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  لنين:نويسنده
  باوی عبدهللا: ازبرگردان

  ٢٠١٣ اگست ٠٧

 "فردريک انگلس"
 چه مشعلی از ِخَرد که خاموش شد

 )١(چه قلبی که از طپش باز ماند 
  

 درگذشته ١٨٨٣که در سال (پس از رفيقش کارل مارکس .  فردريک انگلس در لندن درگذشت١٨٩۵ گست ا۵در تاريخ 

 کارل ،ای که سرنوشت از آن لحظه.  جھان متمدن بودۀانگلس بزرگترين دانشمند و آموزگار پرولتاريا در ھم) بود

برای . ک چيز مشترک کردندمارکس و فردريک انگلس را به ھم رسانيده بود، ھر دو رفيق تمام زندگی خود را وقف ي

که بدانيم که انگلس چه خدماتی به پرولتاريا کرده است بايد اھميت آموزش مارکس در رشد جنبش نوين کارگری را  اين

 ضروری نظام ۀ کارگر و خواستھای آن نتيجۀمارکس و انگلس اولين کسانی بودند که نشان دادند طبق. درک بکنيم

آنان نشان دادند که . شود  ايجاد کرده و به صورت ناگزير باعث سازمانيابی آنھا میند که بورژوازیااقتصادی موجود

 طبقاتی پرولتاريای سازمان يافته است که بشريت را از روابطی ۀ افرادی شرافتمند بلکه مبارزۀنه تالشھای خيرخواھان

سانی بودند که با کارھای علمی خود مارکس و انگلس اولين ک. ی خواھد بخشيدئ اساس ستم بنيان گذاشته شده رھاهکه ب

 معاصر ۀ الزم تکامل نيروھای مولده در جامعۀيای خيالپردازان بلکه نتيجؤمشخص کردند که سوسياليسم نه محصول ر

 طبقات که به دنبال آن سيطره و پيروزی طبقات اجتماعی معين بر ۀ تاريخ ثبت شده پيش از اين، تاريخ مبارزۀھم. است

 طبقاتی يعنی مالکيت خصوصی و ۀ طبقاتی و سيرۀو اين تا زمانی خواھد بود که اساس مبارز.  استساير طبقات بوده

 طبقاتی ۀھاست بنابر اين مبارز منافع پرولتاريا خواستار براندازی اين پايه. توليد لجام گسيخته اجتماعی نابود شوند

  .   طبقاتی يک مبارزه سياسی استۀبارزو ھر م.  کارگران سازمان يافته بايد عليه آنھا بسيج شودۀآگاھان

اما در . اند ی خود مبارزه می کنند اين نظريات مارکس و انگلس را اکنون پذيرفتهئی که به خاطر رھائ پرولترھاۀھم

 ھنگامی که اين دو رفيق وارد جنبش سوسياليستی و ادبيات سوسياليستی زمان خود شدند چنين ١٨۴٠ ۀسالھای دھ

در آنزمان بودند خيلی، چه با قريحه و چه بدون استعداد، چه درستکار و چه دغلباز، . زه و جديد بودندنظرياتی کامالً تا

ليس و روحانيون درگير بودند ولی تضاد منافع وکه عميقاً در مبارزه برای آزادی سياسی عليه استبداد شاھان، پ

 يک نيروی مستقل ۀی به پتانسيل عمل کارگران به مثابچنين اشخاص. توانستند ببينند بورژوازی و منافع پرولتاريا را نمی

ھا، از جمله نوابغ خيالپرداز که فکر می کردند تنھا کافی است  از طرف ديگر بودند خيلی. گذاشتند اجتماعی وقعی نمی

روی ھای نظام موجود اجتماعی قانع شوند تا صلح و رفاه عمومی بر  عدالتی فرمانروايان و طبقات حاکمه در مورد بی

يای سوسياليسم بدون مبارزه را می ديدند و ھمچنين تمامی سوسياليستھای آن زمان و ؤآنان ر. زمين برقرار گردد

پنداشتند و ھراسان می ديدند که چگونه با  می"  چرکينۀغد" کارگر که به صورت عموم پرولتاريا را يک ۀدوستان طبق
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ای بودند تا از رشد صنعت و  اين آنان ھمه درصدد وسيلهبنابر. شود نيز بزرگ می"  چرکينۀغد"رشد صنعت اين 

مارکس و انگلس در اين ترس ھمگانی از رشد پرولتاريا . را متوقف کنند" چرخ تاريخ"پرولتاريا جلوگيری کنند و 

پرولتاريا ھر اندازه . آنان خالف ديگران تمام اميدھای خود را به رشد مداوم پرولتاريا بسته بودند. اشتراک عقيده نداشتند

 انقالبی بيشتر است و به ھمان اندازه سوسياليسم نزديکتر و ۀ يک طبقۀبيشتر باشد به ھمان اندازه نيرويش به مثاب

:  کارگر انجام دادند در چند کلمه چنين می توان بيان کردۀخدماتی را که مارکس و انگلس به طبق. امکانپذيرتر می گردد

  .ياھا کردندؤآنان دانش را جايگزين ر. د را بشناسد و آگاھی طبقاتی بيابد کارگر آموختند تا خوۀآنان به طبق

 حاضر که ھدف ۀبه ھمين سبب است که در مجموع. به ھمين سبب است که نام انگلس بايد برای ھر کارگری آشنا باشد

 ۀی از زندگی و کارنامآن مانند تمام نشريات ديگر ما بيدار ساختن آگاھی طبقاتی در کارگران روس بوده ، بايد تصوير

  .فردريک انگلس، يکی از دو آموزگار کبير پرولتاريای معاصر ارائه دھيم

پدرش کارخانه دار . کشور پادشاھی پروس به دنيا آمد" راين"در ايالت ) Barmen(رمن در بَ ١٨٢٠انگلس در سال 

ت دبيرستانی را تمام کرده باشد به که تحصيال  شرايط فاميلی انگلس را مجبور ساخت تا بدون اين١٨٣٨در سال . بود

اشتغال به کار مانع . لمان به کار مشغول شوداشمال غربی ) Bremen(ھای برمن  عنوان منشی در يکی از تجارتخانه

که شاگرد دبيرستان بود نفرتی از نظام خودکامه و  وی حتی زمانی. از کسب آموزش علمی و سياسی انگلس نشد

لمان ا ۀدر آن روزگار تعليمات ھگل بر فلسف.  فلسفه اين نفرت را تعميق بخشيدۀمطالع. ودبوروکراتھا به دل گرفته ب

 پروس بود و در خدمت آن ۀگرچه ھگل خود از ھواخواھان دولت خودکام. حاکم بود و انگلس نيز به پيروان وی پيوست

ايمان ھگل به خرد . نقالبی بودندبا عنوان پروفسور در دانشگاه برلين ايفای وظيفه می کرد، ولی آموزشھای ھگل ا

 ھگلی که جھان را دستخوش روند تغيير و تکامل مداوم می ديد منجر به آن شد ۀانسانی و حقانيت آن و تز اساسی فلسف

توانستند وضعيت موجود را بپذيرند به اين عقيده برسند که مبارزه عليه  ای از پيروان اين فيلسوف برلينی که نمی که عده

اگر ھمه چيز تکامل می . ود يعنی مبارزه عليه بيعدالتيھای موجود نيز در قانون ھمگانی تکامل ريشه داردوضعيت موج

ی از نوع ديگر می دھند، چرا بايد استبداد پادشاه پروس يا تزار ئی از يک نوع جای خود را به نھادھائيابد، اگر نھادھا

سيع و يا تسلط بورژوازی بر مردم برای ھميشه ادامه داشته باشد؟ روسيه، يا ثروتمند شدن اقليتی ناچيز از کار اکثريت و

اين فلسفه تکامل طبيعت، انسان و مناسبات . آليستی بود ھا صحبت می کرد که ايده  ھگل از تکامل شعور و ايدهۀفلسف

کامل را از که روند ابدی ت مارکس و انگلس در حالی. اجتماعی انسانی را از پی آمد تکامل شعور استنتاج می کرد

با روآوردن به زندگی آنان می ديدند که اين نه . آليستی او را رد می کردند  ايدهۀنظري). ٢( ھگل می پذيرفتندۀانديش

عکس، تکامل شعور بايد از تکامل طبيعت و ماده ه تکامل شعور است که تکامل طبيعت را توضيح می دھد بلکه ب

آنان با ديد ماترياليستی به جھان و . مارکس و انگلس ماترياليست بودندھا  خالف ھگل و ساير ھگلی. توضيح داده شود

 انسانی نيز ۀ تکامل جامع؛است ھای طبيعی علل مادی نھفته  پديدهۀ کشف کردند که ھمانطور که در پس ھم، بشریۀجامع

بين ھم ھای مادی  يازمندیمناسباتی که انسانھا در حين توليد ن. منوط است به تکامل نيروھای مادی يعنی نيروھای مولده

ھای زندگی اجتماعی، آرمانھای  توضيح تمام پديده. برقرار می کردند براساس تکامل نيروھای مولده، شکل می گيرند

تکامل نيروھای مولده، مناسبات اجتماعی مبتنی بر مالکيت . ھا و قوانين در ھمين مناسبات نھفته است انسانی، انديشه

شود که ھمين تکامل نيروھای مولده، باعث ھدر رفتن مالکيت از  رد ولی در اينجا ديده میآو خصوصی را به وجود می

تکامل نيروھای مولده باعث الغای مالکيت يعنی اساس نظام . دست اکثريت و تمرکز آن به دست اقليت ناچيز می گردد

آن چه بر . اند د گذاشتهاجتماعی معاصر گرديده و خود به طرف ھدفی پيش می رود که سوسياليستھا برای خو

 معاصر در برقراری ۀھاست اين است که دريابند کدام نيروی اجتماعی بنابر موقعيت خود در جامع سوسياليست

اش   تاريخیۀسوسياليسم ذينفع است و چون اين نيروی اجتماعی را تشخيص دادند آن را به آگاھی در مورد منافع و وظيف
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ی که ئانگلس در شھر منچستر مرکز صنايع انگلستان پرولتاريا را شناخت، جا. يا استاين نيرو ھمانا پرولتار. برسانند

در اينجا انگلس .  اقامت گزيد و در يک شرکت تجارتی که پدرش در آن سھامدار بود به کار آغاز کرد١٨۴٢در سال 

سختی زندگی می کردند می ه  بھا و محالت فقيرنشين که کارگران در آن نشست بلکه در کوچه تنھا در دفتر کارخانه نمی

وی . ولی او خود را منحصر به مشاھدات شخصی نکرد. گشت و با چشمان خود فقر و فالکت آنان را مشاھده می کرد

 کارگر انگليس نوشته شده بود را خواند و به دقت تمام اسناد رسمی ۀ آنچه را که قبل از وی در مورد وضعيت طبقۀھم

 کارگر در ۀوضعيت طبق" اين مطالعات و مشاھدات کتابی بود به نام ۀثمر. العه کرد مط،دستش می رسيده را که ب

 کارگر در ۀ انگلس در نوشتن وضعيت طبقۀقبالً تذکر داديم که خدمت عمد.  به چاپ رسيد١٨۴۵که در سال "  انگلستان

 کمک به آن اشاره کرده ھا دردھای پرولتاريا را وصف کرده و بر ضرورت قبل از انگلس خيلی. انگلستان چه بود

 رنجبر نيست بلکه در واقع ھمين وضعيت ۀانگلس اولين کسی بود که تشخيص داد  که پرولتاريا تنھا يک طبق. بودند

ی سرنوشت ساز خود ئکند تا برای رھا راند و مجبورش می اقتصادی رنج آور پرولتارياست که آن را به پيش می

 کارگر ناگزير منجر بدان خواھد شد که ۀجنبش سياسی طبق. مک خويش خواھد آمدمبارزه کند و  پرولتاريای مبارز به ک

از طرف ديگر سوسياليسم فقط زمانی به نيرو تبديل . کارگران درک کنند که راه نجاتشان فقط در سوسياليسم نھفته است

روحه در کتاب انگلس  مطۀھای عمد چنين بودند انديشه.  کارگر قرار گيردۀ سياسی طبقۀخواھد شد که ھدف مبارز

 پرولترھای مبارز قرار ۀی که امروز مورد قبول و پشتيبانی ھمئھا  کارگر در انگلستان، انديشهۀ وضعيت طبقۀدربار

ھای فوق در کتابی با مستندترين و تکاندھنده ترين تصويرھا از فالکت  انديشه. دارد ولی در آن زمان بسيار جديد بودند

داری و  کتاب مذکور سند محکوميت عليه سرمايه.  نوشتاری پرجاذبه ارائه گرديدندپرولتاريای انگلستان و با

ترين تصوير پرولتاريای   واقعیۀدر ھمه جا از اين کتاب انگلس به مثاب. داران بوده و اثر عميقی به جای گذاشت سرمايه

 کارگر ۀاقعی و گيرا از فالکت طبق و نه بعد از آن تصويری چنين و١٨۴۵معاصر نقل قول می شد و در واقع نه قبل از 

  . به چاپ نرسيده است

در منچستر وی با کسانی که در جنبش کارگری انگلستان آن زمان . که به انگلستان آمد سوسياليست شد انگلس وقتی

ه  حين برگشت ب١٨۴۴در سال . فعال بودند ارتباط برقرار کرده برای نشريات سوسياليستی انگليسی به نوشتن آغاز کرد

ثير أمارکس ھم در پاريس تحت ت.  آشنا شد،لمان در پاريس با مارکس که با وی قبالً مکاتبه را آغاز کرده بودا

 ۀخانواد"در اينجا اين دو رفيق مشترکاً کتابی را به نام . سوسياليستھای فرانسوی و زندگی فرانسوی سوسياليست شده بود

اب که بخش بيشتر آن توسط مارکس نوشته شده بود و يکسال قبل از اين کت. يا نقدی بر نقد انتقادی نوشتند" مقدس

ھای  ھای سوسياليسم ماترياليستی انقالبی است که انديشه  کارگر در انگلستان از چاپ برآمد حاوی پايهۀوضعيت طبق

پيروان آنان و ) Bauer(لقب طنزآميز برای برادران فيلسوف بائور "  مقدسۀخانواد. " آن در فوق توضيح گرديدندۀعمد

اين آقايان نقدی باالتر از ھمه واقعيتھا، احزاب و سياستھا را موعظه کرده و ھرگونه فعاليت عملی را رد می کردند . بود

آقايان بائورھا به پرولتاريا به . را مورد نظر قرار می دادند جھان پيرامون و حوادث آن" انتقادی"و تنھا به صورت 

مارکس و انگلس با تمام توان خود با اين گرايش . ه تشخيص به ديده تحقير می نگريستند عقب ماندگانی فاقد قوۀمثاب

 حاکمه زير پا له شده ۀآنان از انسانی زنده، يعنی کارگری که توسط دولت و طبق. منحط و زيانبخش مخالفت می کردند

آنان البته به پرولتاريا به .  کردندبود، نه تفکر در مورد وضعيت، بلکه مبارزه برای نظام بھتر اجتماعی را طلب می

انگلس حتی . ای حتمی است، باور داشتند ی که منافعش در چنين مبارزهئ نيروی قادر به پيشبرد اين مبارزه، نيروۀمثاب

) ۴(لمانی ـ فرانسوی ا ۀخود را در يک مجل) ٣" ( اقتصاد سياسیۀمقاالت انتقادی دربار" مقدس، ۀليف خانوادأقبل از ت

ھای اساسی نظام اقتصادی  ھا، پديده مارکس و روگه منتشر ميشد به نشر رسانده بود که در طی اين جزوه که توسط

معاصر را از ديدگاه سوسياليستی مورد ارزيابی قرار داده و آنھا را به مثابه پی آمدھای ضروری حاکميت مالکيت 
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 اقتصاد سياسی بود، ۀبدون شک عاملی در تصميم مارکس برای مطالعتماس با انگلس . خصوصی خاطر نشان کرده بود

  .  دانشی که با آثار خود در آن، انقالب واقعی را به وجود آورد

لمانی در ا انگلس در بروکسل و پاريس زندگی کرد و کار علمی را با فعاليت عملی در بين کارگران ١٨۴٧ تا ١٨۴۵از 

ارتباط برقرار ) ۵" (لمانا کمونيستھای ۀاتحادي" مارکس و انگلس با سازمان مخفی در اينجا. آميخت اين دو شھر با ھم 

مانيفست حزب " معروف ۀبدين ترتيب نوشت.  تشريح اصول اساسی سوسياليزمی را به عھده آنان گذاشتۀکردند که وظيف

 کوچک ارزشی برابر ۀاين جزو.  نشر شد به رشته تحرير درآمد١٨۴٨ مارکس و انگلس که در سال ۀنوشت" کمونيست

روح اين جزوه تا به امروز پرولتاريای سازمان يافته و مبارز در سراسر جھان متمدن را . با کتابھای کامل دارد

  .ی می کندئرھنما

 در فرانسه برپا شد و بعداً به ساير کشورھای اروپای غربی سرايت کرد مارکس و انگلس ء که ابتدا١٨۴٨انقالب سال 

 راين ۀروزنام" دموکراتيک ۀ نشريۀ راينی پروس آنان ادارۀدر اينجا در منطق. دگاھشان برگرداندرا دوباره به زا

اين دو رفيق روح و قلب آمال دموکراتيک انقالبی در راين .  به عھده گرفتند،را که در کلن نشر می شد) ۶"(جديد

که می دانيم  چنان. ھای ارتجاع مبارزه کردندپروس بودند و تا آخرين سنگر در دفاع از آزادی و منافع مردم عليه نيرو

اش تابعيت   راين جديد ممنوع شد و مارکس که در طی زمان تبعيد قبلیۀروزنام. ی، ارتجاع پيروز شدئدر اين رويارو

 مردمی شرکت کرد، برای آزادی در سه نبرد ۀانگلس در قيام مسلحان.  اخراج گرديد،پروسی خود را از دست داده بود

  .  يس دوباره به لندن برگشتاز شکست اغتشاش گرايان از راه سو بعد جنگيد و

 چھل کار ۀی که در طی سالھای دھئانگلس به زودی در شرکت تجارتی منچستر، جا. مارکس ھم در لندن اقامت گزيد

ر منچستر  وی د١٨٧٠تا سال .  به عنوان منشی و سپس به عنوان سھامدار به کار مشغول شدءمی کرد، بار ديگر ابتدا

.  خود نپردازندۀاما اين فاصله مانع آن نشد که آنان به روابط انديشمندان. که مارکس در لندن بود زندگی می کرد در حالی

در طی مکاتبات مذکور اين دو رفيق نظريات و دانش خود را مورد بحث و . آنان تقريباً روزانه با ھم تبادل نامه داشتند

 انگلس به لندن نقل مکان نموده ١٨٧٠در سال ..  ھم سوسياليسم علمی را شکل دادندارزيابی قرار داده و به کمک

 که مارکس چشم از جھان فرو بست، ادامه ١٨٨٣شان که از کار سخت مايه می گرفت تا سال  زندگی مشترک فکری

ن ما بود و از بزرگترين اثر اقتصاد سياسی دورا" سرمايه" اين اشتراک فکری از جانب مارکس کتاب ۀثمر. داشت

نوشت و اکثراً طبيعت جدلی  انگلس در آثاری که با بيان ساده می. طرف انگلس تعدادی از آثار مختلف کوچک و بزرگ

ھای مختلف مربوط به  تر و پديده داشتند در پرتو درک ماترياليستی تاريخ و تئوری اقتصادی مارکس به مسايل عمومی

که (اثر جدلی عليه دورينگ ) ٧"(آنتی دورينگ: "س می توان از اينھا نام برد از آثار انگل. گذشته و حال می پرداخت

منشاء خانواده، "، )اند ھای فلسفه، علوم طبيعی و علوم اجتماعی تجزيه و تحليل شده در آن مسايل مھمی در عرصه

ره سياست خارجی ای دربا ، مقاله)٨"(لمانا کالسيک ۀلودويگ فوئرباخ و پايان فلسف"، "مالکيت خصوصی و دولت

 کوچک ولی خيلی با ارزش پيرامون ۀو باالخره دو مقال) ١٠( مسکنألۀ مسۀی دربارئ، مقاالت رسا)٩(حکومت روسيه

ھا به اثر پرارزش خود، سرمايه بپردازد  که بتواند به آخرين ويرايش مارکس قبل از اين) ١١. (انکشاف اقتصادی روسيه

 و ٢ل شده بود و انگلس پس از مرگ دوستش کار پر مشقت آماده سازی و نشر جلد  آن اما قبالً تکميۀنوشت. وفات يافت

مرگ وی مانع تھيه ( نشر کرد١٨٩۴ را در سال ٣ و جلد ١٨٨۵ را در سال ٢وی جلد .  سرمايه را به عھده گرفت٣

درستی ه  ادلر بسوسيال دموکرات اتريشی. ، اين دو جلد زحمت زيادی را برای انگلس باعث شدند)١٢) ( گرديد۴جلد 

 خود افراشت و بر ۀ کاپيتال، انگلس بنای يادگار پرشکوھی را برای رفيق نابغ٣ و ٢بيان داشته است که با نشر جلدھای 

. در واقع اين دو جلد کاپيتال اثر دو نفر مارکس و انگلس ھستند. آن بدون آنکه خود بخواھد نام خود را ھم حک کرد

پرولتاريای اروپا می تواند بانگ دھد که .  پرشور دوستی و رفاقت را در سينه دارندھای ھای باستانی نمونه افسانه
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ھای باستانی دوستی و رفاقت  کاپيتال به دست دو دانشمند مبارزی آفريده شده که مناسباتشان شورانگيزترين افسانه

او به يکی از . داد مارکس قرار میانگلس ھمواره ـ و در مجموع به حق ـ خود را پس از . انسانی را بيرنگ می نماياند

محبت انگلس به مارکس آن ) ١٣".(در زمان حيات مارکس من بازيگر دست دوم بودم"دوستان قديمی خود نوشت 

اين مبارز جدی و . اش به ياد وی آن زمانی که مارکس درگذشت بيکران بود دورانی که مارکس زنده بود و ارجگزاری

  . پر محبت داشتانديشمند بی تجمل، روحی عميقاً 

مارکس در سال .  مارکس و انگلس خود را به پژوھشی علمی در تبعيد محدود نساختند١٨۴٨ ـ ١٨۴٩بعد از جنبش 

انگلس ھم سھم فعالی در امور آن به . را به مدت يک دھه رھبری کرد را بنيان گذاشت و آن" انترناسيونال اول "١٨۶۴

 کشورھا را در خود متحد می ۀ مارکس پرولترھای ھمۀه بر اساس انديشک" انترناسيونال اول"کار . عھده می گرفت

 مارکس و انگلس حتی با انحالل ۀنقش وحدت دھند. اندازه بود  کارگر دارای اھميت بیۀساخت در رشد جنبش طبق

ر افزايش بود  پايان نيافت، بلکه اھميت آنان به مثابه رھبران معنوی جنبش ھمواره د٧٠در سالھای " انترناسيونال اول"

ی به دادن آگاھی و رھبری ئپس از مرگ مارکس، انگلس به تنھا. وقفه ادامه داشت  کارگر بیۀزيرا که رشد جنبش طبق

رغم پيگرد حکومتی به سرعت و مداوماً  شان علی لمان که نيرویاھم سوسياليستھای . ی ادامه دادئسوسياليستھای اروپا

ھا و روسھا که مجبور  ھا، رومانی یئتر چون اسپانيا ليستھای کشورھای عقب ماندهدر افزايش بود و ھم نمايندگان سوسيا

 او ۀ غنی دانش و تجربۀبودند اولين گامھای خود را به دقت بسنجند سراغ رھنمودھای انگلس را گرفته و ھمه از گنجين

  . بردند در پائيز عمرش بھره می

 مفرط به اين کشور داشتند و جنبش ۀای روسی می خواندند عالقمارکس و انگلس که ھر دو روسی می دانستند و کتابھ

اين ھر دو رفيق پس از دموکرات بودن . انقالبی روس را با دلسوزی تعقيب کرده و با انقالبيون روسی روابط داشتند

س اين احسا. سوسياليست شدند و اين احساس دموکراتيک تنفر در مقابل استبداد سياسی نزد آنان خيلی قوی بود

 غنی آنان از ۀ سياسی يکجا با درک عميق تئوريک از ارتباط بين استبداد سياسی و ستم اقتصادی، و نيز تجربۀبالواسط

 ۀ قھرمانانۀبه ھمين دليل مبارز.  غيرعادی حساس ساخته بودۀزندگی، مارکس و انگلس را از نظر سياسی به گون

ری پژواکی بس ھمنوا در قلبھای اين انقالبيون مجرب ای از انقالبيون روس در مقابل حکومت مقتدر تزا دسته

از سوی ديگر تمايل به روگردانی  ـ به خاطر کسب امتيازات واھی اقتصادی ـ از مھمترين و عاجلترين . انگيخت برمی

دست آوردن آزادی سياسی، طبيعتاً برای آنان مشکوک بود و حتی خيانت مستقيم ه وظايف سوسياليستھای روسی يعنی ب

  .شد  امر انقالب سوسياليستی تلقی میبه

اما به خاطر مبارزه ). ١۴"( کارگر باشدۀی کارگران بايد کار خود طبقئرھا"مارکس و انگلس ھمواره ياد می دادند که 

اضافه بر آن مارکس و . دست آورده  حقوق معين سياسی را برای خود بءی اقتصادی، پرولتاريا بايد ابتدائبرای رھا

 کارگر اروپای غربی ھم ۀح می ديدند که انقالب سياسی در روسيه دارای اھميت زيادی برای جنبش طبقانگلس با وضو

موقعيت فوق العاده مساعد بين المللی که روسيه بعد از . ی بودئ خودکامه ھمواره دژ ارتجاع اروپاۀروسي. خواھد بود

لمان و فرانسه بود، البته فقط ا نفاق بين ۀ، جنگی که برای مدت زمانی ماي)١۵( از آن برخوردار بود ١٨٧٠جنگ 

ای که نياز نداشت نه  ای آزاد، روسيه تنھا روسيه.  يک نيروی ارتجاعی تقويت کردۀ استبدادی را به مثابۀاھميت روسي

 ھم لمان را مقابلاھا يا ھيچ ملت کوچکتر ستم کند و نه ھمواره فرانسه و  ھا، ارمنی لمانیاھا،  ھا، فنالندی بر لھستانی

تنھا . ی بخشد تا آزادانه نفس بکشدئی که از بار جنگ رھا شده بود  توانائقرار دھد می توانست به اروپای معاصر، اروپا

به ھمين دليل ھم انگلس .  کارگر اروپا را قوی کندۀای عناصر ارتجاعی اروپا را يکسره ناتوان ساخته، طبق چنين روسيه

با مرگ وی .  کارگر در غرب داشتۀ در روسيه را به اميد پيشرفت جنبش طبقمشتافانه آرزوی استقرار آزادی سياسی

  .اند انقالبيون روسيه بھترين رفيق خود را از دست داده
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  .يد ھمواره ياد فردريک انگلس، اين مبارز کبير و آموزگار پرولتاريا را گرامی بداريمئبيا

  

  :ھا  زيرنويس

  .  نيکوالی نکراسوف، برای مقاله اش اخذ نموده استۀنوشت" وبرول يوبوفياد ده ب"ـ لنين اين دو جمله را از شعر ١

لمان به ا بزرگ ۀـ مارکس و انگلس بارھا خاطرنشان کردند که در روند تکامل فکری خود، آنان مديون فالسف٢

". ذاشتگ  ظھور نمیۀگاه پا به عرص لمان، سوسياليسم علمی ھيچا ۀبدون فلسف" انگلس می گفت . خصوص ھگل بودند

  )١٨ مارکس و انگلس، جلد ۀ، نوشت١٨٧٠لمان، سال اجنگ دھقانی در  "ۀيادداشت انگلس بر مقال(

  .است"  اقتصاد سياسیۀمقاالت انتقادی دربار"ـ در اينجا منظور اثر انگلس ٣

  . بودDeutsch – Französische Jahrbücherـ منظور لنين مجله ۴

 مارکس و انگلس به ١٨۴٧در آغاز سال .  بين المللی انقالبی پرولتاريا بودنخستين سازمان"  کمونيستھاۀاتحادي"ـ ۵

در . را برگزار کردند"  عدالتخواھانۀاتحادي "ۀ کنگر١٨۴٧ جوندر ماه . پيوستند" اتحاديه عدالتخواھان"انجمن مخفی 

پرولتاريای جھان، " بين المللی به شعار" ندا انسانھا برادرۀھم"نام گرفت و شعار "  کمونيستھاۀاتحادي"آنجا اين انجمن 

  .تبديل شد!" متحد شويد

. ای بدون طبقه و مالکيت خصوصی بود داری و جانشينی آن با جامعه نابودی سيستم سرمايه"  کمونيستھاۀاتحادي"ھدف 

نقش "  کمونيستھاۀاتحادي.  "را نوشتند" مانيفست حزب کمونيست"مارکس و انگلس "  کمونيستھاۀاتحادي"از طرف 

 ۀاتحادي. زرگی در آموزش پرولتاريای انقالبی داشت که در تشکيل احزاب کارگری و انترناسيونال اول نقش داشتندب

  . به موجوديت خود ادامه داد١٨۵٢کمونيستھا تا نوامبر 

  . منتشر شد١٨۴٩ ماه مه ١٩ تا ١٨۴٨ جون در شھر کلن از اول Neue Rheinische Zeitungـ ۶

  . انگلس استۀنوشت" آنتی دورينگ"يا " ل علوم آقای ايوژن دورينگتحو"ـ اشاره به کتاب ٧

   انگلسۀنوشت" لمانالودويگ فوئرباخ و فلسفه کالسيک "ـ اشاره به کتاب  ٨

   انگلسۀنوشت" سياست خارجی تزار روس" ـ اشاره به کتاب ٩

   انگلسۀنوشت"  مسکنألۀمس"ـ اشاره به اثر ١٠

 پايانی برای اين نوشته که در ژنو در سال ۀو  مقال"  روابط اجتماعی در روسيهۀدربار"  انگلس ۀـ اشاره به مقال١١

  . منتشر شد١٨٩۴

 ـ ١٨۶٣که در سال "  ارزش اضافهۀی دربارئتئوريھا" مارکس ۀـ لنين با اشاره به توضيحات انگلس در مورد نوشت١٢

ھدف " شگفتاری برای جلد دوم می نويسد انگلس در پي. آورد را جلد چھارم  سرمايه به حساب می  نوشته شد آن١٨۶٢

به عنوان " ی در مورد ارزش اضافهئتئوريھا"اند، انتشار  ی که در جلدھای دوم و سوم کاپيتال آمدهئمن، بعد از فصلھا

انگلس موفق نشد که جلد چھارم را برای چاپ آماده کند و اولين بار که اين اثر چاپ شد به زبان . جلد چھارم می باشد

ی برای درک اين اثر ئ ھای پايه در اين اثر خواسته.  بود١٩٠۵ ـ ١٩١٠ و با کوشش کارل کائوتسکی بين سالھای لمانیا

 ١٨۶٢ ـ ١٨۶٣ سالھای ۀ اوليۀکه کامالً با نوشت"  ارزش اضافهۀی دربارئتئوريھا"اولين بار که . کنار نھاده شده بود

  . چاپ شد١٩۵۵ ـ ١٩۶١تطبيق داشت در سالھای 

  . دارد١٨٨۴بر و اکت١۵تاريخ ه ب) I. Becker( انگلس به آی بکر ۀه به نامـ اشار١٣

  ". بين المللی برای انجمنھای بين المللی کارگرانۀاساسنام"ـ کارل مارکس ١۴

  .ـ اشاره به جنگ فرانسه و پروس١۵

 


