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 . استراحتی کهآمدیم، کاری جز این نداریم که دوباره از نو آغاز کنیماگر از پا در»

ه بررسی عللی ک :دهدمی برای انجام یک کار بسیار ضروری به ما یارزانی ما شده، مهلت

   «.نیز شکست آن شده استبه آخرین قیام و  منجر  ناگزیربه

 فریدریش انگلس

دم با سپیده»ها نکردند. رشد فکری آمارکس و انگلس در قرن نوزدهم زندگی می

برابری  و ها برای آزادیهای آنحلو راه 9871انقلاب فرانسه در سال  )هگل(« درخشان

 ب سیاسیمصمم بودند که انقلا 9781ی ی دههها از نیمهو همبستگی شکل گرفت. آن

پرولتاریا را به دنبال داشته باشد. اساساً شرایط اجتماعی نقلاب اجتماعی اباید  ییبورژوا

 طلبید.بورژوایی را می انقلاب - ی آلمانماندهویژه ارتجاعی و واپسبه -

، 9781داری بعد از و با در نظر گرفتن موج رونق سرمایه 9787بعد از شکست 

ه دهی کند تا بناب تغییر یافت: پرولتاریا باید خود را سازماها در مورد انقلدیدگاه آن

در  «انترناسیونال اول»المللی کارگران قدرت سیاسی دست یابد )پیام انجمن بین

9788.) 

های انتخاباتی رشد و پیروزی 9781ی ی دههانگلس از نیمه

ای رسیدن به ههای آلمان در انتخابات رایشتاگ را الگویی برای راهدموکراتسوسیال

دموکرات اولویت را به سوسیال گرایانِقدرت وصف کرده است. با این همه، راست

ما باید  :گفتمیروشنی بهانگلس دادند در حالی که های انتخاباتی میمبارزات و ائتلاف

  ینظام حکومت رشد )...( ادامه دهیم تا  این رشد خود فراتر از ظرفیت توانایی به وقفه بی

Regierungssytem وی در ادامه ها از طریق قانونی( شود. فعلی )برای حل بحران

 کند و یک دیکتاتوریگفت که در این هنگام  بورژوازی  زمین بازی قانونی را ترک می

 دارد.آمرانه را برپا می

 

 دولت و انقلاب

پایان جنگ جهانی اول و در پی موج انقلابی سو در بینی از یکصحت این پیش

ی عمدتًا های انقلابشمار جنگویژگی قرن بیستم، تعداد بی –تأیید شده است گ پساجن

ی با این همه، در مورد کشورهای پیشرفتهه است. داری بوددر پیرامون نظام سرمایه

 ی آمریکا( این انتظارات برآورده نشد. انگلسو ایالات متحده ویژه بریتانیاداری )بهسرمایه



 

 

 

منتشر شد، نوشته است که  9778ی انگلیسی کاپیتال که در سال مهدر پیشگفتار ترج

ها کم در اروپا، انگلیس تندست»مارکس بر اساس تحقیقاتش به این نتیجه رسید که 

ی های قانونتوانست کاملاً با روشجا انقلاب ناگزیر اجتماعی میکشوری است که در آن

که اما مارکس انتظار نداشت که طبقات  افزایدبلافاصله می« آمیز انجام شود.و مسالمت

انگلس این مطلب را زمانی   1حاکم انگلیسی بدون مقاومت به این ضرورت تن دهند.

هایی که با حزب کارگری انگلیس و اتحادیه صراحت از وضعیت جنبشنوشت  که به

 کرد.لیبرال ائتلاف کرده بودند، انتقاد می

 برم. نخست:فقط سه دلیل را نام می ؟ منچه بودگویی گونه تناقضاینعلل 

 بینی کنند که با رونقتوانستند پیشش در قرن نوزدهم نمیانو نیز همعصر نگلسا

 های مخالفی از یککارگری در گذار به قرن بیستم، چه حرکتجنبش  سوسیالیستی

های انب حکومتهای فئودالی و از سوی دیگر از جهای رژیمماندهسو از جانب بحران ته

وین و تکانقلاب و ضد انقلاب  دیالکتیکپیش بیاید. از یک طرف  تواندمیورژوایی ب

کند. پیشروی می« خطر سرخ»که همراه با خشونت و ترور و جنگ بر علیه  توسعه یافت

از  رسید.رشد خود  الیهمنتهیبه در دوران فاشیستی و در زمان جنگ، این ضد انقلاب 

 به اشکالکه وجود آمد های کارگری بهنبشطرف دیگر دیالکتیک سرکوب و ادغام ج

 (پذیرش موقتی سیاست )سازش طبقاتی طلب یاگوناگون با گرایش به جناح اصلاح

تر از همه داری پیشرفته مهمی فوردیستی سرمایهاصطلاح اتحادیهتحقق یافت. نفوذ به

ی مصرفگ و  فرهن یداری مصرفاز طریق دخالت دولت رفاه، سرمایه که رسدبه نظر می

ثر برای از حرکت ؤتدریج به ابزاری مبا هدف تجاری، به (Massenkultur) وارتوده

 .اندتبدیل شده ی کارگرانداختن طبقه

انقلاب پرولتری و پیروزیش، توهماتی هم در مورد نقش « ناگزیری»دوم: با انتظار 

گیری . در روند شکلبود گره خورده ی کارگر طبقه«  رسالت تاریخی»و  در ارتباط با آن 

شدت هب  ی)اروپا( همواره با گرایشوسیالیسم  در متفاوت سبسیار های ، جریاناتیطبق

 مثلاً اکم )ی حتأثیر زیاد مذهب و ایدئولوژی طبقه ،آن علاوه بر. گرفتندرفرمیستی شکل 

از  هاییکه چنین گرایشی کارگر وجود داشت. اینناسیونالیسم( بر بخشی از طبقه

                                                      

1 Friedrich Engels: Vorwort zur englischen Ausgabe, in: MEW 23, S. 40 



  

. ستاروند، تأیید نشده ها یا کنترل قدرت دولت ضعیف شده یا از بین میبحران طریق

درست کاملاً  91عنوان تولیدکنندگان ثروت جامعه در قرن  تمرکز بر پرولتر صنعتی به

ر ی کارگر و دصنعتی طبقهغیر هایبخشکم گرفتن اهمیت ، ولی منجر به دستاست

به  یرمزدبگی کارگران غییرات در ترکیب طبقهکم گرفتن ت)دراز مدت( منجر به دست

، آنها دآمپیشود،  در مولد میهای نیروهای های خدماتی و انقلابافزایش فعالیتعلت 

 دینب 2اصلی آن باشد.عامل که گیرد به جای آنروند تولید قرار می یکارگر در حاشیه

فعلی  بحرانی ها دربارهاهدیدگ یدکه ما با گیردمورد توجه قرار میپرسش اصلی  ،ترتیب

 .قرار دهیمبحث و گفتگو  را مورد یداری و جنبش کارگرسرمایه

دون . بنددولت در ارتباط یمسألهبا طرح را باید به یاد آورد که  هاییتناقضسوم، 

از سوی دیگر  درست بود.سوی تسلط قدرت سیاسی کاملاً گیری بهشک جهت

تمرکز گردان خودخودی و خودبه ایتصرف فضاهها که بر هشدارهای آنارشیست

ی سوسیالیسم که منجر به اِعمال اقتدارگرانه یاستحاله، قطعًا در برابر خطر کردندمی

 توانرا میشود، بجاست. شکست سوسیالیسم دولتی فشار و نفوذ  قدرت دولتی می

ن رفتن از بی»ی بارهتز انگلس دربا  در عین حال،. کردتأیید تلخ چنین انتقادی تلقی 

ول( ا یو )در مرحله قدرت دولتی را تسخیرکه پرولتاریا )...( بعد از این« تدریجی دولت

اهمیت  ی تغییرات درهمه  تواننمی(، MEW 19T 222f) کردابزار تولید را دولتی 

 یکه در طول قرن بیستم در کشورهای پیشرفته تغییراتی ؛داد دولت را مورد توجه قرار

مبارزات طبقاتی و  -و نیز بماندگار درونفرآیندهای بحران  -الف ببسبهداری سرمایه

داری و سوسیالیسم و بیش از همه بعد از تغییرات جهانی مناسبات قدرت بین سرمایه

 بامدرن هنوز هم یک دولت طبقاتی است؛ ولی  گر. دولت مداخلهاندپیش آمده 9188

رشد  وها سازوبرگ نظامبا گسترش  اقتصادی و رفاهی(.) نظارتیو  یکارکردهای تنظیم

میدانی  دولت خود اند وشده ی مزدبگیرمهم از طبقهجناحی  ، آنانکارمندان دولتی

 ی طبقاتی شده است.برای مبارزه

 

  

                                                      

2 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 

(Rohentwurf), Berlin 1953, S. 592/593 (= MEW 42, S. 601( 



 

 

 

 یستمکانیگرایی ت با تقلیلمخالف

ای مطرح ستتتاخته استتتت که اگر های خطیر تازهتاریخ قرن گذشتتتته پرستتتش

ا ر - «هدارانگرایش تاریخی انباشتتت ستترمایه»اخت شتتامل شتتن –ماتریالیستتم تاریخی 

داری بتته بینی( گتتذار از ستتترمتتایتتههمچون دکترینی از قوانین طبیعی )قتتابتتل پیش

خش در هنگام چر. ها نخواهد بودگویی به آنسوسیالیسم در نظر بگیریم قادر به پاسخ

 لسانگاز  ،ویژه در آثار کائوتسکیبهن ،دموکراسی آلما(، تفستیر ستوسیال9111قرن )

ز هیچ چی»این هشتتتدار که  استتتتخراج نوعی بته تأخیر انداختن فعالیت انقلابی بود با

ر  در کی معروف اریش  هون)اشاره به گفته« تواند روند سوسیالیسم را متوقف کندنمی

)رزا گرایان در برابر آن چپ (م. مورد ستتوستتیالیستتم در جمهوری دموکراتیک آلمان

خواستتند مارکستتیسم را همچون که می بودند دوم المللبیندر لوکزامبورگ و لنین( 

نوان یک عبه لنینیسم، –. اما در مارکسیسم ی کنش انقلابی درک کنندی زندهنظریه»

سم به ستوستیالیی گذارعطبیایدئولوژی دولتی، عناصتر چنین برداشتتی از قانون شتبه

 پذیرفته شد. 

در »را در ها آنهای زمان کهولتش که توماس کوچینستتکی انگلس خود در نامه

شتتدت مخالف به 3استتت،تفستتیر کرده  «اً موجودپرتو فروپاشتتی ستتوستتیالیستتم واقع

و  از ماتریالیسم تاریخی و نقد اقتصاد سیاسی گرایانهتقلیلو  اکونومیستتیتفستیرهای 

ی وزهبه ح ای اقتصادیهای پایهواقعیتخودکار  انتقالدیدگاه مکانیستتی مغایر دقیقاً 

( از خودش در  9711معروف به جوزف بلوخ )ستتپتامبر   یدر نامه ویبود.  تستتیاستت

صادی تی اقبیشتری به جنبه تأکیدگاه »که   «ترهای جدیدمارکسیست برخی»مقابل 

تولید تولید و باز بنا بر برداشت مادی تاریخ، »گوید: می انگلسکند. دفاع می« دهندمی

 تحریف چناناستتت )...( اکنون اگر کستتی این دیدگاه را ی اصتتلی مؤلفهزندگی واقعی 

ی جمله را به عبارت یناکننده استتت، تعیینعامل اقتصتتادی تنها  یمؤلفهکند که گویا 

 هایمؤلفهبدل کرده استت. وضعیت اقتصادی اساس است، ولی معنی، مجرد و یاوه بی

ی قهقوانینی که طب –ی طبقاتی و نتایج آن اشتکال ستیاسی مبارزه - ییمختلف روبنا

                                                      

3 Thomas Kuczynski: Engelsʼ Altersbriefe im Lichte des 

Zusammenbruchs des »Realsozialismus«, in: Sozialismus, H. 
11/2020, S. 38–42 



  

اشتتکال حقوقی و اکنون حتی  – جز آنو  کندبرقرار می بعد از پیروزی در نبرد پیروز

های سیاسی، ها، نظریهزهاین مباردر افراد درگیر  ذهنی مبارزات واقعی در بازتاب همه

ر بنیز ، اندیشتتانههای جزمنظامبه  شتتانتکاملهای مذهبی و حقوقی، فلستتفی، دیدگاه

. دزننرا رقم میو در بستیاری از موارد شکل آن گذارند تأثیر میروند مبارزات تاریخی 

( )... رویدادهانهایت بی انبوهکه در جریان  هتاستتتتمؤلفتهکنش و واکنش تمتام این 

. در غیر این صتتورت کند.اعمال میعنوان یک ضتترورت، خود را جنبش اقتصتتادی به

خواهد ی درجه اول تر از حل معادلهتاریخی، آستتتان در ادوارکتار بردن این نظریه هبت

 4«.بود

 وهای نادرست داوریی بارهدر ازجمله، یشرایط عملتغییر در مورد  بارهاانگلس 

انقلاب و ضتد انقلاب »های استت. در مجموعه مقاله و  مارکس  نوشتته  خطاهای خود

که حزب  تر از اینی سختشکست » نوشت:  9787( پس از انقلاب 9789« )در آلمان

طوط ی خدر این قاره در همه -ی احزاب سیاسی انقلاب استت بگوییمیا بهتر  – یانقلاب

)...( امروزه همه  است. اما این به چه معناست؟ نشدنی، تصوراندآسیب دیدهنبرد از آن 

 اجتماعی باشتتد که یک ضتترورتدانند که هر تکان شتتدید انقلابی باید مبتنی بر می

خیلی مبرم،  ضرورت هنوزاین شاید . شوندمیآن  مانع تأمین نهادهای منسوخ و کهنه

 ی برایرا تضتتمین کند؛ اما هر تلاشتت آن موفقیت فوری که ، به نظر نرستتدمخیلی عا

 تحقق خود فائقموانع بر که تا این افزایدبر اهمیت آن می رت،ضروسرکوب خشن این 

و نکه دوباره از مگر آن اگر ما یک بار شتتکستتت خوردیم، کار دیگری نداریم  پس. آید

شاید استراحت کوتاهی که در بین پایان اولی و آغاز دومی ارزانی ما شده و کنیم. آغاز 

ضروری بدهد: بررسی عللی که ر انجام یک کااستت، خوشتبختانه به ما فرصتتی برای 

در  تواندلتایلی که نمیآن شتتتده استتتت.  شتتتکستتتتمنجر بته قیتام و نیز نتاگزیر 

 ، اشتتتباهات، خطاها یا خیانت بعضتتی از رهبرانهاظرفیت، آمدهپیش هایبلندپروازی

تمامی کشورهای در وضتعیت عمومی جامعه، در شرایط زندگی باید آن را ، بلکه یافت

 5.وجو کردجست متأثر از آن شوک

                                                      

8 Friedrich Engels an Joseph Bloch in Königsberg, 21. September 1890, in: 

MEW 37, S. 463 

5 Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland, in: 

MEW 8, S. 5 



 

 

 

 

 طبقاتی یمبارزهبازگشت به 

خود را با این پرسش  –انگلستان  یاستفاده از نمونهبا  - انگلس در اواخر عمر

برای رشد چه اهمیتی داری در بازار جهانی روبرو ساخت که موقعیت یک دولت سرمایه

شدن نین با جهانیگذار به امپریالیسم و همچ باجنبش کارگری و سوسیالیسم دارد؟ 

 . انگلسشده استبیشتری برخوردار هرچه از اهمیت این مسأله در اواخر قرن بیستم 

 9778و  9788س بین ی تغییرات اجتماعی و سیاسی که در انگلیبارهمتنی در پایاندر 

ار انحص مادامی که انگلستان ازحقیقت از این قرار است: »نویسد: ، میپیش آمده بود

ی در مزایای این انحصار سهیم ی کارگر انگلستان تا حدت، طبقهاس داربرخورصنعتی 

اعظم  بخششد و اقلیت ممتاز ها توزیع میبوده است. این مزایا بسیار نابرابر در بین آن

ی از آن ، سهمنیز هر از گاهی مردم ی بزرگتوده کند، اما حتیخود می آن را از آنِ

ام فروپاشی جنبش اوونیسم در انگلستان، هیچ هنگاز  از همین روست که خواهد برد.

 ی کارگر انگلستان موقعیت ممتازوجود نیامده است. طبقههبجا سوسیالیسمی در آن

اقلیت  -  ،گانانحصار از دست خواهد داد. به این طریق هماین را پس از فروپاشی  خود

حی سط در  ناگزیررا  به روزی خود  -د بود ننخواهمستثنی نیز رهبری کننده و ممتاز 

و به این دلیل است که سوسیالیسم در انگلستان کارگران در خارج خواهند دید.  همانند

 6«د.شخواهد  ارپدیدبار دیگر 

با این حال با ظهور ایالات متحده امریکا  ،زودی از هم پاشیداین انحصار واقعأً به

 یطبقه هایی ازخشار شد که در آن بدالگوی جدیدی پدی و ظهور دولت رایش آلمان، 

ه بهر شانتنها از نظر اقتصادی از موقعیت بازار جهانی صنایعوجود آمد که نههکار  ب

تفکر رقابتی امپراتوری قرار گرفتند. در نفوذ بردند، بلکه از نظر ایدئولوژی هم تحت 

عنوان عامل های کارگری آمریکا نبودند که بهتنها اتحادیهاین زمان جنگ سرد 

 کردند.عمل می« آمریکا امپراتوری» یدهکننتثبیت

از دست  –ایالات متحده آمریکا  در ویژهبه -طور بینیم که چهمی در حال حاضر

ر د ی کارگر مرد و سفیدپوستطبقه)افول اجتماعی  یهای ممتازچنین موقعیت دادن

                                                      

6 Friedrich Engels: England 1845 und 1885, in: MEW 21, S. 197 



  

های اجتماعی و ستتیاسی ستازی( بحرانمناطق صتنعتی قدیمی و در صتنعت اتومبیل

: از طرفی استتتتدن شتتتدید اجتماعی و ستتتیاستتتی شتتتقطبیموجب  د آورده کهپدی

و  فاشتتیستتت آشتکارها گرای دور و بَر ترامپ، که بخشتتی از آنهای راستتتپوپولیستت

های پوستت که خود را سوسیالیستدیگر زنان جوان ستیاه از طرف – هستتندمستل  

 بدون تردیدع کنند. های خود در کنگره دفااز کرسیتوانستتند و  نندخوامیکرات مود

ا ی آمریکایم که ناشی از افول ایالات متحدهایستتاده مبارزات حاد طبقاتیدر آغاز  تازه

های ممتاز آنانی است که زمانی بخشل اجتماعی افوعنوان قدرت رهبری جهانی و  به

های هایی از پرولتاریای صتتنعتی آلمان که از موفقیتبخش حتی. بودندکارگر  یطبقه

ار های بازهایشان در پیِ بحراناند همراه با اتحادیهمند شدهاقتصاد آلمان بهره تیاصادر

 برایتصتتمیمات ستتیاستتی تغییر در پی   و نیزرقابتی  از دستتت دادن جایگاه جهانی،

 .شوندمیاجتماعی روبرو  ی افولمسألهبا  ،یمبارزه بر علیه بحران جوّ

 
 

 استثمار و مردسالاری سویفرا

تاریخ  به  اشکال  سلطه  ازماتریالیستی برداشتت لس در چارچوب سترانجام انگ

به فراسوی روابط مالکیت خصتتوصی   یشتالودهبر  7«ورود به تمدن»پرداخت که  با  

منشأ خانواده ، مالکیت خصوصی .  »اقتصادی استثمار و سلطه میان طبقات اشاره دارد

فوریه(  شتتتارللیه )های اوهای ستتتوستتتیالستتتتهمراه با نوشتتتته (9778) «و دولت

(Charles Fourier و )وقف –( 9781) «زن و ستتوستتیالیستتم»آگوستتت ببل  کتاب 

 ویاست. شده مردسالاری  یاز ستلطهبلکه  از استتثمار و سترکوبتنها نه ننارهایی ز

ن زن و ستیز بیبا رشد بود همراه  رخ دادطبقاتی که در تاریخ  نخستین ستیز» نوشت:

 یبه وسیله زنجنس سرکوب سرکوب طبقاتی  نخستینو  همسریتکازدواج در  مرد

ر ی( مرد بمالک ابزار تولید و )ستتلطهنابر تولید ی مالک ابزار ستتلطه 8.«بود مردجنس 

ی . خانواده9شتتود:د تأمین میتوستتط ستته نها – 9گئورگ فولبرت ینوشتتتهبه  –زن 

                                                      

7 Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 

Staats, in: MEW 21, S. 152  

7 Ebd., S. 68 

9 Georg Fülberth: Friedrich Engels, Köln 2018, S. 57 



 

 

 

پیشبرد،  ابزار مثابهبه . دولت3، و . مالکیت خصوصی برطبق موازین حقوقی1سالار، پدر

ها برای رشتد جنبش ستوسیالیستی روابط وابستتگی. این یافته این گذارقانونو  حفظ

 جنبش فمینیستتتتی داشتتتتند. بستتتیار( اهمیت ریزنان  )در چارچوب جنبش کارگ

 نستتبت به –داری پیشتترفته ها در جوامع ستترمایهترین جنبش، یکی از مهمترجوان

جوامع ستوسیالیستی  زنان در ییرها و عملکردمارکس  نزدهای مفهوم کار محدودیت

که رهایی  تصتتدیق کردههم این را  ستتوی دیگراز  اما - استتت انتقادی داشتتتهبرخورد 

برای تغییر در روابط مالکیت و همچنین تغییر  در متن مبتارزه همواره بتایتدرا  ننتاز

 .دریافتی پدرسالاری نقش دولت در امنیت حقوقی سلطه

او  یدر اینجا علاقه – یاد آوردرا بهانگلس « دیالکتیک طبیعت»باید ام ستتترانج

ی نیروهای شتود، وی طبعاً اهمیت آن را در بستر توسعهمیعلوم طبیعی نوین  صترف

]انسان[  طهسل»داری تولید سرمایه یبا شیوه بیند.تولیدی به سبب انقلاب صنعتی می

داری محرک هم ی تولید سرمایهشیوه. رسداز تمدن می جدیدی سط به « بر طبیعت

برداری از طبیعتت )مواد خام، زغال ستتتنگ، و غیره( و هم استتتتفاده از نیروهای بهره

را باید  نمدرداری ستترمایه یتوستتعه. به این ترتیب طبیعی )هوا، آب و خاک( استتت

 د. اِلمار آلتفاترکرطبیعت درک و  جامعهو  انستتتان میتانارتبتاط  فراینتد دیتالکتیکی

(Elmar Altvaterتحلیل ) معاصر را گسترش داده تا شامل داری سرمایه ازهای خود

ون همچرا « رابطه با طبیعت»او  ی بحران اکولوژیکی بشود.ابعاد بازار جهانی و مستأله

 ی زمین را تغییر داده است:کرهبه شکل بنیادی کند که ی  ستلطه توصتیف میرابطه

 کهنانچرا تغییر داده است.  ویژه اتمسفرط سیاره و بهمحیتولید و مصرف،  آلایندگی»

 داری پیروی شتتود،اگر از مدل انباشتتت ستترمایه. استتت هولناک عواقب آندانیم، می

دارد اشاره ( به انگلس Altvater. در این مورد آلتفاتر )شدنابودی اقلیم  توان مانعنمی

ندارند،  از یکدیگرا ی جدیهاجتامعته و طبیعت محدودهروشتتتن استتتت »برای او  کته

ها  آننوشتتتت  دیالکتیکِ طبیعتش اثر طرح کلیدر رئوس مطالب انگلس  که چنتان

 gesellschafliche)طبیعتتت  اجتمتتاعیی رابطتتههتتا انتتد، آنمترتتبتطهتم ابتت

)Naturverhätnis که به شتتتکل دیالکتیکی باید از آن رمزگشتتتایی کرد  هستتتتند



  

(MEW 20T 307)».10  

 لکه شام) استثمارداری، منطق بر اساس روابط مالکیت سرمایه – رشداجبار برای 

باید قطع شود. در دویستمین سالروز تولد  –شود( و رقابت استتثمار کار مزدی هم می

جهانی ی «فاجعهداری ستترمایه»در   «ی رفاهجزیره»در  همچنانفریدریش انگلس ما 

هم پیوستتتتن ند. امروزه بهراذگمی ما در برابرستتتناریوهای فاجعه را  هستتتتیم. هر روز

نیروی تولیدی )انقلاب  گیریاوجانباشتتت ستتاختاری(، اضتتافههای اقتصتتادی )بحران

هتتای ای در مقیتتاس جهتتانی و نیز بحراندیجیتتتالی(، نتتابرابری اجتمتتاعی  و منطقتته

را  «چندجانبه یبحران»  ،گیری جهانی کروناهمهاکولوژیکی )زیست محیطی( و بحران 

 خطردهد بر رخ می نظام جهانیدر  ی کهتغییرات قدرت از این روست که – زندرقم می

شتتتوند، هتای مقتاومت پدیدار میهتا جنبشاین زمینته تمتامی. در افزایتدمیجنتگ 

یر بگمبارزات کارگران مزد از -گیرد هایی برای شرایط موجود مورد بحث قرار میبدیل

های نیرومند تا جنبشای اتحادیهمطالبات کلاستتیک  در حقوق اولیهمعیشتتت و برای 

 های خودکامه.رژیم علیهبرو برای دموکراسی و برابری اجتماعی  همبارزدر اجتماعی 

داشتتتت، در قرن  ابیستتتتم کته بر کتارگران صتتتنعتی اتکت جنبش کتارگری قرن

نیروی محرک دگرگونی ترین مهم ،شتتهرهای ستترمایهکم در کلاندستتت ،یکموبیستتت

ه د بود کهننیروهای طبقاتی خوا بلوکبخشی از یک  نخواهد بود. اما مترقی ستیستتم

مناستتبات   با توجه به) را« ی ستتیستتتممستتأله»ها در مبارزه برای جلوگیری از فاجعه

اسخ پهست که بیشماری بی مسایل. کنندمطرح می(، برای رشتد اجبارمالکیت و نیز 

مبارزه بر علیه بحران  و مبارزه برای بازستتازی ستتاختار اکولوژیک جا کهاز آن– مانده

بدون مبارزه بر علیه نابرابری اجتماعی و استثمار با موفقیت به  تواننمی را  ییهواوآب

 شود.طرح می «اتیی طبقمسأله»، پیش برد

 

 انگلس بازهم

« داریی سرمایهناامیدی و آینده از طریقمرگ »اخیراً در آمریکا کتابی با عنوان 

( و اَنگوس دیتون  Anne Caseیس )کن ا –منتشتتر شتتده استتت. هر دو نویستتنده 
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(Angus deatonاقتصتاددان ) ناامیدی»میر ناشی از وهستند و رشد حوادث مرگ »

اند. در سی سال گذشته کردهتجربی تحلیل –خودکشی، مواد مخدر/ الکل و جرم را  -

 ترفرودستتتتویژه در طبقات رفته استتتت. و به بالا هولنتاکیو میر بته نحو  رقم مرگ

ل تمرکز بر افوشتان زیر لیسانس است. اجتماعی، یعنی کستانی که ستط  تحصتیلات

ا از تنهسازی است. سازی و جهانیی عقلانیکارگران صتنعتی ستفیدپوستت در نتیجه

مشتتاغل فقط برای به دست »شتود: زیرا منابع مادی ستبب ناامیدی نمی دستت دادن

ی کارگر را منتاستتتک، عادات و روال زندگی طبقه ادنیتبآوردن پول نیستتتتنتد، آنهتا 

ه تواند ادامی کارگر نمیزندگی طبقه گاه ستترانجامآنستتازند. اگر کار از بین برود، می

با از بین شتتود همراه میکرامت انستتانی، عزت نفس که  از دستتت دادن معنا،یابد. این 

 11.«پول نه صرفاً از دست دادن -شودناامیدی می سبب هااتحادیهها و رفتن خانواده

ه دهند ک نیز پاستتخبه این پرستتش  خواهندمیبا این مطالعه نویستتندگان البته 

گرایان پوپولیست در ظهور راستتتتوان میل اجتماعی، افواین روندهای  براستاسچرا 

 علاوه بر آن. ولی دریافت استترامپ  آنستم مجی که نمونهرا آمریکا  یایالات متحده

انقلاب »: کنندهم سؤال می تاریخی مشابهاتفاقات از هم زدبا اشاره به بریتانیای قرن نو

درآمد  و وجود داشتاختراعات و  هاپویا از نوآوری ایآمیزهصتنعتی که آغاز شده بود، 

که مردم از  همچنانای نبردند. از آن بهره انگرکارهمته، این فتت. بتا ملی افزایش یتا

 نرخکردند، میمهاجرت ستتالم روستتتا به شتتهرهای متعفن و ناستتالم نستتبتاً زندگی 

در  9788گردیم که در میزبابتار دیگر بته انگلس  جتاایندر « میر بتالتا رفتت.ومرگ

ص تشخی آغاز سوسیالیسم مدرن ینقطه اآن ر «انگلیسدر ی کارگر وضتعیت طبقه»

 داد.

 
 

 

 پیوند با منبع اصلی:
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der-nachdenker.html 
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