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 ۱۹۸۱انگلسِ  : خوانشی از۱-۲
ای ههای خود و مارکس در ارتباط با انقلابهایی به دیدگاهانگلس در اواخر عمر انتقاد

ها دوران خودشاان مرر  کرده بود که بباا  مورد اتتقبا  برنتتای  و دیگر رررمست 

را همراه با یک  ۵۹۸۹تااه مقا ه ام مارکس در مورد انقلاب  ۵۹۸۱قرار گرر . او در 

وان صورت کتابی تح  عنباره نوشته بود، بهد متاترکا  با مارکس در ای مقا ه که خو

ام آن ممان تا  ی مفصلی به قلم خودش، تهسه کرد.، با مقدمهررانته ببقاتی در مبارمات

ای ی انگلس در نریان بوده ات . پارههای میادی حو  ای  مقدمهحا  حاضار نناا 

شده تفاوتی مسان مواضااط بر  ای هسچاند، پارهانگلس را به تادیدنظربلبی متهم کرده

نوعی در اصا   آن ای هم بهبسنند، و عدههای قبلی انگلس نمیدر ای  مقدمه و نوشاته

هاای رهبران حبب کااریهاا و دتاا ی توبئاهو آن را نتسااه کننادشااک می

ای ام ای  نظرات اشاره دانند. در پایان ای  مرلب به پارهدموکرات آ مان میتاوتاسا 

دموکرات آ مان ام ی انرایی حبب تااوتااسا خواهم کرد. واقاس  ای  بود که کمسته

ی قانون ضااد ادامه، که «ضااد کودتا»ی انگلس درخواتاا  کرده بود که نون  ایحه

تاوتسا ستتی بود، در رایتتا  تح  بررتی ات ، بهتر ات  که در مت  مقدمه  ح  

کار گسرد. )قانون ضاد تاوتسا ستتی به عل  وحت  دو   آ مان ام تری بهمحتابانه

به ناماه تحمسل شده بود( انگلس که خود در  ۵۹۹۹تا  ۵۹۸۹ها ام تا  تاوتاسا ست 

                                                      

برای قتم  او  ام بخش او  نگاه کنسد به ۵ 

https://pecritique.com/1/۵۸1/۱1۵۵ننبش%-ی1بامخوانE1%۹/%۹Cیتتسرررم-یها-

 1سسا ستوت
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ها، قاباس  ررقای آ مانی، با درک موقاس  آناض به عدمانگلتااتان بود، ضاام  اعتر

 شان را پذیرر  و تغسسرات مختصری در مت  داد. درخوات 

(، ارگان رتامی حبب توتسا  Vorwarts) به پسشی ، نتاریه۵۹۸۱در مارس 

ای ام ای  مقدمه را )بدون ابلاع دموکرات آ مان، به تردبسری ویلهلم  سبکنخ  خلاصه

، منتتر کرد. پس ام انتتار مت « گونه انقلاب کنسمنه»نگلس( تح  عنوان ی او انامه

ی عاده ای باه انگلس ایراد گررتند که دید انقلابی را کنار گذاشااته و برردار مبارمه

ای به نتااریه تااخ  اعتراض کرد و نوش  که پار مانی شاده اتا . انگلس در نامه

ویا گ»کند که ده ات  و ننس  ا قا میکاری و بدون ابلاع او منتتر شی او دت مقدمه

، ام کائوتتکی«. بلبِ قانونس  تح  هر شارایری هتتمی صال ختاتهم  برردار د 

( ارگان تئوریک حبب، هم Die Neue Zeit، )«ممان نو»ی تااردبسر نتااریاه

آور شاید ای  برداش  شرم»بور کامل منتتر کند تا درخواتا  کرد که مقدمه را به

ور بی  سبکنخ ، اما نه بهتری ام خلاصااهمراتب مفصاالمت  بهن نو مما«. پاک شااود

کامل، را منتتار کرد. حتی پس ام ررط خررِ تمدید قانون ضدتوتسا ستتی، مت  کامل 

تا نبدیک به ته دهه باد که در  ندن به انگلستی به ناپ رتسد، منتتر نتد. ویراتتاران 

بور ی انگلس را بهاد مختلف، مت  او سهانگلس با مراناه به اتن -ماموعه آثار مارکس

حذف شاده بود منتتر کردند. ای   ممان نوکامل و با متاخ  کردن نملاتی که در 

نندان میاد نستاا . م  ممان نو  شااده دردهد که تاداد نملات حذفمت  نتااان می

کامل  ی حاضر بر مبنای مت را بدت  آورم. نوشته به پسشی نتوانتتم مت  خلاصه شده

در  ۵ی آن، تهسه شده ات .کاری شدهی دتا انگلس و نه نتاخه –رشاسو مارکس آ

                                                      

۵ https://www.marxists.org/archive/marx/works/۵۹۱//class-struggles-

france/intro.htm ، 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm
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های متاتقسم و یسرمتتقسم ، بر اتاس مت  انگلستی ماموعه قو مت  حاضار تمام نقل

انگلس، آرشاسو اینترنتی مارکتااست  ترنمه شده، و در مواردی نسب  –آثار مارکس 

 ام.مهم را در پرانتب اضاره کردههای بتسار ای رویدادای ام پارهتوضس  خلاصه

ی نریانات رات  اتتفادهتو مورد توءی مفصال و بتاسار مهم، ام یکای  مقدمه

ای نریانات انقلابی نپ را دموکرات قرار گرر ، و ام توی دیگر ختم پارهتاوتسا 

برانگسخ  و تای کردند که آن را نادیده بگسرند. واقاس  آن ات  که انگلس در ای  

های قبلی راه با تادیدنظرهایی در نظریهمقادماه مراا ب انتقادی بتااسار مهمی را هم

ی ننس  کند. در مورادی هم می توان ادعا کرد که ممسنهخودش و ماارکس بر  می

برخوردی در کارهای قبلی انگلس هم دیده می شود، که ماروف تری  آن عباراتی ام 

در  /۵۹۱های دهقانی در آ مان ات  که انگلس  در یک تالتاله مقا ه در باره نن 

نن  دهقانی در کتابی تح  عنوان  ۵۹۸۸و  /۵۹۸نوشته بود، و در  تون یما تهسنیرا

رهبر  تواند براینا می گوید، بدتری  اتفاقی که میمنتتر کرده بود. در آن ۵در آ مان

یک حبب تندرو روی دهد ای  اتاا  که در ممانی نانار به کتااب قدرت شااود که 

 امم نرتسده ات .  در هر صورت با تونه ننبتی را که رهبری می کند هنوم به بلوغ 

ی ای  مقدمه انگلس که ام اتااناد بتااسار مهم ننبش توتسا ستتی ا اادهبه اهمس  روق

 پردامم.های آن میتری  بخشات ، در میر به مهم

 

                                                      

 توتط باقر پرهام ترنمه شده، اما به د سلیررانته  ببقاتی درهای نبردای  کتاب در رارتی تح  عنوان 

ط توت ی رارتی ام ای  مقدمهی انگلس در آن ترنمه نتده. دو ترنمهکه برای م  روش  نست ، مقدمه

 ونود دارد، نگاه کنسد: پویان دریابان، و ایرج ررماد

https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/۵۹۸۱/faranseh.pdf  

http://iraj-farzad.com/1/۵۹1/۸1/۸/مقدمه-۵۹۸۱-انگلس-بر-مبارمه-ببقاتی-در-رر/ 

۵https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/peasant

-war-germany.pdf  ،آ مان در یدهقان نن رردریک انگلس  

https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/faranseh.pdf
http://iraj-farzad.com/2018/07/07/مقدمه-۱۸۹۵-انگلس-بر-مبارزه-طبقاتی-در-فر/
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 نکاتِ اصلی مقدمه
ی ها و مواضااط مارکس )و خودش( دربارهانگلس ضاام  دراع ام بتااساری ام نظریه

کند. هایی که در آن ممان داشتند اشاره می«توهم»ها و «خرا»، به ۵۹۸۹( انقلاب)های

رخ داد )انقلابی که به تلرن   ویی رسلسپ  ۵۹۸۹ی گوید ممانی که انقلاب روریهاو می

پایان داد و نمهوری دوم را متتقر کرد(، ما با درکی که در آن ممان داشتسم، تصوری 

)قسام مردم ررانته  /۵۹۸)انقلاب کبسر( و  ۵۸۹۸ته در متابه تاربسات انقلابی قبلی رران

دنبا  آن او ام کتااور ررار کرد، و های تحمسلی شااار  دهم، که بهبر علسه محدودی 

کند که ممانی که در مان بود. اواضاااره می ویی رسلسپ نانتااس  او گتاا ( در  ه 

 ۵۹۸۹زوئ  پااریس نبرد ببر  بس  پرو تااریاا و بورزوامی درگررا ، )قساام ماه 

و  کاریداران، در اعتراض به محارظهکارگران بر علسه دو   موق ِ متتکل ام ترمایه

کُندی اصالاحات، که وحتاسانه تارکوب شد(، ام نظر ما تردیدی نمانده بود که نبرِد 

سش به پ« بو انی و پُر ام تغسسر انقلابی»ی عظسم تامه آیام شااده، و باید در یک دوره

را که تصااور « های وا گاردموکرات»کند که مارکس و او توهم رود. او اضاااره می

پسروم خواهند شد، نداشتند، و در آن مقرط رصل او  انقلاب « مردم»مودی کردند بهمی

همس  د سل دیگران ما را تمام شااده اعلام کردیم، و به« وقوعِ یک بحران نهانی»را تا 

 « عنوان خائنس  به انقلاب تکفسر کردند.به»

مبرا « خرا»کند که با ای  حا  مارکس و او هم ام س ام ای  مباحث، اشاااره میپ

تاریخ ... نتان داده که نظر ما در آن ممان یک توهم »کند که نبودند. امنمله بر  می

تنهاا خراای ماا در آن ممان را دور انداختهل بلکه بوده. حتی رراتر ام آن: تااریخ ناه

ر آن مبارمه کند، کاملا  دگرگون تاخته ات . امرومه شارایری را که پرو تاریا باید د

ای ات  که در موقاس  ام هر نه  منتوخ گتته، و ای  نکته ۵۹۸۹ی مبارماتی شسوه

 «. بلبدتری را میکنونی بررتی دقسق
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رک شکل متت»گذارد، ای  اتاا  که ی دیگری که انگلس بر آن تأکسد مینکته

 ها یکتمام انقلاب« اند.های اقلس  بودهکه انقلابها تاکنون ای  بوده ی انقلاابهماه

یک اقلس  حاکم تاارنگون »اقلس  حاکم را با اقلس  دیگری نایگبی  کرده اتاا . 

دتاا  گرر ، و دتااتگاه دو   را منربق با شاادل اقلس  دیگری کنتر  دو   را به

ها حتی اگر در مواردی اکثری  هم در ای  انقلاب« نسامهای خودش بامتااامی کرد.

شارک  داشاته، ای  کار را آگاهانه یا ناآگاهانه در خدم  اقلس  اناام داده ات ، و 

شااود که اقلس ِ تاابب برخورد منفال و عاری ام مقاوم  اکثری ، ننس  وانمود میبه

 ی مردم ات . ی همهحاکم نماینده

وتو و نهتی که مبارمه باید انگلس در نای دیگرِ مقدمه بر ضرورت درکِ تم 

، تنها مادودی ام مبارمی  ام نهتی که ۵۹۸۹گوید در کند و میخود گسرد، اشاره میبه

ی های پرو تر، حتخوِد توده»بخش باید به خود گسرد، تصوری داشتند. ی رهاییمبارمه

 کامل خبریِگسری شود، در بیوتویی که باید پیدر پاریس، پس ام پسرومی، ام تم 

 «بودند.

ثاب   «کردندما و کتانی که مثل ما رکر می»یی که تاریخ به «خراها»وی بام به 

ضو  وتاریخ[ به»]کند: تری  نکات اشاره میگردد، و به یکی ام حتااسکرده بام می

ی اقتصادی قاره ]اروپا[ در آن ممان برای نایگبینِی نتاان داده که وضااس  توتااه

دهد که د سل آن، توضس  می..« دارانه، تا حد بتاسار میادی، نارس بودل.تو سد تارمایه

در تراتر اروپا رخ داده  ۵۹۸۹های عظسم اقتصادی بود که پس ام توتااه و پستارر 

بود و بی آن صانا  ببر  در کتاورهای مختلف گتترش یارته بود. ت س تأکسد 

اتتوار « داریی ترمایهی شسوهپایه»تمامی بر که به« انقلاب صناتی»کند که همس  می

رنسد، داری را بهای پستاترمایهای ام شسوهببقاتی را آشکارتر تاخ ، پاره بطبود، روا

ا ر« پرو تاریای صااناتی واقای در مقساس ببر »و یک « یک بورزوامی واقای»و 

 پدید آورد. 
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ا مللی و ببرِ  ارتش بس »...ی ای  تحو اات، گویاد در نتسااهاناگالاس می

راند، و با ابمسنان به پسرومی، ه پسش میناپذیر بها به شااکلی مقاوم تااوتااسا ستاا 

آمسب راقام  ح  ای« شود.تر مییارتهکند، و تاممانشکل روماربونی گتترش پسدا میبه

گسری مهمی که به آن اشاااره ای  برداشاا  انگلس در آن مماان که بگذریم، نتساه

 تاریا پرو اگر حتی همس  ارتش نسرومند»گوید تونه اتا . او میکند، بتاسار قابلمی

ی میادی با کتااب پسرومی با یک هنوم نتوانتااته به هدف خود برتااد، اگر راصااله

ی نهایی دارد، در متاسر دشاوار و تخ ِ مبارمه، آرام باید ام موضای به موضط ضاربه

بار برای همستااه ثاب  ای  امر یک»کند که وی تأکسد می« دیگر پستااروی کناد.

ام بریق وارد  ۵۹۸۹ای بامتامی انتماعی در کند که تا نه حد کتاب پسرومی برمی

 « گسرانه، امری ناممک  بود.ی یارلآوردن یک حمله تاده

گاه پس ام مرور دوران دیکتاتوری  ویی بناپارت، به تاارنوش  کمون انگلس آن

پرو تاریا  ویی بناپارت با حمای  دهقانان و  م   ۵۹۸۹پردامد. )در دتامبر پاریس می

پار مان را منحل کرد و با  ۵۹۱۵نمهوری انتخاب شده بود، ته تا  باد در به ریاتا 

که ام بستامارک شکت   ۵۹۸۵پایان بختاسد، و تا اعلام ام راتوری، به نمهوری دوم 

خورد، و برقراری کمون پاریس، دیکتاتوری بناپارتی را برقرار تاااخ .( انگلس در 

ام ای  پس در پاریس هسچ انقلابی نب »آمسب پاریس که نتااان داد مورد قسام مورقس 

دت  ه، به دوران کوتاهی که در کمون پاریس قدرت ب«انقلاب پرو تری ممک  نست 

یک بار دیگر، بستاا  تااا  باد ام ممانِ »گوید، کند، و میپرو تاریا ارتاد اشاااره می

د ی کارگر تا نه حی ما، ثاب  شد که حتی در آن ممان برقراریِ حکوم  ببقهنوشته

گونه ررانتاه، پاریس را تنها گذاش ، و به دهد که نهمی او توضاس « یسرممک  بود.

ها ها )اکثری ( و پرودونستاا کمون بس  بلانکستاا  حاصاالِ داخلیدعواهای بی

 یپردامد. انگلس نتساه، می«دانتااتناد نه باید کردکادام نمیکاه هسچ»)اقلسا (، 

ررانتااه و کمون پاریس،  ۵۹۸۹انگسبی را در مورد هر دو رویاداد ببر ، انقلاب یم
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به همان  دتاا  آمد،به ۵۹۸۵ای در نون هدیهای که همپسرومی»کناد که، می بر 

 «ثمر بود.، بی۵۹۸۹ی گسرانهی یارلی حملهاندامه

س ام تنها پپردامد که پرو تاریای مبارم نهحا  او امسدوارانه به ای  واقاس  میباای 

ی تسات  باقی ماند. انگلس اشاره ای دیگر در صاحنهکمون نابود نتاد، که به شاسوه

ارگری اروپا ام ررانتااه به کند که پس ام شااکتاا  کمون، مرکب ثقل ننبش کمی

رشد  دموکراتیشدت در حا  پسترر  بود، و توتسا شدن بهآ مان، نایی که صناتی

ام  دهد که کارگران آ مان با اتتفادهبتاساری یارته بود، انتقا  یار . انگلس شر  می

انگسب حبب کمک برقرار شااده بود، به رشااد شااگف  ۵۹۱۱حق رأی همگانی که ام 

ریم قانون ضد توتسا ستتی، )که ها رشاد کرد و بهدموکراتتاوتاسا کردند، آرای 

تری  و آرای حبب را برای ننادی کااهش داد(، تاارانااام باه یکی ام ببر 

 کارگران آ مان[ با نتان»]گوید، تری  احباب آ مان مبد  شد. انگلس مییارتهتاممان

شااان در دیگر ررقای گونه باید ام حق رإی همگانی اتااتفاده شااود،که نهدادن ای 

 عرف مانسفت او به « تری  تالا ، ماهب کردند.کتاورها را با تالا  ندیدی، بُرنده

یکی ام »دتا  آوردن حق رأی همگانی، و دموکراتی، کند که اعلام کرده بود بهمی

انگلس حتی به  اتااا  هم )که « تری  وظایف پرو تاریای مبارم اتاا .او س  و مهم

خابر همکاری با او تخ  ترمنش کرده ارکس برردارانش را بهها پسش ام آن متا 

ی حبب کارگر ررانتااه را )که قو  ماروف برنامهکند. تاا س نقلبود( اشاااره می

 اش را نوشته بود( بر بور که قبلا  در قتم  او  اشاره شد، خود مارکس مقدمههمان

ای ای برکاری، به وتااسلهای برای رریبوتااسله»کند، که نظام حق رأی را باید ام می

 تبدیل کرد.« رهایی

ها های خسابانی امنمله تنگربندیی قسامانگلس در پایان، به منتاوخ شادن شاسوه

های تاارکوب ام یک برف، و هاا و دتااتگااهی ارتشپردامد و توان رباینادهمی

  هوده نستگوید بیکند. میشدن امکانات مبارمی  ام توی دیگر، را بر  میضااسف
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د، و کننها شاالسک میخواهند ما را به نایی بکتااانند که تفن ببقات حاکم می که

 ونه به مانی آن نست هسچکند که ای  حرف بهکنند. او تأکسد میها پاره میشامتسر

های خسابانی دیگر نقتای نخواهند داش ، بلکه بدان مانی ات  که که در آینده نن 

ارمی  یسرنظامی و به نفط نسروی نظامی تغسسر کرده تو شرایط به میان مببه ای  ۵۹۸۹ام 

کند که نن  خسابانی در آینده در صورتی مورق خواهد شد اتا . انگلس اضااره می

 ای بتسار مهم که درکه ای  تااد  نامرلوب توتاط عوامل دیگری نبران شاود. )نکته

کند، و اضاره میایم.( های اخسر در خاورمسانه شاهد بودههای وتاسط خسابانی تاا قسام

با اتخا   'گرانشااورش'، 'هاانقلابی'کند. ما بنب تلخ تااریخ هماه نسب را واروناه می»

های یسرقانونی و قسام، گسری شااسوهمراتب بهتری ام پیهای قانونی وضاااس  بهروش

 «داریم.

 

 ی انگلسها به مقدمهالعملعکس
انگلس در ای  مقدمه، در آخری  توان دید، بور که به وضو  میبور خلاصاه، همانبه

های قبلی خود و مارکس بر  اش، آشکارا نظرات متفاوتی را ام نظریههای مندگیماه

ها به ای  مقدمه متفاوت بوده و هر نه قبلا  اشاره شد، واکنش مارکتست کند. ننانمی

ی  ترام مهم ۵اند.های متفاوتی را عرضااه کردهگسرییاک باا خوانش متفاوتی نتساه

                                                      

۵ -Samuel Hollander, 1/۵۵, Fredrich Engels and Marxian Political 

Economy, Cambridge university Press.  

- Lucio Colletti, (۵۸۸1), “Bernstein and the Marxism of the Second 

International”, in Colletti, L. From Rousseau to Lenin: Studies in 
Ideology and Society, Monthly Review Press. 

-Paul Kellogg, (۵۸۸۵), “Engels and the Roots of ‘Revisionism’: A Re-

Evaluation”, in Science and Society, Vol. ۱۱, No.1, ۵۱۹-۵۸۸. 

Terrell Carver, (۵۸۹۵), Engels, Oxford University Press. 
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تستم برنتتای  و مارک»ی هایی که برعلسه ای  مواضط انگلس نوشته شده، مقا هنوشاته

را  ی خود به انگلسی  ونسو کو تی اتاا . کو تی مبنای حملهنوشااته« ا ملل دومبس 

خواند. انگلس می« ی تساتینامه وصس»دهد، که آن را قرار می ۵۹۸۱ی همس  مقدمه

ادعای کو تی ضاااف نظری انگلس بود که کند بهه میبور که پُل کلا  اشااارهمان

ا ملل دوم را به ریویبیونستم کتاند، نرا که به باور کو تی ریویبیونستم برنتتای  بس 

درتااتی ای  نظر کو تی را کاملا  ی انگلس اتاا . کلا  بهنوعی متأثر ام مقدمهباه

ی ت ابرام شده در مقدمهای بس  نظراهای عمدهداند، و به تفاوتنادرتا  و مردود می

در کتابی که در باره انگلس  کند. یا، تِرِ  کاروِرانگلس و نظرات برنتاتای  اشاره می

کند که بس  نظرات انگلس و مارکس تفاوت قائل شود، نوشا ، ام اتااس تاای می

انگلس موارق  نداشاا . در آنتی دورین  امنملاه ادعاا کند که مارکس با کتاب 

کند که ای  کتاب پنج تا  قبل ام مر  مارکس منتتر شده می مقابل، کلا  اشااره

ها  دِری ِر بود، و اگر او با نظرات انگلس اختلاف داشاا ، آن نظر را اعلام می کرد. ام

کناد که که مارکس کاملا  ای  کتاب را مورد تأیسد قرار داده بود. دِری ر نسب نقال می

ی انتتااار ای  مقدمه و نه ی نحوهبی دربارهی تند و تسبادا  با یکی ام همکارانش مقا ه

دموکرات آ مان، ام های رهبران حبب توتسا محتوای آن نوشا  و تلاش کرد توبئه

  ۵نمله برنتتای ،  سبکنخ  )پدر(، کائوتتکی، و حتی بِبِل را نتان دهد.

گناد، اما کاری های موارق و مخا ف در ای  ممسنه در ای  مختصاار نمیمرور بحث

باره ما با دو نوع برخورد اررابی موانهسم. یک گرایش اشاااره کرد که در ای اتاا  

                                                      

-Hall Draper, (۵۸۸۸), Karl Marx Theory of Revolution, Vol ۵. Monthly 

Review Press. 

۵ Hall Draper, (1//۱), Karl Marx Theory of Revolution, Vol ۱. Monthly 

Review Press. / 
منتتر شده ات .  واکاوی توتسا ستتیای ام ای  مقا ه به رارتی توتط  . آماد در تای  اخسرا ترنمه 

https://wakavisoc.org/1/۵۸1/۸1۸//سوص- یآخر %E1%۹/%۹Cنامهانگلس 
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عنوان کتاای که تماما  ریویبیونستاا  و نظسر کو تی و کاروِر اتاا  که انگلس را به

های کلا  و دِری ِر، دهد، و گرایش دیگر نظسر دیدگاهتادیدنظربلب شااده ارائه می

ر م  نظکند. بههسچ تادیدنظری عرضه میو بی انگلس را تماما  همان که قبلا  هم بوده،

اند. نباید رراموش کرد که ننانچه بادا  در بخش مربوط هر دو دیاد عاری ام دق   امم

ی اررورت را که نند تا  پسش ام آن به خواهد شاد، انگلس برنامه به آ مان تتاری 

لس درتتی ام انگتصویب حبب رتسده بود، تخ  مورد انتقاد قرار داده بود. کلا  به

کند که کماکان به انقلاب اکثری  باور دارد، و ای  ادعای کو تی را که گویا دراع می

کند. ی کارگر ام بریق پار مانی حتما  به قدرت می رتاد رد میانگلس گفته که ببقه

ی انگلس به ضرورت حرکِ  تنگر به تنگِر کارگران، را با نظر درتاتی اشاارهاو به

کند. اما مقایته می« نن  رودررو»و « نن  موضاای»لسل اش ام گرامتای در تح

 ماند.تونه میکند، بیهای بتساری که انگلس در مقدمه بر  میکلا  به تادیدنظر

واقاس  ای  ات  که انگلس در ای  مقدمه هم باورهای بنسانی و همستگِی خود را 

های قبلی را. تونه به پرداش ای ای موارد تادیدنظر ام پارهکند و هم در پارهبر  می

نمله رد خصاو  حائب اهمس  اتاا ، ام آنی اتااتاای در مقدمه انگلس بهنند نکته

یک اقلس  ات ، که تأکسدی دیگر بر انقلاب انتماعی توتط  های تریط توتطانقلاب

ل های عسنی و  هنی انقلاب دارداکثری  متتقل و خودآگاه ات  و تکسه بر پسش شرط

ل «وتویی که انقلاب به خود می گسردتم »ها ام روش  توتسا ست ضارورت درک 

 «نارس»ی اروپا در ممان انقلاب ی اقتصادی در قارهکه وضااس  توتاهاشااره به ای 

ی کارگر حکوم  ببقه»کاه تاریخ نتااان داد که در ممان کمون پاریس بودهل ای 

رشااد که پرو تاریای روبهای  بودل« ثمربی» ۵۹۸۹، و آن نسب نظسر انقلاب «عملی نبود

ل «آرام ام موضای به موضط دیگر پستروی کند»ی تخ  و بو انی خود باید در مبارمه

های های قانونی و پار مانی، که همگی بسانگر تحلسلو تأکسد بر اهمس  اتتفاده ام شسوه
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دی اگذار دید ممتفااوتی مبتنی بر تحو ات واقای انتماعی اروپا، توتااط دومس  پایه

 تاریخ بود.

ها با تونه به تغسسر شرایط عسنی، ضم  حفظ انگلس بر آن بود که تاوتاسا ستا 

های مناتب و عملی را در پسش گسرند. ای  تغسسر و باورهای انقلابی خود، باید تسات 

توان انتظار دیگری ت  که آیا میبسنسم، و تااا  ای تحو  را در خود مارکس هم می

شارایط دائما  متحو  داشا د دیدگاهی که در آن تادید نظر نباشد و ام تحلسل مادی 

ی تادید نظر نایب نباشد، یک دیدگاه مذهبی ات . مادام که تصور ای  بود که ناماه

تر و دار ضاام  رربهی تاارمایهشااود، و ببقهدوقربی می  تاارمایه داری با تاارع

ی کارگر ضاام  ببقهشااود، تر میقدرتمندتر شاادن، ام نظر تاداد کونک و کونک

 شاود، و اقتار مسانیتر میتر و انقلابیشادن، ببر  و ببر رقسرتر شادن و یکتاان

پسوندند، و ای  اکثری  عظسم ی کارگر میشااوند، و به ببقهتر میکونک و کونک

داری ام بریق گسرند، و تقوط ترمایهداران قرار میرودرروی اقلس  کونک تارمایه

دهد، ام نظرتئوری متااکلی در کار نبود. اما ا وقوع رخ میریبیک انقلاب پرو تری ق

تر شد که بررتی واقاسات و پراتسک تساتی نتان داد که درت  متائله ممانی پسچسده

نقلاب رتد، اما روند اداری به پایان نمیات  که بدون یک انقلاب توتسا ستتی ترمایه

  رر . ایاتاا  که انتظار می تر ام نسبیتر و بس بو انیانتمااعی بتااسار پسچسده

داری و اش، به تحو ات نظام تاارمایههای مختلف اما مرتبطهاا که، در ننبهواقاسا 

را  هاییشود، حتی در اواخر قرن نومدهم تادیدنظرهای ببقاتی مربوط میگسریشاکل

ه یهای مبارماتی برای گذار ام ترماویژه در شاسوههای قبلی، بههایی ام دیدگاهدر ننبه

ای ویکم تادید نظرههای بستاتم و بست بود که تحو ات قرن بلبسد. واضا داری می

 بلبسد.تری را میبسش
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