجـود 

ترین ایدئولـوژی (کـه مـدام در  این، "ایدئولوژی بورژوایی، این گسترده
ترین وجـه  شود)" است "که به خودانگیخته ترین َاشکال احیا می متنوع

کند." و از این رو، "غـلـبـه بـر تـمـام  خودش را به کارگران تحمیل می
فقط نظامی و سیاسی، بلکه ایدئولوژیکی، کـه  دارها، نه مقاومت سرمایه

 ترین و قدرتمندترین مقاومت است"، ضروری است. عمیق
تر شـدن و  زمان با انگلی بنابراین اتفاقی نیست که سرمایٔه بزرگ، هم

اش را، در  اش، ابزار تولید و ترویج ایدئولوژی افزایش سرشت استثماری
حکم ابزارهایی برای حفظ سلطٔه خود بر طبقات استثمارشده، به طـور 

 کند. ای در دست خود متمرکز می فزاینده
طور که مارکـس و انـگـلـس نـیـز  همان -و این زحمتکشان هستند

انـد، و  داری تولید شـده که خود در روند توسعٔه جامعٔه سرمایه -نوشتند
ای  باید "تمام بار جامعه را به دوش بگیرند بدون اینکه از مزایای آن بهره

گاهی یافـتـن بـه  ببرند." زحمتکشان و طبقٔه کارگر است که در نتیجٔه "آ
برند که از طریق مـبـارزه اسـت کـه  ضرورت انقالبی رادیکال"، پی می

توان کـارگـران  توان به سلطٔه همٔه طبقات پایان داد، بلکه می فقط می نه
های ترزیق شده به آنها توسط طبقات غالب رهانید،  را از افکار و تعصب

 ای نوین را بگذارند". تا بتوانند "بنیاد جامعه
اما همان طور که مارکس و انگلس تأکید کردند، کارگران مـتـشـکـل 

طـور  های قدیمی جامعه و سلـطـه بـه سیاسی برای "غلبه بر تمام شکل
کلی... ابتدا باید قدرت سیاسی را به دست بگیرند." همین تأیید عـمـلـی 
ناشی از تجربٔه مبارزٔه طبقاتی است که مارکس و انگلس در حدود یـک 

المللی کارگران (انترناسیونـال اّول)  ربع قرن بعد، در کنگرٔه انجمن بین
که در الهه برگزار شد، این عبارت را در اسـاسـنـامـٔه انـتـرنـاسـیـونـال 
گنجاندند: "پرولتاریا در مـبـارزٔه خـود بـا قـدرت جـمـعـی طـبـقـات 

مالکیت، فقط با متشکل کردن خود به صورت حزب سـیـاسـی  صاحب
تواند به صورت طبقه عمل کند، حـزبـی کـه در  مشخص است که می
های سابق قرار دارد که طبقات صاحب مالکـیـت  مخالفت با همٔه حزب

هایی که "همـواره  اند" و اینکه در این شرایط و در برابر حزب تشکیل داده
در خدمت منافع و امتیازهای سیاسی اربابان زمین و سرمایه، و دفـاع 
از، و ابدی کردِن انحصارهای اقتصادی آنها و زیر سلطه نگـه داشـتـِن 
کار هستند، به دست آوردن قدرت سیاسی به وظیفٔه بـزرگ پـرولـتـاریـا 

  ١١ادامه  در صفحه  شود". تبدیل می

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



دهد کـه ایـن نـظـام  داری نشان می تعمیق بحران ساختاری سرمایه
فقط قادر به حل مشکالت کارگران و عموم مردم نیست، بلـکـه ایـن  نه

گـرد اجـتـمـاعـی و  کند، و جهان را به عقب مشکالت را بیشتر هم می
هایی تاریک  راند که در آن خطرهایی عظیم و دوره مدنی وحشتناکی می

نمودار است، و بشریت تا اینجا هم از این نظام رنج بسـیـاری کشـیـده 
های درخشان مارکـس  ای که ما را از تحلیل است. با وجود فاصلٔه زمانی
داری، و ماهیـت، عـمـلـکـرد، تضـادهـا، و  و انگلس و لنین از سرمایه

کند، حقیقت این است کـه واقـعـیـِت  های ساختاری آن جدا می بحران
لـنـیـنـیـسـم را تـأیـیـد -های اساسی مارکسیسم موجود، تزها و تحلیل

 کند، مانند: می
بین خصلت اجتماعی تولـیـد  -داری شّدت گرفتن تضاد اصلی سرمایه
 و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید؛

گرایش نزولی نرخ سود به دلیل تغییر ترکیب آلی (ُارگانیک) سـرمـایـه 
[افزایش نسبت سرمایٔه ثابت به سرمایٔه متغیر] کـه در بسـتـر ابـزاری 

داری، تشدید  های جدید به منظور افزایش انباشت سرمایه شدن فّناوری
 خواهد شد؛

فقیر شدن نسبی (و حتٰی مطلق) مردم همراه با کاهش مداوم درآمـد 
 حاصل از کار و افزایش لشکر بیکاران؛

بـازی  های قماری و سفته سازی اقتصاد، با سلطٔه فزاینده فعالیت مالی
تولیـد  یی اضافه های دوره کند و بحران گذاری موّلد را خفه می که سرمایه
 کند؛ تر می را عظیم

داری که عامل اصلی تضادهای کـنـونـی در  توسعٔه ناموزون سرمایه
درون اردوگاه امپریالیستی و از عناصر اصلی فرایند پـیـچـیـدٔه بـازآرایـی 

 المللی است؛ ها در سطح بین قدرت
شدیدتر و بارزتر شدن خصلت انگلـی، تـجـاوزگـر، و جـنـایـتـکـارانـٔه 

داری، همراه با مسابقٔه تسلیحاتی، نظامی شدن فضا، گستـرش  سرمایه
ها، سیاست دخالت و جنگ، فساد ساخـتـاری، و انـبـوهـی از  مناقشه
 های جنایی و قاچاق؛ فعالیت

مرج تولید و سلطـٔه سـود  و داری به دلیل هرج خصلت یغماگر سرمایه
های توسعٔه استعماری و امپریالیسـتـی  در مناسبات تولید، که با سیاست

یی واقعی غارِت منابع طبیعی و تـخـریـب  شود، و علل ریشه تشدید می
 زیست است؛ محیط

و سرانجام، رابطٔه مـیـان تشـدیـد 
استثمار و تشدید سـرکـوب و سـتـم 
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را به پایان برساند و منتشر کند. اّولین دشواری و عّلت نـگـرانـی، 
های مارکس بود، زیـرا  نوشته پیش از هر چیز، رمزگشایی از دست

طور که انگلس برای یکی از دوستانش نوشت، "کسی جـز  همان
خط و این مخفف کلمات و سبـک  من نیست که بتواند این دست

نوشتن را رمزگشایی کند." این مشکالت بیشتر ناشی از نـاتـمـام 
های دّوم و سـّوم کـاپـیـتـال بـود.  های کتاب نوشته بودن دست

هـا را بـازنـویسـی،  بنابراین انگلس مجبور بود خیلی از عـبـارت
ویژه در تدویـن کـتـاب سـّوم،  انتخاب، منظم، و تکمیل کند، به

ضمن آنکه این کار را باید با وسواس و دقت و احترام فـراوان بـه 
داد. اّما کامیابی در چنین تالشی توسـط  "روح نویسنده" انجام می

گاهی عمیق او به آثار و انـدیشـٔه مـارکـس  انگلس فقط به دلیل آ
وگوهای علمی مداوم بـیـن  پذیر بود، که خود حاصل گفت امکان

 آنها بود.
انگلس هنگام کار بر روی کتاب سّوم کاپیـتـال، بـه یـکـی از 
ای  دوستانش گفت: "فقط از این طریق است که نظریـٔه مـا شـالـوده

کند، و ما قادر خـواهـیـم بـود در تـمـام  محکم و تردیدناپذیر پیدا می
ها پیروزمندانه بجنگیم." پس تعجبی ندارد که سهمی که انگلس  جبهه

شنـاسـان  در این زمینه ادا کرد، هدف خشم طیف رنگارنگی از مارکس
نظر هستیم که "ایـن دو جـلـِد  بوده است. در این مورد، ما با لنین هم

 [دّوم و سّوم] کاپیتال در واقع کار مارکس و انگلس با هم است."
داری در حال تحّول به مـرحـلـٔه  وقتی انگلس ما را ترک کرد، سرمایه

اش بود. مرحلٔه جدیدی که از قبل در حال شکل گـرفـتـن  امپریالیستی
بینی کـردن آثـار  بود و انگلس هنوز در حال تحلیل آن و آشکار و پیش

ای  آن در خطوط کلی بود. و لنین با بینشی جدید به تکمـیـل نـظـریـه
 پرداخت که انگلس به همراه مارکس بنیادش را گذارده بود.

گرایی است و ارتبـاط  نظریٔه مارکسیستی که در اساس خود ضد جزم
هـای  ها، تجربیات، و دانـش دیالکتیکی با عمل دارد، در پرتو واقعیت

جدید همواره در حال تغییر و تحّول مداوم است. لنین چـنـان سـهـم 
سازی نظریٔه سوسیالیسم عـلـمـی  چشمگیر و مهمی در توسعه و غنی

-حق در کنار نام مارکس در عـبـارت مـارکسـیـسـم داشت که نام او به
 لنینیسم قرار گرفت.

های او در این زمینه و سهمی کـه در روزآمـد  ترین نقش از برجسته
داری در بـازٔه  های مارکسیسی داشت، تحلیل او از سرمایه کرد موضوع

زمانی پایان دورٔه قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستـم اسـت، زمـانـی کـه 
داری انحصـاری، بـه امـپـریـالـیـسـم،  داری رقابتی به سرمایه سرمایه

فرارویید، و همراه با آن، دوران تاریخی جدیدی آغاز شد، دوران گذار از 
داری به سوسیالیسم، که انقالب اکتبر پیشگام و آغـازگـر آن  سرمایه

سال موجودیت، سوسیالیسم در اتحاد  ٧٠بود. درست است که پس از 
جماهیر شوروی شکست خورد و راه برای ضدحملٔه خشن امپریالیسـم 
هموار شد. ولی آن شکست نه دستاوردهای اقتصادی، اجتمـاعـی، و 

کـنـد کـه  العادٔه جامعٔه شوروی را نـفـی مـی فرهنگی چشمگیر و فوق
بدیل اتحاد شوروی در  برتری آن جامعٔه نوین را ثابت کرد، و نه سهم بی

کند. در سالـی کـه  دستاوردهای انقالبی عظیم قرن بیستم را نفی می
شـود، شـایسـتـه  مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم جشن گرفته مـی٧۵

ها، مردم، و ارتش سرخ شـوروی  کنندٔه کمونیست است که نقش تعیین
 فاشیستی برجسته شود.-در نجات دادن بشریت از بربریت نازی

هر چقدر  -داری آیندٔه بشریت  در سوسیالیسم است، و نه در سرمایه
  ١٢ادامه  در صفحه  هم که سعی کنند نوع "انسانی" یا "سبز" آن را به ما غالب کنند.
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تواند نظامی داشته باشد که همـچـنـان بـیـش از یـک  بشریت نمی
که مسئـول دسـتـرسـی  میلیارد نفر را به فقر شدید محکوم کرده است؛

کـه هـمـچـنـان از  نداشتن صدها میلیون نفر از مردم به کـار اسـت؛
های قابل پیشگیری، کمبود مسکن  وفصل مشکالتی مانند بیماری حل

و مواد غذایی سالم، حق برخورداری از بـهـداشـت و درمـان، رفـاه و 
 بهزیستی، آموزش و پرورش، یا فرهنگ ناتوان است.

تـوانـد  داری پایان تاریخ نیست، نمی دهد که سرمایه واقعیت نشان می
اقتصادی قبـلـی، -های اجتماعی باشد، و نخواهد بود! مانند همٔه نظام

داری هم شیؤه گذرایی از تولید اسـت و غـلـبـٔه انـقـالبـی بـر  سرمایه
 ناپذیر آن، شرط تحّول و توسعٔه اجتماعی است. تضادهای آشتی

گذاران مارکسـیـسـم پـیـش از ایـن  طور که بنیان با این حال، همان
خود سـقـوط  خودی داری به توان انتظار داشت که سرمایه اند، نمی گفته

گاهانٔه کارگران و  کند و از میان برود. غلبه بر سرمایه داری از مشارکت آ
دهی و مبارزٔه آنها در روند تحّول اجتماعـی،  ها، و وحدت و سازمان خلق

به عبارت دیگر، از ایفای نقش تاریخی طبقٔه کـارگـر و مـتـحـدانـش، 
 ناپذیر است. جدایی

داری مستلزم و نیازمنِد حزب کـمـونـیـسـت قـوی و  غلبه بر سرمایه
تر شدن است، که نقش پیشتاز خود را در ارتـبـاط  پیوسته در حال قوی

نزدیک با کارگران و مردم به عهده بگیرد. حزبی مجهز به ابزار نـظـری 
به ارث گذاشته شده توسط مارکس، انگلس، و لنین. حزبی کـه بـرای 
دفاع از منافع کارگران و عامٔه مردم پیوسته و روزمّره در حال فعالیـت و 

حلـی بـرای  مبارزه است. موضوع سوسیالیسم، و نیاز به آن، به مثابه راه
ای از  ها، مستلزم در نـظـر گـرفـتـن طـیـف گسـتـرده مشکالت مّلت

های مبارزٔه انقالبی است. باید در نظر گـرفـت  ها، مراحل، و دوره حل راه
که هیچ "الگو"یی نه برای انقالب وجود دارد و نه برای سوسیـالـیـسـم، 

طور که حزب کمونیست پرتغال همیشه از این نظـر دفـاع کـرده  همان
 است.

ای که حزب کمونیست پرتغال  در شرایط پرتغال، جامعٔه سوسیالیستی
گـذرد کـه مـا آن را  ای مـی گوید، از مـرحـلـه از آن با مردم سخن می
خوانیم که تعریف اساسی آن بـر ایـن مـفـهـوم  دموکراسی پیشرفته می

زمان سیاسی، اقتصادی، اجتمـاعـی، و  استوار است که دموکراسی هم
 فرهنگی است.

 -اش با عنوان "دموکراسی پیشرفتـه حزب کمونیست پرتغال در برنامه
های آوریل در آیندٔه پرتغال"، بر این نظر است که اجرای چـنـیـن  ارزش
جانبـه و  ای همه ای متضمن و متشکل از فرایندی تحّول و توسعه پروژه

دهد و بـه  عمیق است که به نیازهای مشخص جامعٔه پرتغال پاسخ می
طور عینی به نفع همٔه کارگران و تمام طبـقـات و اقشـار اجـتـمـاعـی 

ای کـه در  ای است که در عین حال از مبارزه انحصارستیز است. پروژه
حال حاضر برای تحقق سیاستی میهنی و چپ که ضامن این ساخـتـار 

کـنـد،  در فرایندی است که مجموعٔه اهداف مبارزه را مـنـسـجـم مـی
جدانشدنی است. با این اعتقاِد عمیق به تحقق سوسیالیسم در آیـنـدٔه 

مین سالگرد تولد فریدریش انـگـلـس را جشـن ٢٠٠هاست که ما  مّلت
خدشٔه حزب کمونیـسـت پـرتـغـال تـأکـیـد  گیریم، و بر این عزم بی می
کنیم که در راه سوسیالیسم و تبدیل کردن آن به واقـعـیـِت فـردای  می

 کند و خواهد کرد. مردم پرتغال مبارزه می
ای که در این همایش در  با اطمنیان به اینکه در نتیجٔه سهم شایسته

راه ساختن مسیر ما به سوی سوسیالیسم ادا خواهد شد، و مـا از ایـن 
گاه همایش قوی رویم، برای همٔه شما آرزوی موفقیـت  تر بیرون می تر و آ

 داریم.
 ها! بخش کارگران و خلق پیروز باد مبارزٔه رهایی

هـایـی  ناپذیر از یکدیگرند و سرچشمٔه پدیـده هایی جدایی مّلی، که پدیده
 اند. هراسی دیگر مانند رشد راسِت افراطی، نژادپرستی، و بیگانه

واقعیت این است که حتٰی با در نظر گرفتن ظرفیت عـظـیـمـی کـه 
رغـم  بـه داری ثابت کرده است بـرای بـازیـابـی خـودش دارد؛ سرمایه

هـای جـدیـِد انـبـاشـت  مانورهای گستردٔه مـدوام بـرای یـافـتـن راه
و بـدون  محیطی؛ های فّناوری و زیست  ویژه در عرصه داری، به سرمایه

نادیده گرفتن پردٔه ضخیم ایدئولوژیکی انواع دروغ، اطالعات غـلـط، و 
هـا و  انحراف اذهان، که هدِف آن مهار کردن مبارزٔه کارگران و خـلـق

گاهی سیاسی و ایدئولوژیکی آنـهـاسـت؛ خدشه  -حـقـیـقـت دار کردن آ
فقط حاکی از نیـاز  این است که واقعیِت موجود نه -طور که گفتم همان

توجه عوامل عـیـنـی بـرای تـوسـعـٔه  مبرم، بلکه حاکی از انباشت قابل
 های مترقی و انقالبی است. مبارزه، به منظور انجام دگرگونی

این موضوع را بیش از پـیـش آشـکـار کـرده  ١٩-گیری کووید همه
گیری و ژرفش روندهایی شده اسـت  گیری باعث شتاب است. این همه

 داری نهفته است. های آنها در قلب بحران ساختاری سرمایه که عّلت
داری حتٰی بیش از گذشـتـه عـریـان شـده  تضادهای عمیق سرمایه

خـو، کـه بـرخـی آن را  داری درنـده است، و اصول جزمی سـرمـایـه
هـای بـزرگ در  بـیـنـیـم قـدرت نامند، وقتی کـه مـی نولیبرالیسم می

طور کـه  همان -اند های عمیق اجتماعی فرو رفته مرج و درگیری و هرج
گیری کـنـونـی در واقـع  پاشد. همه از هم فرومی -در آمریکا شاهدیم

ترین وجهـی عـریـان کـرد.  پرده داری را به بی چهرٔه غیرانسانی سرمایه
همین سرشت استثمارگر، ستمگر، و غـیـرانسـانـی اسـت کـه نشـان 

گیری کنونی، سرمایٔه بزرگ وارد موج جدیـدی از  دهد در سایٔه همه می
گـیـری بـه عـنـوان  گردآیی و تمرکز سرمایه شده است و از این هـمـه

هـا  کشی از کارگران و ستم نواستعماری خلـق ای برای تشدید بهره بهانه
کند توزیع ثروت در سـراسـر  کند، و به این ترتیب تالش می استفاده می

تر کند. این همان سرشتی اسـت کـه  جهان را به نفع سرمایه نامتوازن
دارد، کـه   گیری] های "وضع عادی جدید" [پس از همه ریشه در تئوری

تر و جدیدی از  آنها با مطرح کردن آن سعی دارند چارچوبی سرکوبگرانه
روابط اجتماعی و سیاسی طراحی کنند، که در آن از فردگرایـی، انـزوا، 

اندازهای جمعی، ترس، سرکوب، اطاعت، تجزیٔه حـقـوق  فقدان چشم
هـا  اندیشی برای بازپس گرفتن دستاوردهـای ده [اجتماعی]، و تاریک
و به عقب  -از جمله خوِد مفهوم مناسباِت کار -سال گذشتٔه نیروی کار

 شود. بازگرداندن حقوق اجتماعی، فرهنگی، و دموکراتیک استفاده می
در عین حال، مسابقٔه تسلیحاتی در حال تشدید است و منابع تنش و 
دخالت و تجاوز به کشورهای مستقل در حال چندبرابر شـدن اسـت و 

ای بـه  تر و متجاوزتر امپریالیسم به طور فـزایـنـده های ارتجاعی بخش
نـاپـذیـر  های آشتی افروزی به مثابه "راه خروج" از تضاد فاشیسم و جنگ

طور که انگلـس اغـلـب  شوند. اّما همان داری متوسل می نظام سرمایه
گفت، واقعیت همیشه قدرتمند است. مبارزٔه طبقـاتـی کـه طـبـقـٔه  می

خواهد آن را "قرنطینه" کند، گرایش به شّدت یافتن دارد و در  حاکم می
هـا ادامـه دارد؛  جا مبارزٔه کارگران و مّلـت حال حاّدتر شدن است. همه

ای از نـوع  ای که با خطرهایی بزرگ مواجه است و اساسًا مبارزه مبارزه
زمان قابـلـیـت و تـوان  مقاومت و متضمن گردآوری نیروهاست، و هم

های مترقی و انقالبی دارد. خواسِت غـلـبـٔه  زیادی برای ایجاد دگرگونی
تر از همیشه اسـت. در  تر و الزم موقع داری اکنون به انقالبی بر سرمایه

 انداز این مبارزه، سوسیالیسم و کمونیسم است. چشم

 ادامۀ انگلس و مبارزٔه امروز 
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هـای  دکلی و قایـق-های دو های ُبخاری جای قایق طور که قایق همان
ای در قلمرو سلـطـٔه  اند. حتٰی زراعت هم به طور فزاینده بادبانی را گرفته

امـان  تـدریـج اّمـا بـی گـیـرد، کـه بـه ماشین و نیروی ُبخار قـرار مـی
دارانـی  گذارد؛ سرمایـه جای مالکان کوچک می داران بزرگ را به سرمایه

 کنند. های وسیعی را ِکشت می که با کمک کارگران اجیر شده، زمین
جا، فعالیت جمعی، پیچیدگی فرایندهای وابسته به یکدیـگـر،  در همه

گیرد. اّما هر کس که صحبت  جای فعالیت مستقل افراد جداگانه را می
کند؛ در ایـن صـورت،  کند، صحبت از سازمان می از فعالیت جمعی می

 توان سازماِن بدون اقتدار داشت؟ آیا می
دارانی که اکنون اقتدار خود را بـر تـولـیـد و  فرض کنیم که سرمایه
کنند، بر اثر انقالبی اجتماعی خـلـع قـدرت و  گردش ثروت ِاعمال می

 -نظر اقتدارستیـزان با پذیرش کامل نقطه -عزل شوند. نیز فرض کنیم
که زمین و ابزار کار به مالکیِت جمعی کارگرانی درآمده باشد که از آنـهـا 

کنند. آیا در این صورت اقتدار از بین رفته، یا فقط شکـلـش  استفاده می
 تغییر کرده است؟ بیایید بررسی کنیم.
ریسی را بررسی کنیم. پنبه قـبـل از  بیایید به عنوان مثال، کارخانٔه نخ

درپـی عـبـور  اینکه به شکل نخ درآید، باید حداقل از شش عملیات پـی
شـود.  هـای مـتـفـاوت انـجـام مـی کند، و این عملیات بیشتر در اتاق

ها مستلزم حضور مهندس بـرای پـایـیـدِن  عالوه، تداوم کار ماشین به
موتور ُبخار، مکانیک برای انجام تعمیراِت جاری، و کـارگـران بسـیـار 
دیگری است که کار آنها انتقال محصول از یک اتاق به اتاق دیـگـر، و 

اند کار خـود  غیره، است. همٔه این کارگران، مرد و زن و کودک، موظف
ُبخار شروع کننـد و “ اقتدار”های مقّرر و تعیین شده توسط  را در ساعت

به پایان برسانند کـه خـودمـخـتـاری 

انگلس در باب 
 اقتدار

های  این مقاله را فردریش انگلس در بحث با آنارشیست
هوادار باکونین (فعال سیاسی آنارشیست روسی در قرن 
نوزدهم) که برضد هر گونه اقتدار بودند، نوشته است. 

 ١٨٧٢اصل مقاله به زبان ایتالیایی بوده است و در سال 
 نوشته شده است.

یا اختیار یا مسئولیت در “ اقتدار”انگلس در این مقاله بین 
تولید گروهی یا در انجام کاری جمعی، به مفهوم رعایت 
نظم و انضباط و مدیریت و تبعّیت از سازمان کار برای 

پیشُبرد امری جمعی، از یک سو، و اقتدار به معنای تحمیل 
و به طور خاص در   ارادٔه یک طبقه بر طبقٔه دیگر در جامعه،

داری و مبارزٔه طبقاتی جاری در آن، از سوی  جامعٔه سرمایه
ها  شود و همین امر را به آنارشیست دیگر، تمایز قایل می

 م-شود متذکر می
 

 
ای از سوسیالیست ها از چندی پیش جهاد مداومـی را عـلـیـه  عده

اند. کافی اسـت بـه آنـهـا  خوانند، به راه انداخته آنچه اصل اقتدار می
بگوییم که این یا آن عمل اقتدارگرایانه است تا آن عمل را فورًا محکوم 
کنند. این شیؤه سـاده و خـالـصـه کـردن مـوضـوع چـنـان مـورد 

تـر  گیرد که الزم شده است آن را قـدری دقـیـق سوءاستفاده قرار می
 بررسی کنیم.

شـود، بـه ایـن  اقتدار، به آن مفهومی که در اینجا به کار بـرده مـی
معناست: تحمیل ارادٔه دیگری بر ارادٔه ما. از طرف دیگر، اقتدار فرض 

گذارد. از آنجا که از ایـن دو کـلـمـه بـرداشـِت بـدی  را بر تبعّیت می
کنند از دید طـرِف تـابـع  ای که این دو کلمه بیان می شود، و رابطه می

شود که مشخص کنیم که آیـا راهـی  ناخوشایند است، مسئله این می
با توجـه بـه  -وجود دارد که بتوان بدون این رابطه کار را پیش برد، آیا 

توانیم نظام اجتماعی دیگری برپا کنیم کـه  می -شرایط جامعٔه امروزی
در آن این اقتدار دیگر هیچ جا موضوعیتی نداشته باشد و در نـتـیـجـه 

 باید ناپدید شود.
ای کـه اسـاس  با بررسی شرایط اقتصادی، صنعتی، و کشـاورزی

یابـیـم کـه در ایـن  دهد، درمی جامعٔه بورژوایی امروزی را تشکیل می
شرایط، فعالیت جمعی افراد هرچه بیشتر و بیـشـتـر جـای فـعـالـیـت 

هـای تـولـیـدی و  گیرد. صـنـعـت مـدرن، بـا کـارگـاه انفرادی را می
هـای  های بزرگ خود، جایی که صدهـا کـارگـر بـر مـاشـیـن کارخانه
کنند، جایـگـزیـن  کنند که با نیروی ُبخار کار می ای نظارت می پیچیده
آهـن  اند؛ قطارهای راه های کوچِک تولیدکنندگان جداگانه شده کارگاه

 ١۴ادامه  در صفحه انـد، درسـت  هـا را گـرفـتـه هـای روی جـاده ها و ارابه جای کالسکه

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



ایم که شرایط ماّدی تولید و گردش نـاگـزیـر  عالوه بر این، شاهد بوده
یابـد و  مقیاس تحّول می مقیاس و کشاورزِی بزرگ همراه با صنعِت بزرگ

شود. از ایـن  ای به گسترش حوزٔه این اقتدار متمایل می به طور فزاینده
رو، صحبت کردن از اینکه اصل اقتـدار کـامـًال شـّر اسـت، و اصـل 

مـعـنـی و نـامـعـقـول اسـت. اقـتـدار و  خودمختاری کامًال خیر، بـی
اند که حوزٔه عمل آنها در مراحل گونـاگـون  خودمختاری چیزهایی نسبی

گرایان خـود را مـقـّیـد و  کند. اگر خودمختاری تحّول جامعه تغییر می
محدود به گفتِن این کنند که سازمان اجتماعِی آینده اقتدار را فقـط بـه 

کـنـد،  ناپذیـر مـی کند که شرایط تولید آن را اجتناب حدودی محدود می
توانیم حرف یکدیگر را بفهمیم؛ اما آنها چشم بر همه حقـایـقـی  آنگاه می

بندند، و با شور و اشتیاق بـا جـهـان  کنند می که این امر را ضروری می
جنگند. چرا اقتدارستیزان خود را به فریاد زدن علیه اقتدار سیـاسـی،  می

ها بر این امر توافـق دارنـد  کنند؟ همٔه سوسیالیست دولت، محدود نمی
که دولِت سیاسی، و همراه با آن اقـتـدار سـیـاسـی، در پـی انـقـالب 

ها و مشاغل دولتی خصلِت  اجتماعی آتی از بین خواهد رفت، یعنی مقام
دهند و به کارهای سـادٔه اداری [اجـرایـی]  سیاسی خود را از دست می

شـونـد. امـا اقـتـدارسـتـیـزان  مراقبت از منافع واقعی جامعه مبّدل مـی
اند، حتٰی قبل از اینـکـه  خواستار از بین بردن دولت سیاسی با یک ضربه

شرایط اجتماعی زایندٔه آن از میان برده شده باشد. آنها خـواسـتـار ایـن 
هستند که اّولین اقدام انقالب اجتماعی لغو اقتدار باشد. آیا این آقـایـان 

ترین چیزی اسـت کـه  اند؟ انقالب قطعًا اقتدارگرایانه هرگز انقالبی دیده
وجود دارد؛ فعالیتی است که به موجب آن بخشی از جامعه به وسـیـلـٔه 

ابزارهای اقتدارگرایی، در صورت وجـود  -ها ها، و توپ ها، سرنیزه تفنگ
کند؛ و اگر  ارادٔه خود را به بخش دیگر جامعه تحمیل می -چنین چیزی

ثمر بماند، باید ایـن  طرِف پیروزمند [در انقالب] نخواهد که پیکارش بی
اش در ارتجاعیون ایجاد  حکومت را به وسیلٔه رعب و وحشتی که اسلحه

کند، حفظ کند. آیا کمون پاریس، اگر از این اقتدار افراد مسـّلـح در  می
آورد؟  برابر بورژواها استفاده نکرده بود، حتـٰی یـک روز هـم دوام مـی

برعکس، آیا نباید کمون پاریس را سرزنش کنیم که به انـدازٔه کـافـی از 
 این امکان استفاده نکرد؟

بنابراین، مسئله از این دو صورت بیرون نیست: یـا اقـتـدارسـتـیـزان 
گویند، که در این صورت چیزی جز سـردرگـمـی  دانند دارند چه می نمی

دانند، و در این صورت، دارند به جنبش پرولتـاریـا  کنند؛ یا می ایجاد نمی
 اند. کنند. در هر صورت، آنها در خدمت ارتجاع خیانت می

  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ١۴ 

فردی برایش هیچ اهمیـتـی نـدارد. بـنـابـرایـن 
هـای کـار بـه  کارگران باید ابتدا در مورد ساعت

هـای کـار، پـس از  تفاهم برسند. و این ساعت
اینکه معّین و مقّرر شد، باید توسط همه، بـدون 
هیچ استثنایی، رعایت شود. پس از آن، در هـر 
اتاق و در هر لحظه، مسائل مشخصی در مـورد 

شـود  شیؤه تولید، توزیع مواد، و غیره مطرح مـی
هـاِی هـر  گیرِی نـمـایـنـده که باید از راه تصمیم

شاخه از کار، یـا در صـورت امـکـان، بـا رأی 
اکثریت، حل و فصل شود؛ به این ترتیـب، ارادٔه 

یک فرد همیشه باید تابع [ارادٔه جمع] باشد، که به این معنی است کـه 
آالت  شـود. مـاشـیـن مسائل به نحوی اقتدارگرایانه حل و فصـل مـی

داران  های بزرگ بسیار مستبدتر از آنند که سـرمـایـه اتوماتیک کارخانه
انـد. حـداقـل در مـورد  کوچِک استخدام کنندٔه کارگران همیشه بـوده

هـا نـوشـت:  هـای ایـن کـارخـانـه توان بر روی درگـاه ساعِت کار می
Lasciate ogni autonomia, voi che entrate!   ای شمایی که]

 تان را پشت در بگذارید!] شوید، تمام خودمختاری وارد می
اش توانستـه اسـت  اگر انسان به یاری نیروی دانش و نبوغ مبتکرانه

نیروهای طبیعت را تحت سلطٔه خود درآورد، نیروهای طبیعت هم، در 
آنجا که انسان آنها را به کار گرفته است، با قرار دادن او در مـعـرض 

های اجـتـمـاعـی انسـان  استبدادی واقعی که مستقل از همٔه سازمان
گیرد. خواسِت از بین بردن اقـتـدار در صـنـعـِت  است، از او انتقام می

مقیاس، معادل است با خواسِت از بین بردن خوِد صنعت، از بیـن  بزرگ
 ریسی دستی. بردن دستگاه نساجی ُبخاری و بازگشتن به چرخ نخ

آهن. در اینجا نیز هـمـکـاری  بیایید مثال دیگری را بررسی کنیم: راه
شماری از افراد، کامًال ضروری است، و این همکاری بایـد در  تعداد بی
ای رخ ندهد. در  هایی دقیقًا مشخص صورت گیرد تا هیچ حادثه ساعت

ای مسـّلـط اسـت کـه تـمـام  اینجا نیز، شرط اّوِل [پیشُبرد] کار، اراده
ای  کند، خواه این اراده توسط نماینده وفصل می مسائل زیردستی را حل

های اکثریت  ای که موظف به اجرای مصّوبه واحد اعمال شود یا کمیته
نفع است. در هر حالت، اقتدار بسیار مشخص و ُمسّلمـی  اشخاص ذی

آهـن بـر مسـافـران  وجود دارد. عالوه بر این، اگر اقتدار کارمندان راه
 آمد؟ شد، آنگاه چه بر سر اّولین قطار اعزام شده می محترم لغو می

کجا مشـهـودتـر از روی  اما ضرورت اقتدار، و اقتدار آمرانه، در هیچ
ای در دریاهای آزاد نیست. در آنجا، در زمان وقوع خطر، جـاِن  کشتی

شنوی آنی و مطلِق همٔه آنها از ارادٔه  همٔه سرنشینان به اطاعت و حرف
 یک نفر بستگی دارد.
تـریـن  هایی از ایـن قـبـیـل را بـه مـتـعـصـب هرگاه من استدالل
توانستند بـه مـن  دادم، تنها پاسخی که آنها می اقتدارستیزان ارائه می

های ذکـر شـده]  بدهند این بود: بله، درست است، اّما در آنجا [نمونه
کـنـیـم،  مسئله آن اقتداری نیست که ما به نمایندگان خود تفویض مـی

کنند وقـتـی  بلکه مأموریتی سپرده شده به آنهاست! این آقایان فکر می
انـد. ایـن  دهند، خود چیزها را هم تـغـیـیـر داده نام چیزها را تغییر می

طوری است که این متفکران عمـیـق، کـل جـهـان را بـه مسـخـره 
گیرند. به این ترتیب دیدیم که از یک سو، اقتداری معّین، حاال مهم  می

نیست چگونه تفویض شده باشد، و از سوی دیگر، تبـعـّیـتـی مـعـّیـن، 
های اجتماعی، همراه با شرایط  اند که مستقل از همٔه سازمان چیزهایی

 شوند. ماّدی تولید و گردش محصوالت، بر ما تحمیل می

 ادامۀ انگلس در باب اقتدار

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ١۵ 

کــه دشــمــن 
یکدیگرند، هر 
کاری بتوانـیـم 
خواهیم کـرد. 
از این رو، مـا 
خــواهــان آن 
هسـتـیـم کـه 
ـــان  لشـــکـــری
ددمـــــنـــــش 
ـــــی  ـــــریش ات

ــــی ــــگ  ب درن
خاک ایتالیا را 
ترک کننـد تـا 
مردم ایـتـالـیـا 
بتوانند بـدون 
اینکـه تـحـت 
فشار باشـنـد، 
ــــــل  ــــــک ش
ـــت  ـــوم ـــک ح
دلخواه خود را 

 برگزینند.
مـــا بـــرای 
اینکه بتوانـیـم 
امور ایتالیـا را 

دنبال کنیم و به شما این فرصت را بدهیم که در مورد تعهد صادقانه ما را 
کنـیـم؛  مان را به شما پیشنهاد می قضاوت کنید، ما مبادلٔه دو نشریٔه خود

فرستیم  را برای شما می Neue Rheinische Zeitungیعنی هر روز ما 
را هر روز برای ما بفرستید. ما صمیمانه امیدواریم که شـمـا  Albaو شما 

تـان  این پیشنهاد را بپذیرید و خواهشمندیم که هر چه زودتر ارسال نشریه
را شروع کنید تا بتوانیم از [مطالب] آن حـتـٰی در شـمـارٔه اّول نشـریـٔه 

 خودمان استفاده کنیم.
کنندٔه دیـگـری هـم بـرای مـا  اگر برایتان مقدور بود که مطالب مطلع

کنیم برایمان بفرستیـد، و بـه شـمـا اطـمـیـنـان  بفرستید، خواهش می
دهیم که ما به سهم خودمان، به هر مطلبی که به آرمان دموکـراسـی  می

 در هر کشوری خدمت کند، حداکثر توجه را خواهیم داشت.
 با درودهای برادرانه. از سوی هیئت دبیران.

 دکتر کارل مارکس، سردبیر
 

 نامٔه مارکس به انگلس در منچستر
 ١٨۶٢ژوئن  ١٨[لندن] 

 
... در مورد بقیٔه [مطالب]، من اکنون سخت مشغول کـار هسـتـم، و 

هـای  وَبر، مغزم بهتر از آنچه در سـال روزی دور ویژه با وجود همٔه تیره به
های آلمانی [ناشـران] ارزش  کند. از آنجا که آن سگ پیش بوده، کار می

کـنـنـد، مـن هـم دارم  ها را بر اساس میزان حجم آنها برآورد مـی کتاب
کنم. راستی، سرانجام پس از مـّدتـی  تر می های این جلد را طوالنی نوشته

ام به ته و توی موضوع اجارٔه زمین [یا بهره مالکانه]  طوالنی حاال توانسته
ای به آن کـنـم).  خواهم هیچ اشاره پی ببرم (که در این بخش اصًال نمی

وچرای نظریـٔه ریـکـاردو تـردیـد  چون ها بود  که در مورد صّحت بی مّدت
ام رّد ایـن  داشتم و سرانجام تـوانسـتـه

نگاهی به شماری از نامه 
های مارکس و فریدریش 

 انگلس به یکدیگر
 نامٔه انگلس به مارکس در بروکسل

 ١٨۴٧نوامبر  ٢۴و  ٢٣[پاریس] 
کننده باشد، چون این بار مـا آن را در  م باید تعیین٢٣...این کنگرٔه 

 راستای هدف خودمان برگزار خواهیم کرد.
فکر کنید. من بر این باورم که بهتر است ”اصول دین” ...کمی دربارٔه 

شکل تعلیمات دینی از راه پرسش و پاسخ را کنـار بـگـذاریـم و آن را 
''مانیفست کمونیستی'' بنامیم. از آنجا که کمابیش تاریخ بـایـد در آن 

اش کامًال نامناسب است. من آنچه را آمـاده  روایت شود، شکل کنونی
ای اسـت، ولـی  ام با خودم خواهم آورد. به شکـل َروایـی سـاده کرده
خاطر عجلٔه زیاد، بد تنظیم شده اسـت. [بـا ایـن پـرسـش] آغـاز  به
راست به موضوع پـرولـتـاریـا  کنم: کمونیسم چیست؟ و سپس یک می

شود: تاریخ پیدایش پرولتـاریـا، تـفـاوت آن بـا کـارگـراِن  پرداخته می
تز [تضاد متقابل] بین پرولتاریـا و  گیری آنتی های پیشین، شکل دوران

هـای  ها. و در بین اینها، مـوضـوع گیری ها، و نتیجه بورژوازی، بحران
مشـی حـزبـی  شـود و در پـایـان خـط ثانویٔه دیگری هم مطرح مـی

ها، تا آنجا که بتوان آن را برای همگان منتشر کـرد. آنـچـه  کمونیست
من در دست دارم هنوز تمامش برای تأیید فرستاده نشـده اسـت. اّمـا 
جدا از چند نکتٔه بسیار جزئی، قصد دارم آن را به شکلی بفرسـتـم کـه 

 هایمان نباشد. کم چیزی در آن در تناقض با دیدگاه دست
a Grundsatze des Kommunismus ،(مبانی کمونیسم) 

 ناشر-نویس مانیفسِت حزب کمونیست نخستین پیش
 

  Albaنامٔه مارکس به سردبیر نشریٔه 
 ١٨۴٨کلن] اّول مه ]

 
 محترماً 

از اّول ژوئن روزنامٔه جدیدی اینجا در شهر کلن منتشر خواهـد شـد. 
[روزنامٔه راین نو] خواهد بـود  Neue Rheinische Zeitungنام آن 

که  کارل مارکس سردبیر آن خواهد بود. این روزنـامـه در ایـنـجـا، در 
شمال [اروپا] مطالبی در حمایت از اصول دموکراتیک مشـابـه آنـچـه 

کند، منتشر خـواهـد  طلوع خورشید] در ایتالیا ترویج می ] Albaنشریه 
کرد. بنابراین تردید در این نیست که موضع ما در برابر کشمکش بـیـن 
ایتالیا و اتریش چه خواهد بود. ما از آرمان اسـتـقـالل ایـتـالـیـا دفـاع 

وزندگی علیه استبداد اتـریـش در  مرگ  خواهیم کرد، ما دست به مبارزهٔ 
ایتالیا و نیز در آلمان و لهستان خواهیم زد. ما دست برادری بـه سـوی 

خواهیم نشان دهیم که مـّلـت آلـمـان  کنیم و می مردم ایتالیا دراز می
هرگونه ظلم و ستم به کشور شما را توسط همان کسانی که در کشـور 

دانیم و مـحـکـوم  اند، مردود می ما نیز همواره با آزادی سر ستیز داشته
کنیم. ما ما برای ایجاد وحدت و تفاهم صمیمانه مـیـان دو مـّلـت  می

 ١۶ادامه  در صفحه بزرگ و آزادی که حکومتی پلید تا کنون باعث شده است گمان کنـنـد 

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ١۶ 

هـای  جمهور ایاالت متحد اعالم کنند، و از ایـالـت دیویس را فورًا رئیس
 مرزی چشم بپوشند. در آن صورت باید با آمریکا خداحافظی کرد.

بینیم که اعالمیٔه آزادی لینکلن هم تا کنون تأثیری نداشتـه اسـت  می
پوستـان  های] شماِل غرب، از ترس سرازیر شدن سیاه جز اینکه [ایالت به

 ها رأی داده است... ها] به دموکرات [به این ایالت
 

 نامٔه مارکس به انگلس در منچستر
 ١٨۶٧اوت  ١۶[لندن] 
 صبح ٢ساعت 

 
 فِرد عزیز،

 -ام. ضـمـیـمـه مین) کتاب را تازه تمام کرده۴٩تصحیح آخرین برگ (
ای  با حروف کوچک چهـار بـرگ چـهـارصـفـحـه -[مقولٔه] شکل ارزش

طور، که دیروز پس از تصحیح فـرسـتـادم.  گفتار هم همین شود، پیش می
به این ترتیب، این جلد تمام شد. فقط به لطف تو بود که این کار مـمـکـن 

توانستم چنیـن کـار  شد. بدون از خودگذشتگی تو در حق من، هرگز نمی
گـیـرمـت، بسـیـار  جلد را به انجام برسانم. در آغـوش مـی عظیم این سه

 سپاسگزارم.
 دو برگ تصحیح و پاکنویس شده پیوست شده است.

 پانزده پوند دریافت شد. با سپاس فراوان.
 ام. درود، دوسِت عزیز و گرامی

 با احترام
 ک. مارکس

های تصحـیـح شـده  تا انتشار کل کتاب، نیازی به برگرداندن پاکنویس
 نیست.

 
 نامٔه مارکس به انگلس در منچستر

 ١٨۶٧[لندن] اّول نوامبر 
 

]در منچستر همان اسـت  [Fenian ...دادگاه محاکمٔه جمعیت ِفنیان
اتـحـادیـٔه ”دیدید که "دوستان ما" در  رفت. [اگر بودید] می که انتظار می
[در دفاع از حق رأی همگانی مردان] چه سروصدایی به راه “ اصالحات
اند. من تا آنجا که ممکن بود تالش کردم تا این نمایش کـارگـران  انداخته

 را برانگیزم.“ فنیانیسم”انگلیسی در همبستگی با 
 با درود.
 ارادتمند،

 ک. م.
کردم جدایی ایرلند از انگلستان غیرممکن است. حاال فکر  من فکر می

ناپذیر است، اگرچـه پـس از جـدایـی، مـمـکـن اسـت  کنم اجتناب می
هـا را از روی آمـارهـای  فدراسیون به وجود بیاید. وضعیت انگـلـیـسـی

شود دید. همچنین، از  کشاورزی امسال که چند روز پیش منتشر شد می
شود دید]. فرمـانـدار  ها[ی کشاورزان ایرلندی می روی شیؤه بیرون کردن

هـای اخـیـر  کل ایرلند، ُلرد َابیکورن* (تقریبًا چنین اسمی) طی هـفـتـه
سـازی''  ها [و راندن] اجباری هزاران نفـر ''پـاک ِملکش را با ضبط زمین

 کرده است.
ها  شدگان،کشاورزان توانگری هستند که آبادسازی در میان بیرون رانده

 شان به همین روش مصادره شده است! های پولی گذاری و سرمایه
 

 ناشر -* لرد آبرکورن، ُلرِد فرمانداِر ایرلند

عالوه، از آخرین باری که همدیگر را دیدیم، چنـد  فریب را پیدا کنم. به
آور دربارٔه بخشی که قـرار اسـت در ایـن جـلـد  مورد جالب و شگفت

 ام. گنجانده شود، کشف کرده
 

 نامٔه مارکس به انگلس
 ١٨۶٢آگوست  ٢

زده  ام، مـرا شـگـفـت داروین، که نگاهی دوباره به کارهایـش کـرده
گوید که نظریٔه مالتوس را در مورد گیاهان و جانـوران  کند وقتی می می

برد، گویی که تمام مطلب آقای مالتوس این نبوده اسـت  نیز به کار می
که او آن نظریه را نه در مورد گیاهان و جانوران بلکه فـقـط در مـورد 

برخالف گیاهان و جانـوران، بـه کـار  -و با تصاعد هندسی -ها انسان
انگیز است که داروین چگونـه در مـیـان جـانـوران و  برد. شگفت می

گیاهان، جامعٔه انگلیسی خود را با تقسـیـم کـار، رقـابـت، گشـایـش 
ی مـالـتـوسـی را ”تالش بـرای بـقـا” ، و “ ها اختراع” بازارهای جدید، 
دهد. چنین امری همان دیدگاه [تـومـاس] هـابـس بـه  تشخیص می

[جنگ همـه عـلـیـه  helium omnium contra omnesمضمون 
هگل است، که در آن جامعـٔه “ پدیدارشناسی”همه] است، و نیز یادآور 

شود، در حالی که  توصیف می“ عاَلِم معنوی جانوران”مدنی به صورت 
 شود. از دیدگاه داروین، عالم جانوران همچون جامعٔه مدنی متصّور می

 
 نامٔه انگلس به مارکس در لندن

 ١٨۶٢نوامبر،  ١۵منچستر، 
 
صبرانه منتظر رسیدن کشتی ُبخار هستم که اخـبـار انـتـخـابـات  بی

ها در ایالت نـیـویـورک  نیویورک را با خودش خواهد آورد. اگر دموکرات
ها کنم. چگونه  دانم چه فکری باید دربارٔه یانکی پیروز شوند، دیگر نمی

مّلتی که بر سر دوراهی تاریخی بزرگی قرار دارد، آن هم در حالـی کـه 
تواند پس از هجده ماه جنـگـیـدن، در  موجودیتش در خطر است، می

کند و مطیعانه رأی بـه نـزول  کل جمعیتش نظرهای ارتجاعی پیدا می
دهد، کمی خارج از درک من است. اگرچه این از یـک زاویـٔه دیـد  می

خوب است که جمهوری بورژوایی خودش را در آمریـکـا نـیـز کـامـًال 
توان از آن بـر  کند، به طوری که در آینده دیگر هرگز نمی اعتبار می بی

تـوان [از  های خودش حرفی زد، بلکه صرفًا مـی ها و مزیت پایٔه ارزش
آن] همچون وسیله و شکلی از گذار به انقالب اجـتـمـاعـی [سـخـن 

بینیم] الیگارشی  گفت]، با وصف این، باز هم آزار دهنده است که [می
[ُمشتی ثروتمند و مقتدر] مزخرف که فقط نیمی از ساکـنـان آنـجـا را 
دارند، به اندازٔه این دموکراسِی سنگین و دیرُجـنـب، بـا عـظـمـت، و 

ها پیروز شوند،  دفاع قدرت داشته باشد. به هر صورت، اگر دموکرات بی
جمهـوری از حـزب دمـوکـرات] و  کِلالن ارجمند [نامزد ریاست مک

ترین ستادهای نظامی، واقع در ایالـت  پوینت [از قدیمی نظامیاِن ِوست
نیویورک] خیلی خوب دسِت باال را به دست خواهند آورد و کـل ایـن 

های هوادار  ها [ایالت زودی به پایان خواهد رسید. اگر جنوبی نمایش به
جمـهـور  برگردند با این شرط که رئیس“ ها اتحادیٔه ایالت”داری] به  برده

های جنوبی باشد و کنگره هـمـیـشـه شـامـل تـعـداد  همیشه از ایالت
مساوی نمایندگان از شمال و جنوب باشد، در این صورت اسـت ایـن 

توانند با هم صلح کنند. اگر راه دیگری بـرای  دوستان [در آمریکا] می
دستیابی به صلح وجود نداشته باشد، آنها حـتـٰی قـادرنـد جـفـرسـون 

نگاهی به شماری از نامه های مارکس و ... ادامۀ  

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



مجسمه انگلس  در میدان مرکزی منـچـسـتـر  (مـرکـز تـونـی 
 ویلسون) مستقر و در مراسمی رسمی از آن پرده برداری شد.

صـدمـیـن ” این مراسم مصادف بود بـا “  زفریا دیویس” به گفته 
روسیه  بود که از ایـده هـای مـارکـس و  ١٩١٧سالگرد انقالب 

الهام گرفتـه  ١٨۴٨انگلس در "مانیفست کمونیست" آنها در سال 
شد. و بسیاری از تجزیه و تحلیل آنها بر اساس کـار مـهـم خـود 
انگلس، درباره وضعیت طبقه کارگر" بود. در منچستر ، انـگـلـس 
هنوز مورد احترام بسـیـار 

 مردم است. 
به گفته آقـای کـالـیـنـز 
مجسمه تازه احداث شده 
تنهـا ادای احـتـرام بـه 
انگلـس در ایـن شـهـر 
نــیــســت. در دانشــگــاه 
ســالــفــورد، جــایــی کــه 
ــاب  ــگــلــس در آســی ان
خانوادگی خود کـار مـی 
ــه ای  ــجــســم ــرد، م ک
ابتکاری از ریش نمادیـن 
انگلس قـرار اسـت بـاال 

 برود.
این دانشگـاه ادعـا مـی 
کند که این عمل  "بـرای 

 “الهام بخشیدن به نسل های بعدی انجام می دهد.
آقای کالینز گفت این مجسمه اکنون در مرکز شهر نصب شده 
است تا به انگلس "رسمیت" داده شود. البته از زمـان او اوضـاع 
کمی تغییر کرده است. این مجسمه اکنون در میان معابد سرمایه 

 داری غربی مانند مک دونالد و هیلتون قرار دارد.
مدیر برگزاری مراسم جان مک گراث، اظهار داشت که انتـظـار دارد 

 مکان جدید مجسمه "مردم را به فکر دعوت کند و بحث  برانگیزد." 
نوامبر در کنفرانسی در شهر منچستر که مشترکـٌا تـوسـط  ٢٨در روز 

مـراسـم حزب های کمونیست بریتانیا و آلمان برگـزار خـواهـد شـد، 
مین سـالـگـرد او بـرگـزار  ٢٠٠بزرگداشت فریدریک انگلس در 

خواهد شد. فیل کالینز نیز از سخنرانان اصلی این مراسم خواهـد 
 بود. 

اوت  ١٣در مقاله ای کـه در شـمـارۀ “  نیویورک تایمز” روزنامۀ آمریکایی 
نماد کمونیسم که در اوکرائین پایین آورده شـد دوبـاره در ” با عنوان  ٢٠١٧

از جمله گـفـتـه “  زفریا دیویس” در این مقاله به قلم “.  انگلستان برپا می شود
سال، فریدریش انگـلـس بـه   ١۴٧پس از  -منچستر ، انگلیس ” می شود: 

شهر خودش بازگشت. مجسمه های انگلس، همکار کارل مارکس، ممکـن 
است در سراسر جهان کمونیست سابق شکسته شود، اما او به اینجا برگشته 
است، به شهری که باعث شهرت وی شد. رستاخیز وی در منچستر ، جایی 

در مورد طبقه کارگر تحقیق کرد، به لطف فیل کالینز ،  ١٨۴٠که او در دهه 
هنرمنـد مشـهـور 
انگـلـس تـحـقـق 

 یافت.
واقــعــیــت ایــن 
است که در سـال 

مــتــاثــر از  ٢٠١٧
اوجــــگــــیــــری 
محبوبیت چپ در 
انگلستان، پس از 
ایــنــکــه رهــبــری 
حــزب کــارگــر در 
دوره پس از جنگ 
جــهــانــی دوم در 
دســت جــرمــی 
کوربین و جـنـاح 

چپ جنبش کارگری قرار گرفت، فیل کالینز، هنرمند برجسته انگلـیـسـی و 
(که عالی ترین نشان هنری در انگلستان است) تصمـیـم “  مدال ترنر” برنده 

 به آوردن یکی از مجسمه های انگلس به منچستر گرفت.  
فریدریش انگلس دو دهه از زندگی پربار خود را در میانه قرن نـوزدهـم در 
این شهر زندگی کرده بود. کالینز در مسافرتی به روسیه، و بالروس پـس از 
جستجوی فراوان در نهایت توانست مجسمه ای از انـگـلـس را در شـهـر 
کوچک ماال پرشپینا پیدا کند که برای منظور او برای برپا کردن آن در قلـب 
کالن شهر صنعتی منچستر در شمال غرب انگلستان ایده آل بود.  پـس از 
انجام مراحل قانونی برای خرید و مالکیت این مجسمه و جمع آوری مخارج 

متر و به وزن بـیـش  ۴خرید و انتقال آن به منچستر  مجسمه بتنی به ارتفاع 
در مرکز این شـهـر کـوچـک  ١٩٧٠کیلوگرم) که در سال   ٢٠٠٠از دو تن (

 ٢٠١٧اوکراین برپا شده بود با یک تریلی به انگلستان منتقل شد.  در ژوئیـه 

  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ١٧ 

فریدریش انگلس همچنان در 
خاطره، و قلب کارگران، 
زحمتکشان و انسان های 
 مترقی جهان زنده است

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ١٨ 

های نـویـن نـیـز تـوجـه  ها و رویدادها و اندیشه در حالی که همیشه به واقعیت
ام، همواره همین روال را در درون شیؤه فکری  ام. از بیست و چند سالگی داشته

ام به مثابه فعال چپ همیشه آمیختـه  ام و این روال با زندگی مارکسیستی داشته
ای مـطـالـعـه  های گستـرده بوده است. در راه اتخاذ این شیؤه فکری، در زمینه

هـایـی کـه ایـن  ویژه بر همگرایی علم و فلسفه و سیاست، و بحـث کردم، اّما به
موضوع، هم در درون مارکسیسم و هم بین مارکسیسم و دیگر مواضع فـکـری 

کرد، متمرکز شدم. این موضوع، شالودٔه نخستین کتاب من شد. آنچه  ایجاد می
گـرفـتـه در مـن در ایـن رونـد  های فکری شکل من از این مطالعه و از عادت

 آموختم، نقطٔه قّوت من در درک بحران کنونی بوده است.
گیری  گیری و پیشرفت این همه ای در روند شکل علم، حضور و نقش برجسته

ای بـه عـلـم  داشته است. عمًال در هر گزارش، در هر بحث، و در هر منـاظـره
شـنـاسـان)،  هـا (ویـروس هـا، ویـرولـوژیسـت شود. اپیدمـیـولـوژیسـت اشاره می

ها، ریاضیدانان، مسئوالن بهداشت و درمان عمومی، و پزشکـان  ایمونولوژیست
انـد. در ایـرلـنـد،  یی جدید ما تبدیل شـده های رسانه های اّولیه به ستاره مراقبت

کـانـکـی، جـیـلـیـان دو  کنم، لوک اونیل، سـام مـک جایی که من زندگی می
 شنوید. جا نامشان را می اند که در همه گاسکون، و تونی هولوهان کسانی شده

انـد.  بسیاری از مردم خودشان اپیدمیولوژیست و ایمونولوژیست آمـاتـور شـده
طلبید که هـمـٔه  دار باشد، اما نیاز زمانه می ها ممکن است این خنده برای برخی

گاه کنیم. الزم بود که چنین دانش تخصصی ای به  ما خودمان را در این زمینه آ
گاهی جمعی همٔه ما نفوذ و سرایت کند. علم فقط خاص دانشمندان نیـسـت.  آ
برای من خیلی جالب است که چه تعداد زیادی از مردم با علم مربوط بـه ایـن 

 ای آموختند. گیری آشنا شدند و مطالب تازه همه
البته باید مواظب بود و مهم است که از حّد خودمان تجاوز نکنیم. کار را بایـد 
به متخصصان کاردان سپرد، ولی خودمان هم باید بـا دیـد انـتـقـادی درگـیـر 
موضوع شویم. حرف همٔه دانشمندان یکی نیست. بنابراین ما بـه مـعـیـارهـای 

شناختی مناسب و دقیقی نیاز داریم تا بتوانیم تصمیم بگیریم کـه حـرف  معرفت
چه کسی و چه چیزی را باور کنیم. دانشمندان به عدم قطعیت اذعـان دارنـد، 

ها دست و پنجه نرم کـنـیـم. مـوضـوِع  ها و احتمال بنابراین ما نیز باید با ممکن
داری]  تر از این، برای ما، این است که علم با نظامی [نظام سرمـایـه حتٰی جّدی

آمیخته شده است که ما با آن مخالفیم. بنابراین بـایـد مـتـوجـه بـاشـیـم کـه 
هـای  هـای بـالـیـنـی در چـارچـوب ایـدئـولـوژی های پژوهشی و شیـوه برنامه
 شود. داری و مبارزٔه طبقاتی شکل داده می سرمایه

نـاپـذیـری در  ای نیست. علم همیشه به طور جـدایـی پس علم موضوع ساده
 سیاست، اقتصاد، فلسفه، و فرهنگ محصور است.

سازی این موضوع، هیچ جریـان فـکـری دیـگـری رقـیـب  در فهم و مفهوم
انـدیشـی  مارکسیسم نیست. در تضاد شدید و جّدی بـا جـانـبـداری و بـاریـک

ُمـدرنـیـسـم  گرایی و اصالت یقین( و ابهام و سردرگمی ُپسـت پوزیتیویسم )اثبات
(پسانوگرایی)، ما سّنت درازمّدت مارکسیستِی کاوش در علم با تمام پیچـیـدگـی 

ها، از خوِد مارکس و انگلس به  هایی از مارکسیست های آن را داریم. نسل تعامل
اند، ضمن آنکه  اند و استفاده کرده بعد، ظرفیت و توانایِی شناختِی علم را شناخته

 اند. داری را نیز برجسته کرده ساز علم در نظام سرمایه گیری مسئله شکل
در سـال  (PCGB)به مناسبت صدسالگی حزب کمونیست بریتانیای کبیر 

انـد  خواهم به کسانی که تعلق خاطر به این حـزب داشـتـه جاری، من اینجا می
ای کنم. جان دزموند برنال و جان برتون ساندرسون هـالـِدیـن  ادای احترام ویژه

الـمـلـلـی  شدٔه بین دانشمندان تحسین

 نوشتٔه پروفسور ِهِلنا شیهان
  
که ما در حال حاضر دچار آن هستیم، علم چـه  ١٩-گیری کووید در همه 

ای از دانـش عـام بشـر، در مـورد  در مورد علم به مثابه شاخه نقشی دارد؟
های ضد علم از  چرا برخی جریان های عمومی به علم، در مورد اینکه نگرش

اند، در مورد موقعیت علم در  اند در حالی که برخی دیگر رشد کرده میان رفته
داری و سوسیالیـسـم، چـه  برابر دولت و بازار، و در مورد رابطٔه علم با سرمایه

مارکسیسم در این میان چـه حـرفـی دارد و چـه  آید؟ هایی پیش می پرسش
 کند؟ ها می کمکی به تحلیل این پرسش

ای کم یا زیاد غافـلـگـیـر کـرد. سـال  گیری کنونی همٔه ما را تا اندازه همه
را شروع کردیم بدون اینکه هیچ بدانیم چه بالیی قرار اسـت سـر مـا  2020

در ابتدا، شیوع ویروس جدید یکی از انبوه خبرهای روز بود. در چین، و  بیاید.
هـایـی دربـارٔه  گیری واقعیـت از ما خیلی دور بود. وقتی در برخورد با این همه

خصوص اینکه چگونه آن کشور توانست مردم و منابعـش  چین آشکار شد، به
های بهداشت و درمان عمومی بسیج کند، من خیلی بـه  را در خدمت اولویت

کـردم.  ام را دنبـال مـی مند شدم. در عین حال، زندگی روزمّره موضوع عالقه
رفتم و برای سفرهایی به ایتـالـیـا و یـونـان در بـهـار  هر روز به دانشگاه می

 -هـا کردم. هیچ تصوّری نداشتم که آن زندگی و آن بـرنـامـه ریزی می برنامه
به خاطر آنچه آن روزهـای  -ها نفر دیگر های میلیون همراه با زندگی و برنامه

 اّول در چین جریان داشت، چقدر سریع به هم خواهد ریخت.
هـا  شدیم. علم به ما گفته بود. اپیـدمـیـولـوژیسـت قدر غافلگیر می نباید این

های ُمسری) هشدار داده بودند که چنـیـن  گیری و بیماری (متخصصان همه
ناپذیر اسـت. گـذشـتـه از ایـن، نـویسـنـدگـانـی کـه  ای اجتناب گیری همه

سیاسی-تر اجتماعی شناسی) را در زمینٔه گسترده گیر اپیدمیولوژی (علم همه
کردند، مانند لوری گرت، مایک دیویس و راب  اقتصادی بیان و منتشر می-

دهـی  ای را در نحـؤه سـازمـان گیری واالس، عوامل ایجاد شرایط چنین همه
معاصر کشاورزی، علم، داروشناسی، پزشکی، سیاسـت، و اقـتـصـاد بـرای 

 عموم مردم توضیح داده بودند.
های چنین نویسندگانی و با وجود اینکه در جـریـان  با وجود مطالعٔه نوشته

خـودم بـه ایـن  ٢٠٠٩در آمریکا در سال  H1N1گیری ویروس  شیوع همه
چیز من را در مقابل ناگهانی بودن و  ویروس مبتال شده بودم، هنوز هم هیچ

گیری جدید کامًال آماده نکرده بود. به همیـن دلـیـل، ایـن  مقیاس این همه
موضوع مشغلٔه ذهنی من شد. در قرنطینه، وقتی همٔه خبرها در تمام مـّدت 
دربارٔه ویروس جدید بود، تمرکز بر روی چیز دیگری برایم سخت بود. وقـتـی 

های اپیدمیولوژی  نشستم که به کارم برسم، گاهی انگار داشتم برای امتحان
خواندم تا اینکه روی کتـابـی کـه در  شناسی) درس می و ایمونولوژی (ایمنی

دست نوشتن داشتم کار کنم. وقتی به این موضوع فکـر و روی آن تـأمـل 
پـذیـری  کردم، فکرم مشغول مرگ و میرندگی خودم بود، در مورد آسـیـب می
هـایـی بـود کـه  بوم مـا بـود، در مـورد ویـرانـی های زیستی و زیست گونه

داری بر بدن ما، جوامع ما، و کرٔه خاکی ما تحمیل کرده اسـت. بـیـن  سرمایه
ام مـطـابـق بـا  کار کردن روی جزئیات معّین تجدید سازمان زندگی روزمـّره

تاریخی آنچه در حال رخ دادن بـود، -شرایط تازه، و تعّمق در معنای جهانی
 در نوسان بودم. 

توجه برخوردار بـودم  در انطباق خودم با شرایط تازه، من از این مزّیت قابل
ها شکل گرفته بود،  ای داشتم که با دقت زیادی در طول سال بینی که جهان

آموزش های مارکس و 
 علم و   انگلس،

 ١٩کوید 

  ١٩ادامه  در صفحه 

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ١٩ 

داری  شناختی سرمـایـه هایی از چپ طعمٔه بحران معرفت های اخیر، بخش دهه
داری،  اخیر شد، و با مجذوب و مسحور شدن از نقش علم در درون سـرمـایـه

ُمدرنیسم متمـایـل  موضع منفی و مبهمی نسبت به علم گرفت، و بیشتر به ُپست
 مدرنیستی مارکسیسم را مطرح کرد. شد تا مارکسیسم، یا گاهی نسخٔه ُپست

گیری کنونی، این موضع دیگر ُمرده و از میان رفتـه  امروزه، در مواجهه با همه
کند که من در ایـن لـحـظـه  مگر اینکه خودش را دارد طوری بیان می -است
چون علم برای سرنوشت و آینـدٔه جـمـعـی مـا  -توانم آن را ببینم یا بشنوم نمی

کنم دیـگـر  بسیار برجسته، بسیار مبرم، و بسیار حیاتی شده است. من فکر نمی
کسی بخواهد بشنود که: ما برای تشخیص بین ادعاهایی که در مورد حـقـایـق 

شود، یا تشخیص اینکه علم ذاتًا فریبنده یا پوشاننده اسـت، هـیـچ  متفاوت می
 معیاری نداریم.

هایی نـیـز روبـرو  با چالش ١٩-با این حال، تحّول سریع علم مربوط به کووید
های متناقض، از ایدٔه مصونّیت مـذهـبـی گـرفـتـه تـا  بوده است. انواع گرایش

های بـد درک شـدٔه  سیم] و نسخه [نسل پنجم مخابرات بی 5Gحساسّیت به 
 یی یا جمعی. ایمنی گله

وگوهای خبرنگاران با مردم در آمریکا دیدم کـه  من زنی را در یکی از این گفت
اصرار داشت که او از عفونت بـه ویـروس مصـون اسـت چـون او در خـون 

های ارتدوکس یونانی بـه وفـاداران  اش شستشو داده شده است. روحانی ُمنجی
گفتند که آنها در مراسم عشای رّبانی [خوردن نان و شراب] با استفاده  خود می

شوند. در جـاهـای دیـگـر نـیـز  از یک قاشق برای همه، مبتال به ویروس نمی
شد که جمع شدن مردم برای عبادت مذهبی تحت حمایت  ادعاهایی مطرح می

های دولتی بهداشت عمومی با اینها مـقـابـلـه  الهی قرار دارد. با این حال، مقام
کردند و حتٰی بسیاری از معتقدان دینی نیز با شک و تردید به این ادعاها برخورد 

 کردند.
هـای دولـتـی  اند. وقتی که مقـام ها اغلب به پیروی از علم افتخار کرده دولت

اند یا حتـٰی طـرِف  علیه بهترین علم موجود بشر موضع گرفته و اظهار نظر کرده
انـد. ایـن اتـفـاق در  اند، با مقاومت مردم روبرو شـده علم بد و نادرست را گرفته

وزیر] و دومینیک کامیـنـگـز  بریتانیا زمانی رخ داد که بوریس جانسون [نخست
یی (جمـعـی)  وزیر] در پیش گرفتن استراتژی مصونّیت گله [مشاور ارشد نخست

ای را مطرح کردند. این اتفاق در آمریکا زمانی رخ داد که ترامپ در  شده تحریف
ای از  اش کـه آمـیـزه های مطبوعاتـی آشـفـتـه ها کنفرانس جریان یکی از ده

ها بود، تزریق مواد ضدعفونی کنـنـده را  ها و دروغ ها و الف هایی از حماقت الیه
پیشنهاد کرد، یا زمانی که هم ترامپ و هم بولسانارو [در بـرزیـل] بـا اصـرار از 
مصرف هیدروکسی کلروکین صحبت کردند، بدون اینکه مبنای بالینـی کـافـی 
دربارٔه مؤثر بودن آن وجود داشته باشد. این اتفاق در آفریقا زمانی رخ داد کـه 

جمهور تانزانیا، با وجوِد داشتن دکترای شیمی، بیشتـر از  جان ماگوفولی، رئیس
های دروغین در مورد خاستگاه و درمـان  علم به نماز و دعا توجه کرد و از نظریه

ویروس جدید حمایت کرد. در ایرلند، هنگامـی کـه سـیـمـون هـریـس، وزیـر 
های متعدد برای عـکـس  های مداوم و موقعیت بهداشت و درمان، در مصاحبه
ویـروس کـرونـای  18 دانش خود حرف زد و به  ِگرفتن با این و آن، بیش از حّد 

سـرعـت  قبلی اشاره کرد و گفت که هیچ واکسنی برای آنها پیدا نشده است، بـه
 مجبور شد حرفش را پس بگیرد و عذرخواهی کند.

همچنین، علیه دانشمندانی نیز مقاومت صورت گرفته است که عـلـِم بـد و 
برانگیز و ادعاهایی را مطرح کردند که شواهد کافی برای اثبات آنها وجود  سؤال

نداشت. ُدلوِرس کاهیل، استاد دانشکدٔه پزشکی کالج دانشگاهـی دوبـلـیـن و 
راستی] آزادی ایرلند" و هوادار "ایرکسیت" [خروج ایرلنـد از  رئیس "حزب [دست

نشینی در سطح جهان غـیـرضـروری  اروپا] ادعا کرد که قرنطینه و خانه  اتحادیهٔ 
اش  است و هر فردی که مبتال به این ویروس شده باشـد، بـرای کـل زنـدگـی

کند. همین باعث شد که دانشجویان پزشکی طوماری تـهـیـه  مصونیت پیدا می
کردند و خواستار آن شدند که دانشگاه 

بودند که به مارکسیسم روی آوردند و آثار درخشانی در تحلیل فلسفه، تاریـخ، 
و اقتصاد سیاسِی علم از دیدگاه مارکسیستی نوشتند. هالِدین ستون عـلـمـی 

نوشت و معتقد بود که علم از آِن طبقٔه  روزنامٔه ِدیلی ُورِکر [روزانٔه کارگر] را می
فقط از آِن دانشگاهیان. کریستوفر سنت جان اسپریگ،  کارگر هم است، و نه

سالگی ترک  15نوشت، و مدرسه را در  که با نام مستعار کریستوفر کادِول می
کرده بود، وارد محافل نخبگان نشد، بلکه خـودش از طـریـق خـوانـدن و 
اندیشیدن به مارکسیسم روی آورد، به حزب پیوست، رانندٔه آمبوالنس شـد و 
برای کمک به اسپانیا رفت و در نبرد در جریان جنگ داخلی اسپانیا جانش را 
از دست داد. او با واکاوی و تحلیل علم و در واقع هر چیـز دیـگـر در درون 

ای در  جانبه و نافذ آن، آثـار بـرجسـتـه بینی همه داری و جهان نظام سرمایه
درون تفکر مارکسیستی نوشت و از خود به جای گذاشت. دیگرانـی نـیـز در 

ها سال بودنـد کـه  حزب کمونیست بریتانیای کبیر در آن زمان و در طول ده
دانش و اندیشٔه زیادی را در این زمینه با خود به ارمـغـان آوردنـد، امـا ایـن 
افرادی که نام بردم کسانی بودند که بیشترین تأثیرین را بـر مـن گـذاشـتـه 

 بودند.
اند که هم نقش بسیـار مـهـم  ها کسانی در زمان ما، هنوز هم مارکسیست

علم را به مثابه بخشی از دانش الزم و همچنین پیچیدگی نقش آن در درون 
بینند. در بحران سـالمـت کـنـونـی، مـارکسـیـسـم ایـن  داری را می سرمایه
ای که آن را ایجـاد  کنش کننده گیری را از نظر کل شبکٔه نیروهای َبرَهم همه
هایی مانند مایک دیویس و راب واالس  دهد. مارکسیست اند توضیح می کرده

کند به عامٔه مـردم در  ناپذیر می ای را اجتناب گیری شرایطی را که چنین همه
شـده، قـاچـاق  اند: کشاورزِی تشدید و صنعتـی سطحی گسترده توضیح داده

هـای بـهـداشـت و  سازی به حّد افراط، انحطاط نظـام حیات وحش، جهانی
پیکر بر پژوهش در  های دارویی غول دولتی، و سلطٔه شرکت-درمان عمومی

 داروسازی.
که اکنون دوباره مورد مطالعه قرار  -١٩١٨همان طور که آنفوالنزای سال 

های مربوط به جنگ [جـهـانـی اّول] گسـتـرش  بر اثر تحّرک -گرفته است
هـا پـیـش،  هم در مدار سرمایه تکثیر شـده اسـت. سـال ١٩-یافت، کووید

ها منتقل و  گیری را به کشورها و طبقات مّلت سربازاِن از جنگ برگشته همه
در آنها پراکنده کردند. این بار، نخبگان متظاهـر و بـلـنـدپـرواز بـودنـد کـه 

 ها پراکندند. را در میان توده ١٩-گیری کووید همه
یک ویژگی غالب در این دوره، برآمد و حضور برجستٔه عـلـم بـوده اسـت؛ 

گیری  های مردم تمام توان خود را برای یادگیرِی علم مربوط به این همه توده
کننده بـرای ایـن  گیرانه و درمان های پیش حل به کار بردند، و برای یافتن راه

رفت از این بحران را فراهم آَوَرد، به دانشمندان چشم  تهدید، که امکان برون
 دوختند و متکی شدند.

که هنوز جایی ندیدم فرد دیگری  -سرعت متوجهش شدم چیزی که من به
ُمدرنیستـی عـلـم  دود شدن و به هوا رفتن نقد ُپست -دربارٔه آن چیزی بگوید

مّدت، معلوم نیست؛ باید صبر کـرد  بود. اینکه این ناپیدایی موقتی باشد یا دراز
 و دید.

تـاریـخـی عـلـم بـه -ُمدرنیستی به علم بر ساخت اجتمـاعـی رویکرد ُپست
اعتبار کنندٔه هر گونه ادعای حقیـقـتـی  ای تأکید کرده است که آن را بی گونه
تر، حتٰی امکان وجود هـر  کند، و در شکل افراطی بیند که علم مطرح می می

کند. بـه  گونه معیار معتبر برای تمییز و تشخیص حقیقت از جعل را انکار می
گفتٔه ُپل فیرابند، تاریخ علم مخلوطی از طفره، لفاظی، و تـبـلـیـغـات اسـت. 
عقالنیت یا پیشرفتی وجود ندارد؛ هیچ معیاری وجود نـدارد. هـر چـیـزی و 

شـنـاسـی، انـتـخـاب بـا خـود  بینی یا ستـاره قبول است. طالع چیز قابل همه
شماست. موضوع فقط ترجیح شخصی است، بدون هیچ راهی برای اثـبـات 

تر از دیگری است. ولی هنگامی که او خودش دچـار  اینکه یکی برتر و برحق
تومور (غّدٔه بدخیم) مغزی شد، به سراغ متخصص مغز و اعصاب رفـت، نـه 

 شفادهندٔه مذهبی.
که به مـطـالـعـات ضـد  -فقط در مطالعات علوم دانشگاهی این رویکرد نه
های بزرگی از چپ را نیز مـبـتـال و  پدیدار شد، بلکه بخش -علوم تبدیل شد

، چپ موضع درستی دربارٔه علم داشت و آن را ١٩۶٠های  آلوده کرد. تا سال
دید، حتٰی در حالی که با  برای درک جهان و ساختن سوسیالیسم ضروری می

کرد. در  داری مخالفت می های عملکرد آن در درون سرمایه بسیاری از جنبه

 علم   ادامۀ آموزش های مارکس و انگلس،

  ٢٠ادامه  در صفحه 

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ٢٠ 

(کـورونـای  ٢-کـوو-ها به یافتن و تولید گستردٔه واکسن برای سـارس خیلی
های احتمالی زیادی هم در دسـت بـررسـی بـرای  اند. واکسن امید بسته جدید)

تولید است، ولی خیلی از اینها در دست بخش خصوصی است. حـتـٰی مـقـدار 
ها صورت گـرفـتـه  ها و دانشگاه گذاری دولتی که از طریق دولت زیادی سرمایه
جـای  های بزرگ داروسازی گره خورده است کـه بـه گیرد، با شرکت است و می

های گوناگون در رقابت  اینکه در تالشی جهانی با یکدیگر همکاری کنند، به راه
 که مانعی برای تحقیق و توسعٔه بهینه است. -با یکدیگرند
ها پـس از  های دیگری که پیش خواهد آمد، مربوط به توزیع واکسن دشواری

تأیید و تولید آنهاست. باز هم مسابقه دیگری در درون کشورها، بین کشورهـای 
گوناگون، و بین طبقات مختلف برای دسترسی به واکسن به راه خواهد افـتـاد. 

 دستان کشورهای "جنوب" جهان در ته صف خواهند بود. در این میان، تهی
تازگی َهِکرهای مورد حمایت دولت روسـیـه  سازمان امنیت سایبری بریتانیا به

را به جاسوسی از تأسیسات پژوهشی غرب که در حال کار بر روی تهیٔه واکسـن 
پرسم: خـطـر  هستند متهم کرد و گفت که این کار خطر به همراه دارد. من می

های داروسـازی بـزرگ  البته که منظور آنها خطر برای شرکت برای چه کسی؟
هایی که به حفاظت در برابر این ویروس نـیـاز دارنـد. بـه  بود، نه برای جمعیت

هایی را علیه چین مطرح کرد و کنسولگری چین در  همین ترتیب، آمریکا اتهام
 هوستون (تگزاس) را بست.

همٔه این کارهای پژوهشی بر روی واکسن باید با هماهنگی سازمان جهـانـی 
بهداشت، و با شفافیت و همکاری انجام شـود. تضـعـیـف سـازمـان جـهـانـی 

جمهوری آمریکا در بحبوحٔه وضعیت اضطـراری پـیـش  بهداشت توسط ریاست
آمده برای سالمت عمومی در سطح جهان، دقیقًا برخالف آن چیزی است کـه 

هـای  جهان امروزه به آن نیاز دارد. این یکی از رسوایی بزرگ در میـان رسـوایـی
 فراوان در این بحران است.

سازمان جهانی بهداشت هر عیب و ایرادی هم که داشتـه بـاشـد، بـاز هـم 
ای مداوم میان کشورها، و بین نهادهـای  نیرویی همگانی و مترقی است. مبارزه

های خصوصی برای به دست گرفتن قدرت در داخل سـازمـان  دولتی و شرکت
هـای  جهانی بهداشت در جریان بوده است، ولی آمریکا و بریـتـانـیـا و شـرکـت

اند. چند سال پیش، کاندیدای آنـهـا بـرای  داروسازی بزرگ تا کنون پیروز نشده
دبیرکلی سازمان جهانی بهداشت، دیوید نابارو، از تدروس آدهانوم گـبـریسـوس 
[دبیرکل کنونی] که کاندیدای اتحادیٔه آفریقا بود، شـکـسـت خـورد. او مـورد 

طور که آمریکا مـتـهـم  آن -حمایت چین نیز بود که با خریده شدن توسط چین
 فرق دارد. -کرده است

هنگامی که آمریکا اعالم کرد که سهم خود در بـودجـٔه سـازمـان جـهـانـی 
هـا، حـتـی  شـود، بسـیـاری از دولـت پردازد و از آن خارج مـی بهداشت را نمی

اند در کنار آمریکا باشند، این عمل آمریکا را تقبـیـح  هایی که همیشه مایل دولت
کردند. وزیر امور خارجی ایرلند کار دولت آمریکا را غیرقابل دفاع خواند و دولـت 
ایرلند هم سهم پرداختی خود را در سازمان جهانـی بـهـداشـت افـزایـش داد. 
بریتانیا موضع ممتنع گرفت (مگر اینکه موضع دیگری گرفتـه بـاشـد کـه مـن 

ام). اخیرًا که مایک پمپئو، وزیر امور خارجی آمریکا، در لندن بود، تقصـیـر  ندیده
ومیر ناشی از کورونا در بریتانیا را به گردن سـازمـان جـهـانـی بـهـداشـت  مرگ

تـرامـپ،  انداخت. من هیچ تکذیبی از طرف دولت بریتانیا در این مورد نشنیـدم.
ومـیـر در آمـریـکـا  هم چین و هم سازمان جهانی بهداشت را مقصر در مـرگ

 داند. می
کند فقط ظاهـر قضـیـه اسـت.  گوید یا کاری که می اما چیزی که ترامپ می

ترامپ نشانٔه طرز فکر بیمارگونٔه نظامی در حال زوال است. مشکل، ساخـتـاری 
داری است. همان نـظـامـی کـه شـرایـط شـیـوع ایـن  است. مشکل، سرمایه

گیری را ایجاد کرد، همان نظامی که مسئول منابع درمـانـی نـاکـافـی در  همه
گیری است، همان نظامی است که مانع پیشرفت منطقی روند  مبارزه با این همه

رفت از این وضعیت بـه آن  تحقیق، تولید، و توزیعی است که همٔه ما برای برون
 نیاز داریم.

اکنون کانون ابتالی  داری جهانی [آمریکا] هم اتفاقی نیست که مرکز سرمایه
تراشی جهانی در برابر هر گونه اقدام ضـرور بـرای  جهانی و همچنین مرکز مانع

 فراهم آوردِن دنیایی است که سالمت عمومی را اکنون و در آینده تأمین کند.
کند، بلکه از ایـن  فقط ماهیت این نظام را آشکار و برجسته می مارکسیسم نه

های سالمت عمومی درست در نقـطـٔه مـقـابـل مـنـطـق  رود. اولویت فراتر می
داری قرار دارد که در هر مرحله از راه، با توسل به دسترسی طبقاتـی بـه  سرمایه

بندی در پژوهش سودمحور مسلط بر حتٰی نهادهـای  بهداشت و درمان، اولویت
دولتی، و طیف وسیعـی از سـّدهـای 

طـور  حساب خود را از ادعاهای این خانم جدا کند، که در نهایت هم هـمـیـن
 شد.

فـریـب بـرای  گـرایـان عـوام هایی از راست در بسیاری از کشورها، جمعیت
های مسئوالن بهداشت عمومی جمع شدند، و از پـوشـیـدن  مخالفت با اقدام

ماسک یا رعایت فاصلٔه اجتماعی خودداری کردند، آن هم به عنوان دفاع از 
کشد کـه  تر را می آزادی فردی، و ادعا کرداند که این ویروس فقط افراد ُمسن

ومـیـر در مـیـان  توجه مرگ ُمیرند. اینها، تعداد قابل به هر حال دیر یا زود می
ویژه در میان کارکنان درمانی را کـه تـوانـایـی و  های جمعیتی، به دیگر گروه

گیرند. آنها  های ویژه را نیز دارند، نادیده می قابلیت کافی برای کار در مراقبت
گـیـری  گیری کنـونـی 'پـالنـدمـیـک' [هـمـه اند که این همه استدالل کرده

ای بوده است برای اینکه همٔه ما را بـه  ریزی شده از قبل] بوده؛ توطئه برنامه
سوی َبرده شدن بکشانند و تحت اطاعت و تجّسس مدوام خود قرار دهـنـد. 
در ایرلند، آنها برای اعتراض در بیروِن ساختماِن مجلس و دیوان عالی جمـع 

هـای  نظامی، با نارنجک و سـالح شدند، اما در آمریکا با تجهیزات کامل شبه
جنگی دست به تظاهرات زدند. در یکی از این تظاهرات اعتراضی، پالکاردی 
دیده شد که روی آن نوشته شده بود: "ضعیفان را قربانی کـنـیـد. [ایـالـت] 

 ِتِنسی را بازگشایی کنید".
هـای بـهـداشـت و  در مقابل، چپ در دفاعش از دانِش علمی و اولـویـت

هـای  درمان عمومی با قـدرت عـمـل کـرده، و اغـلـب خـواسـتـار اقـدام
ها هم  تر و اجرای قدرتمندتر مقررات شده است. حتٰی آنارشیست گیرانه سخت

 اند. این موضع را اتخاذ کرده
های چپ یا راست، آنچه مهم بوده، اعتمـاد  های تشکل گیری َورای موضع

های بهداشت و درمان همگانی دولـتـی اسـت.  عمومی به علم و زیرساخت
مردم بیش از ابراز مخالفت و نقض مقررات، انسجام و تمکین اجتـمـاعـی از 

های بهداشـت  اند. با این حال، اعتماد تاّم به علم و زیرساخت خود نشان داده
ساز است، در درجٔه اّول به این دلـیـل کـه ایـن  و درمان عمومی نیز مشکل

اند. این وضعیت را  داری ادغام شده ها به طور تنگاتنگی در سرمایه زیرساخت
 ایم. در هر سطحی دیده

داری باعـث شـد کـه  های تولید سرمایه گیری کنونی، اولویت در آغاز همه
داری، در تأمین تجهیزات حفاظـتـی  ترین کشورهای سرمایه حتٰی در پیشرفته

های ویژه کمـبـود  های بیمارستانی برای مراقبت شخصی، ِونتیالتور، و تخت
وپا زدن برای اصالح این وضع آغاز شـد،  شدید دیده شود. هنگامی که دست

ای برای دسترسی به منابع کمیاب به وجود آمد. تجهیزات و  رحمانه رقابت بی
لوازمی که به مقصد کشوری معّین فرستاده شده بود، مورد راهزنِی کشور یـا 

تر از همـه آمـریـکـا بـود.  کشورهایی دیگر قرار گرفت، و در این میان، ُمجرم
کردند و آنچه را  های خصوصی قراردادهایی را که داشتند، رعایت نمی شرکت

فـروخـتـنـد. در مـیـان خـوِد  که داشتند، به باالترین پیشنهاِد قـیـمـت مـی
داری، که آلوده به ذهنیت بازار است، یـک کشـور  های دولتی سرمایه بخش

در مقابل کشور دیگر قرار گرفت، و در داخل آمریکا، نبرد ایالت علیـه ایـالـت 
 [بر سر دسترسی به وسایل و تجهیزات] درگرفت.

در عرصٔه درمان نیز تصویر به همان اندازه آزار دهنده بوده اسـت. ایـاالت 
متحد آمریکا، تقریبًا تمام موجودی (و تولید آتی) جهانِی داروی ِرمـِدسـیـویـر 

(remdesivir)  را که تحت امتیاز انحصاری شرکتGilead شـود  تولید مـی
تواند آن را تولید کند، یکجا خرید، به طوری که تقـریـبـًا  و شرکت دیگری نمی

-چیزی برای دیگران باقی نماند. داروی دیگری که در درمان بیماران کووید
مؤثر بوده است، دکزامتازون است که (خوشبـخـتـانـه) از حـق امـتـیـاز  ١٩

 تواند آن را بسازد. انحصاری تولید خارج شده است و هر شرکتی می
داری با نیازهـای  ای بارز از تضاد منطق سرمایه حق امتیاز انحصاری نمونه

درمانی عمومی است. جوناس سالک [پزشک آمریکایی] که واکسـن فـلـج 
سال پیش] کشف کرد، از ثبت حق امتیاز انحصـاری  ٧٠اطفال را [در حدود 

آن خودداری کرد. او معتقد بود که این کار غـیـراخـالقـی اسـت، زیـرا ایـن 
توان برای خـورشـیـد  پرسید: "آیا می واکسن متعلق به همٔه مردم است. او می

هـای بـزرگ  حق ثبت اختراع و امتیاز انحصاری قایل شد؟" امـروزه شـرکـت
های کشاورزی را هم  ها و بذرها و دانه فقط داروها بلکه حتٰی ژن داروسازی نه

داری اگـر  های سرمایه کنند. شرکت به نام خود و با امتیاز انحصاری ثبت می
 کردند. توانستند، خورشید، دریا، و هوا را هم به نام خود ثبت می می
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ثابت ماندن آن]، دست از تالش برداریـم، چـون شـرایـط هـنـوز هـم بـرای 
 تر و شدیدتر از این وجود دارد. هایی وخیم گیری های آتی و حتٰی همه گیری همه

ام و  هاست که راه سوسیالیسم را پیشَروی در راهی طـوالنـی دیـده من مّدت
تکان و ُهل عظیمی برای جلو راندن ما در این  ١٩-گیری کووید ام. همه شناخته

 راه بوده است.
  

پروفسور هلنا شیهان استاد بازنشستٔه دانشگاه شهر دوبـلـیـن، فـیـلـسـوف، 
های مطالعـات ارتـبـاطـات، سـیـاسـت، و  نگار علم، و نویسنده در عرصه تاریخ

ویژه مارکسیستی) است. این متن بر اساس سخنـرانـی  های فلسفی (به موضوع
هـای  گیری: پرسش نویسنده در کنفرانس 'پاندمونیوم' با عنوان "کاوشی در همه

در بـخـشـی از  ٢٠٢٠ژویـیـه  ٢۶تـاریـخ  پاسخ"، تنظیم شده است که در بی
 های بزرگداشت صدسالگی حزب کمونیست بریتانیا ارائه شد. برنامه
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هـا و حـق  قانونی در عرصٔه حق تولید اختصاصی با قراردادها و ثبت اختـراع
کند، در حالی که نقض قوانین خـود را  امتیازهای پیچیده، موانعی ایجاد می

دهد، و زمانی که برای حفاظت از منافع طبقاتی و  نیز اگر الزم باشد اجازه می
شـود،  مّلی قدرتمند الزم باشد، حتٰی گستاخانه بـه راهـزنـی مـتـوسـل مـی

گیری آشکارا دیدیم، زمانی که لوازم پـزشـکـی بـه  طور که در این همه همان
 ها ضبط کردند و به جایی دیگر فرستادند. مقصدی دیگر را آشکارا در فرودگاه

-ها مستلزم علم عمومی و بهداشت و درمان عمـومـی گیری مقابله با همه
کنند کـه  گیری جهانی وضعیتی ایجاد می هایی مثل همه دولتی است. پدیده

های  فقط آزادی های سالمت عمومی تمام مالحظات دیگر، نه در آن اولویت
دهد، و بـرخـالف  فردی، بلکه علم و پزشکی "اختصاصی" را در سایه قرار می

 کند. داری و در جهت سوسیالیسم حرکت می کل مسیر سرمایه
گیری کنونی، نیاز به تقویت علم جهانی، همگانی، و باز و شـفـاف را  همه

گـیـرانـه،  هـای پـیـش حـل کند که تمرکزش بر فوریِت یافتـن راه برجسته می
ویژه یافتن واکسن باشد. این علـم  تشخیصی، و درمانی برای این ویروس، به

و این رویکرد باید بر تمام مالحظات مربوط به انواع امتیازهای خصـوصـی و 
انحصاری، و سود، اولویت داشته باشد و از آن فراتر رود. موفقیت در ایـن راه 

المللی تمام اطالعات تجربی و بالینی  گذاری شفاف و بین مستلزم به اشتراک
گیری است. فراتر از آن، مستلزم هماهنگی آزادانه و آشـکـار،  مربوط به همه

ها، و بسیج مـنـابـع اسـت. مـقـابـلـه بـا چـنـیـن  همگانی، و جهانِی انرژی
هایی، خصلت سوسیالیستی و نظارت عمومی بر دانش و مـنـابـع  گیری همه

 طلبد. مربوط را می
جز در جاهایی مانند  گیری شاهد چنین چیزی نبودیم، به در طول این همه

هایی هم که تـوسـط  چین، کوبا، ویتنام و کراال (در هند). با این حال، دولت
انـد،  داری شوند که از نظر ایدئولوژی متعهد بـه سـرمـایـه هایی اداره می حزب

هـای  هایی را در پیش بگیـرنـد کـه بـیـشـتـر از ویـژگـی مجبور شدند اقدام
 سوسیالیسم است.

گفتند غیرممکن است، ناگهـان مـمـکـن  در ایرلند، چیزهایی که به ما می
شد: پایان دادن به خدمات بهداشت و درمان دوگانٔه خصـوصـی و دولـتـی 

های پزشکی برای تمام شرایط، همـگـانـی و رایـگـان شـد)؛  (تمام مراقبت
پزشکی و منابع بالینی؛ ممنوعیت اخـراج  افزایش بودجه برای پژوهش زیست
های کربنـی.  بها؛ و کاهش انتشار آالینده مستأجران و ثابت نگه داشتن اجاره

در وضعیتی زندگی کردیم  -هر چند تا حدودی معّین و موقت -ما برای مّدتی
هـای  که سالمت و رفاه عمومی بر نیازهای بازار پیشـی گـرفـت، و اولـویـت

 سوسیالیستی شکل قانونی گرفت.
در سطح جهانی، مناسبات دولت با بازار در جهت سلطٔه دولـت بـر بـازار 

نشینی، بار دیگر تعـادل در  زمان با خروج از قرنطینه و خانه تغییر کرد، اّما هم
 حال تغییر به سود بازار است. باید در برابر این روند مقاومت کنیم.

های به یاد ماندنِی ایـن بـحـران، مـن  ها و شنیده از میان بسیاری از دیده
خودم در مورنینگ استار را بـا عـکـسـی از تـظـاهـرات  ٢٠٢٠مه  17مقالٔه 

نوشت اصـلـی کـه در  کارکنان درمانی مزّین کردم، که در آن، بر روی پارچه
داری: احـیـا  دست تظاهرکننـدگـان بـود، نـوشـتـه شـده بـود: "سـرمـایـه

نکنید!" [اشاره به عملیات نجات و احیای مصدوم یا بیمار توسط امدادگـران 
 های پزشکی] فوریت

خواهیم ببینیم، اّما چیزی نیست کـه  این چیزی است که بسیاری از ما می
رمق شد، ولی نـُمـرد.  داری متزلزل و بی حتمًا به دست خواهیم آورد. سرمایه

ها سوسیالیسم نخواهیم داشـت.  در حال نجات و احیا است. ما به این زودی
انداز را حفظ کنیم و برایش کار کنـیـم، و ایـن  با وجود این، ما باید این چشم

هـای مـرگـبـار  گـیـری عـیـب نکته را برجسته کنیم که چگـونـه ایـن هـمـه
 داری و نیاز به سوسیالیسم را نشان داد. سرمایه

شنویم در این مورد که در نتیجٔه آنچه در طول این  هایی را می اغلب، بحث
گیری تجربه شد، چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ امید من این است که ما  همه
فقط برخی از دستاوردهای نسبی محقق شده در طول این دوره را حـفـظ  نه

های بهداشت و درمان همـگـانـی  کنیم، بلکه برای بهبود و تقویت زیرساخت
توان و نبایـد بـا  المللی فشار بیشتری بیاوریم. نمی دولتی در سطح مّلی و بین

کـم  افقی شدن منحنی ابتال به بیماری [عدم افزایش میزان ابتـال و دسـت
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اند. از دیـد آنـان  های شرقی پنهان بوده گوناگوِن اجتماعی در جامعه
هـا بـوده  ها، شرایط  مادی زندگی انسـان سرچشمه همه آن دگرگونی

گـیـر شـدن � است. به همین گونه نیز گذار از فاز کوچ نشینی به زمین
انـد.  های تجاری (جاده ابـریشـم) رخ داده ها یا تغییِر مسیر راه انسان

گاهی پیرامون ساختار اقتـصـادی و اجـتـمـاعـی  آنان پس از کسب آ
های تکامل تاریخی به نسبـت  شرق، توانستند به پژوهش در باره ریشه

 داری بپردازند. آهسته این جوامع به سوی فئودالیسم وسرمایه
 

یـادآور  ١٨۵٣مـه  ٢۶به تـاریـخ  مارکسدرنامه خود به ِانگلس 
های  توان برپایه یک تحلیل علمی از یادداشت� شود که چگونه می می

ها، در نوشتـارهـای سـنـتـی و هـمـچـنـیـن  موجود، ازجمله درکتیبه
هـای شـرق دسـت  های انجیل و قرآن، به شیوه زندگی خلق درکتاب

یافته، و به این گونه برشرایط مادی که منجر بـه پـدیـد آمـدن دیـن 
گاهی یافت.  اسالم، پایه  ریزی دولت عربی وکشورگشائی اعراب شد، آ

 
دراین هنگام توجهی ویژه نسبت به تحوالت درهندوستـان  مارکس

که مهمترین مستعمره انگلستان بود، داشت. او که تاریخ هندوسـتـان 
وسایرکشورهای شرقی ( ترکیه، ایران و عربستان) را مطالعه کرده بود، 

با اشاره بـه نـظـرات  ١٨۵٣ژوئن   ٢تاریخ � بهانگلس در نامه خود به 
 نـــــویســـــد: ** مـــــیفـــــرانســـــوآ ِبـــــرنـــــِیـــــر

ها درشـرق و  "نبود مالکیت خصوصی برزمین، پایه اساسی همه پدیده
نـیـز در نگلـس ]  اِ ٣رمز (کلید آسمانی) شناخت این جوامع است."[

ژوئـن   ۶درنامه خود به او در تـاریـخ  مارکسجهت توسعه این نظر 
 نویسد: می ١٨۵٣

"یک چنین تکامل ضعیف مالکیت خصوصی بر زمین درشـرق، بـه 
ویژه در فاز اولیه فئودالیسم، در درجه نخست مشروط به لزوم آبـیـاری 
غیرطبیعی بود. اما انجام این کار تنها از عهدِه یک دولت مـرکـزی بـر 

کرد این بود که به گونه عـمـده در بسـیـاری  آمد. نتیجه این عمل می
ازکشورهای شرق، مالکیِت دولتی برزمین و همچنین بـرتـٌاسـیـسـات 

رحـمـانـِه  ای که دولت فئودالی با استثمار بی آبیاری غالب بود، به گونه
 ] ۴داشت."[ را برپا نگه می  ها ها، سیستم آبیاری امالک و زمین توده
 

او در پاسخ این پرسش خود کـه 
ها به گونـه عـمـده بـه  چرا شرقی

گرد تولد  مین سال ـ ٢٠٠به انگیزه 
 فریدریش ِانگلس

ِانگلس وآموختن زبان   
 فارسی

  ٢٣ادامه  در صفحه 

های انگلستان و دیگر کشـورهـای  گسترش مستعمره
ها درمنـطـقـه  اروپائی درشرق و رشد تضاد بین این قدرت

و  مارکـسآسیای میانه درسده نوزدهم میالدی، توجه 
ها دراین ناحیه کـه  را به سرنوشت تاریخی خلقِانگلس 

قربانیان این سیاست مستعمراتی بودند، به خـود جـلـب 
 کرده بود.

های گوناگون از آن جمله و بـه ویـژه  در این میان آشنایی با زبان
هـای عـلـمـی مـورد تـوجـه  های اروپائی وآسیائی یکی ازپهنه زبان

هـای  های آنان برای یادگیری زبـان بود. انگیزه ِانگلسو  مارکس
بـرد � بیگانه نه تنها بر پایه عالقه شخصی، که همچنین برای پیـش

و مـارکـس وظایف انقالبی درفراسوی گستره جغرافیائی آنان بود. 
های دیگر و مـطـالـعـه  براین باور بودند که با یادگیری زبان ِانگلس

ها به زبان خودشان، شنـاخـت ودرک آنـان از  تاریخ و ادبیات خلق
 تر خواهد شد. ها، ژرف تاریخ، فرهنگ وتحول اجتماعی این خلق

درآن هنگام و در پیوند با مطالعه تـاریـخ اسـپـانـیـا، بـه   مارکس
، ِسـروآنـتـسهـای  گیری زبان اسپانیائی پرداخته بود ونوشتـه یاد

 کرد. ودیگر نویسندگان کالسیک اسپانیائی را مطالعه می کالِدرون
های اسالو به ویـژه  نیزدراین زمان سرگرم یادگیری زبان ِانگلس

 ١٢* در تـاریـخ ژوِزف ِوید َمیـرزبان روسی بود. اودرنامه خود به 
نویسد: "من درزمستان گذشته یـادگـیـری  از جمله می ١٨۵٣آوریل 

ام   ای قـابـل مـالحـظـه بـه پـیـش بـرده زبان اسالوی را به گونـه
کنم تا پایان سال بتوانم زبان روسی واسالوی جـنـوبـی را  وفکرمی

 ] ١خوب بفهمم."[
 
ژوئـن  ۶در تاریخ  مارکسدر بخشی ازنامه دیگر خود به  نگلسا

نویسد: "از آنـجـائـی  پیرامون آموختن زبان فارسی چنین می ١٨۵٣
ای سرگرم بررسی مسائل مربوط به شرق هسـتـم،  که من چندهفته

ام که دراین زمان، زبان فارسی را نیز یاد بگیرم. ... زبان  تالش کرده
فارسی در سنجش با عربی که زبانی گسـتـرده اسـت، یـک بـازی 

بود که هـر  کودکانه است. اگربه خاطر الفبای ناخجسته عربی نمی
شود،  شکل هستند و حرکت آنها هم نوشته نمی شش حروف آن هم

ساعت یاد بگـیـرم.  ۴٨توانستم تمامی دستور زبان آن را درمدت  می
ام.  من در کل سه هفته برای یادگیری زبان فارسی در نظـر گـرفـتـه

، پیِر سرمست به زبان اصلـی حافظگذشته از آن خواندن شعرهای 
 ]٢بخش است."[ آن بسیار لذت

 
هـای خـود بـه  بنیانگذاران سوسیالیسم علمی سپس با تحلـیـل 

های مذهبی درشرق پرداخـتـنـد. آنـان  توضیح ماتریالیستی جنبش
ها را بیان کرده، نشان دادند، چگونـه در  عامل اصلی روند دگرگونی

هـا مـیـان قشـرهـاِی  پشت نبرد به ظاهر مذهبی، بـرخـورد تضـاد

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس



  ١٣٩٩آذر  ٣دوشنبه    ٢٣ 

 ١۴و ١٢، ١١هـای � ، صـفـحـه ١٩٧٠، چاپخانه دیتس برلیـن ٢٨
 پیشگفتار
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 »نامۀ مردم« ۴به نقل از ضمیمۀ فرهنگی شمارۀ 

یـابـنـد،  مالکیت خصـوصـی بـرزمـیـن دسـت نـمـی
نویسد: "باور من بر این است که دلیـل اصـلـی را  می

باید در وضعیت ِاقلیمی در رابطه با شرایـط کشـاورزی 
برروی زمـیـن وبـه ویـژه وسـعـت بـزرگ کـویـرهـا 
درعربستان، ایران، هندوسـتـان و آسـیـای مـیـانـه 

جا نخستـیـن  � یاری غیرطبیعی دراین جستجو کرد. آب
شرط برپـأئـی کشـاورزی اسـت. امـا نـابـودی ایـن 
تأسیسات دراثر فـرسـودگـی، سـوانـح طـبـیـعـی ویـا 

های مکرر دشمـنـان درزمـان طـوالنـی، ایـن  حمله
بارور تبدیل  هایی نا مناطق را با گذشت زمان به متروکه

(در سـوریـه پـالـمـیـرا اند:  کرده است. از آن جمله
های تـاریـخـی � در اردن و انواع محلهِپترا امروزی)، 

درمصر، ایران و هندوستان. این پدیـده هـمـچـنـیـن 
گـر، بـه  دهد که چگونه یک جـنـگ ویـران نشان می

آوارگی مردمان کشوری در درازای یـک قـرن و بـه 
انجامد. ازبین رفتن تجـارت � نابودی تمام تمدنش می

در عربستان جنوبی، پـیـش از زمـان مـحـّمـد نـیـز 
ای درسـت بـه آن ِاشـاره  گونه که تو به گـونـه همان
ای، دلیل اصلی انقالب محّمدی بوده است." [ کرده
۵  [ 

 
 ١۴در تاریـخ  انگلسنیز در نامه خود به  مارکس

با ِاشاره به جایگاه اجتماعی درهندوستان  ١٨۵٣ژوئن 
نویسد: "تمرکز وظایف اجتماعی و وسایـل تـولـیـد  می

دردست یک دولِت مستبِد فـئـودالـی بـاعـث شـده، 
هایی بی حد و مرز به رشد نـیـروهـای مـولـده  خسارت

وارد شود که این خود بـه مـحـدود شـدن تـکـامـل 
داری درکشورهای شرقی انجامیده اسـت." [ سرمایه

هـای  سپس برپایه این فاکت انگسو  مارکس]    ۶
مشخص به این نتیجه رسیدند که کشورهای شرقـی، 
به رغم داشتن سطحی باال از رشد تمدن در آغـاز و 

انـد.  درسنجش باکشورهـای غـربـی، واپـس مـانـده
واقعیتی که استیال و اشغال ِاستعماری را ترغیب کرده 

کردی که آنان بـه شـدت مـحـکـومـش  است. عمل
 کردند. می
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لودویگ «پیشگفتار انگلس بر کتاب 
  »فویرباخ و پایان فلسفٔه کالسیك آلمانی

ــــــر  ــــــظ ن
ام  نـــمـــوده
 یابد. نشر می

ــل از  ــب ق
ارسال ایـن 
ســطــور بــه 
ــه،  ــع ــب ــط م
دستنـویـس 
کــــهــــنــــٔه 

ــال ــای  س ه
١ ٨ ۴ ۶  - 
را  ١٨۴۵

جســتــه و 
یافته و بـار 
دیـــــگـــــر 
ــه  ــع ــال ــط م

). ٢نمودم (
فصـــــــــل 
مربـوط بـه 
فویربـاخ در 

این دستنویس تمام نیست. بخشی که آماده است عبارت است از شرح 
دهد که تـا چـه انـدازه  استنباط مادی تاریخ. این شرح، فقط نشان می

روزی ما در رشتٔه تاریخ اقـتـصـادی هـنـوز نـارسـا بـود. در  معرفت آن
دستنویس انتقادی از خود آموزش فویرباخ وجود نـداشـت و بـه ایـن 

توانست برای منظور کنونی قابل استفـاده بـاشـد. ولـی در  جهت نمی
عوض در یکی از دفاتر کهنٔه مارکس یازده تز دربارٔه فویرباخ یافتـم کـه 

هائی است که با  به صورت ضمیمه چاپ شده است. این تزها یادداشت
سرعت نوشته شده و قصد آن بوده که بعدها ساخته و پرداخته گـردد و 

ها، بمثابٔه  بهیچوجه برای طبع در نظر گرفته نشده است. ولی ارزش آن
بینی نوین را در بر دارد، از حـد و  ای که نطفٔه پر نبوغ جهان سند اولیه

 قیاس فزون است.
 

 فریدریش انگلس
 ١٨٨٨فوریه سال  ٢١لندن 

 
گفتار را ف. انگلس برای طبع جداگانه اثر خـود مـوسـوم بـه  این پبش

در  ١٨٨٨"لودویگ فویرباخ و پایان فلسفٔه کالسیك آلمانی" که در سال 
اشتوتگارت نشر یافت، نگاشته است. ترجمه این کتاب تـوسـط رفـیـق 
شهید محمد پورهرمزان، که در جریان فاجعه ملی به دست دژخیـمـان 

 رژیم والیت فقیه به قتل رسید، انجام گرفته است.  

 ویژه نامٔه دویست سالگی تولد  انگلس

انتقاد از عـلـم     گفتار اثر خود موسوم به "دربارهٔ  کارل مارکس در پیش
، حکایت می کند که چگونه مـا در سـال ١٨۵٩اقتصاد"، چاپ برلین 

یـعـنـی  -در بروکسل تصمیم گرفتیم "مشترکًا نظریات خودمان"  ١٨۴۵
استنباط مادی تاریخ را که بطور عمده بوسیله مارکس ساخته و پرداخته 

"بمثابٔه نقطٔه مقابل نظریات ایدئولوژیك فلسفٔه آلمان تنظیـم  -شده بود 
نمائیم و در ماهیت امر حساب خود را با وجدان فلسفی گذشته خویـش 
تصفیه کنیم. این تصمیم بصورت انتقاد از فلسفٔه مابعد هگلی عـمـلـی 

به حجم دو جلد ضخیم و بـه قـطـع  -ها بود که دستنویس  شد. مدت
به محل طبع یعنی وستفالی فرستاده شده بود که ما را مطـلـع  -خشتی 

سازد. مـا  ساختند تغییراتی که در اوضاع رخداده طبع کتاب را محال مي
ها رها کـردیـم زیـرا  با رضای خاطر دستنویس را به انتقاد جوندٔه موش

حاصـل  -که روشن ساختن مطلب برای خودمان بود  -هدف عمدٔه ما 
 آمده بود".

گذرد و مارکس درگذشته است. نـه  از آن زمان بیش از چهل سال مي
بار هم رخ نداد که به موضوع نامـبـرده  برای وی و نه برای من حتی یك

بازگردیم. ما در موارد مختلفی راجع به روش خود نسبت به هگل اظهـار 
ایم. و امـا  جا بطور کامل انجام نداده ایم، ولی اینکار را در هیچ نظر کرده

درباره فویرباخ که بهر حال از لحاظ معینی حلقٔه واسط بیـن فـلـسـفـٔه 
هگل و تئوری ماست، باید گفت که بهیچوجه به وی نپرداختیـم. طـی 

بینی مارکس بسی دورتر از حدود آلمـان و اروپـا و در  این مدت جهان
های ادبی جهان هوادارانی یافت. از طـرف دیـگـر فـلـسـفـه  تمام زبان

کالسیك آلمان در خارجـه و بـویـژه در انـگـلـسـتـان و کشـورهـای 
اسکاندیناوی در حال یکنوع رستاخیزی است و حتی بنظر میرسـد کـه 

جوش فقیرانه اکلکتیك که بنام فلـسـفـه در  در آلمان هم آن آش درهم
 کـنـد. شود، دیگر دارد همه را زده مـي های آن دیار خورانده مي دانشگاه

بدین مناسبت شرح روش ما نسبت به فلسفٔه هگل، به شکلی موجـز و 
که چگونه ما از آن منشاء گرفتـیـم و چـگـونـه بـا آن  منظم یعنی این

گسستیم، بیش از پیش به موقع بنظرم رسید. و نیز عقیده داشـتـم کـه 
اعتراف کامل به آن تاثیر فراوانی که فویرباخ بیـش از هـر فـیـلـسـوف 

) در مـا ١دیگری از فالسفٔه پس از هگل، در دوران طوفان و هجوم (
ای بر گردن ماست. بـدیـن جـهـت مـن بـا  داشته است همچون ذمه

در بارٔه نگارش یك تحلیل  " Neue zeit"پیشنهاد هیئت تحریریٔه مجلٔه 
انتقادی در پیرامون کتاب شتارکه راجع به فویـربـاخ بـا کـمـال مـیـل 

مجلٔه نـامـبـرده در سـال  ۵و  ۴موافقت کردم. اثر من در شماره های 
ای که در آن تجدیـد  درج گردید و اکنون بصورت رسالٔه جداگانه ١٨٨۶


