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 Political  سياسی

  
  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١۶ جنوری ٢٣
  

  !  رھبر کبير پرولتاريا"انگلس"به ياد 
  )به مناسبت يکصد و نود و ششمين سالگرد تولد انگلس(

  

کمونيست بزرگی که ھمچون يار و رفيق . دنيا آمده ب" راين پروس"ر منطقه د" بارمن" در شھر فردريک انگلس

 کارگر نمود و آموزش ھايش در اين ۀ طبقئی، سراسر زندگی خود را وقف مبارزه در راه رھاکارل مارکسھمرزمش 

 به  که کار مشترک و طوالنی شانمارکس و انگلس  .بخش کارگران استئي رھاۀزمينه ھنوز ھم راھنمای مبارز

 کارگر انجاميد از معدود متفکرينی ھستند که افکار و ۀبنيانگذاری سوسياليزم علمی و رشد و گسترش آن در جنبش طبق

ھای علمی   انقالبی آنان و آموزشۀثير بس بزرگ و سترگی داشته و ھنوز ھم ياد و خاطرأايده ھايشان بر افکار انسانی ت

برای .   کارگر می آفريند و راھنمای مبارزاتی طبقاتی کارگران استۀطبقشان شور مبارزاتی و چشم انداز پيروزی در 

ھا   تاريخی آنۀ را بھتر بشناسيم بايد ھمچون خود او که در برخورد با پديده ھای مختلف به بررسی زمينانگلساين که 

 را مورد توجه انگلسثيرات آن شرايط بر تفکرات أ تاريخی و دورانی که او در آن می زيست و تۀمی پرداخت ، زمين

قرار دھيم؛ چرا که در حقيقت افکار او محصول يک محيط اجتماعی معين و دوران تاريخی خاصی بود که او در آن 

  .متولد گشته و رشد يافت

ناميده می " انقالب صنعتی" که تولد انگلس در آن قرار دارد در تاريخ جھان دوران ١٨٣٠ تا ١٧۶٠ ساله ٧٠دوران 

با انقالب صنعتی و .   برای توصيف اين دوره به کار گرفته شده استانگلسکه اولين بار از سوی اصطالحی . شود

 ١٨ اول قرن ۀ رشد کرده و حتی در نيم١٧ و ١۶ی که از قرون مايه داری به جای کارگران قديمي توليد سرۀرشد شيو

 طبقه ای از کارگران به وجود آمد ١٩ قرن  و اوايل١٨نيز جمعيت قابل مالحظه ای را تشکيل می دادند، در اواخر قرن 

 دوران ساز ما بود که با قامتی ھر چه ۀاين ھمان پرولتاريا طبق. که بخش وسيعی از جمعيت را در بر می گرفت

در اين . ن کننده ای در کليه مناسبات اجتماعی به جای می گذاردييثير تعأ اجتماعی ظاھر شده و تۀاستوارتر در صحن

 روی داد که منجر به حاکميت بورژوازی در ١٧٨٩، انقالب کبير فرانسه در "انقالب صنعتی" بطن دوران يعنی در

ھای  ثيرات بس بزرگی در اروپا باقی گذاشت و سپس در ھمين دوران ما مواجه می شويم با شورشأفرانسه شد و ت

 جديد ۀ امری که نشان می داد  طبق؛١٨١۵وسيع کارگران عليه ماشين و شيوه ھای تکنيکی توليد در انگلستان به سال 

ضمن آن که عليه شرايط دھشتناک کار و زندگی خود به اعتراض برخاسته اما از داليل واقعی وضعيت فالکت بار خود 

اين .  در فرانسه١٨٣٠ جوالی و سرانجام انقالب١٨١٩ کارگران منچستر در سال ۀآگاھی ندارد و سپس قتل عام وحشيان
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ثيرات بزرگ خود را در سراسر اروپا و ازجمله ايالت أ تالطمات شديد طبقاتی در آن زمان بود تحوادث که ھمه بيانگر

  .  بر جای می گذاشت،لمان صنعتی تر بودا نقاط ۀراين پروس يعنی منطقه ای که انگلس در آن تولد يافت و از ھم

 کارگر ۀسرمايه داری و ظھور جنبش طبق توليد ۀاين دوران يعنی دوران نابودی قطعی فئوداليسم و رشد غول آسای شيو

انست با مبارزات شديد  پرولتاريا نرسيده بود نمی توئیدر بطن آن، جنبشی که ھنوز به آگاھی و علم شرايط رھا

 ئی دوران ساز ما ضمن مبارزه عليه اجحافاتی که بر او می شد ستم ھاۀواقعيت اين بود طبق.  ھمراه نباشدايدئولوژيک

  . ه داری بر او اعمال می گرديد، می رفت تا به ايدئولوژی و برنامه ھای خاص خود دست يابدکه از سوی سرماي

 پيکار ۀ سالگی با طرد ھمه گرايشات مذھبی، به مثابه يک دمکرات انقالبی به صحن١٩ در اين زمان در سن انگلس

و ضمن .  خود گرديدۀاز نويسندگان معروف منطقطبقاتی وارد شد و به دليل استعدادھای فراوانش خيلی زود يکی 

ن شد و در ھمين جا بود که در ي برلۀ به طور داوطلبانه وارد گارد توپخان١٨۴١در سال " ھگلی ھای جوان"پيوستن به 

  . آشنا گرديدمارکس شمرده می شد، با ھگلحالی که جزء افراطی ترين جناح چپ فلسفه 

طور وسيعی به ھم تنيده می گردد و ديگر نمی توان به زندگی و آثار ه ، بمارکس و انگلساز اين زمان به بعد زندگی 

به واقع .   را از نظر انداختمارکس ساله اش با ۴ثيرات کارمشترک أ اشاره کرد بدون اين که ھمکاری و تانگلس

ون ديگری به درستی قابل زندگی اين دو انسان طراز نوين و دو رھبر کبير پرولتاريا چنان در ھم تنيده است که يکی بد

تئوری مارکسيسم به حق به نام : "کيد می کند کهأ تمارکس فروتنانه در مورد انگلسو در حالی که . بررسی نمی باشد

 برای من انگلس ۀبدون کمک فداکاران: " می گويدانگلس نيز در توصيف زحمات مارکس، "مارکس بايد ناميده شود

  ".  سه جلد کاپيتال را به انجام برسانمغير ممکن بود که کار عظيم بر روی

 را برای کار روی کاپيتال مارکس توانست انرژی  مارکسوليتؤ با برعھده گرفتن چند مس١٨٧٠ در سال انگلس

وی در اين سال به عضويت شورای عمومی انترناسيونال درآمد و به عنوان يکی از فعالترين و با . آزادتر سازد 

 بين الملل و از کارگران کشورھای مختلف تشکيل شده بود، نقش ارزنده ۀرا که توسط کنگرپشتکارترين اعضای اين شو

  .  جنبش بين المللی کارگران را رھبری می نمود١٨٧٢ تا ١٨۶۴انترناسيونالی که از سال . ای ايفا نمود

 پاسخگوی ئیه تنھا را به پايان برساند و ھم بمارکس وظيفه داشت ھم کارھای ناتمام انگلس، مارکسپس از مرگ 

 پس از انگلس. وظيفه ای که با کار خستگی ناپذير به انجام رساند. مسايلی گردد که در مقابل مارکسيسم قرار داشت

ن کننده ای را در پيوند دادن جنبش ييويژه در انترناسيونال دوم توانست نقش تعه  ب١٨٨٣ در سال مارکسمرگ 

  . نمايدءانقالبی پرولتاريا و در مبارزه با اپورتونيسم ايفاژی يکارگری و مارکسيسم، در تدوين سترات

بود که به نسل جوانی که به " آنتی دورينگ" که نقش دوران سازی در تاريخ مارکسيسم باقی گذارد انگلس آثار ۀاز جمل

  . ک کنندسوی مارکسيسم می گرويدند ياد می داد که چگونه سوسياليزم علمی را بياموزند و مبانی فلسفی آن را در

 کارگر بين المللی بايد با درس گيری از تالش ۀ کبير، رھبر فکری و عملی جنبش طبقفردريک انگلسدر سالگرد تولد 

 تا به آخر انقالبی ۀ کارگر با عزمی راسخ در راه تحقق تئوری اين طبقۀھای خستگی ناپذير او در راه تحقق اھداف طبق

 نه تنھا زندگی خود را صرف تدوين تئوری پرولتاريا نمودند بلکه  و انگلسمارکسگام نھاد و بايد به خاطر داشت که 

کيد داشتند که برای اين که أ کارگر ھمواره تۀبا ھمه وجود در راه تحقق آن نيز گام برداشته و با جمع بندی مبارزات طبق

 - اول بايد ماشين بوروکراتيک  سوسياليستی را آغاز کندۀپرولتاريا بتواند قدرت سياسی را کسب کند و ساختمان جامع

. نظامی بورژوازی ويران و نابود سازد تا سپس با اعمال ديکتاتوری پرولتاريا در جھت ساختمان سوسياليزم گام بردارد

بر و ديگر انقالبات کارگری آن را به عينه واين رھنمود مشخص که تجربيات خونبار کمون پاريس و انقالب کبير اکت

شرايط رشد و گسترش رفرميسم و رويزيونيسم در جھان که به اشکال و صور گوناگون عليه ثابت کرده است در 
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 فعاليت ۀ را رد می نمايند بايد سرلوحمارکس و انگلسديکتاتوری پرولتاريا سخن می گويند و به اين طريق انديشه ھای 

باشد تا با درک ھر چه وسيعتر .  کمونيست ھا و من جمله کمونيست ھای ميھن مان قرار گيردۀھا و عملکرد ھای ھم

، آرمان ھای واالی آنان را که جز آرمان ھای ميليون ھا کارگر رنجبر نمی باشد ، در مارکس و انگلسآموزش ھای 

 .  جامعه خود متحقق سازيم

 

  خلق ايران ئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
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