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برخی گرایشهای فکری در فضاای آکادمیک و جریانهای اس ی ا
بر این باورند که مارکس و انگلس در اواخر عمر از اسااارا ی انقالبی دسااش شااساااه و به ا ااال ا
ادریجی از طریق شاااارکاش در انا ااباا و اار ماان روی آورده بسدنادددرنسشااااااهی یش رو اااارفاا به
ارزیابی اری ی این ادعا می ردازی د برای روشن شدن این مسضسع بهار اسش در ابادا به نقلقسلهائی
که مسرد اساااااناد طرفداران این دیدگاه قرار میگیرد ،نگاهی کس اه بیاندازی د مااسااا انه طرفداران این
ادعا نقل قسل ها را جدا از مان،جدا از شااارایط اری ی وبدون در نظر گرفان قسااامشهای ذف شاااده
اسس یال دمسکرا در ساال  1895بیان می کنند ،در ا یکه غا با در همان مان ،چند سارر
سساط ب س ا
باال ر یا چند ساارر ائین ر جمال ی مشاااهده می شااسد که از لسل انقالبی کایش میکندد من در اینجا
الش می کن به اغلب مسارد نقل شده اشاره کن .
مسارد نقل شده از مارکس
مارکس در این نقل قسل ها امکان گذار مسااا مش آمیب را در انگلساااان و امریکا مررح می کند ،که در
قرن نسزده دارای نیروی زمینی وبسروکراسا ی دو ای ض ا ی ی بسدند(او در بارهی هلند با ردید س ا ن
می گسید و بر اطالعا ناکافی خسد در این مسرد اشاره میکند).
1اااااا از م ااا به مارکس با رد ندور خبرنگار روزنامه نیسیسرکی "جهان )" (The Worldکه در 18
ژوئیه  1871به چاپ رسید:
"بهعنسان نمسنه در انگلساااان راه برای نلسهی کامل قدر طبقهی کارگر باز اسااشد شااسرش در آنجا
رس ید اما بهنظر میرساد
کاری ابلهانه اساش و با بلیغ مساا مشآمیب ساریع ر و مرمئن ر می سان به هدف ا
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در فرانساااه قسانین سااارکس گرانه ما دد و ضااااد مر آور طبقا ی راه ل قهرآمیب مبارزه طبقا ی را
اجانا نا ذیر میسازد ".Marx,Engels Werke,Bd.17,S.64
انارناس یسنال اول در 25
ا
2ااااا از سا نرانی مارکس در مراسامی به مناسابش ه امین ساا گرد ایهگذاری
سپاامبر  1871در ندن:
"انگلسااان نها کشاسری اساش که در آن طبقهی کارگر برای اساا اده از ق ر ی عمسمی به ن ع خسد به
اندازه کافی رشدیافاه و سازمانیافاه اسش" .Marx,Engels Werke, Bd.17,S.432
انارناس یسنال اول ( 8ساپاامبر در آمسااردا ) که نشاریه
ا
3ااااا از سا نرانی مارکس در بارهی کنگره ها
آزادی  la Liberteمان آن را در شماره  37خسد در  15سپاامبر  1872مناشر کرد:
"کارگران باید روزی قدر سا یاسا ی را بدسااش بگیرند و سااازماندهی جدید کار را بر ا کنندددد آنها باید
نهادهای قدیمی را سارنگسن کنندددد اما ما نگ ای که راه دساشیابی به این هدف در همهجا یکساان اساشد
میدانی که سانش کشاسرهای م الف باید در نظر گرفاه شاسد و انکار نمیکنی کشاسرهائی مانند امریکا،
انگلیس و ددد شااید هلند وجسد دارند که کارگران در آنجا می سانند از طریق مساا مشآمیب به هدف خسد
نائل شاااسندد اگر این درساااش اساااش ،باید بپذیری که در اکثر کشاااسرهای ارو ای قارهای برای برقراری
کسمش کارگری ،باید قهر را همچسن اهر انقال به کار گرفش . MEW,Bd.18,S. 159
(به عنسان نمسنه ،مارکس درابادای این نقل قسل به روشاااانی ازیک لسل انقالبی و سااااازماندهی جدید
کارس ن میگسید ،نه ا ال ا دریجی).
4ااااااا ا از مان اناقااد ماارکس باه "خال اااااه بلا هاای مجلس آ ماان ) (Reichstagدر باارهی قاانسن
سسسیا سشها  16و  17سپاامبر : 1878
"باهعنسان نمسناه ،اگر طبقاه کاارگر در انگلسااااااان و اای اال مالاده در اار ماان ای ا کنگره اکثرای ش آرا را
بدساش بیاورد ،می ساند قسانین و نهادهائی را که بر سار راه رشاد او قرار دارند به طریق قانسنی از سار
راه بردارد ،ا باه ا جائی که کامل اجاماعی اجازه میدهد"MEW,Bd34,S.498 .
مارکس و "گذار مسا مشآمیب" در انگلیس و آمریکا ا
همانگسنه که یش ر نقل شد ،مارکس در چند مسرد امکان گذار مسا مشآمیب را در انگلیس و آمریکا در
ماایب باا ارو اای قاارهای طرح کرده بسد ،ا بااه ناه باا قر ای ش ،بلکاه باا ا اای اط و دای دهی ردای دد انگس این
نگاه ردیدآمیب مارکس را به خسبی بیان میکند:
"یقیناً ،در چنین لظهای اادای مردی شاانیده خساهد شااد که ما نظریهاش نایجهی یک عمر لقیق در
بارهی اریخ و شارایط اقا اادی انگلسااان بسده اساشد لقیقی که او را به این نایجه رسااند که دساشک در
ارو ا ،انگلسااان یگانه کشاسری اساش که شااید انقال ناگبیر اجاماعی با وساائل مساا مشآمیب و قانسنی در
آن جا لقق ایابدد مساااالماا ً او فرامسش نکرد که این نکااه را اضااااافه کناد که به هیچوجه اناظاار ندارد که
طبقا اک انگلسااان بدون دساشزدن به "شاسرش طرفداران بردهداری" به این انقال مساا مشآمیب و
قانسنی سلی شسند"د( )1یشگ اار ویراسش انگلیسی سرمایه  5نسامبر . 1886
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اماا چرا ماارکس امکاان گاذار مسااااا ماشآمیب را (هر چناد باا رداید) در مسرد انگلسااااااان و آمریکاا مررح
میکرد؟ ا اماالً به این د یل که هر دو کشااسر به علش زمینههای اری ی شااکلگیری دو ش و وضاا یش
جغرافیایی خاص فاقد بسرروکراساا ی دو ای و نیروی زمینی قابل مال ظه بسدندد انگلیس به علش شااکل
جبیرهای و امریکا به خاطر دور بسدن (با سجه به امکانا ار باطی قرن نسزده ) از ااالنهی رقابش
قدر های ببر ارو ای قارهاید قدر ا ااالی ار ش انگلیس از نیروی دریائی شاااکیل شاااده بسد ،با
ظرفیای دو برابر قاادر هااای ببر ارو ااای قااارهاید نیروی دریا ائی از لاااظ مااا ی از دو مبیا ش
برخسردار بسد :هبینهی ساازماندهی نیروی دریائی قریبا یک سس هبینه نیروی زمینی بسد و عالوه بر
وظایف نظامی در جار سسدآور راه دور نیب نقش عمدهای ای ا میکردد))2
بسروکراس ی دو ای و ار ش در انگلسااان -سالرنش مرلقه در انگلیس را نمی سان نمسنهای غییریافاه از
ا
ساالرنشهای مرلقه ارو ائی به شاامار آوردد این شااکل از ساالرنش مرلقه نایجهی شااکسااش بسرژوازی
انگلیس در مادرن کردن دو اش و مباارزهی مسفق اشاااارافای ش در کنارل اهر هاای قادر دو ای اسااااشد
نمسنهی ناقص و ساار و د بریده از دو ش مرلقه که نه بسروکراسا ی عریض و طسیل داشااش و نه ار ش
ثابش قابلمال ظهد در اواخر قرن  ،18ضاربهی کان دهنده انقال امریکا و فرانساه از یک ساس و فشاار
بسرژوازی و طبقا فرودسااش از سااسی دیگر مسجب شااد ارهای از ا ااال ا در جهش مدرن شاادن
دو ش انجا گیردد در ساال  1850دو ش مجمسعا ً  40هبار کارمند غیرنظامی داشاش که ب ش اعظ آنها
مسائسل جمعآوری گمرکا و ما یا بسدندد هنگا مر ا مرسااسن ن ساش وزیر و وزیر امسر خارجه
بریاانیا در سااال  1865داد آنها از  60هبار ن ر جاوز نمیکردد در همین دوره بسروکراسا ی فرانسااه
 4برابر بسد و به  250هبار ن ر با غ میشاااد و در ساااال  1881در آ مان داد کارمندان دو ش به 450
هبار ن ر میرساا یدد بسدجه دو ش انگلیس از  1830ا  1850غییری نکرد و از  1850ا  40سااال ب د
ساارانه  20در ااد افبایش یافش ،در ا یکه در همین مد بسدجهی دو ش فرانسااه دو برابر و بسدجهی
دو ش آ مان ساااه برابر شااادد( )3دو ش انگلیس در دههی  1870مد ها ب د از ساااایر دو شهای ببر
ارو ای غربی (غیر از ایاا یا ،اسپانیا و ر غال) آمسزش عمسمی مقدما ی را به اجرا درآورد و برقراری
آمسزش عمسمی برای دوره دبیرساااان ا سااال  1902به سیق افاادد اسا یس راهآهن سااراسااری که در
وسیلهی ب ش
ما کشاسرهای ارو ای غربی ب اشی از وظایف دو ش به شامار میرفش،اما در انگلیس به ا
خ اس ا ی أمین ما ی شادد این دو ش برخالف دو شهای ببر ارو ای قارهای فاقد نظا وظی ه عمسمی
برای بسیج شهروندان بسد ،بجب زمان جنگ اول و دو جهانید()4
داد ن را ار ش در سااااال  1838به  92هبار ن ر با غ میشاااادد سااا یاسااااشمداران و ما یا دهندگان
انگلیساااا ی عالقاهای باه ایجااد ای ک ار ش ببر ر و قاابالمقاایسااااه باا قادر هاای ببر ارو اای قاارهای
نداشاااااندد( )5در جنگ کریمه ( )56-1853ار ش انگلیس با بساا ا یج  25هبار ن ر ساااارباز در وضااااع
اسفباری قرار داشش (جم یش انگلیس در این اریخ بیش از  15میلیسن ن ر بسد)د در دهههای آخر قرن
 19با ا اال ا کاردول  Cardwellوضاع بهار شاده بسدد در ساال  1883داد ن را ار ش به 124
هبار ن رمیرساااا ای د" (جم ای ش نبدایک باه  25میلیسن ن ر)()6دار ش انگلیس انادکی بیش از ایک سااااس
ار ش فرانساااه و آ مان بسد و ب ش اعظ  ،ی نی ساااه چهار از یاده نظا در مساااا مرا انجا وظی ه
میکرد.
آخرین نکاه قابل سجه این که ار ش ساخااری کامالً طبقا ی داشش :برای سربازان و درجهداران (non
) Commisioned Officersامکان ار قاء به ا سف افسااران ااا ب من ااب (Commisioned
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 )Officersوجسد نداشاشد گروه اول از طبقه کارگر و ساایر طبقا فرودساش و گروه دو از اشاراف،
ثرو مندان و الیههای باال ر طبقه ماسساااط (الیههای باالی طبقه ماسساااط بیشاااار در زمان جنگ امکان
ورود به ا سف افساران را یدا میکرد) شاکیل شاده بسدد نارضاایای ا ال از این سااخاار خسد را به
شاکل گسناگسن نشاان میداد :اعا اا و شاسرش ،نافرمانی ،ا کلیسا  ،غار امسال ار ش ،رک خدمش
و غیرهد این نارضاااایای به خسبی می سانساااش زمینهای برای با ز ا مبارزا طبقا ی در درون ار ش
باشدد()7
نین نیب به این وی گی دو ش در انگلیس اشاره میکند:
"مارکس نایجهگیری خسد را به ارو ای قارهای ملدود میکندد این نکاه در ساااال  1871قابل درک بسدد
هنگامی که بریاانیا هنسز مدل یک کشااااسر ساااارمایهداری نا بسد ،بدون یک دارودساااااه نظامید و ا
اندازهی قابل مال ظهای بدون یک بسروکراسا ا ید بنابراین مارکس انگلیس را مسااااثنی میکندد جائیکه
یک انقال ای یک انقال مردمی بدون شرایط او یه دره شکسان "یک ماشین دو ای اضر و آماده"
ممکن بهنظر میرسد و واق ا ً ممکن بسدد()8
به نظر نین در دورهی امپریا یس این نکاه دیگر اعابار خسد را از دسش داده اسش.
بسروکراساا ی دو ای و ار ش در امریکا -ا زمان اساااقالل و جنگ انقالبی در سااالهای 1783-1775
اسااااسا اا ً در امریکا دو ای وجسد نداشاااشد دو ش بریاانیا وظایف مه مانند جار و امسر نظامی را در
دسااااش داشااااش ،و اداره هر ای ا اش را باه کسماش ای ا ای واگاذار کرده بسد ،بادون قادر نظاامی و بادون
سانائی مسااقل برای وضاع ما یا د فرماندار ایا ش از طرف دو ش بریاانیا یَین میشاد ،و مجلس ایا ای
ق داشااش برای امسر داخلی و در هماهنگی با منافع بریاانیا قانسن وضااع کندد ازه با اساااقالل امریکا
 1776و دوین قانسن اساااساا ی  1787ایههای او یهی دو ش گذاشاااه شاادد ب د از ایان جنگ اساااقالل،
اخاالف منافع میان گروههای اجاماعی شارکش کننده در جنگ خسد را نشاان داد د از یک ساس بازرگانان
و ا اکارکنندگان زمین ،خساهان قدر گرفان نهادهای دو ای در برقراری قرضااااه دو ای ،دادن اعابار
وسیع
جاری ،لکی ما کیش خ اس ا ی بر زمین و اجازهی فروش آن بسدند ،و از ساسی دیگر ،اکثریش ا
کشااورزان مسااقل کسچک و ماسساط در شامال و جنس از دو ش مرکبی قسی که قادر به وضاع ما یا
و جمعآوری قرضها باشد هراس داشاندد در دهی اول اساقالل ،بازرگانان و ملاکرین ناسانساند سلرهی
خسد را برقرار کنناد و در نایجاه دو اش مرکبی و کنگره از ساناائی وضااااع ماا ای ا و ایجااد ار ش منظ
برخسردار نبسدندد در ساال  ،1789داد ن را در ار ش امریکا فقط  718ن ر بسد که بیشاار در مناطق
مرزی مساااااقر بسدنادد اماا در دو دهاهی ب اد ،باازرگااناان و ملاکرین غلباه ای دا کردناد و سانساااااناد باه
خساسااههایشاان در جهش اقادار و مرکب بیشاار دو ش فدرال جامهی عمل بپسشاانندد اکنسن دو ش فدرال
دارای یک دسااگاه قضاائی ساراساری ،کنگرهای با سانائی وضاع ما یا و یک ار ش منظ بسد ،در ساال
 1794اداد ن را ار ش از  718ن ر باه  3818ن رار قااء ایافاش  ،باا ایک هبیناه  2,480,000دالری کاه
نه از طریق ما یا  ،بلکه از طریق قرضااه دو ای امین میشاادد ار ش لش فرمان رئیس جمهسر قرار
داششد))9
در قرن  19ا وقسع جنگ داخلی ( )65-1861رشااااد بسروکراساا ا ی دو ای و ار ش ثابش به کندی یش
میرفشد منبع عمده درآمد دو ای ما یا های غیرمسااااقی بسد و فقط هنگا جنگ از ما یا های مسااااقی
(بیشاارما یا بر درآمد) اساا اده میشادد در ساال  1812داد کارمندان غیرنظامی در دود  4هبار ن ر
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و داد ن را ار ش به  6740ن ر رسا یده بسدد در سااال  1838داد ن را ار ش منظ افبایش بافش و
باه  12,500ن ر رساااا ای د (( )10جم ای ش  16میلیسن ن ر)د در دوران جناگ داخلی باه علاش کاافی نبسدن
ار ش منظ کنگره باه اسااااا ااده از داوطلباان باه میبان ای ک میلیسن ن ر ر ی داد ،کاه ا بااه اداد داوطلباان
اضر به خدمش در ار ش هیچگاه به این میبان نرسیدد()11
ب دا از جنگ داخلی دو ش فدرال مامرکب ر شاااادد نظا بانکی کامل بیشاااااری یافش و به اناشااااار سل
کاغذی رداخشد نظا رفههای مایای برقرار شااد داد کارکنان کشااسری و شااکری بیشااار شاادندد
اب یش از شاکل ایا ای به شاکل ملی غییر کرد و قر ی گساارش بیشااری یافشد در ساالهای  1869و
 1870اداد ن را ار ش منظ باه  45هبار ن ر کااهش ای افاش ،در اا یکاه طی این سااااالهاا شااااسرش
نیروهای کسکالس کالن در جنس و جنگ با قبائل رنگین سساش به او خسد ر اس یده بسدد نیمه دو قرن
 19ب ااسص در دو دههی آخرآن ،سا یاسااش داخلی و خارجی در امریکا یشاارفش کرد و همراه با آن
س ی دو ای نیب گساارش بیشااری یافشد در ساال 1881داد کارکنان کشاسری به  95هبار ن ر
بسروکرا ا
باا غ می شااااد (برای ای ک جم ای ش  50میلیسنی)د ( )12در دهاهی  90قرن  ،19نیروی درای ائی باه علاش
ماجراجسئی در اسیاساش خارجی در ال سسا ه و یشارفش بسدد در ا ی که نیروی زمینی – در وضا ی
نامسااعد درجا میزدد ا ایان قرن داد ن را در ار ش منظ به ز مش به  60هبار ن ر میر اس ید (در
اواخر قرن جم یش امریکا به  75میلیسن ن ر رساا یده بسد) د این داد اندک در ساارزمینی هناورو میان
 255ساش نظامی ق اس ی شاده بسدند ،که جمعآوری و ب اس یج نیروها را بمرا ب د اش سار ر میکردد مشاکل
دیگرار ش رک خدمش وساا ا یع ب لش قسق ناچیب ماهیانه (بین  13ا  16دالر) بسدد در سااااال ،1871
 8,800ن ر ی نی قریبا ً یک سااااس نیروهای ار ش ملل خدمش خسد را رک کرده بسدند ،اما در سااااال
 1882میبان رک خدمش به علش رکسد اقا اااادی به  3700ن ر کاهش یافشد ااان ای شااادن و رشاااد
اقا ادی ب د از جنگ داخلی با افبایش داد اعاراضا و اعا ابا کارگری همراه بسد وهمین ار ش
س ی اد بار برای آرا کردن و سارکس اعا اابا فراخسانده شادد( )13باید
علی رغ مشاکال عدیده ا
اضافه کرد که امریکا در زمان لح فاقد نظا وظی هی عمسمی و فقط هنگا جنگ از این روش اسا اده
می کرد.
مسارد نقل شده از انگلس ا
ا ا از نقد انگلس به یشنسیس برنامه سسسیال دمکراسی ( 1891برنامه ارفسر ) که از  18ا  29ژوئن
همین سال به نگارش درآمده اسش:
"می سان اسر کرد  ،نظ اجاماعی قدی در کشاسرهائی که ما قدر در دساش نمایندگان ملش مامرکب
شااده اسااش به شااکل مسااا مشآمیب به جام هی نسین فراروید ،در جسام ی که به مجرد برخسرداری از
اکثریش ملش ،می سان طبق قانسن اسااااسااا ی به هر کاری دساااش زدد در جمهسریهای دمکرا یک مانند
فرانسااه و آمریکا و در کسمشهای ساالرنای مانند انگلساااان که بازخرید آ ی خاندان ساالرنای هر روزه
در مربسعا مسرد بل قرار میگیرد و خاندان سالرنای در برابر اراده مرد فاقد قدر اساشد اما در
آ مان که کسمش قریبا ً قدرقدر اساش و رایشااا و ساایر نهادهای منا ب مرد فاقد قدر واق یاند،
طرح چنین مسضاسعی بدون ضارور به م نای آن اساش که خسد را ساار عسر کسمش مرلقه کرده
باشی Marx,Engels Werke.Bd.22.s234 .
2ا م ا به انگلس با نشریه سفیگارو در  11ماه مه :1893
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"اکنسن در آ مان ده میلیسن ر یدهنده وجسد دارد ،که از آنها ه ش میلیسن بهطسر ماسساااط در ر یگیری
شاااارکش میکنند با سااااه میلیسن و نی ر یدهنده از ه ش میلیسن امپرا سری آ مان نمی ساند در شااااکل
بس یار مه اساش ااااا که داد ر یدهندگان ما،
کنسنیاش وجسد داشااه باشاد دو ددد فرامسش نکنید – و این ا
اداد هساداران ماا در ار ش را نشااااان میدهادد ایک میلیسن نی ر ی ازده میلیسن ر یدهناده ،ی نی قریباا ً
یک ه ا از جم یش به ن ع ما ،و بدین ر یب ما می سانی روی یک ساارباز از هر شااش ساارباز سااا
کنی د و هنگامی که ما سه میلیسن و نی ر ی داشاه باشی ااا و این خیلی دور نیسش ااا نیمی از ار ش با ما
خساهد بسدد Marx.Engels Werke.Bd.22.s 541
3اااااا مقدمه انگلس بر "مبارزهی طبقا ی در فرانساه" اثر مارکس ،که در ساال  1891دربر ین اناشاار
یافش:
"اما هر چه که در کشاااسرهای دیگر ا اق بیافاد ،ساااسساا یال دمکرا های آ مان جایگاه خا اا ی کساااب
کردهاند و از این رو دسااشک در آینده کس اه مد وظی ه خا ا ی بر دوش دارندد دو میلیسن ر یدهندهای
اسس یال دمکرا ها به ای اندوق ر ی میفرسااند ،همراه با مردان و زنان جسان امی آنها که در
که س ا
انا ابا شاااارکش نکردهاند ،رشاااامار رین ،فشاااارده رین و یینکننده رین "نیروی ضااااربش" ار ش
بینا مللی رو ااریاسش"))14
"...امروز ما می سانی ای روی دو میلیسن و دویسش و نچاه هبار ر ی سا کنی د اگر این یشروی
به همین روال ادامه یابد ،ا ایان قرن ما ب ش اعظ اقشااار ماسسااط جام ه ،خردهبسرژوازی و دهقانان
کسچک را از آن خسد خساهی کرد و به چنان نیروی یینکنندهای در کشاسر بدیل خساهی شاد که ساایر
داو بیوق هی این رشاد
نیروها خساهین ساهی مجبسر به سارفرودآوردن در برابر آن خساهند بسدد
ا فرا رفان از مرزهای کنارل نظا کسمای مسجسد وظی ه ا ااالی ماساااش ،ی نی این نیروی ضاااربش
هرروز نیرومند ر شاسنده ،را در نبردهای یش ازانه فرساسده نکنی و ا روز یین سارنسشاش همچنان
کنی "د (اثر مارکس "مباارزهی طبقاا ی در فرانسااااه"همراه با مقادمه ی انگلس ایک بار به
در قدر
شکل یک جبوهی مساقل در سه هبار نس ه و یک باردر نشریهی ب سسسیال دمسکرا Neu Zeit
رس یدد جمال ی که با روف قرمب نسشااه شاده،جمال ی هسااند که از
به ساردبیری کارل کائس ساکی بچاپ ا
هر دو اناشار ذف شده اند).
"طنب اریخ جهان همه چیب را وارونه کرده اسااااشد ما "انقالبیسن" ما "ساااارنگسنیطلبها" با وسااااائل
قانسنی بیشااار رشااد میکنی ا روشهای غیرقانسنی و ساارنگسنیطلبانه ،ا با "نظ " ،آنطسر که آنها
خسد را میناامناد ،در شاااارایط قاانسنی کاه خسد باه وجسد آوردهاناد ،رو باه ناابسدی میرونادد آنهاا نسمای داناه
ه آوا با اودیلسن بارو فریاد برمیآورند :قانسنگرایی مر ماسشد در ا ی که ما لش این قانسنگرایی
عضااال مان قسی ر میشااسد ،گسنههایمان گل میاندازد و همچسن زندگی جاودانه به نظر میرسا ی د و
اگر ما چنان دیسانه نباشاا ی که برای خشاانسدی آنها به جنگ خیابانی روی بیاوری  ،برای آنها راهی باقی
ااس ی
نمی ماند جب آنکه خسد را از شار این قانسنگرایی نای خالص کنندددد بنابراین اگر شاما قانسن اس ا
رایش را نقض کنید  ،ساس اس یال دمسکرا اس ی نیب آزاد اساش در برابر شاما هر آنچه میخساهد انجا دهد،
اما آنچه را که انجا خساهد داد ،امروز به دشاساری به گسش ان آویبه میکند"د(این اراگراف از نسا ه
چاپ شاده در " مبارزه طبقا ی در فرانساه" ۱۸۹۵و نسیه ساایش ذف شاده اساش)د مق اسد انگلس در
اینجا این نیساش که جنبش انقالبی باید بهطسر کامل و بی چسن و چرا از قانسن ب یش کند (نسشاههای او
در این دوره خسد گساه بر این مدعی اساش)د منظسر او ف ا یش در چارچس دمسکرا یک و دساشیابی به
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اکثریش آرا اساااشد اما طبقا اک در این هنگا بجای اناقال قدر  ،قسانین خسد را زیر ا میگذارند و
به قهر وسرکس ماسسل میشسند و در واقع قهر را به نیروهای انقالبی لمیل میکنند .
برای روشن شدن مسضسع باید نکا زیر را مد نظر قرار داد:
ا ف ا انگلس و رابره ق ر ی عمسمی با نظا وظی ه عمسمی ا از اوایل دهه ش ش قرن نسزده در
مجلس روس یک دعسای قانسنی بر ساار ااسیب بسدجه الز برای سااازماندهی مجدد ار ش (کنارل و
ساازماندهی ار ش در دساش سالرنش بسد نه ار مان) بین کسمش و اکثریش بسرژوا اااا ا یبرال وجسد
داشاااش و این اکثریش هر بار با دادن ر ی من ی مانع اااسیب این بسدجه میشااادد در اواخر ساااپاامبر
رس ید و در اکابر همان ساال برای دومین بار مجلس را منلل کرد
 ۱۸۶۲بیسامارک به ن ساش وزیری ا
و الش کرد بدون مسافقش مجلس این هبینه را امین کندد اما این اخاالف ه چنان ادامه یافش ا سرانجا
با یروزی بیسامارک بر دانمارک در ساال  ۱۸۶۴و ا ریش در ساال  ، ۱۸۶۶بسرژوازی سالی شاد و به
الیلهی بسدجهی ا االح ساازماندهی ار ش ر ی مثبش دادد داد ن را ار ش از ساال  1815در سارح
 150هبار ن ر ثابش مانده بسد ،در ا یکه جم یش روس از  10میلیسن در سااا ال  1815به  18میلیسن
رس یده بسد ،و نسابش رشاد ثرو از رشاد جم یش نیب فرا ر میرفشد قانسن نظا وظی ه
در ساال  1861ا
رس یده بسد ،اما همساره به شاکلی نامنظ و ملدود اجرا میشادد دو ش روس
در ساال  1815به اسیب ا
الش میکرد بیشااااار نیروهاای کاادر را افبایش دهاد و نیروهاای وظی اه را ملادود نگاه داردد قادر هاای
ببر ارو ای قارهای مانند فرانساااه ،ا ریش و روسا ا یه در همین مد ار شهای ببر ری را بسا ا یج
کرده بسدندد این شارایط ا االح و بازساازی ار ش را در روس به امری ا بامی بدل میکردد با اجرای
داد ن را ار ش با افبایش سامان نیروی کادر و وظی ه در زمان االح به  200هبار
این ا ااال ا
ن ر با غ میشد .
انگلس در گرمااگر این سادث جبوهای را لاش عنسان"مساااااا اهی نظاامی روس و ب کاارگران
آ مان" (از اواخر ژانسیه ا  11فسریه  )1865به نگارش درآورد و به س ااا یه مارکس آن را به شاااکل
بروشاااسر در هامبسر به چاپ رسااااند (اواخر فسریه )1865د او در این نسشااااه چهار هدف را دنبال
میکرد :ن سااااش ،کسمش روس نه خساهان اجرای درسااااش و واق ی ق ر ی عمسمی بسد و نه نظا
وظی هی عمسمید بدون آزادیهای گساارده ،مانند آزادی بیان ،نشار و شاکل ،ق ر ی عمسمی به شاکل
همه رسا ی و دورزدن ار مان به مهر ائیدی همگانی برای سا یاسااشهای عسا فریبانهی کسمش و یا به
قسل ویلهل یبکنشش "به بر انجیری برای سارعسر سلرنش مرلقه" بدیل میشسدد در واقع کسمش
روس با سسال به ق ر ی عمسمی میخساساش اعاراض یبرالها به سالرنش مرلقه را خنثی کندد ار ش
روس الش میکرد اسااااا ااده از نظاا وظی اه عمسمی را ملادود و لاش کنارل نگهادارد و ابه همین د ایل
رکیبی بسد ماناقض از دو شاااکل ساااازماندهی :ار ش کادر و نظا وظی هی عمسمید اکید افراطی بر
مرینهای وقشگیرو بی فایده مانند رژه رفان ،سااهلانگاری در آمسزش اسااللهشااناساا ی و فنسن جنگ،
اسااا اده خشاان و لقیرآمیب از انضااباط و اطاعش بیچسن و چرا برای دره شااکسااان ارادهی سااربازان
وظی ه و بدیل آنها به ن شهای فرمانبردار ) (Kadavergehorsamاز وی گیهای ار شاا ی اسااش که
جاوز به کشااسرهای خارجی و ساارکس شااهروندان داخلی کارکرد ا االی آن را شااکیل میدهدد دو ،
س یاساش خارجی جنگطلبانهی سالرنش مسافق بسد و با ا ارار بر دادن ر ی من ی
بسرژوازی یبرال با ا
باه بسدجاهی نظاامی جاایگااه و قادر خسد در مجلس روس را ملاک میزدد اگر میبرد ،قادر عبل و
ن اب وزراء را نیب در اخایارمی گرفش و اگر میباخش امکانا قانسنی برای اعمال قدر اس یا اس ی را
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از دساش میدادد اما او در این م اس یر از زیر ا گذاشاان ا اسل و اهداف خسد ابائی نداشاشد انشا ا در
درون بسرژوازی و دادن ر ی مثبش به بسدجه نظامی یشبینی انگلس در این مسرد را ائید کردد ساااس ،
نقاد گرایش الساااااا ی در درون جنبش کاارگری ،ی نی "انجمن عمسمی کاارگران آ ماان " "ADVAباه
رهبری یسهان با ایساش فسن شاسایابر جان اش ین و یرو ر رار الساال که طبق نظر انگلس آشاکارا از
و اد آ ماان باه رهبری ساااالرناش دفااع میکردد این جرای ان دو اش را نهاادی بیطرف میدانسااااش و باه
اسس یا یساای مسردنظرش را با کمک دو ش روس بنا
طبقا ی بسدن آن باور نداشاش و میخساساش جام ه س ا
کندد شااسایابر از ائاالف ساالرنش علیه یبرالها دفاع میکردد چهار  ،مسضااع جنبش کارگری نساابش به
نظا وظی ه عمسمید به باور انگلس ار ش ماکی بر نیروهای وظی ه ،که در مد ی کس اه آمسزش فشاارده
میبیناد و برای ماد طسالنی باه شااااکال نیروی ذخیرهی مردمی عمال میکناد ،در مقاایساااااه باا ار ش
کادربیشااار بر نیروهای مردمی ماکی اسااش ،که از یک کاسااش نظامی با رفهی م ین و ثابش و منافع
وی ه شاکیل یافاه و با انضاباط و اطاعش بی چسن و چرا آمسزش میبیند د ار ش وظی ه در برابر دشامن
خارجی کارآ ر اساش ،همانطسر که در انقال فرانساه و قیا ملی روس در برابر نا لئسن مشااهده شادد
اما در برابر "دشااامن داخلی" کمار کارآئی داردد یا بهطسر کلی فاقد کارآئی اساااشد نیروهای وظی ه که
اکثریش قابل مال ظهای از ار ش را شااااکیل میدهند و نیروهای ذخیره مردمی که به هنگا جنگ قابل
فراخساندن هسااااند با طبقهی کارگر و ساااایر طبقا فرودساااش منافع نبدیک ر و در نایجه ه بسااااگی
بیشاااااری دارناد و در هر شاااارایری از فرامین فرماانادهاان خسد یروی نمیکننادد باه نظر انگلس در
ار شهای قرن نسزده این خ اااالش مردمی در یاده نظا و س انه که دورههای آمسزشااا ی کس اه ری
داشااند بیشاار و در مسرد ساساره نظا که داقل به  4ا  5ساال آمسزش م اسص نیاز داشاش ک ر دیده
میشادد به باور او بین ق ر ی عمسمی و نظا وظی ه عمسمی رابرهی م ینی وجسد دارد و میبان ر ی
یک جنبش سیاسی می ساند دماسنج مایش از آن در درون ار ش باشد (در شرایری که سربازان از ق
شرکش در انا ابا برخسردارند ،این ار باط ه خسانی بیشاری دارد)
" رو ااارایای آ ماان نمی ساناد در برابر مسااااااه اجرا ایا عاد اجرای کاامال نظاا وظی اهی عمسمی بی ااو
بماندد هر چه کارگران برای اسااا اده از سااالح بیشااار آمسزش ببینند بهار اسااشد نظا وظی هی عمسمی
مکمل و طبی ی قر ی عمسمی اساش ،و ر ی دهندگان را در مسق یای قرار میدهد ،که ساالح در دساش
می های خسد را در مقابل هر گسنه الش برای کسد ا به اجرا درآورند"د()15
مارکس در جریان نگارش این جبوه قرار داشاش و ملاسای آن مسرد قبسل اونیببسد ( ،)16و این نسشااه
ب شا ا ی از برنامه مشاااارک او و انگلس در اناقاد از گرایش الساااا ی در درون جنبش کارگری آ مان را
شااکیل میدادد آنها برخی مقاال خسد را در روزنامهی سااسسا یال اااااا دمکرا ارگان جریان السااا ی
ADVAمناشاااار میکردند و در ابادا ق ااااد داشاااااند مقا هی طسالنی انگلس را نیب در همین روزنامه
بهچاپ برسااانندد به همین د یل ،مارکس یشاانهاد کرد ب ش اول مقا ه (نسشاااه چند ب ش دارد) به زبانی
ا ا ی و ا اندازهای مبه نسشاااه شااسد ،ا بهانهای برای سقیف روزنامه ایجاد نکندد اما هنگامی که
هیا لریریه از اناشااار آن خسدداری کرد ،او به انگلس س اا یه کرد که آن را به شااکل بروشااسر به
چاپ برساااند ،و مشااارکا ً بیانهای در افشاااء عملکرد هیا لریریه در همان نشااریه مناشاار کردند (3
مارس )1865د( )17و سرانجا م رفی کس اه مارکس از این اثر ( 18مارس  )1865نیبگساه دیگری بر
همکاری نبدیک این دو ن ر در اناشاراین جبوه اسشد ()18
 انگلس و مقدمه بر "مبارزهی طبقا ی در فرانسه*8

در ماههای مه و ژوئن  ،1889اعا اابا کارگران م دن در آ مان اکثریش و اس ی ی را ب اس یج کرد و ای
ا بسهمیا و بل یک نیب گساارش یافشد کنگره ژوئیه انارنا اس یسنال دو در اریس با مسفقیش برگبار شادد
در آواخر ابساااان اعا ااا وساا یع کارگران م دن در ندن به ناایج چشاا گیری دسااش یافشد انا ابا
عمسمی در ائیب  1889در فرانسه منجر به یروزی اقلیش کسچکی از سسسیا یسشهای یرو مارکس در
مجلس ملی شااادد در ژانسیه  1890ب ساااسسا ا یال دمسکرا دانمارک در یک مبارزه انا ابا ی مسفق
داد آرای خسد را دوبرابر کردد در فسریه همان ساااال ب ساااسسااا یال دمسکرا آ مان با کساااب 20
در ااد کل آرا ،داد آرای خسد را دوبرابر کردد بیساامارک ب د از عد شااایبانی قی اار ویلهل دو از
مقا خسد اساا ا دادد مراسا اول ماه مه در وین ،اریس ،کپنهاک و ندن به نمایش چشا گیر قدر جنبش
کارگری بدیل شادد مامی این سادث مسجب این اسر میشاد که جنبش کارگری بینا مللی و در راس
آن جنبش کارگری آ مان در ال نضج و اعاال اسش.
در چنین شااارایری مساااا ه اساااارا ی و اکایک جنبش انقالبی طبقه کارگر به یکی از مبا مه در
انارناساا یسنال دو ( )1916-1889بدیل شااده بسد و بساا یاری از اعضااا فکر میکردند انقال رو اری
امری ب اس یار ملامل اساش که در آیندهای نهچندان دور بهوقسع می یسنددد مبل مه دیگر رقابش نظامی
بین دو اشهاای ببر و امکاان وقسع جناگ در ارو اا بسدد آثاار انگلس از اواخر دهاهی  80قرن  19اا
ایان عمر یک خط یسساااااه فکری را نشااااان میدهد که در الش برای اسااااخ به این رسااااشها و در
اسسیا یساش" وجناح راساش "گرایش ا سر سنیساای به رهبری گئسر فسن فس مار"
مرزبندی با "جسانان س ا
دوین شااده بسدد مقدمه انگلس بر "مبارزه طبقا ی در فرانسااه" در چنین فضااایی نسشاااه شاادد بنابراین
نسشااهای یگانه و رعدی در آسامان بیابر نیساش بلکه گامی اساش در همین م اس یر و باید در همین ار باط
مسرد برر اس ی قرار بگیردد در سارسر ب دی من الش میکن با اساا اده ازساایر آثار انگلس که در همین
دوره به نگارش در آمده اسش ،مروری اجما ی برمه رین نکا این نسشاه داشاه باش :
 -1انگلس م اقااد بسد آنچااه کااه مااارکس در بااارهی م نااا وروابط علی میا ان سادث انقال 1848
نسشااهاساش ،درساش و نیازی به غییر نداردد نها نکاهای که باید به آن افبود نایجهای اساش که او س از
بهاار  1850از مراا اا خسد گرفاش ،ی نی اثباا این قیقاش کاه بلران جااری جهاانی  1847ماادر
انقال های فسریه و مارس بسد و رونق اقا ااادی که به دریج از  1848شااروع به بازگشااش کرد و در
سااالهای  1849 - 1850به شااکسفایی کامل رساا ید ،نیرویی بسد که به قدر گیری دوباره ار جاع در
ارو ا جان ب شیدد()19
 -2نگاه مارکس و انگلس در باره اس یرو سارشاش وقایع در انقال فسریه  1848در اریس مله و مااثر
از نمسنههای انقال  1789و  1830بسد و "هنگامی که قیا اریس در شاااسرشهای یروزمند در وین،
میالن و بر ین واک یافش ،و کل ارو ا ا شاااش مرزهای روسااا یه به جنبش یسسااااند ،زمانی که در
ااریس در مااه ژوئن ،او ین نبرد ببر برای قادر بین رو ااارای ا و بسرژوازی در گرفاش ،و یروزی
طبقه کارگر چنان بسرژوازی ما ارو ا را بهو شااش انداخش که به آغسش ار جاع ساالرنش فئسدا ی که
ازه واژگسن شاده بسد ،ناه بردد"( )20برای آنها شکی باقی نگذاشش که نبرد عظی یینکننده ازه آغاز
شااده اسااش و در یک دوره انقالبی طسالنی و ر الط به یش میرود و نها با یروزی نهائی رو ااریا
به ایان خساهد رسید .
به نظر انگلس سااا یر وقایع اری ی ب د از انقال 1848نشااااان داد که او و مارکس در اشاااااباه بسدند و
امکاان فرا ر رفان از چاارچس منااسااااباا ساااارمااای هداری در آن زماان وجسد ناداشااااش ،چسن":انقال
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اقا اادی بر ایه روابط سارمایهداری در قاره ارو ا ،اسااقالل و و د درونی ملشهای ببر در ارو ا
(بجب هسااان) ،از بین رفان اشاکال بینابینی که از زمان مانسفاکاسرها و در ارو ای شارقی ای از زمان
ا اناف به ارث ر اس یده بسد ودر نایجه کامل و شا افیش روابط طبقا ی در سارح ملی همراه با دیدگاه و
منافع روشااان طبقا ی به شاااکل گیری یک بسرژوازی واق ی دربرابر یک رو ااریا واق ی"( )21منجر
شده بسد.
 -3کمسن ااریس ااایان دورهی انقالباا بسرژوایی در ارو اا و فرارساااا ایدن انقال هاای رو اری را نساید
دادد شااااکسااااش کمسن هماانگسناه کاه ماارکس یشبینی کرده بسد ،مرکب ثقال جنبش کاارگری ارو اا را از
فرانساه به آ مان مناقل کردد( )22انگلس با مروری بر درسهای انقال  1848و اشااره به غییر شارایط
اقا اااادی و سااا یاسااا ی ارو ا ب د از این انقال و جایگاه طبقا ی کارگران آ مان در جنبش بینا مللی به
ارزیابی دو اکایک می ردازد :سنگربندی خیابانی و ر ی گیری عمسمی .
ااس ی غییر کرده بسدد اش یسه مبارزه بهشاکل قدیمی ،ی نی مبارزه
از نظر انگلس شارایط مبارزه بهطسر اس ا
خیابانی با سانگربندی که ا انقال  1848همهجا نقش یینکنندهای داشاش ،دیگر ا دود زیادی منساس
کالسیک خسد نیب هنگامی شاانس یروزی داشاش که در رو یهی
شاده بسدد این شاکل از مبارزه در شاکل ا
ار ش خلل و ب بل ایجاد کندد ساربازان از فرماندههان خسد یروی نکنند و فرماندهان دساش و ای خسد
را گ کرده و سان امی گیری را از دساش بدهندد یروزی قیا کنندگان در اریس در ژوئیه  1830و
اسااااپ انای ا ( )1849-52باه این د ای ل بسد کاه ای ک
ا
فسرای ه  1848و همچنین در اغلاب جناگهاای خای اباانی در
گارد ملی ماشاکل از نیروهای مردمی بین قیا کنندگان و ار ش قرار داشاشد این گارد یا مسااقیما در کنار
قیا بسد و یا بهعلش رفاار ماب بل و غیر قاط انه خسد مسجب ردید و دود ی در میان سااااربازان ار ش
میشد:
آن بیشاار اثر اخالقی داشش ا مادی و
کالسیک ،سانگر و
"بنابراین ای در زمان نبردهای خیابانی ا
رس یدن به
وس یلهای بسد برای ایجاد ب بل در قاط یش و قدر سارکس نیروهای ار شد اگر ا ا
نظامید ا
بررس ی
ا
میشاد ،یروزی ممکن بسدد در غیر این اسر نایجه شاکساش بسددهنگا
این هدف سانگر
س ی را باید درنظر داشاش" (( )23این جمله آخر
چشا انداز جنگهای خیابانی آینده ،این نکاه مه و اساا ا
از جبوه "مبارزه طبقا ی در فرانسااه" و زمان نس (نسیه سااایش) ارگان ب سااسسا یال دمسکرا ذف
شده اسش)
باه نظر انگلس اکثر غییرا انجاا گرفااه ب اد از انقال  1848باه ن ع ار ش بسده اا مباارزه خای اباانی :از
بس یج و اناقال نیرو
لاظ شاهرساازی (خیابانهای هن و مسااقی ) و از لاظ ار باطی و مل و نقل برای ا
(راه آهن و لگراف) و باالخره اکایک نظامی ( نگهای خشاا دار و دورزن)د انگلس اضاافه میکند:
نقش ی ن ساهد داشاش؟ قر ا منظسر این نیساشد این
"آیا این بدان م ناساش که جنگ خیابانی در آینده دیگر ا
فقط به این م ناسااش که از  1848به ب د شاارایط برای مبارزه خیابانی بسا یار نامساااعد ر و برای ار ش
بس یار مسااعد ر شاده اساشد بنابراین جنگ خیابانی در آینده ارفا هنگامی می ساند به یروزی برساد که
ا
این وض یش نامساعد با عسامل دیگری جبران شسد"د ()24
نباید فرامسش کرد که انگلس بر ضااارور قهر انقالبی برای بهقدر رسا ا یدن رو ااریا در آ مان باور
داشاااشد او در  18ساااپاامبر  1889به گرساااسن ریر Gerson Trierروزنامهنگار و ساااسسا ا یا یساااش
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دانمارکی نسشاااش " :رو ااریا نمی ساند قدر سا ا یاسا ا ی را که نها راه ورود به جام هی نسین بهشا ا مار
میآید ،بدون قهر انقالبی کسب کند"()25
انگلس در ادامه به نقش و اهمیش قرای عمسمی برای جنبش کارگری به نکا ی اشاره میکند:
-1اسااا اده از مبارزه انا ابا ی برای ماس با سدهها و بلیغ و اناشااار دیدگاه ب سااسساا یا دمسکرا و
همچنین بدیل ریبسن مجلس بهجایگاهی برای اناشاار نظرا و مساضاع ساس اس یا یساای در ار مان و در
میان سدههای بیرون از آند()26
-2امکان ارزیابی میبان ن سذ و قدر ب در درون طبقه کارگر و ساایر طبقا فرودساشد انگلس در
همین رابره در "منشا خانساده ،ما کیش خ س ی و دو ش" 1884مینسیسد:
" ق ر ی عمسمی م یار سانجش کمال و اگی طبقه کارگر اساش و در دو ش به شاکل کنسنی آن هرگب
چیبی بیش از آن نبسده و نمی ساند باشاد ،اما همین کافی اساشد در روزی که دماسانج ق رای عمسمی
نقراه جسش در مای ان کاارگران را نشااااان دهاد ،ه آناان و ه ساااارمااای هداری خساهناد دانسااااش کاه کجاا
ایساادهاندد"()27
-3امکان ارزیابی میبان ن سذ نظرا ساااسسا ا یا یساااای در
عمسمی جایگاه برجساهای در ساخاار ار ش داشاه باشد:

ا ا سف ار ش ،ا باه هنگامی که نظا وظی ه

"امروز از هر نج ساارباز یکی با ماسااشد طی چند سااال آینده از هر سااهن ر یکی و سا ی سااال 1900
ار ش ،که یش ر روساا ی رین عن اار آ مان به شاامار میآمد ،در اکثریش خسد سااسساا یا یسااش خساهد
بسد"د()28
و م ا به انگلس با نشریه سفیگارو در  8مه :1893
بسیار مه اساش  -که داد رای دهندگان ما داد هساداران ما در ار ش را نشاان
"فرامسش نکنید -و این ا
میدهددددهنگامی که ما سه میلیسن و نی رای داشاه باشی  -و این خیلی دور نیسش  -نیمی از ار ش با ما
خساهد بسدد"()29
باشی که انگلس از زمان نگارش جبوه "مساا ه نظامی روس و ب کارگران آ مان" در
ب اطر داشااه ا
سال  1865ا آخر عمر همساره به رابرهی ضروری بین نظا وظی ه عمسمی و ق ر ی عمسمی باور
داشاشد در ار شهایی که ساربازان وظی ه ب ش عمدهای از ار ش را شاکیل میدهند ،کساب اکثریش آرا
به م نای برخسرداری از همبساااگی و شااایبانی قابل سجه در ار ش اسااش و در شاارایط انقالبی سساال
طبقا اک به ار ش برای سااارکس جنبش می ساند مسجب نافرمانی و شاااسرش ساااربازان و ردههای
ائین ر شاااسدد در چنین مسق یای جنگ خیابانی شاااانس یروزی دارد د جنگ خیابانی و شاااسرش ار ش
یکدیگر را کمیل میکنند.
در نیمه دو قرن نسزده  ،ب ش زیادی از سااربازان ار ش آ مان منشااا روساااایی داشاااند ،ماشااکل از
کارگران روسااایی که لش نظر یسنکرها با کارمبدی روی زمین کار می کردندد انگلس از همان ساال
 1865بر ف ا یش ب برای جذ این ب ش از رو ااریا اکید داشااشد در سااال  1893داد آرا ب
سااااسساا ا یال دمسکرا در مناطق روساااااایی افبایش یافاه بسد ،اما هنسز باید الشهای بیشاااااری انجا
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میگرفشد انگلس در نامهای به اریخ  3نسامبر  1893به کارل کائس سااکی نسشااش که مایش  30ا 40
در د ار ش برای یروزی قیا کافی اسشد()30
اس ی و نظامی کسمش این خرر را س میکردندد بهعنسان نمسنه ،رئیس ساااد ار ش آ مان،
مقاما اس ی ا
ژنرال فلاد ماارشااااال آ رد گراف فسن وا ادرزه در ژانسای ه  1897در نااماهای باه قی اااار آ ماان ،خساهاان
سرکس بهمسقع قدر گیری خررناک ب سسسیال دمسکرا شد:
دمسکراس ی بهنظر میرساد که اگر به سارعش و بدون
ا
اسس یال
بس یار ساریع ساازمان س ا
"در رابره با رشاد ا
ا الف وقاش باه فکر چااره نبااشاااا ی  ،زماانی فرا میرسااااد کاه قادر دواش بااای د باا قادر سدههاای کاارگر
زورآزمایی کند ددد این امی گیری هرچه بیشاار بهطسل بیانجامد ،ساازمان ب سارنگسنیطلب قدر
بیشااری کساب میکندددد بهنظر من بهن ع دو ش اساش که یین زمان ساسیه ساا ببر را به رهبران
سسسیال دمسکرا واگذار نکند ،بلکه به امکان وقسع چنین سسیه سابی سرعش ب شد"()31
در اارهای از انقال هاا نیب می سان مااای ش ب شهاایی اائینی ار ش از جنبش انقالبی را مشاااااهاده کردد
ماانناد نقش ساااارباازان در انقال اکابر  1917و ای ا ملساناان در انقال آ ماان 1918د برای بررساااا ی
مشاااا ص ر رابراه ق رای عمسمی باا نظاا وظی اه عمسمی بااای د ساااااخااار ار ش ،رکای ب طبقاا ی آن،
رکیب طبقا ی جنبش انقالبی و میبان جربه و آگاهی سیاسی سدههای مرد را نیب در نظر گرفش.
یک نکاه مه که از نظر انگلس دور میماند و اریخ ب دی جنبش کارگری به ما آمسخاه اسااااش ،میبان
اسس یا یساش اساشد میبان آرا همیشاه نشاانهی خساسااههای انقالبی
ن سذ رفرمیسا در طبقه کارگر و ب س ا
نیسااش و می ساند بیانگر مرا با ا ااالحطلبانه باشاادد ا باه در زمان انگلس ب سااسسا یال دمسکرا
انقالبی بهنظر میرسا ید و رفرمیس ا درون ب و جنبش کارگری ب د از مر او اب اد واق ی خسد را
به م رض نمایش گذاششد()32
 -4اسا اده از ق ر ی عمسمی اقدامی اسش اکایکی ،نه اسارا یک .
مارکس و انگلس بر ساار کسااب قدر ساا یاساا ی سسااط رو ااریا و دگرگسنی ساااخاارهای ساا یاساا ی و
اقا ااااادی به عنسان هدف نهایی و اسااااارا یک جنبش کارگری مکررا اکید داشاااااند و اقداما ی نظیر
اعا ااا  ،ظاهرا  ،ایجاد شااکیال اقا ااادی و ساا یاساا ی ،شاارکش در انا ابا و جنگ خیابانی را
اکایکهایی در راساای دسشیابی به هدف نهایی ارزیابی میکردند .
انگلس در  26ژانسایه  1894در نامهای لاش عنسان "انقال آینده ایاا ایا و ب سااااسساااا ایا یسااااش" به
رهبران ب فیلیپس سرا ی و آناکس یشسا نسشش:
"سسسیا یسشها در مامی مرا ل مبارزهی هر دو طبقه ف االنه شرکش میکنندد بدون آنکه ای یک بار
از نگاهشاااان نهان بماند که اینها گا هایی در راسااااای دساااایابی به باال رین اهداف ببر به شااامار
میرود :ی نی فاح قدر سا ا یاسا ا ی سساااط رو ااریا همچسن وسا ا یلهای برای دگرگسنی اجاماعی ددد از
اینرو آنان هر رکش مارقی و انقالبی را گامی به یش در مسیر خسد میبینندد"()33
در واقع کسااب قدر سا یاسا ی و دگرگسنی بنیادی ساااخاارهای سا یاسا ی و اجاماعی هدف نهایی اسااشد
اهمیش و مسفقیش هر اقدا اکایکی از اشاکال گسناگسن ساازماندهی گرفاه ا انساع اش یسههای مبارزه باید
در رابره با مسثر بسدن در راهگشایی و دسشیابی به این هدف اسارا یک مسرد ارزیابی قرار گیرد.
12

باید به این نکاه سجه داشاش که شارکش در انا ابا یکی از اکایکهای مبارزه طبقا ی اساش و اهمیش
آن باه ساااارح مباارزه طبقاا ی و سازن قسای طبقاا ی بساااااگی داردد جادا کردن انا ااباا از مان مباارزه
طبقاا ی و اهمای ش بیش از اد برای آن قاائال شاااادن باه هماان انادازه انلرافی اسااااش کاه ناادای ده گرفان و
بیاهمیش نداشان آن.
 رابره قهر و انقالاسی و اقا اادی گذشااه و برقراری مناسابا نسین اساشد مارکس
جسهر انقال دره شاکساان مناسابا اسی ا
و انگلس در ضاامن ارزشگذاری بر لسل انقالبی بهعنسان عاملی در یشاارفش جسامع بشااری ،قهر را
مناافع و جاایگااه خسد آن را باهجنبش انقالبی
قادیس نمی کردناد و م اقاد بسدناد کاه طبقاه ااک برای
لمیل میکند:
"ما باید به کسمشها اعال کنی  :ما میدانی که شااما قدر ی مساالح علیه رو ااریا هسااایدد ما اجایی که
ممکن اساااش به شا ا یسه مساااا مشآمیب علیه شاااما اقدا میکنی د اما هنگامیکه ضااارور یابد این کار را
مسللانه انجا خساهی دادد ( )34س نرانی مارکس در کن رانس ندن1871
انگلس این جنبه لمیلی قهر را بهطنب اینگسنه بیان میکند:
"آقایان بسرژوا ،ر ا اول شما شلیک کنید"()35
این جمال جادای د نظری نسظهسر در افکاار ماارکس و انگلس قلماداد نمیشااااسدد ای در آثااراو ایه نظیر
"ا سل کمسنیس " اثر انگلس (ا ل  16و  )18نیب می سان نشانههای این نظر را مشاهده کردد ا باه این
نگاه به قهر به م نی آن نیسش که آنها بدون آمادگی و هسشیاری ،نظارهگر سطئههای ضد انقال بسدند.
در خا مه اشااره کن که می سان با دیدگاه مارکس و انگلس مسافق نبسد ،یا خسش بینی آنها نسابش به آینده
و امکانا ق ر ی عمسمی را مسرد اناقاد قرار داد ،اما برچساب رفرمیسا و دساش شاساان از ایدههای
انقالبی ا هامی اسش غیر واق ی و غیر من انهد
یادداششها
* برای بررسی مقدمه انگلس بر مبارزه طبقا ی و لری ا ی که در آن
دریپر درنسشاه زیر:

سر گرفاه نگاه کنید به هال
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