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 مارکسیسم بھ مثابھ انقالب مداوم
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 یاریک وان ر .

 شرح حال آکادمیک

جامعھ شناسی بھ پایان  ۀتحصیالتم را در رشت ١٩٧٨در آمستردام بھ دنیا آمدم، در  ١٩۵٣در سال 

کره،  سیاست استالین درسوسیالیسم در یک منطقھ. با دانشنامھ ای در مورد  ١٩٨٨رساندم، در سال 
). با اینکھ جامعھ شناسی و مورد اخیر در دانشگاه آمستردامھر د، دکتری دریافت کردم (١٩۴۵-١٩۴٧

در "انستیتوی اروپای شرقی"  ٩٠/١٨٨٩خوانده ام، خود را یک تاریخدان می دانم. از سال تحصیلی 

دانشکدهٔ علوم  »یِ مطالعات اروپای«بھ عنوان استادیار مشغول کار ھستم. این انستیتو اکنون بھ بخش 

انسانِی دانشگاه آمستردام تعلق دارد. از اوایل دھھٔ ھشتاد مطالعاتم را روی تاریخ کمونیسم و بویژه روی 

شخص ژوزف استالین متمرکز نموده ام. تصور می کنم عالقھٔ من بھ این موضوع ناشی از این است 

م تاریخ کمونیسم، استالینیسم س می کنیک مائوئیست فعال بودم. دروسی کھ تدری ١٩٨١تا  ١٩٧٣کھ از 

 لسفھٔ سیاسی ھستند.و ف

 در جنبش ھای کمونیستی تحقیق می کنم. »قھرمانی«در حال حاضر در مورد عامل 

__________ 
 

و است ایدهٔ مسلط در مباحثات سیاسی کارل مارکس و فریدریش انگلس   »انقالب مداوم«کھ این مقالھ در مورد این :چکیده

بحث می کند. انقالب مداوم در خالصھ شده اند  »ماتریالیسم تاریخی«در مردود شمردن مالحظاتی است کھ  گرایش آن اینکھ 

فھم مارکس و انگلس معنای یک میانبر تاریخی تحت شرایط استثنایی را نمی دھد، بلکھ مسیری ست  کھ انقالب ھای دوران 
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. کردند گیری تا قرن شانزدھم رد را  م) - انقالب مداوملس این الگو (و انگگیرند. مارکس می در پیش بھ طور طبیعی مدرن 

کھ سرمایھ داری صنعتی بھ کمال زمانی نھ مارکس و انگلس انقالب پرولتری از نظر کھ است موضوع مورد بحث دیگر ابن 

حتی در کشورھای نیمھ  .گیرددر دستور کار تاریخ قرار می توسعھُ خود رسیده باشد بلکھ بالفاصلھ بعد از انقالب بورژوایی 

می  بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل  آنھاپرولتاریای صنعتی در  کھ در آن زمان ،توسعھ یافتھ ای چون فرانسھ و آلمان

  . مارکس و انگلس بیشتر روی جامعھ شناسی سیاسی انقالب کار کرده اند تا جامعھ شناسی اقتصادی آن.داد

مایھٔ تعریف کنندهٔ مارکسیسم، انقالب نارس، انقالب  فریدریش انگلس، انقالب مداوم ھمچونکلید واژه ھا: کارل مارکس، 

 فرانسھ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کھ نشان خواھم داد را مورد بحث قرار می دھد. من » انقالب مداوم«این مقالھ درک کارل مارکس و فریدریش انگلس از 

بھ تفسیر ماتریالیستی خود  کمونیسم مدرن . این دو پدر است انقالب مداوم عنصر مسلط در گفتمان سیاسی مارکس و انگلس

تومار بزودی انقالبی و آرزوی دیدن روزی کھ انقالب ھای پیروزمند پرولتری   -، اما تکانھٔ تداوِم می کردند از تاریخ افتخار

غلبھ داشت. بھ عقیده من دیدگاه استاندارد در مورد شیوه ای کھ  خونسردانھ شان ری را در ھم بپیچند بر بینش نظام سرمایھ دا

ھا این است کھ زمان ید برعکس شود. درک من از آثار آنانگلس شرایط انقالب پرولتری را تصور می کردند با مارکس و

دوره  بلکھ درست بعد از انقالب بورژوایی است؛ بدون طیصنعتی شدن کامل  مرحلۀفرارسیدن انقالب پرولتری نھ در  

 بینی توسعھ اقتصادی سرمایھ دارانھ. بینا

می توان دو دیدگاه عمده را در  ساده کردن بیش از حد. با پذیرفتن ریسک ھی موجود در این باره متفاوت اندنظرات دانشگا 

مارکس و انگلس کھ خارج از محافل آکادمیک دیدگاه مسلط را تشکیل می دھد، طبق یک دیدگاه این میان از ھم تشخیص داد. 

، زمانی کھ صنایع کالن در اقتصاد دست باال را تکامل سرمایھ داری انتظار داشتند کھ انقالب پرولتری تنھا در دوره اوج 

داشتھ باشد و پرولتاریای صنعتی اکثریت جامعھ را تشکیل دھد، بھ وقوع بپیوندد.
3

  

																																																													
3	See	for	example:	J.	Plamenatz,	German	Marxism	and	Russian	Communism	(London/New	York/Toronto,	1954),	
pp.	121–35,	173,	217;	G.	Lichtheim,	Marxism:	An	Historical	and	Critical	Study	(London,	1961),	pp.	51–62,	122–9;	
W.	Leonhard,	Sowjetideologie	heute,	Vol.	2,	Die	politischen	Lehren	(Hamburg,	1962),	pp.	106–9;	
F.	Borkenau,	World	Communism:	A	History	of	The	Communist	International	(Michigan/Toronto,	1962),	p.	21;	
A.C.	Janos,	‘The	Communist	Theory	of	the	State	and	Revolution’,	in	Communism	and	Revolution:	The	Strategic	
Uses	of	Political	Violence,	ed.	C.E.	Black	and	T.P.	Thornton	(Princeton,	1964),	pp.	27–41,	pp.	30–1;	A.G.	Meyer,	
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(  ریچارد ھانت ، )Reidar Larsson(  توان از ریدار الرسون از میان افرادی کھ نظرگاه دوم را نمایندگی می کنند می

ard HuntRich(، ھال دریپر  )Hal Draper ،( االن گیلبرت  )Alan Gilbert ( و اریک ھابسبام  )Eric 

Hobsbawm (  مارکس و انگلس از آغاز فعالیت انقالبی نام برد. این محققان آثار مفصلی  در مورد استراتژی ھای

بھ این نتیجھ می رسند کھ مارکس و انگلس امکان انقالب  آنھابھ بعد ارائھ کرده اند.  -١٨۴٣سال یعنی از  –شان کمونیستی  

انقالب «قرن نوزدھم قبول داشتھ و این امکان را در واژگان  ۀدر میان پرولتری را در شرایط نسبتاً عقب ماندهٔ فرانسھ و آلمان

.مفھوم سازی کرده اند  »مداوم
4 

زمانی کھ مارکس و انگلس استراتژی ھای کمونیستی خود را در مورد آلمان و فرانسھ پیش 

/ ۵رگران صنعتی آلمان کمتر از کا ١٨۵٠توسعھ یافتھ نبودند. در سال زیاد رو نھادند این دو کشور در واقع از نظر صنعتی 

درصد جمعیت از نظر اقتصادی فعال را تشکیل می دادند. ٣
5
در  ١٠از نھ در آلمان و نھ در فرانسھ  ١٨٧٠این رقم در سال  

صد فراتر نرفت.
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 آمد ملی  فرانسھ کمتر از یک سوم و در آلمان کمتر از یک چھارم بود.دردر آن زمان سھم صنعت در 
7

   

																																																													
Communism:	Third	Edition	(New	York,	1967),	p.	31;	S.	Avineri,	The	Social	and	Political	Thought	of	Karl	Marx	
(London,	1968),	pp.	150–62,	185–220,	241,	250–8;	R.C.	Tucker,	The	Marxian	Revolutionary	Idea	(London,	1969),	
pp.	100–1,	103–4,	122–6;	136–8;	
W.	Leonhard,	Die	Dreispaltung	des	Marxismus:	Ursprung	und	Entwicklung	des	Sowjetmarxismus,	Maoismus	
und	Reformkommunismus(Vienna,	1970),	pp.	36–7,	46–8,	55–6,	69,	125;	G.A.	Cohen,	Karl	Marx’s	Theory	of	
History:	A	Defence	(Oxford,	1982),	pp.	203,	206–7;	D.	McLellan,	Marxism	after	Marx:	An	Introduction	
(London/Basingstoke,	1979),	pp.	2–3;	R.	Pipes,	The	Russian	Revolution	(New	York,	1991),	pp.345–8;	G.P.	
Steenson,	After	Marx,	Before	Lenin:	Marxism	and	Socialist	Working-Class	Parties	in	Europe,	1884–1914	
(London,	1991),	pp.	20–1;	J.	Plamenatz,	Man	and	Society:	Political	and	Social	Theories	from	Machiavelli	to	
Marx,	Vol.	3,	Hegel,	Marx	and	Engels,	and	the	Idea	of	Progress:	New,	Revised	Edition	(London/New	York,	1992),	
pp.	278–93;	R.	Pipes,	Russia	under	the	Bolshevik	Regime,	1919–1924	(London,	1994),	pp.	501–2;	
T.	Eagleton,	Why	Marx	was	Right	(New	Haven/London,	2011),	ch.	2.	
4	See:	R.	Larsson,	Theories	of	Revolution:	From	Marx	to	the	First	Russian	Revolution	(Stockholm,	1970),	pp.	31–										
49,	58–60,	125–7;	R.N.	Hunt,	The	Political	Ideas	of	Marx	and	Engels:	Marxism	and	Totalitarian	Democracy,	
1818–1850	(London,	1974),	chs.	6–7;	H.	Draper,	Karl	Marx’s	Theory	of	Revolution,	Vol.	II,	The	Politics	of	Social	
Classes	(New	York/London,	1978),	pp.	27,	169–288,	317,	358–452;	A.	Gilbert,	Marx’s	Politics:	Communists	and	
Citizens	(Oxford,	1981),	chs.	2,	4,	7–12;	M.	Hundt,	‘Zur	Entwicklung	der	marxistischen	Revolutionstheorie	nach	
der	Revolution	von	1848/49’,	in	Marx-Engels-Jahrbuch,	10	(Berlin,	1987),	pp.	31–64;	E.	Hobsbawm,	How	to	
Change	the	World:	Marx	and	Marxism	1840–2011	(London,	2011),	pp.	63–9,	71.	
5	Out	of	an	economically	active	German	population	of	15.8	million	people	in	1850,	24	percent	worked	in	the	
secondary	sector,	i.e.	approximately	3.8	million	people.	An	estimated	1.75	million	people	were	engaged	in	
Handwerk,	and	1.5	million	in	Verlag,	adding	up	to	3.25	million	artisans.	This	would	leave	550,000	industrial	
workers:	F.-W.	Henning,	Deutsche	Wirtschafts-	und	Sozialgeschichte	im	19.	Jahrhundert	(Paderborn,	1996),	pp.	
351,	877,	885.	
6	In	1860–5	there	were	an	estimated	1.2	million	industrial	workers	in	France:	Michel	
Beaud,	Histoire	du	capitalisme	de	1500	à	nos	jours	(Paris,	1981),	pp.	135,	187–8.	
According	to	information	provided	by	Roger	Price,	the	active	population	of	France	stood	at	15.1	million	in	1866:	
An	Economic	History	of	Modern	France,	1730–1914	(London/Basingstoke,	1981),	pp.	168–9.	For	10	percent	for	
1875	Germany,	see	Henning,	Deutsche	Wirtschafts-	und	Sozialgeschichte,	pp.	351,	678.	
7	For	1872–82	France	(30	percent)	and	1860–9	Germany	(24	percent),	see	S.	Kuznets,	Modern	Economic	
Growth:	Rate,	Structure,	and	Spread	(New	Haven/London,	1967),	pp.	88–9.	
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دوم بر پایھٔ شواھد بی چون و چرایی استوار است اما این کھ بگوییم کار بھ ھمین جا مکتب کھ نتیجھ گیری ھای   من معتقدم

جدی بر این باورند محققان زیادی از عدۀ  خواھد بود. بی دلیل نیست کھ علی رغم وجود شواھد مخالف شود عجوالنھ ختم می

می دانند. با اندکی کاوش در آثار مارکس و انگلس فراگیر  صنعتی شدنِ  کھ مارکس و انگلس انقالب پرولتری را مشروط بھ 

ایجاد شده بستگی تکامل سرمایھ داری کھ انقالب پرولتری بھ شرایطی کھ توسط  ن نشانھ ھایی را یافت دال بر اینمی  توا

 ت. طبقاتی رشد یافتھٔ بین پرولتاریا و بورژازی س )آنتاگونیسمآشتی ناپریزی ( دارد و نتیجۀ

پرش امکان بری ست کھ فکر می کنند کھ انقالب میاناینان مٔولفان متعلق بھ دستھ دوم عمدتاً این موضوع را مد نظر دارند. 

، مرحلھ یا آن را کوتاه و فشرده می کند فراھم می سازدرا  سرمایھ دارانھ مرحلھٔ اجتناب ناپذیِر روند صنعتی شدنروی از 

. بھ تعبیر مایکل لوویناپذیر خواھد بود ای کھ در غیر این صورت اجتناب
8

گسست در  امکان عینی«مارکس و انگلس بھ  

 »طول می کشد چند نسل کھ ھر یکمراحِل اقتصادِی تغییر ناپذیر توالِی «اذعان داشتند. دیدگاِه  »عملکردھای تاریخسلسلۀ 

فت.تغییر یا »telescopedفشرده و ھمگرا فازھاِی سیاسِی توالی «بھ نقطھ نظر 
9

از دیدگاه دریپر انقالب مداوم بھ معنای   

و سوسیالیستی ست.دموکراتیک ھای  انقالبوظیفۀ دو ھم تنیدن و تقارب در
الرسون بھ مفھوم بھ عقیده وی مارکسیستی   10

اشاره دارد. »فشردهتکامل «
11

چنین بھ این ترتیب پیچیده ترین تعبیر تئوری انقالب پرولتری مارکس و انگلس در ادبیات  

است: انقالب بورژوایی ممکن است منجربھ یک دورهٔ طوالنی رشد اقتصادی سرمایھ دارانھ گردد اما این امکان ھم وجود 

 دارد کھ تاریخ تحت شرایط استثنایی ای شتاب بردارد.

بلکھ مسیری  ،نیست کھ انقالب مداوم بھ تعبیر مارکس و انگلس بھ معنای میانبر یا یک سناریوی استثنایی  من نشان خواھم داد

بر این عقیده بودند کھ انقالب مارکس و انگلس گیرند.  می آن را در پیش بھ طور طبیعی ھای دوران مدرن  ست کھ انقالب

بھ سرعت در یک روند بی وقفھ باعث شعلھ ور شدن انقالب ھای پرولتری گردند. گرایش بھ این دارند کھ ھای بورژوایی 

الگویی کھ اعتبار خود را تا قرن نوزدھم حفظ کرد. مارکس  ،کرده اند مدرن  را تا قرن شانزدھم ردیابیاین الگوی انقالبی آنھا 

بود، قیام ھای کارگری ضرورتاً بھ شکست صعود و انگلس اذعان دارند کھ در قرون پیشین، زمانی کھ سرمایھ داری در حال 

																																																													
8	Michael	Löwy	
9	M.	Löwy,	The	Politics	of	Combined	and	Uneven	Development:	The	Theory	of	Permanent	Revolution	(London,	
1981),	pp.	7–8.	
10	Draper,	Karl	Marx’s	Theory,	p.	175;	see	also	p.	238.	
11	Larsson,	Theories	of	Revolution,	p.	31.	See	also:	M.	Levin,	‘Deutschmarx:	Marx,	Engels	and	the	German	
Question’,	Political	Studies,	29	(4)	(1981),	pp.	537–54,	p.	542;	Witnesses	to	Permanent	Revolution:	The	
Documentary	Record,	ed.	R.B.	Day	and	D.	Gaido	(Leiden/Boston,	2009),	p.	27.	
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برای را ، انقالب پرولتری پتانسیل الزم مارکس و انگلسر زمان داکنون یعنی بھ این نتیجھ رسیدند کھ  می شدند. اما منجر 

تثبیت خود در قدرت بر پایھ ھای استوار و آغاز انتقال سوسیالیستی کسب کرده است. این حتی در مورد کشورھایی چون 

تنھا بخش کوچکی  آنھافرانسھ و آلمان کھ در نیمھ قرن نوزدھم در مراحل آغازین روند صنعتی شدن قرار داشتند و پرولتاریای 

سپری ھا نیز عمرش ظام سرمایھ داری حتی در این کشوراز جمعیت را تشکیل می داد نیز صادق بود. نکتھ اینجاست کھ ن

ھای کوچک ھ تسخیر قدرت توسط این پرولتاریابھ این خاطر است ک کھ مارکس و انگلس چنین می پنداشتند؛ وشده بود، یا این

یی بھ شمار نمی آمد بلکھ درست ھمان چیزی بود کھ انتظار آن می رفت.نھ تنھا یک رخداد استثنا
12

 

و کار  ما با آثار دو مٔولف بھ غایت پر کار و پر بار سر پژوھش در نظریھٔ انقالب مداوم مارکس و انگلس چالش بزرگی ست.

بر می گیرد و نمی قرن را در ه مورد بحث بیش از نیمچون دور نمی توان یک کاسھ کرد سادگیھ بکھ نظرات شان را  داریم

 در این مدت ھمواره نظرات یکسانی ارائھ داده باشند. آنھاتوان فرض را بر این گذاشت کھ 

در مورد یکسان یا متفاوت بودن نقطھ نظرھای مارکس و انگلس آثار فراوانی نگاشتھ شده است.
13

قصد من وارد شدن بھ  

علمِی انگلس در مقایسھ با جھت گیرِی معطوف بھ علوم انسانِی مارکس ۀ این بحث نیست کھ آیا سیستِم فلسفِی طبیعت گرایان

عزیمِت جدیدی محسوب می شود یا خیر. من حتی قصد موضع گیری در این باب را ندارم. مالحظات مارکس و انگلس  ۀنقط

اختالف نظرھای این دو تن  ادبیات موجود ، در مبحث باال حضور پر رنگی ندارد. بھ ھر صورتدر مورد راھبرد انقالبی

نتیجھ بگیریم کھ بین مارکس و انگلس می توانیم طبق مدارک ارائھ شده در این مقالھ  .نمی داند در این زمینھ چندان عمده را 

																																																													
	راجع بھ دیدگاه ھای مارکس و انگلس در مورد انقالب روسیھ و کمونیسم در جوامع روستایی بحث کند.این مقالھ در نظر ندارد 12	

13	For	the	case	for	a	rift	between	Marx	and	Engels,	see:	Lichtheim,	Marxism;	Avineri,	
Social	and	Political	Thought;		N.	Levine,	The	Tragic	Deception:	Marx	Contra	Engels	
(Oxford/Santa	Barbara,	1975);	D.	McLellan,	Engels	(Hassocks,	1977);	L.	Kolakowski,	
Main	Currents	of	Marxism:	Its	Origins,	Growth	and	Dissolution,	Vol.	1,	The	Founders	
(Oxford,	1978),	pp.	376–408;	McLellan,	Marxism	after	Marx,	ch.	1;	T.	Carver,	Marx	&	
Engels:	The	Intellectual	Relationship	(Brighton,	1983);	T.	Carver,	Friedrich	Engels:	His	
Life	and	Thought	(Basingstoke/London,	1989);	A.	Walicki,	Marxism	and	the	Leap	to	the	
Kingdom	of	Freedom:	The	Rise	and	Fall	of	the	Communist	Utopia	(Stanford,	1995),	pp.	
111–207.	For	the	essential	sameness	of	Marx’s	and	Engels’	thinking,	see:	Hunt,	Political	
Ideas,	pp.	93,	124	ff.;	Draper,	Karl	Marx’s	Theory,	pp.	23–6;	A.	Gouldner,	The	Two	
Marxisms:	Contradictions	and	Anomalies	in	the	Development	of	Theory	(London/	
Basingstoke,	1980),	pp.	250–86;	J.D.	Hunley,	The	Life	and	Thought	of	Friedrich	Engels:	
A	Reinterpretation	(New	Haven/London,	1991).	For	a	more	recent,	methodological	
contribution	to	this	debate	see	T.	Carver,	‘The	Engels–Marx	Question:	Interpretation,	
Identity/ies,	Partnership,	Politics’,	Engels	after	Marx,	ed.	M.B.	Steger	and	T.	Carver	
(Manchester,	1999),	pp.	17–36.	
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 اختالف نظر فاحشی وجود نداشت - ١٨۵٠تا اوائل  ١٨۴٣سال ھای بین  -در طی تدوین مالحظاتشان در مورد انقالب مداوم 

ل از شرایط، نوع مستق آنھاھا ھم ھیچکدام عقاید خود را در این مورد بھ طور اساسی تغییر ندادند. . بعدیا اصال اختالفی نبود

مرحلھ ای اما بی وقفھ، بھ کید می نمودند. مفھوم انقالب دو ر مواضع ثابت خود بھ طور مکرر تأ، ھمواره برسانھ و مخاطبان

 ھستھ باورھای استوار مارکس و انگلس تعلق داشت و این دو ھیچگاه از آن عدول نکردند.

 انقالب مداوم
) آلمان بھ دنیا آمدند.   (Rhinelandمنطقۀ راین) در  ١٨٢٠ - ١٨٩٥) و فریدریش انگلس (١٨١٨ - ١٨٨٣کارل مارکس (

  Restoration ارتجاع بازگشت . در دورۀمقارن بودپس از شکست ناپلئون بناپارت  دوران کودکی و نوجوانی آنھا با شرایط

خبیث انقالب فرانسھ بھ درون بطری بودند. در فرانسھ، جایی  دیوامیدانھ در تالش بازگرداندن نا ییاروپا یسرآمدان کشورھا

ملغی  ١٧٨٩و انجمن ھای اصناف در سال  محلی و امتیازات ویژه مالکانتعرفھ ھای گمرکی   کھ مقررات فئودالی از قبیل

جای آن شاه جدیدی سرنگون شد و ب ١٨٣٠ومین بار در ھا بھ قدرت بازگردانده شدند. این خاندان برای د شده بودند، بوربون

بر تخت نشست ولی حکومت جدید بھ ھیچ عنوان دموکراتیک نبود. بھ تفسیر مارکسیستی شاه جدید طیف  -لویی فیلیپ  -

ً د. در آلمان مقررات فئودالی کراز بورژوازی مالی را نمایندگی می محدودی  داشتند. این کشور بھ صورت  قدرت بعضا

ورژوازی ب، ١٨٣٢تخاباتی سال نجدا از ھم بھ حیات خود ادامھ می داد. حتی در بریتانیا بعد از اصالحات ا ھای شاھزاده نشین

شریک بود. در ھمھ این کشورھا، دموکراتیزاسیون، یا آن طور کھ مارکس و انگلس آن را بیان در قدرت ھنوز با اشرافیت 

 ، در دستور کار قرار داشت. »انقالب بورژوایی«داشتھ اند 

کردند بھ بروکسل نقل مکان   ٥١٨۴سال آنھا در . شدآغاز  ۴۴-١٨۴٣فعالیت ھای کمونیستی مارکس و انگلس در سال ھای 

اثر تکان ھای قیام ھای قھرآمیز آلمان و امپراتوری ھابسبورگ در  فرانسھ، در آن جا ماندند. دولت ھای ۴٨١٨تا انقالب و 

در پاریس و کولون بھ سر می بردند. پس از شکست انقالب  اکثراً  ۴٩-١٨۴٨طی دوران مارکس و انگلس لرزیدند.  بر خود

 گشت.  سرمایھ سرمایھ داری منجر بھ نوشتن ھر دو بھ بریتانیا رفتند، جایی کھ مطالعات مارکس در مورد

در تالش تدوین و پردازش راھبردھای انقالبی برای آلمان  ١٨۵٠تا  ١٨۴٣ھای  سالطول در   ھمواره مارکس و انگلس

 انقالبتن در آغاز طرفدار  یاد شده است، این دو مکتب دومبودند. طبق نظر مؤلفانی کھ پیشتر در این مقالھ از آنان بھ عنوان 
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 مانیفست کمونیستکھ در  -بھ نتیجھ ای رسیدند  آنھاھا ی و سپس برای کمونیسم بودند. بعدپرولتری بالواسطھ برای دموکراس

علیھ فئودالیسم و حکومت  »انقالب بورژوایی«کھ انقالب پرولتری آلمان باید مسبوق بھ مبنی بر این -درج شد  ١٨۴٨در 

عمل کند. »درآمدی بر انقالب بالواسطھ پرولتریپیش «، کھ بھ عنوان باشد مطلقھ
14

در  ١٨۴٨انقالب در مارس کھ زمانی  

بھ شکست انجامید. بعد از مشروطھ آلمان بھ وقوع پیوست، تمام کوشش ھا برای برپایی یک جمھوری دموکراتیک یا سلطنت 

آنھا بھ  - ١٨۵٠و ١٨۴٩بین  -وتاھی مارکس و انگلس دیگر بھ بورژوازی آلمان اعتماد نداشتند. برای مدت زمان ک ١٨۴٨

 15.رجوع کردندو اجتماعی ایدهٔ انقالب بالفاصلھ پرولتری با ھدف ایجاد جمھوری دموکراتیک 

 پیامو  مانیفستریختن پی ھای استوار برای استراتژی ھای انقالبی مطرح شده در  »انقالب مداوم«مفھوم ابداع ھدف از 

بھ کار برد. از آن بھ بعد چندین مورد  ١٨۴٣بود کھ اصطالح انقالب مداوم را در سال بود. اولین بار مارکس  ١٨۵٠مارس 

دو ھیچگاه تعریف رسمی ای در مورد این مفھوم  ھیچکدام از این 16گیری آن توسط مارکس و انگلس مشاھده می شود.اربھ ک

موارد منظور مارکس و انگلس از واژه  در اکثررا استخراج کنیم.  آنھاولی ما با اطمینان می توانیم منظور اند ارائھ نداده 

اشاره بھ سیاست  ١٨۵٠لسامارس انقالب، انقالب فرانسھ است کھ بعداً بھ آن خواھم پرداخت. اما کاربرد این اصطالح در 

 توضیح می دھند کارگران زمانی کھ با دولت انقالبی ـ دموکراتیک خرده بورژوازی رو بھ رو می آنھاھای خودشان دارد. 

																																																													
14	‘Manifesto	of	the	Communist	Party’,	in	K.	Marx	and	F.	Engels,	Collected	Works,	Vol.	6	(New	York,	1976),	p.	
519	[hereafter	CW];	K.	Marx	and	F.	Engels,	Werke,	Vol.	4(Berlin,	1972),	p.	493	[hereafter	MEW].	
15	‘Address	of	the	Central	Authority	to	the	League,	March	1850’,	CW,	Vol.	10,	pp.	280–1;	MEW,	Vol.	7,	pp.	247–
8.	The	idea	that	the	bourgeois	revolution	will	rapidly	escalate	into	a	proletarian	struggle	can	be	found	all	over	
Marx’s	and	Engels’	writings	of	the	period.	See	for	example:	Introduction	to	the	‘Critique	of	Hegel’s	Philosophy	
of	Right’,	(Marx,	written	1843–4),	CW,	Vol.	3,	pp.	184–6;	MEW,	Vol.	1,	p.	389;	Engels’	20	February	1846	letter	to	
The	Northern	Star,	published	as	part	of	‘The	State	of	Germany’,	CW,	Vol.	6,	p.	29;	MEW,	Vol.	2,	p.	580;	‘Address	
of	the	German	Democratic	Communists	of	Brussels	to	Mr.	Feargus	O’Connor’	(Marx/Engels,	July	1846),	CW,	
Vol.	6,	p.	58;	MEW,	Vol.	4,	p.	24;	‘The	Prussian	Constitution’	(Engels,	March	1847),	CW,	Vol.	6,	p.71;	MEW,	Vol.	
4,	p.	35;	‘Protective	Tariffs	or	Free	Trade	System’	(Engels,	June	1847),	CW,	Vol.	6,	p.	94;	MEW,	Vol.	4,	pp.	60–1;	
‘Moralising	Criticism	and	Critical	Morality’	(Marx,	October	1847),	CW,	Vol.	6,	pp.	332–3;	MEW,	Vol.	4,	p.	352;	
‘Principles	of	Communism’	(Engels,	written	late	1847),	CW,	Vol.	6,	pp.	350,	356;	MEW,	Vol.	4,	pp.	372–3,	379;	
‘The	Movements	of	1847’	(Engels,	January	1848),	CW,	Vol.	6,	p.	528;	MEW,	Vol.	4,	p.	502;	‘Revolution	and	
Counter-Revolution	in	Germany’	(written	by	Engels	in	1851–2,	published	under	Marx’s	name),	CW,	Vol.	11,	p.	
10;	MEW,	Vol.	8,	pp.	10–11.	
16	‘On	the	Jewish	Question’	(Marx,	written	August–December	1843),	CW,	
Vol.	3,	pp.	155–6;	MEW,	Vol.	1,	p.	357;	‘The	Holy	Family’	(Marx/Engels,	written	
September–November	1844),	CW,	Vol.	4,	p.	123;	MEW,	Vol.	2,	p.	130;	‘The	Magyar	
Struggle’	(Engels,	January	1849),	CW,	Vol.	8,	p.	227;	MEW,	Vol.	6,	p.	166;	‘The	Class	
Struggles	in	France,	1848	to	1850’	(Marx,	1850),	CW,	Vol.	10,	p.	127;	MEW,	Vol.	7,	
p.	89;	‘Address	März	1850’,	CW,	Vol.	10,	pp.	281,	287;	MEW,	Vol.	7,	pp.	248,	254.	
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  17 »انقالب را تا مرحلھ برکناری طبقات دارا از مواضع حکومتی و تسخیر قدرت توسط پرولتاریا ادامھ دھند.«شوند باید 

در اینجا مفھوم انقالب مداوم معطوف بھ انقالب پرولتری است کھ بھ سرعت پس از بھ قدرت رسیدن خرده بورژوازی 

 دموکراتیک کلید خورده است.

انقالب این مفھوم ( را ھم مصداقی از مانیفست کمونیستآیا مارکس و انگلس الگوی پیشنھادی خود در  بدانیم کھمی خواھیم 

پرولتاریا می بایست جانشین بورژوارزی و نھ خرده بورژوازی دموکرات  مداوم ـ  م) بھ شمار می آورند یا خیر. طبق این الگو

است کھ انگلس یاد  ١٨٨۴اسناد مربوط بھ این موضوع را نمی توان در آثار آن دوران یافت بلکھ بسیار دیرتر در سال  گردد.

را خاتمھ یافتھ اعالم دارند. انگلس بھ این  امید بھ ادامھ دار بودن انقالب داشتند نھ اینکھ آن ١٨۴٨در  آنھاآوری می کند کھ 

افراطی تنھا زمانی می توانند برای اھداف واقعی حزب خود وارد مبارزه گردند کھ  ھا موضوع اشاره می کند کھ کمونیست

انگلس در واقع بھ وضوح بھ استراتژی  18».باشد ر موضع رھبری قرار گرفتھ در آلمان دب رسمی موجود احزاترین 

اینجا اصطالح انقالب مداوم بھ معنای انقالب طبقات بورژوا یا در اشاره می کند. بنابراین در مورد آلمان  مانیفست کمونیست

را کلید می انقالب دومی، انقالب پرولتری،  ،سریعارتقای خرده بورژوا با ھدف دموکراتیزه کردن دولت است کھ در روند 

 19زند.

فرانسھ و انقالب ھای دیگرانقالب   

																																																													
17	CW,	Vol.	10,	p.	281;	MEW,	Vol.	7,	p.	248.	
18	‘Marx	and	the	Neue	Rheinische	Zeitung	(1848–49)’,	CW,	Vol.	26,	p.	126;	MEW,	Vol.	21,	pp.	21–2.	
19	The	scholarly	literature	does	not	properly	reflect	Marx	and	Engels’	definition.	The	confusion	is	due	to	the	
influence	of	Lev	Trotsky’s	understanding	of	the	concept.	Trotsky	foresaw	a	workers’	revolution	aiming	for	the	
democratization	of	Russia,	to	be	followed	by	a	quick	move	towards	the	socialist	transition:	B.	Knei-Paz,	The	
Social	and	Political	Thought	of	Leon	Trotsky	(Oxford,	1979).	To	my	knowledge	Marx	and	Engels	never	referred	
to	the	strategy	in	which	the	workers	carried	the	first	(democratic)	as	well	as	the	second	(socialist)	revolution	
with	the	term	permanent	revolution.	Larsson	and	Draper	use	a	broad	definition	in	which	all	strategies	
foreseeing	a	rapid	transition	from	a	democratic	to	a	socialist	stage,	regardless	of	class	basis,	qualify	as	
permanent	revolution:	Larsson,	Theories	of	Revolution,	pp.	24–37,	125–7;	Draper,	Karl	Marx’s	Theory,	pp.	27,	
169–288,	380.	For	Michael	Löwy	(Politics,	ch.	1)	and	Richard	Day	and	Daniel	Gaid(Witnesses	to	Permanent	
Revolution,	introduction),	only	the	strategy	with	a	proletariandemocratic	stage	constitutes	the	real	thing.	Löwy	
(p.	3)	discovers	‘different	threads	of	theory	—	“stagist”	and	“permanentist”	’	in	Marx	and	Engels.	In	my	opinion	
this	is	confusing:	the	permanent	revolution	represents	a	particular	form	of	stagism.	
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عد تاریخی ، بُ را نشکیل می دھدکھ شالودهٔ مفھومِی راھبردھای انقالبی مارکس و انگلس ز ایناصطالح انقالب مداوم جدا ا

ً  آنھادیگری ھم دارد. در اکثرموارد منظور  است. آن انقالب در ١٧٩٣ -٩۴دوره ترور  انقالب فرانسھ و عمدتا
20

انقالب  

طی روندی کھ اوج آن انقالبی بھ رھبری  ١٧٩٢پاریس منجر بھ برپایی سلطنت مشروطھ شد. در اوت سال  ١٧٨٩ژوئیھ 

پا برھنگان یا بھ روایت  بھ اصطالحکمون پاریس و گروه ھای متعلق بھ آن بود، شاه سرنگون شد. توده پر انرژی انقالب را 

، تحت ٣١٧٩ژوئن  –در ماه ھای ِمھ   21مزدبگیران پاریس تشکیل می دادند.ن و خرده کاسبکاران، استادکارا ،هرودِ ژرژ 

فشار گروه ھای کمون، رھبران ژیروندین ھا از صحنھ کنار گذاشتھ شدند و بھ این ترتیب قدرِت اصلی در پارلمان، کنوانسیون، 

کومت ح کمیتھٔ امنیت عمومیطریق  بھ ژاکوبن ھا واگذار گشت. روبسپیر و سن ژوست بھ عنوان رھبران اصلی فرانسھ از

می کردند. در ژوئیِھ سال بعد دوران ترور خاتمھ یافت.
22

 

مارکس خواننده را با ظاھر می شود.  ١٨۴٣درسال  یھود مسئلھٔ در  در نوشتھ ھای مارکس اولین بارواژگان انقالب مداوم 

ً  آشنا می سازد ژاکوبندولت تھاجمی اما ضعیف  بھ گیوتین متوسل می ، تداوم انقالب را اعالم می کند کھ در حالی کھ دائما

» با "تروریسم انقالبی« را» انقالب مداوم «مارکس و انگلس بار دیگر  – ١٨۴۴نوشتھ شده در  – مقدس خانوادهٔ در  23شود.

ً  ١٨۴٩ژانویھٔ در  .24 متداعی ساختند و برپایِی  ١٧٩٣ بھ رھبر انقالبی مجارستان بھ خاطر پیروی از الگوی انگلس علنا

 .25 تبریک گفت »انقالبی در تداوم«و ترور سرخ 

کھ قبالً بھ آن اشاره پرولتری  -ئی بورژوام)   -انقال ب ھای (سرعت انقالب مداوم نھ بھ توالی پرم)  -(مفھوِم  در این موارد 

عطوف می گرددترور ممنجر گشتِن آن بھ و انقالب فرانسھ  رادیکالیزه شدنِ بھ ، بلکھ مرحلھ بھ مرحلھ شد
26

 اما اگر فرض .

																																																													
20	On	Marx’s	interest	in	the	French	Revolution,	see:	A.	Cornu,	‘Karl	Marx’	Stellung	zur	Französischen	Revolution	
und	zu	Robespierre	(1843–1845)’,	in	Maximilien	Robespierre,	1758–1794,	ed.	W.	Markov	(Berlin,	1961),	pp.	
505–24,	pp.	505–6;	P.	Kägi,	Genesis	des	historischen	Materialismus:	Karl	Marx	und	die	Dynamik	der	
Gesellschaft	(Vienna/Frankfurt/Zürich,	1965),	p.	169;	J.	Bruhat,	‘La	Révolution	française	et	la	formation	de	la	
pensée	de	Marx’,	in	Annales	historiques	de	la	Révolution	francáise,	38	(2)	(1966),	pp.	125–70,	pp.	130–5.	
21	G.	Rudé,	The	French	Revolution	(London,	1988),	p.	72	
22	For	Marx’s	1843–4	readings	in	French	Revolutionary	history,	see:	Kägi,	Genesis,	pp.	169–89;	Bruhat,	‘La	
Révolution	française’,	pp.	135–44;	H.-P.	Jaeck,	Die	französische	bürgerliche	Revolution	von	1798	im	Frühwerk	
von	Karl	Marx	(1843–1846):	Geschichtsmethodologische	Studien	(Liechtenstein,	1979).	
23	CW,	Vol.	3,	p.	156;	MEW,	Vol.	1,	p.	357.	For	Marx’s	earliest	interpretations	of	Robespierre	in	a	semi-Hegelian	
context,	see	F.	Furet,	Marx	et	la	Révolution	française:	Textes	de	Karl	Marx	présentés,	réunis,	traduits,	par	
Lucien	Calvié	(Paris,	1986),	pp.	47	ff.	
24	CW,	Vol.	4,	p.	123;	MEW,	Vol.	2,	p.	130.		
25	‘Magyar	Struggle’,	CW,	Vol.	8,	pp.	227–8;	MEW,	Vol.	6,	pp.	165–6	
26	For	Marx	on	the	French	Revolution	pattern	of	radicalisation	ending	in	Terror,	see	
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می کردند، در این  کنیم کھ مارکس و انگلس مرحلۀ رادیکال و تروریستی انقالب فرانسھ را ھمچون مرحلۀ پرولتری آن تعبیر

برد اصطالح انقالب مداوم [یعنی در معنی الف) توالی انقالب ھای بورژوائی و پرولتری و ب) در معنی دو کار صورت ھر

 م] ھمساز خواھند بود. -شدن تدریجی انقالب و منجر شدن آن بھ تروریسم انقالبی رادیکال

 - [مربوط بھ مارکسیسم مارکس و انگلس بھ سادگی در مورد آن بھ توافق برسند. در ادبیات پژوھشگراناین چیزی نیست کھ 

ھا بھ نحوی آنان را نمایندگی می کردند،  ژاکوبنمی شود کھ مارکس و انگلس نقش مھمی بھ توده مردم شھری، کھ  پذیرفتھ م]

ھا نماد نوعی حکومت پرولتری بوده است.  ژاکوبننسبت داده اند؛ و در واقع در پاره ای موارد فکر می کردند کھ دیکتاتوری 

طالع جا کھ من اتا آن .27 می شمردندفرانسھ را یک انقالب بورژوایی براما اجماع  بر این است کھ مارکس و انگلس انقالب 

نقالب اظھار داشت مارکس انقالب فرانسھ را توالی ای از ا ٦١٩۴) بود کھ در سال Daniel Guérin( ِگَرن دارم تنھا دانی 

																																																													
also:	‘The	Eighteenth	Brumaire	of	Louis	Bonaparte’	(Marx,	written	December	1851	to	March	1852),	CW,	Vol.	
11,	p.	124;	MEW,	Vol.	8,	p.	135.	On	the	self-accelerating	mechanism	of	revolutions	in	Marx	and	Engels,	see	also:	
Larsson,	Theories	of	Revolution,	p.	29.	
For	the	close	identification	of	permanent	revolution	and	Terror	in	Marx,	see	also:	Levine,	Tragic	Deception,	ch.	
4.	Löwy	(Politics,	pp.	18–19)	suggests	that	the	term	permanent	revolution	came	from	Jacobin	usage.	In	one	of	
the	books	that	he	studied	in	1843	(W.	Wachsmuth,	Geschichte	Frankreichs	im	Revolutionsalter,	Vol.	2	
(Hamburg,	1842),	p.	341),	Marx	would	have	read	that	the	Jacobin	club	decided	to	go	into	permanent	session	
during	the	crisis	of	July	1794	that	ended	in	Robespierre’s	execution.	Wachsmuth	frequently	mentions	the	Paris	
sections	and	the	National	Convention	establishing	the	‘permanence’	of	their	sessions	in	periods	of	
revolutionary	crisis:	Vol.	1	(1840),	pp.	469,	471,	475,	482,	503;	Vol.	2:	pp.	30,	60,	109,	338ff,	424,	473.	On	page	
153	(Vol.	2),	Wachsmuth	quotes	the	Journal	de	Lyon	(27	June	1793),	in	which	the	‘Jacobins,	cordeliers,	
montagnards’	are	accused	of	being	‘in	permanent	insurrection	[révolte]’.	In	his	1884	‘Marx	and	the	Neue	
Rheinische	Zeitung’,	Engels	admitted	that	his	reading	of	Alfred	Bougeart’s	book	about	Marat	had	made	him	
understand	that	his	and	Marx’s	revolution	‘in	Permanenz’	had	amounted	to	an	unconscious	imitation	of	this	
French	revolutionary:	CW,	Vol.	26,	p.	126;	MEW,	Vol.	21:	p.	21.	Bougeart	mentioned	the	‘permanent	guillotine’	
and	Marat’s	support	for	the	‘permanence’	of	civil	assemblies	and	of	the	Paris	Commune:	Marat,	L’ami	du	
peuple,	Vol.	1	(Paris,	1865),	pp.	330,	419–20;	Vol	.2,	pp.	96–7.	I	thank	Charlotte	Goëtz	for	establishing	that	the	
term	‘permanent	revolution’	cannot	be	found	in	Marat’s	collected	works:	personal	communication	28	October	
2011.	
27	Cornu,	‘Karl	Marx’	Stellung’;	Bruhat,	‘La	Révolution	française’;	E.	Schmitt	and	M.	Meyn,	Ursprung	und	
Charakter	der	Französischen	Revolution	bei	Marx	und	Engels	(Bochum,	1976);	Jaeck,	Die	französische	
bürgerliche	Revolution;	Löwy,	Politics;	Furet,	Marx	et	la	Révolution	française,	introduction.	For	Jacobin	rule	as	
proletarian	rule	in	Marx	and	Engels,	see	for	example:	Larsson,	Theories	of	Revolution,	p.	33;	Schmitt	and	Meyn,	
Ursprung	und	Charakter,	pp.	66–7,	69–71.	Löwy	(Politics,	pp.	4,	7)	calls	Marx’s	characterization	of	Jacobin	rule	
as	a	premature	proletarian	revolution	‘not	very	convincing’.	Jaeck	(Die	französische	bürgerliche	Revolution,	pp.	
185–6,	188–9)	concludes	that	Marx	saw	Jacobin	rule	as	a	balancing	act	between	proletariat	and	bourgeoisie.	
According	to	Furet	(Marx	et	la	Révolution	française,	pp.	27–64),	Marx’s	claim	that	Robespierre	represented	the	
classes	without	property	was	hard	to	reconcile	with	historical	materialism.	For	Marx	and	Engels’	inspiration	by	
the	French	Revolution,	see	also:	Draper,	Karl	Marx’s	Theory,	p.	203;	Witnesses	to	Permanent	Revolution,	pp.	1–
3.	For	the	Marxist	analysis	of	popular	pressure	from	below	as	the	driving	force	behind	the	radicalization	of	the	
French	Revolution,	see	E.	Kamenka,	‘Revolutionary	Ideology	and	“The	Great	French	Revolution	of	1789–?”	’,	in	
The	Permanent	Revolution:	The	French	Revolution	and	its	Legacy,	1789–1989,	ed.	G.	Best	(London,	1988),	pp.	
75–99,	p.	78.	
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این ھمان تفسیری است کھ من مایلم آن را بازسازی  .28 کند انقالب ـ  م) پرولتری تصور میبورژوایی و مرحلھٔ جنینِی (

کنم. ھدف من نھ رد یا اثبات نظریات مارکس و انگلس در بارهٔ انقالب فرانسھ است و نھ ادای سھم خود بھ بحث تاریخ دانان 

 در باب انقالب بورژوایی. منظور من صرفاً روشن ساختن تفسیر مارکس و انگلس از انقالب فرانسھ است.

                     ف گراکوس بابُ بھ  آنھاکھ در حالی  یک رھبر سیاسی پرولتری نیست.مارکس و انگلس روبسپیر واجد شرایط ر نظاز 

)Gracchus Babeuf (روبسپیر را مفتخر نمی ھرگز ، بھ این شیوه می کنند بھ عنوان یک ایدئولوگ کمونیست اشاره

سازند.
29

 »قدرت را بھ دست گرفت ٣٩١٧پرولتاریا بود کھ در سال  این «ادعا کرده اند  چنان بھ کّرات آنھااما از سویی  

کھ غالبا از پرولتر انگلس بھ اندازهٔ مارکسیست ھای امروزی چشم پوشی نمود. مارکس و  آنھااز تذکر بھ مشکل بتوان کھ 

خوبی آگاه بودند کھ شرکت کنندگان در  بھ آنھاالبتھ ت وسواسی و منزه طلبانھ نداشتند دقنامیدن پابرھنگان خودداری می کنند، 

.می خواندند »توده ھای بی شمار«ثالً را بھ نام ھای مختلف، م ھاو بھ ھمین دلیل آن مدرن نیستندکارگران کارخانھ ھای  ،قیام
30

 

(منظور  ترورمی نویسد  ١٨۴۵انگلس در سال  واژه پرولتاریا نبودند. ھیچکدام مخالف بھ کارگیریِ اما نھ مارکس و نھ انگلس 

سقوط  .بھ پاخاستھ [قیام کرده] پشتیبانی می شد پرولتاریای از سوی کھ از طرف جماعتی آغاز گشت  ترور است ـ م)حکومت 

سلطھٔ  ١٧٩۴در سال می نویسد  ١٨۴٧ر مارکس در اکتب 31 .بود »بورژوازی بر پرولتاریاپیروزی «روبسپیر نشانگر 

پرولتاریا  برای محو سرمایھ داری، پیروزیِ د گرچھ در نبود شرایط مادی ساقط شده بو »پرولتاریا«توسط  سیاسی بورژوازی

پرولتاریا سکان زمان کوتاھی کھ «را  تروردر نوامبر ھمان سال انگلس  32.قرار گرفت »انقالب بورژوایی«در خدمت تنھا 

در اواخر بھ ما اجازه این نتیجھ گیری را می دھد کھ این نوشتھ ھا  33.می نامد »دولت را در انقالب فرانسھ در دست داشت

 ٣١٧٩انقالب پرولتری نطفۀ بھ ١٧٨٩ انقالب بورژواییکھ  ایده را در ذھن داشتنداین دو  ھرمارکس و انگلس  ١٨۴٠دھھٔ 

  .ارتقا یافت

																																																													
28	D.	Guérin,	La	lutte	de	classes	sous	la	première	république:	Bourgeois	et	‘bras	nus’	
(1793–1797),	Vol.	1	(Paris,	1946),	pp.	1–8.	
29	See:	‘The	Condition	of	England’	(Engels,	August	1844),	CW,	Vol.	3,	p.	473;	MEW,	Vol.	1,	pp.	553–4;	‘Holy	
Family’,	CW,	Vol.	4,	p.	119;	MEW,	Vol.	2,	p.	126;	‘The	Festival	of	Nations	in	London’	(Engels,	1845),	CW,	Vol.	6,	
p.	5;	MEW,	Vol.	2,	pp.	612–13;	‘Moralising	Criticism’,	CW,	Vol.	6,	p.	321;	MEW,	Vol.	4,	p.	341.	
30	‘The	German	Ideology’	(Marx/Engels,	written	1845–6),CW,	Vol.	5,	p.	178;	MEW,	Vol.	3,	p.	162.	
31	‘Festival	of	Nations’,	CW,	Vol.	6,	p.	5;	MEW,	Vol.	2,	pp.	612.	Compare:	‘The	Bourgeoisie	and	the	Counter-
Revolution’	(Marx,	December	1848),	CW,	Vol.	8,	p.	161;	MEW,	Vol.	6,	p.	107.	
32	‘Moralising	Criticism’,	CW,	Vol.	6,	p.	319;	MEW,	Vol.	4,	pp.	338–9.	
33	‘The	Civil	War	in	Switzerland’,	CW,	Vol.	6,	p.	372;	MEW,	Vol.	4,	p.	397.	
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شاید  وجود اما با این ابھام و دوسویھ نگری نیرومندی وجود داردھا  ژاکوبندیکتاتوری از مارکس و انگلس در ارزیابی 

بیان داشت کھ کمتر مورد تفسیر  نظری را در مورد روند انقالب آلمانمارکس  ١٨۴٨در  بتوان معنایی از آن بیرون کشید.

 بورژواھا شما  :بھ این معنی بوددر زبان مردم  انقالب«: روشنایی افکند ١٧٩٣قدم می تواند بر درک وی از کھ معت واقع شده

 آشکارا  .34» .کھ ما دولت را بھ امانت بھ آن سپرده ایم...  ھستید) publicté du salu Comi( عمومیکمیتھٔ امنیت 

ب قدرت در و چون کس پا شده استتوسط پا برھنھ ھای پرولتر برروبسپیر حکومت مارکس و انگلس تصور می کردند کھ 

شد کھ حکومت  ژوازیباندی از رھبران بورنتیجۀ آن الیستی را نمی داد، اجازهٔ اصالحات سوسیشرایطی صورت گرفت کھ 

روبسپیر حکومت د کھ کر، تصور ، بھ تعبیریبا این ھمھ می توان، با در نظر گرفتن شیوهٔ کسب قدرت. را در دست گرفتند

تفسیر کرده را چنین آنچھ رخ داد یا بھ نظر می رسد کھ مارکس و انگلس خود باقی داشت.  از حاکمیت پرولتاریا را درنشانی 

 اند.

انگلس این کار را انجام بیشتر  35 .بازمی گرددھا  ژاکوبندیکتاتوری شالوده ھای طبقاتی موضوع بعدھا مارکس بھ ندرت بھ 

توده ھای بی چیز پاریس توانستند برای  رتروطی دوران یید می کند کھ او تأ  ١٨٨٠در داده ولی بدون تغییر نقطھ نظرھایش. 

ناکافی رشد سرمایھ داری این دولت را اجباراً س این نکتھ را تکرار نمود کھ سطح انگل اوضاع مسلط شوند.ظھ ای کوتاه بر لح

برای این پابرھنگان  انگلس 36 .ناممکن بودخدمت انقالب بورژوایی در آورده بود. دولت بی نوایان در طوالنی مدت امری بھ 

ولی وی ھرگز استفادهٔ  .37 یا پیش پرولتاریا – پیش قراوالن پرولتاریا –؛ بھ عنوان مثال پلبین ھا بردمی الفاظ مختلفی بکار 

؛ مثل زمانی کھ اظھار داشت کھ انقالب کبیر فرانسھ ثابت کرده است کھ پرولتاریا را مردود نمی دانست مستقیم از واژهٔ 

 38 .پرولتاریاست جمھوری دموکراتیک شکل کالسیک دیکتاتوریِ 

																																																													
34	‘Bourgeoisie	and	Counter-Revolution’,CW,	Vol.	8,	p.	165;	MEW,	Vol.	6,	p.	111.	
35	For	Marx’s	comment’s	on	Robespierre’s	measures	against	the	workers,	see	his	letter	to	Engels	of	30	January	
1865:	CW,	Vol.	42,	p.	71;	MEW,	Vol.	31,	p.	48.	
36	‘Socialism:	Utopian	and	Scientific’,	CW,	Vol.	24;	p.	289,	also	p.	292;	MEW,	Vol.19,	p.	193,	also	p.	195.	
37	Engels	to	Victor	Adler,	4	December	1889,	CW,	Vol.	48,	p.	414;	MEW,	Vol.	37,	p.	318;	Engels	to	Karl	Kautsky,	
21	May	1895,	CW,	Vol.	50,	p.	512;	MEW,	Vol.	39,	pp.	482–3.	
38	‘A	Critique	of	the	Draft	Social-Democratic	Programme	of	1891’	(June	1891),	CW,	Vol.	27,	p.	227;	MEW,	Vol.	
22,	p.	235.	For	Engels	on	Babeuf:	‘Socialism:	Utopian	and	Scientific’,	CW,	Vol.	24,	p.	287;	MEW,	Vol.	19,	p.	191.	
In	a	4	September	1870	letter	to	Marx,	Engels	attributed	the	Terror	to	frightened	bourgeois	and	the	‘mob	of	the	
underworld’:	CW,	Vol.	44,	p.	63;	MEW,	Vol.	33,	p.	53.	See,	for	the	Terror	as	instrument	of	the	most	
revolutionary	class:	Engels	to	Kautsky,	20	February	1889,	CW,	Vol.	48,	pp.	267–8;	MEW,	Vol.	37,	pp.	155–6.	See	
also	Schmitt	and	Meyn,	Ursprung	und	Charakter,	p.	71.	
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ای برای شعلھ  ھ مثابھٔ جرقھب آنھاانقالب ھای بورژوازی زمان بھ این ترتیب، زمانی کھ مارکس و انگلس انتظار داشتند کھ 

 ، چنانکھنافزون بر ایفرانسھ باور داشتند. این وقایع و انقالب کبیر ھمدیسی ، بھ ور ساختن انقالب ھای پرولتری عمل نمایند

 از قرن شانزدھم بھ بعد نیز پیرو ھمین الگو بودند. انقالب ھای مدرنِ بھ این نتیجھ رسیده بودند کھ  آنھا بھ زودی خواھیم دید،

زمانی رخ می بورژوایی حزب کمونیست واقعاً فعال در انقالب یک  ظھور«این نظر را کھ   ١٨۴٧مارکس در اکتبر سال 

شدت گیرِی انقالبی را بھ مثابھٔ وی روند  د.کر، بھ عنوان یک اصل کلی ارائھ »دھد کھ سلطنت مشروطھ سرنگون شده باشد

م)   -) (بھ جریان انقالب کمونیست ھا(باعث ورود پرولتاریا توضیح می دھد کھ  در انقالب ھای بورژوایی الگویی تاریخی

منظور  .39 انقالب قرن ھفدھم انگلیس بودند »حزب کمونیست«ھمان ) levellersلولرھا (در نگاه مارکس  .می گردد

 از کمونیست ھای روستایی گروھی – Gerard Winstanley  جرارد وینستنلی) diggersدیگرھای (مارکس در واقع 

 ,Weybridge( ساری نزدیک ویبریج، زمین ھای عمومی را ، ۴٩٦١ژانویھٔ  درّول کھ اندکی پس از اعدام چارلز ا است

Surrey ( ذھن تداعی می را در  عناصر پلبی + پرولتری عمل تراژیک و زودرس بازھم معنای کھ   است - اشغال کردند

 کند.

جنگ پردازد.  تاریخ می ر، حتی بھ زمان عقب تری د)١۵٢۴ – ٢۵انگلس با مالحظات خود در مورد جنگ دھقانی آلمان (

 ökonomische-Rheinische Zeitung: PolitischNeue  رد ١٨۵٠ درم)   -(اثر انگلس    دھقانی در آلمان

Revue
 دھد: بھ چاپ رسید. انگلس وضعیت مارتین لوتر را چنین شرح میدر لندن مارکس  یبا ویراستار 

 ، و ھمانتغییر کردند ٦١٨۴ -۴٩ قدر کھ مشروطھ خواھان آلمان در دورهٔ  لوتر درست ھمان ١۵٢۵تا  ١۵١٧بین سال ھای «

، زمانی کھ در رأس جنبش قرار می گیرند، تغییر می یا پرولتری پلبینیاحزاب  مورد پشتیبانیِ  ژواییِ رقدر کھ ھر حزب بو

 40»کنند، تغییر کرد.

																																																													
39	‘Moralising	Criticism’,	CW,	Vol.	6,	p.	321;	MEW,	Vol.	4,	p.	341.	Compare	Engels	in	‘Condition	of	England’,	CW,	
Vol.	3,	pp.	472–3;	MEW,	Vol.	1,	p.	554.	
40	‘The	Peasant	War	in	Germany’,	CW,	Vol.	10,	p.	416;	MEW,	Vol.	7,	p.	347.	
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کند کھ تا  تا پرولتری را، ھمچون الگویی ترسیم میاز مراحل بورژوایی  انقالب مداومیِ  پیشرفتِ  توالیِ قابل توجھ جملۀ این 

اشاره می کند کھ از در انقالب بورژوایی آلمان  »اپوزیسیون پلبینی«شانزدھم مصداق دارد. انگلس بھ وجود عنصر قرن 

  41.بودشده تشکیل  لومپن پرولتاریا، کارگران روزمزد و اسالف بیشمار موزش دیدهآکارگران 

 عنصر جنینِی پرولتاریا«وایت انگلس . بھ ردر واقع قدرت را بھ دست گرفتھ بود) Thüringenتورینگن ( این عنصر در

) یزدان Thomas Müntzerتوماس مونتزر (او بھ  42»ت.مدتی نسبت بھ دیگر دستھ ھای جنبش دست باال را داش ...

) حکمرانی می  Mühlhausenدر مولھاوزن (بھ مدت چند ماه  ١۵٢۴ -٢۵بین سال ھای اشاره دارد کھ  رادیکال شناس

و دوپھلوی کژدارومریز را کھ بیانگر سیاست  نسبت بھ شاھان مارتین لوتر نوکرمآبِی بزدالنھٔ انگلس بھ تندی و صراحت کرد. 

با  »مالکیت خصوصی«یورش مونتزر بھ اما مونتزر قرار می دھد. » ریستیِ وانرژِی تر«مقابل در ست [تجار] ا بورژوازی

. بدون شرایط اقتصادی انگلس نتیجھ گرفت کھ این انقالب زودرس بودشکست مواجھ شد و دولتش خیلی زود سقوط کرد. 

نبش برای سلطۀ او از بلوغ جای را نمایندگی کند کھ  مجبور است کھ نھ طبقھٔ خود بلکھ آن طبقھمناسب، رھبری چون مونتزر 

مراحل  قالِب مداوممارکس و انگلس توالِی ان ١٨۵٠ایل سالھایو او ١٨۴٠در اواخر دھھٔ این بنابر .43 الزم برخوردار است

این بھ نظر می رسد کھ  44 .دندکردر انقالب ھای پیشتر نیز کشف نھ تنھا در انقالب فرانسھ بلکھ بورژوایی و پرولتری را 

اصول  در انگلسبورژوازی و پرولتاریا پی برده بودند.  ۀبین دو طبق این الگو در روابط دیالکتیکی دو بھ ریشھ ھای تاریخیِ 

ناچار از افزودن قدرت کارگران  بورژوازی در مسیر تقویت نیروھای خودبھ این نکتھ می پردازد کھ  ١٨۴٧در سال  کمونیسم

این فرمول  45» بورژوازی غنی تر می گردد، متناسب با آن بر شمار پرولتاریا افزوده می شود.در حالی کھ «: نیز ھست

کھ چرا زمانی کھ نشان می دھد بھ خوبی حکم این  .46 باز تولید گشتدر چند مقالھٔ مھم مشترک از طرف مارکس پذیرفتھ و 

																																																													
41	CW,	Vol.	10,	p.	407;	MEW,	Vol.	7,	pp.	337–8.	
42	CW,	Vol.	10,	pp.	408–9;	MEW,	Vol.	7,	p.	339.	
43	CW,	Vol.	10,	pp.	415,	427,	470,	472;	MEW,	Vol.	7,	pp.	339,	346,	358,	392,	400–3.	
44	See	for	Engels’	later	comments	on	the	German	Peasant	War,	‘Dialectics	of	Nature’	(written	1873	to	1883),	
CW,	Vol.	25,	p.	318;	MEW,	Vol.	20,	p.	311,	and	‘On	the	Peasant	War’	(written	late	1884),	CW,	Vol.	26,	p.	554;	
MEW,	Vol.	21,	p.	402.	For	Engels’	comments	on	the	‘three	great	bourgeois	risings’	of	European	history	and	on	
the	English	revolution,	see	his	1892	introduction	to	the	English	edition	of	‘Socialism:	Utopian	and	Scientific’,	
CW,	Vol.	27,	p.	291;	MEW,	Vol.	22,	p.	301.	
45	CW,	Vol.	6,	p.	346;	MEW,	Vol.	4,	p.	368.	
46	‘Manifesto’,	CW,	Vol.	6,	p.	490;	MEW,	Vol.	4,	p.	468;	‘Revolution	and	CounterRevolution’,	CW,	Vol.	11,	p.	10;	
MEW,	Vol.	8,	p.	10.	
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زمانی را کسب کرده است، حتی قدرت الزم برای ورود انقالبی خود بھ صحنھ پرولتاریا نیز  انقالب می باشد بورژوازی آمادهٔ 

 کند. میرا طی وی [بالندگی] سیر صعکھ سرمایھ داری ھنوز 

توضیح ١٨٨٠در  سوسیالیسم علمی و سوسیالیسم تخیلیر ثارش ذکر می کند. وی دانگلس این نتیجھ گیری را در آبعدھا 

بورژوازی از قرار دارد.  رشد اقتصادی موازیدر مکانیسم [ساز و کار] پرولتاریای اولیھ کھ شالودهٔ مبارزهٔ طبقاتی می دھد 

 وجود داشتھمزدی  سرمایھ داران نمی توانند بدون کارگرانِ  حمل می کرده است. خویش آنتی تز خود را در درونبدو پیدایش 

را مشاھده می کنیم طبقھ ای ھر جنبش بزرگ بورژوازی طغیان ھای مستقل بھ این دلیل است کھ در «: وی می افزایدباشند. 

این برجستھ کردن برای  –انگلس  پیشتر 47» کمابیش پیشرفتھٔ پرولتاریای مدرن بھ شمار می آیند.پیشاھنگ [طالیھ دار] کھ 

حتی در کشوری کھ در آن کارگران ھنوز اقلیت ناچیزی را تشکیل کھ برسد  بھ مرحلھ ایمی تواند انقالب پرولتری مطلب کھ 

 جنگ دھقانیبر کتاب خود  ١٨٧٠وی در مقدمھٔ  بھ این مکانیسم اشاره کرده بود. –  فراتر رود ییانقالب بورژوامی دھند از 

وجود آورد. بدر ھمان سطح پرولتاریایی است در مسیر گسترش صنعت و بازرگانی ناچار  بورژوازی نوشت کھ در آلمان

می یابد کھ بورژوازی دردر آن  در ھر کشوری نقطھٔ عطفی فرا می رسد کھ این روند رشد موازی انگلس می افزاید کھ در

بھ چنین نقطھ ای رسیده   آلمانِ  ١٨۴٨در سال  کھور می کرد تصپیشی گرفتھ است. انگلس ھمزاد پرولتری او از خودش 

  48.بود

 انقالب زودرس مسألۀ

ولی این گردد می  ھای پیشین کشف کرده بودند تکرارسده در  آنھاکھ الگوی انقالب مداومی کھ مارکس و انگلس معتقد بودند 

در دوران پرولتاریا مستقیم اولین تالش ھای در مانیفست کمونیست می خوانیم کھ  بار تحت شرایطی بھ مراتب پیشرفتھ تر.

 ،رھائی پرولتاریاو ھمچنین بھ علت نبود شرایط اقتصادی الزم برای  ناکافی پرولتاریاتکامل مبارزه با فئودالیسم بھ دلیل 

کھ آلمان اکنون در  دبھ مخاطبان خود گفتن مارکس و انگلسحاال شرایط بھتری ایجاد شده بود.  شکست منجر شد.ضرورتاً بھ 

																																																													
47	CW,	Vol.	24,	pp.	286–7;	MEW,	Vol.	19,	pp.	190–1.	See	also	Engels:	‘The	Prussian	Military	Question	and	the	
German	Workers’	Party’	(1865),	CW,	Vol.	20,	pp.	70–1;	MEW,	Vol.	16,	p.	70;	and	Engels’	1876–7	preparatory	
writings	for	the	Anti-Dühring,	CW,	Vol.	25,	p.	603;	MEW,	Vol.	20,	p.	580.	
48	CW,	Vol.	21,	p.	97;	MEW,	Vol.	7,	pp.	534–5.	See	also	Draper,	Karl	Marx’s	Theory,	pp.	227–8.	
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پرولتاریای انگلستان قرن ھفدھم این کشور دارای پرولتاریایی پیشرفتھ تر از ست و از آنجا کھ  یک انقالب بورژوایی آستانھٔ 

  49، انقالب آلمان بھ زودی تبدیل بھ انقالبی پرولتری خواھد شد.است و فرانسھٔ قرن ھژدھم

لویی فیلیپ  ١٨۴٨در سال  باشد.انتظار داشتند در جریان اوضاع ھمان گونھ کھ مارکس و انگلس رسید بھ نظر می در آغاز 

)ouis PhilippeLسب قدرت توسط طبقھٔ بورژوا کو این واقعھ برای مارکس و انگلس نشان از  ) پادشاه فرانسھ سرنگون شد

ھای پارلمان  در گرفتکھ شورش ھایی و در جریان ] دنبال کرد ١٨٤٨این روند را در ماه مارس [آلمان  بر داشت.را در

)  Louis Blanc( بالن در پاریس لویی . نداما سرانجام موفق نشدرا بھ دست آورند قدرت مان کوشیدند لایاالت مختلف آ

کرد ٲی عمومی برای مردان را تثبیت حق رحکومت  شدند.بورژوائی سوسیالیست و یک کارگر وارد پارلمان روزنامھ نگار 

ھمین باعث طغیان  بستھ شدند و ١٨۴٨در کارگاه ھای ملی لوئی بالن اما شرکت کارگران در انتخابات موفقیت آمیز نبود. 

  از فرانسھ گریخت.بالن گشت. این شورش با خشونت سرکوب شد و پرولتاریای پاریس 

بر طوالنی بودن  آنھابھ بعد  ١٨۵٠از سال  وادار بھ بازنگری کرد. و انگلس را مارکس ١٨۴٨ – ۴٩شکست انقالب ھای 

بدین گونھ تعبیر شد کھ گویا  این رویکرد .ھشدار می دادندعلیھ تالشھای انقالبی زودرس روند انقالب پرولتری تËکید داشتند و 

رشد نکرده و بھ آن اندازه کھ بتواند بھ یک انقالب پرولتری دامن بزند،  مارکس و انگلس پذیرفتھ اند کھ سرمایھ داری آلمان

 این تعبیر قابل دفاع نیست. 50. خطای عجوالنھ استیک  ایدهٔ انقالب مداوماینکھ 

چنان از قیام پرولتاریای پاریس یکھ خورده بودند ورژوازی آلمان و فرانسھ ] بم - تعبیراین [در بھ اعتقاد مارکس و انگلس 

قدرت را بورژوازی آلمان از پروژه دموکراسی دست کشید و تمایل خود را برای کسب قدرت سیاسی از دست دادند. کھ 

با کمک بورژوازی کھ امید داشت وی  ١٨۵٢در سال  ناپلئون بناپارت –لویی  ،. در فرانسھداوطلبانھ بھ سلطنت واگذار کرد

البی انقمارکس و انگلس از پتانسیل با پیچیده شدن تومار انقالب بورژوائی،  شد.امپراتور دفاع می کند، اش  از منافع اقتصادی

 امید خود را بھ خرده بورژوازی معطوف ساختند. ١٨۵٠در سال  آنھادلسرد شدند. آن گونھ کھ خواھیم دید بورژوازی 

																																																													
49	CW,	Vol.	6,	pp.	514,	519;	MEW,	Vol.	4,	pp.	489,	493.	See	also	Larsson,	Theories	of	Revolution,	p.	28.	
50	See	for	example:	Plamenatz,	German	Marxism,	pp.	133–5,	217;	Plamenatz,	Man	and	Society,	pp.	278–93;	
Lichtheim,	Marxism,	pp.	122–9;	Avineri,	The	Social	and	Political	Thought,	pp.	196–201.	According	to	Gilbert	
(Marx’s	Politics,	introduction,	p.	255),	during	the	period	1850–2	Marx	and	Engels	fell	prey	to	economic	
determinism.	See	for	a	critique	of	Lichtheim’s	position	that	Marx’s	1850	writings	represented	a	temporary	
Jacobin	aberration,	M.	Löwy,	The	Theory	of	Revolution	in	the	Young	Marx	(Leiden/Boston,	
2003),	p.	150.	
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بھ اندازه کافی جدی بودند، اما ھیچ ارتباطی علیھ انقالب ھای پرولتری زودرس  ١٨۵٠در دھھٔ  ھای مارکس و انگلسھشدار

شوند برون محتاط تر  یکی از عواملی کھ باعث شد مارکس و انگلس سطح توسعھٔ اقتصادی در آلمان و فرانسھ نداشتند.با 

تا زمانی کھ بحران جدیدی بھ این نتیجھ رسیدند کھ  آنھابود.  ١٨۴٩ و بھبود آن در سال ١٨۴٧رفِت اقتصاد از رکود سال 

 بھ این گونھ ارائھ داد: سیک بھ عنوان یک اصلۀ کالمارکس این ایده را بھ شیو 51 .، مسئلھ انقالب مطرح نیستآغاز نشود

  52» امکان پذیر است.جدید  بحرانیک انقالب جدید تنھا در پی یک «

مارکس و انگلس را متقاعد ساخت کھ این طبقھ  بھار خلق ھا  دورهٔ امید کنندهٔ پرولتاریای آلمان در ناعملکرِد عالوه بر این، 

در  ١٨۵٠سپتامبر ١۵در سخنرانی معروف خود در  مارکس این موضوع را بھ شکل دقیق تریتجربھٔ انقالبی ست. فاقد 

 ،برخاست بالواسطھ بود، بھ مقابلھ کھ ھدفشان انقالبِ  گروه رادیکالیکھ در طی آن با  –کمیتھ مرکزی اتحادیھ کمونیست ھا 

خود قرار دارند و الزم است کھ بھ  تکاملابتدائی اظھار کرد کھ کارگران آلمان در سطح مارکس رک و بی پرده  توضیح داد.

فقط بھ خاطر این کھ  را از سر بگذرانید نھ ملی سال از جنگ داخلی یا مبارزهٔ  ۵٠یا  ٢٠، ١۵شما باید «: گفتھ شود آنھا

بھ ھر صورت،  53» گردید.آماده خود را دگرگون سازید و برای اعمال قدرت سیاسی در جامعھ ایجاد کنید بلکھ تغییری 

 توسط جنگ داخلیستی باشد، زیرا توسعھٔ اقتصادی سطح پایین توسعھٔ صنعتی کاپیتالیمنظور مارکس نمی توانستھ اشاره بھ 

روابط طوالنی مدت باعث دگرگونِی طبقاتی وی امید داشت کھ مبارزات . بھ احتمال بیشتر گردد و مبارزات ملی فراھم نمی

 54 .فراھم سازدکارگران تجارب سیاسی الزم را برای و  طبقات گرددبین 

																																																													
51	19	December	1849	Marx	to	Joseph	Weydemeyer,	CW,	Vol.	38,	p.	220;	MEW,	Vol.	27,	p.	516;	‘Revue’	
(Marx/Engels,	May-October	1850),	CW,	Vol.	10,	p.	510;	MEW,	Vol.	7,	p.	440;	‘Real	Causes	why	the	French	
Proletarians	Remained	Comparatively	Inactive	in	December	Last’	(Engels,	February	1852),	CW,	Vol.	11,	pp.	218,	
221;	MEW,	Vol.	8,	p.	228;	‘Revolution	in	China	and	in	Europe’	(Marx,	June	1853),	CW,	Vol.	12,	p.	99;	MEW,	Vol.	
9,	p.	101;	‘The	Crisis	in	England’	(Marx,	March	1855),	CW,	Vol.	14,	p.	61;	MEW,	Vol.	11,	pp.	102–3.	In	his	1885	
‘On	the	History	of	the	Communist	League’,	Engels	attributed	his	and	Marx’s	1850	advocacy	of	postponement	of	
the	revolution	to	the	period	of	prosperity:	CW,	Vol.	26,	pp.	326–8;	MEW,	Vol.	21,	pp.	221–2.	See	also:	
P.	Stadler,	‘Wirtschaftskrise	und	Revolution	bei	Marx	und	Engels:	Zur	Entwicklung	ihres	Denkens	in	den	1850er	
Jahren’,	Historische	Zeitschrift,	199	(1)	(1964),	pp.	113–44;	E.	Schraepler,	Handwerkerbünde	und	
Arbeitervereine	1830–1853:	Die	politische	Tätigkeit	deutscher	Sozialisten	von	Wilhelm	Weitling	bis	Karl	Marx	
(Berlin/New	York,	1972),	pp.411–12,	416.	
52	‘Class	Struggles	in	France’,	CW,	Vol.	10,	p.	135;	MEW,	Vol.	7,	p.	98.	
53	See:	‘Revelations	Concerning	the	Communist	Trial	in	Cologne’	(Marx,	1853),	CW,	Vol.	11,	p.	403;	MEW,	Vol.	8,	
p.	412.	
54	Marx	and	Engels	had	referred	in	their	March	1850	address	to	the	need	for	the	workers	to	gain	the	necessary	
experience	through	a	‘lengthy	revolutionary	development’:	CW,	Vol.	10,	p.	286;	MEW,	Vol.	7,	pp.	253–4.	
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دیدیم  . ھمان طور کھ قبالً آمده است جنگ دھقانی در آلماناز طرف انگلس در علیھ انقالب زودرس معروف ترین ھشدار 

-. تحت شرایط اجتماعیبود زودرساقدامی  برپایی دولت انقالبی مونتزر در شھر مولھاوزنانگلس خاطرنشان ساختھ بود کھ 

می بایستی در راستای  نبود، بلکھ اجباراً  پلبی -پرولتریمونتزر قادر بھ دفاع از منافع توده ھای اقتصادی موجود در آن برحھ، 

، وزیر سوسیالیستی کھ مجبور بھ اجرای سیاست ھای بورژوایی لوئی بالنانگلس وی را با  .منافع بورژوازی حکومت کند

ضعیف تر از آن بود کھ بتواند روی گذار سریع از  ١٨٤٨انگلس می نویسد پرولتاریای فرانسھ در سال  شد، مقایسھ می کند.

موقعیت نکتھ مھمی اشاره می کند و آن این کھ جا بھ او در این دورۀ بورژوائی حساب کند و فورا قدرت را بھ کف آورد.

در دوران مونتزر نھ تفاوت این دو در این بود کھ وی توضیح می دھد کھ  بود. بالن مونتزر بسیار بی ثبات تر از وضعیت 

سال در ، بھ این معنا کھ این مشاھده بھ غایت مھم است 55 .پختگی الزم را نداشتاو نیز  »عصر«تنھا جنبش زمان او بلکھ 

 عدم بلوغ سرمایھ داری. پختگی جنبش مانع انقالب بود و نھ تنھا نا ١٨۴٨

اگر قرار می . دادھشدار یعنی شرکت در یک دولت بورژوایی بالن سپتامبر خود علیھ تکرار اشتباه  ١۵سخنرانی در  مارکس

بھ اقدامات خرده بورژوایی و نھ مستقیماً ، مجبور بود کھ پرولتاریای فرانسھ جلوتر از خرده بورژوازی قدرت را بھ دست گیرد

م) را بھ   - انقالب دموکراتیکانقالب (مارکس پیشنھاد کرد کھ پرولتاریای آلمان  ١٨۵٣در سال   56 .پرولتری می گشت

کھ  در ھمان سال انگلس بھ کارگران ھشدار داد  57 .و بھ مثابھٔ حزب اپوزیسیون آینده عمل کندبگذارد عھدهٔ بورژوازی 

مجری مفاد برنامھ . در غیر این صورت مجبور خواھند شد قدرت را قبل از برپایی جمھوری دموکراتیک بھ دست نگیرند

یا  ؛و بھ ویژه منافع خرده بورژوازی عمل می کنندمنافع عموم در راستای  نداده ورا پوشش  آنھامستقیم کھ منافع  ھایی باشند

مارکس ، خالصھ کالم  58 .خواھند گردید » کمونیستِی نا بھنگامو جھش ھای آزمایشھا «در شدن ینکھ دچار وسوسھٔ درگیر ا

ژوازی بگذارند و دموکراتیک را بھ عھدهٔ خرده بور بھ کارگران ھشدار دادند کھ انقالب، ، بار دیگر ھم فکر با ھمو انگلس

																																																													
55	CW,	Vol.	10,	pp.	470,	481;	MEW,	Vol.	7,	pp.	400–1,	412	
56	‘Meeting	of	the	Central	Authority,	September	15,	1850’,	CW,	Vol.	10,	p.	628;	MEW,	Vol.	8,	p.	600.	
57	‘Revelations’,	CW,	Vol.	11,	p.	449;	MEW,	Vol.	8,	p.	461.	
58	12	April	1853	to	Weydemeyer,	CW,	Vol.	39,	pp.	308–9;	MEW,	Vol.	28,	pp.	579–80.	
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کھ نھ تنھا کنار گذاشتھ نشده بلکھ  –آنھااین ایده با مفھوم انقالب مداوم  59 .م) خود را آغاز کنند -مستقل (سپس پیشروی 

  تطابق کامل داشت. –تغییری ھم در آن صورت نگرفتھ بود 

بر خواھد داشت، ید برای پرولتاریا فرصت دیگری دریک بحران جدکھ زودی اطمینان خود را بھ اینمارکس و انگلس بھ 

ای نھ چندان دور بیان  امیدواری خود را نسبت بھ انقالب ھای سوسیالیستی در آلمان و فرانسھ در آیندهبار دیگر  آنھا بازیافتند.

  60نمودند.

فراھم کرده برای سوسیال دموکراسی  ، انگلس بھ فرصت ھایی کھ فعالیت پارلمانی١٨٨٣پس از درگذشت مارکس در سال 

بود و  ١٨۴٨ – ۵٠خودش و مارکس در خالل سالھای مرجع او ھمچنان آثار راھبردی اما  بود وقوف بیشتری پیدا کرد

یی بھ مرحلھٔ پرولتری بھ عنوان یک استراتژی انقالبی مناسب برای آلمان خرده بورژوا از تز گذار بی وقفھ از مرحلھٔ  ھمچنان

با مفروض داشتن بلوغ پذیرفت کھ او و مارکس بود کھ انگلس سرانجام ١٨٩٥تنھا در سال   61 .و فرانسھ دفاع می کرد

: ، دچار اشتباه بزرگی گشتھ بودند١٨۴٨در سال  برای پیروزی پرولتاریا در آلمان و فرانسھاقتصادی  –شرایط اجتماعی 

با  انکشاف اقتصادی در اروپای آن زمانکھ وضعیت  برای ما روشن ساخت ... نشان داد کھ در خطا بودیم تاریخ بھ ما«

 انگلس توضیح می 62.» م) بسیار فاصلھ دارد  - شیوهٔ تولید سرمایھ داری(محو تولید کاپیتالیستی حالِت پختگِی کافی برای 

نبردی کھ قرار است در طول یک دورهٔ لحظھٔ نبرد قطعی،  Ëثیر انقالب کبیر فرانسھ معتقد بودند کھدھد او و مارکس تحت ت

 دریافت کھ او انگلسا پیروزی نھایی پرولتاریا پایان یابد، فرا رسیده است. یافتھ و بی تردید بفرازونشیب جریان و پر انقالبی

بعد، روند  بزرگ انگلستان در قرن ھفدھم بھانقالب ھای مدرن از انقالب  ھمھٔ  می توانستند ھشیارانھ تر عمل کنند.و مارکس 

																																																													
59	See	for	this	interpretation	also	Hunt,	Political	Ideas,	pp.	244,	254–5.	
60	See	for	example:	‘Real	Causes’,	CW,	Vol.	11,	p.	218;	MEW,	Vol.	8,	p.	228;	‘Prospect	in	France	and	England’	
(Marx,	April	1855),	CW,	Vol.	14,	p.	145;	MEW,	Vol.	11,	p.	182;	Marx	to	Engels,	8	October	1858,	CW,	Vol.	40,	p.	
347;	MEW,	Vol.	29,	p.	360;	Marx’s	28	February	1867	speech	to	German	workers	in	London,	CW,	Vol.	20,	p.	415;	
MEW,	Vol.	16,	p.	524;	Engels	to	Marx	5	November	1867,	CW,	Vol.	42,	p.	462;	MEW,	Vol.	31,	p.	378.	See	also	
Hobsbawm,	How	to	Change,	pp.	65–6,	76–9.	
61	See:	‘Marx	and	Neue	Rheinische	Zeitung’,	CW,	Vol.	26,	p.	126;	MEW,	Vol.	21,	pp.	21–2;	6	June	1884	letter	to	
August	Bebel,	CW,	Vol.	47,	p.	149;	MEW,	Vol.	36,	pp.	159–60;	‘History	of	the	League’,	CW,	Vol.	26,	pp.	326–7;	
MEW,	Vol.	21,	p.	220;	‘The	Future	Italian	Revolution	and	the	Socialist	Party’	(written	January	1894),	CW,	Vol.	
27,	pp.	437–40;	MEW,	Vol.	22,	pp.	439–42.	Engels	referred	to	the	rapid	succession	of	petty	bourgeois	and	
proletarian	stages	of	revolution	as	‘the	logic	of	1792–94’.	See	for	example	‘The	Situation’	(October	1885),	CW,	
Vol.	26,	p.	332;	MEW,	Vol.	21,	p.	226.	
62	1895	introduction	to	‘Class	Struggles	in	France’,	CW,	Vol.	27,	p.	512;	MEW,	Vol.	22,	p.	515.	
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می حاال انگلس دررادیکال شکست را تجربھ می کند. سرانجام اقلیت ھمواره اما  را نشان می دھند،دِن گام بھ گام رادیکالیزه ش

  63ند ھنوز فرا نرسیده بود.، زمان شکستھ شدن طلسِم این رو١٨۴٨سال در  یافت کھ

 ماتریالیسم تاریخی  

) مبنی مارکس و انگلس ـ  م (فرض آنھا پنجاه سال قبل کھ است امر این  پذیرش انگلس ١٨٩۵ سالِ  نکتھ اساسی در مالحظاتِ 

آنھا بھ این نتیجھ رسیده بھ این دلیل بود کھ ، یک توھم بود. شرایط برای محو شیوه تولید سرمایھ داری در اروپا  آماده بودن بر

ر نومشاھدات انگلس  پیروز شدن را دارند.چھ در قرون گذشتھ رخ داده بود پتانسیل خالف آنانقالب ھای پرولتری بربودند کھ 

ا فرض رمیانبر تاریخی تفسیر  د.بر زدن از مراحل تاریخی، می افکنَ مداوم مارکسیستی بھ مثابھُ میان یر انقالبتفسغریبی بر 

ھمھ ممکن  از سطح تکامل اقتصادی جلوترند با این ھای پرولتریکھ انقالب  ن گذاشتھ کھ مارکس و انگلس معتقد بودند بر ای

وی از انتقاد از خودی کھ طبق  دارد.ولی این بھ ھیچ وجھ آن چیزی نیست کھ انگلس در مد نظر است استثنائا رخ دھند. 

انقالب پرولتری صرفاً بھ این خاطر در ، ارائھ نمودهم )  –خود او و مارکس و نظریات فعالیت ھا گذشتھٔ مربوط بھ (گذشتھ 

 .دبھ سر می بر سرمایھ داری در حال نابودی ه بود ـ م ) فرض شدکھ (دستور کار قرار گرفتھ بود 

ھا تحت طبق آنچھ کھ بعدکھ  است مگر نھ این ؟داشتندچنین تصوری  ١٨۴٨لس در سال از خود می پرسیم چرا مارکس و انگ

تبدیل بھ مانعی در راه آنھا امکان پذیر می گردد کھ روابط سرمایھ داری زمانی امحای ان ماتریالیسم تاریخی شناختھ شد، عنو

ر ب کھ بخش اعظم آن ی ست ، اقتصادشیوهٔ تولید سوسیالیستیپیش شرط تثبیت مگر نھ اینکھ  نیروھای مولد گشتھ باشند؟رشد 

با قرار بود رقابت بازار سرمایھ داری تی تشکیل شده باشد؟ صنعاکثریت جامعھ از کارگران استوار گشتھ، و  کالنصنایع 

ـ ٦۴جھ گیری ھا را در مارکس و انگلس ھمھٔ این نتی ، تمامی این شرایط را فراھم سازد.خصوصی کوچکحذف بنگاه ھای 

زمانی فرا سرنگونی روابط موجود تنھا لحظھٔ گفتھ شده بود کھ بھ خواننده  فرمولھ کرده بودند.ایدئولوژی آلمانی در  ١٨۴۵

یعنی سلب مالکیت شده باشد،  آنھازمانی کھ از اکثریت انسنیروی ھای تولیدی بشوند، آنھا دیگر نتوانند باعث رشد  می رسد کھ

 64 .تبدیل بھ پرولتاریا گرددزمانی کھ اکثریت جامعھ 

																																																													
63	CW,	Vol.	27,	pp.	509–12;	MEW,	Vol.	22,	pp.	512–14.	
64	CW,	Vol.	5,	pp.	48,	52;	MEW,	Vol.	3,	pp.	34,	69.	For	other	early	formulations	of	‘historical	materialism’,	see	
also:	‘The	Poverty	of	Philosophy’	(Marx,	written	1846–7),	CW,	Vol.	6,	p.	211;	MEW,	Vol.	4,	p.	181;	‘Moralising	
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با مراجعھ  در دام چنین اوھامی گرفتار آمدند؟پس چرا مارکس و انگلس ھیچ کدام از این شرایط در آن زمان محقق نشده بودند. 

توسعھٔ کھ سرمایھ داری در اروپا بھ مانعی بر سر راه  ٔولفان بھ چھ دلیل معتقد بودندابیم می میکمونیست دربھ مانیفست 

بھ قیام نیروھای تولیدی مدرن صنعت و تجارت چیزی نیست جز تاریخ  تاریخ ده ھا سالِ «: نیروھای مولد تبدیل گشتھ است

نیروھای مولد فراتر از چھارچوب بورژوایی رشد کرده اند، نویسندگان اثبات این مطلب کھ  برای »ضد شرایط مدرن تولید.

اضافھ تولید، کھ طبق نظر مارکس و انگلس الگوی بحران ھای ادواری  65بحران تجاری اشاره می کنند. نیفست بھ پدیدهٔ ما

ات این موضوع بھ کرّ  است.زوال خود  ئل قرن نوزدھم آشکار گشتھ، نشانگر ورود سرمایھ داری بھ مرحلھٔ وجودشان از اوا

مارکس و چون بھ ھمین علت بود کھ  نوشتھ ھا غلو کرد.میت این ھبھ سختی می توان در ا در آثار اولیھٔ آنھا دیده می شود.

انگلستاِن صنعتِی پیشرفتھ تر، ، کھ در ھر صورت ھمچون حتی در قارهٔ اروپا انگلس تصور می کردند کھ عمر سرمایھ داری

زماِن انقالب ھای  ،زمانکھ و بھ ھمین دلیل  می پنداشتند  ؛بحران ھای اقتصادی ادواری بود، بھ سر رسیده استمبتال بھ 

 66 پرولتری ست.

																																																													
Criticism’,	CW,	Vol.	6,	pp.	327–8;	MEW,	Vol.	4,	p.	347;	‘Principles’,	CW,	Vol.	6,	pp.	341–50;	MEW,	Vol.	4,	pp.	
363–74,	‘Manifesto’,	CW,	Vol.	6,	pp.	489–96;	MEW,	Vol.	4,	pp.	467–74.	For	later	formulations	by	Marx:	preface	
to	‘A	Contribution	to	the	Critique	of	Political	Economy’	(January	1859),CW,	Vol.	29,	pp.	262–4;	MEW,	Vol.	13,	p.	
9;	first	volume	of	‘Capital’	(1867),CW,	Vol.	35,	pp.	748–51;	MEW,	Vol.	23,	pp.	789–91;	by	Engels:	‘Anti-Dühring’	
(1877–8),	CW,	Vol.	25,	pp.	135–9,	254–71;	MEW,	Vol.	20,	pp.	136–40,	249–65;	‘Ludwig	Feuerbach	and	the	End	
of	Classical	German	Philosophy’	(written	early	1886),	CW,	Vol.	26,	pp.	390–1;	MEW,	Vol.	21,	p.	300.	
Occasionally	Marx	adopted	extreme	expressions,	which	however	need	not	be	taken	literally:	‘No	social	
formation	is	ever	destroyed	before	all	the	productive	forces	for	which	it	is	sufficient	have	been	developed.’	In	
the	same	text	Marx	suggested	that	the	material	conditions	of	the	new	system	need	only	be	‘in	the	course	of	
formation’:	preface	to	‘Critique	of	Political	Economy’,	CW,	Vol.	29,	p.	263;	MEW,	Vol.	13,	p.	9.	Compare	Engels:	
‘Anti-Dühring’,	CW,	Vol.	25,	pp.	137–9,	255;	MEW,	Vol.	20,	pp.	138–9,	249.	See	also:	Gilbert,	Marx’s	Politics,	
p.6.	
65	CW,	Vol.	6,	pp.	489–90;	MEW,	Vol.	4,	pp.	467–8.	Marx	(28	December	1846	to	P.V.	Annenkov)	dated	the	
beginning	of	the	pattern	of	universal	crises	to	1825:	CW,	Vol.	38,	p.	99;	MEW,	Vol.	27,	p.	455.	See	also	‘Trade	
Unions’	(Engels,	May	1881),	CW,	Vol.	24,	p.	383;	MEW,	Vol.	19,	p.	256.	
66	See	for	example:	Engels’	first	Elberfeld	speech	(February	1845),	CW,	Vol.	4,	pp.	244–5;	MEW,	Vol.	2,	pp.	537–
8;	‘Principles’,	CW,	Vol.	6,	pp.	347–8;	MEW,	Vol.	4,	pp.	369–70;	‘Wage	Labour	and	Capital’	(Marx,	1849),	CW,	
Vol.	9,	p.	228;	MEW,	Vol.	6,	p.	423;	‘The	English	Ten	Hours	Bill’	(Engels,	April	1850),	CW,	Vol.	10,	pp.	299–300;	
MEW,	Vol.	7,	p.	242.	Later	on	Engels	formulated	it	classically	in	his	Anti-Dühring:	‘In	these	crises,	the	
contradiction	between	socialised	production	and	capitalist	appropriation	ends	in	a	violent	explosion.’	CW,	Vol.	
25,	p.	263;	MEW,	Vol.	20,	pp.	257–8.	See	also:	
‘Karl	Marx’	(Engels,	June	1877),CW,	Vol.	24,	p.	193;	MEW,	Vol.	19,	p.	104;	‘Socialism:	Utopian	and	Scientific’,	
CW,	Vol.	24,	pp.	324–5;	MEW,	Vol.	19,	p.	227;	‘Ludwig	Feuerbach’,	CW,	Vol.	26,	pp.	390–1;	MEW,	Vol.	21,	p.	
300.	
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فرض  اگر حتی چون. گشود نقالبِی مارکسیستیدکترین ا در عمیق) پارادوکِسی(تناقضی بدون تردید در ھمان حال این امر 

ھ مستلزم سیستم صنعتی پیشرفت ساختن بنای اقتصاد سوسیالستی، این واقعت کھباشد،  رسیدهکھ عمر سرمایھ داری بھ پایان کنیم 

عقاید خود را در این مورد تغییر مارکس و انگلس ھیچگاه ست. اقوت خود باقی  جود نبود، بھکھ در قارهٔ اروپا موست ا ای

حداقل، دو برابر «: اشاره می کندطبقاتی تضادھای از میان برداشتن کامل بھ شرایط الزم برای انگلس  ١٨۵١در سال  ندادند.

تنھا در انگلستان است کھ شرایط  مارکس و انگلس ھر دو اذعان داشتند کھ 67»موجود در آلمان و فرانسھ. شدن وسائل تولیدِ 

 68.محرز استبرای دگرگونِی سوسیالیستی مادی 

چارهٔ کار، ایجاد شرایط گذار بھ  یافت. مارکس و انگلس ارآث ررا نیز می توان بھ آسانی د )م  -تناقض از ( راه برون رفت

داراِی  پرولتری در کشورھایِ  کھ دولتتوضیح می دھد کمونیسم نگلس در اصول ا است. بعد از انقالب پرولتری سوسیالیزم

سرمایھ دارانھ بھ مثابھٔ پیش شرط الغای مالکیت ، وقف رشد اقتصادیعمدهٔ تالش خود را نازِل توسعھٔ صنعتی می باید  سطحِ 

نیروھای چھ سریع تر برای افزایش ھر پرولتاریا از قدرت خود نیست میخوانیم کھمانیفست کمودر  69 ، نماید.در مرحلھ بعدی

، شرایط موجود اجازهٔ . اما حتی در پیشرفتھ ترین کشورھادکرمالکیت از بورژوازی، استفاده خواھد گام بھ گام و سلب  تولیدی

را با ضروریات  »ماتریالیسم تاریخی«این، مارکس و انگلس بنابر 70 یک ضرب را نمی دھند.سلب مالکیت کامل در 

																																																													
67	Marx	suggested	in	a	March	1845	draft	of	an	article	on	Friedrich	List	that	Germany	need	not	follow	the	
capitalist	path	to	development:	CW,	Vol.	4,	pp.	281–3.	In	his	1867	preface	to	Capital	Marx	referred	to	the	
‘natural	laws	of	capitalist	production’	working	with	iron	necessity.	He	observed	that	Britain	represented	
Germany’s	future:	‘The	country	that	is	more	developed	industrially	only	shows,	to	the	less	developed,	the	
image	of	its	own	future.’	CW,	Vol.	35,	pp.	9–10;	MEW,	Vol.	23,	pp.	12,	15–16.	According	to	Roman	Szporluk	
(Communism	and	Nationalism:	Karl	Marx	Versus	Friedrich	List	(New	York/Oxford,	1988),	p.	176),	Marx	now	
acknowledged	the	inevitability	of	integral	capitalist	development	for	Germany.	I	find	this	interpretation	difficult	
to	accept.	Marx	and	Engels	still	predicted	early	proletarian	revolutions	on	the	European	continent.	They	did	not	
withdraw	their	thesis	that	the	crisis	pattern	marked	the	moment	of	capitalist	decadence.	More	plausibly,	then,	
Marx	expected	German	capitalism	to	follow	the	British	pattern	as	long	as	the	proletarian	revolution	did	not	
intervene.	See	James	White	(Karl	Marx	and	the	Intellectual	Origins	of	Dialectical	Materialism	
(Basingstoke/London,	1996),	chs.	4–6),	for	the	argument	that	Marx	rejected	the	idea	of	capitalism	as	a	
universal	model	of	development	during	the	sixties.	
68	‘Conditions	and	Prospects	of	a	War	of	the	Holy	Alliance	against	France	in	1852’	(written	April	1851),	CW,	Vol.	
10,	p.	553;	MEW,	Vol.	7,	pp.	480–1.	See	also:	Larsson,	Theories	of	Revolution,	pp.	30–1;	Draper,	Karl	Marx’s	
Theory,	p.	238.	
69	See	for	example:	‘England’	(Engels,	January	1852),	CW,	Vol.	11,	pp.	200–1;	MEW,	Vol.	8,	pp.	210–11;	‘Letter	
to	the	Labour	Parliament’	(Marx,	18	March	1854),CW,	Vol.	13,	p.	58;	MEW,	Vol.	10,	pp.	125–6;	‘The	General	
Council	to	the	Federal	Council	of	Romance	Switzerland’	(Marx,	January	1870),	CW,	Vol.	21,	pp.	86–7;	MEW,	Vol.	
16,	pp.	386–7;	‘Confidential	Communication’	(Marx,	March	1870),CW,	Vol.	21,	pp.	118–19;	MEW,	Vol.	16,	414–
15;	Marx	to	Sigfrid	Meyer	and	August	Vogt,	9	April	1870,	CW,	Vol.	43,	p.	475;	MEW,	Vol.	32,	p.	669.	See	also	
Larsson,	Theories	of	Revolution,	p.	30.	
70	CW,	Vol.	6,	p.	350;	MEW,	Vol.	4,	pp.	372–5.	
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مادی سرمایھ داری بلکھ در مورد موضوع پیش شرط ھای نھ تنھا در مورد زوال روابط تولیدی ، »انقالب مداوم«رادیکال 

 دادند.گذار بھ سوسیالیسم نیز، انطباق 

اقلیت بود، انتظار در را ، در حالی کھ کھ چرا مارکس و انگلس پیروزی پرولتاریا  می خوریمسرانجام بھ این پرسش بر

توسط اکثریت پیش بینی می کنند، این انقالب را ھم توسط اقلیت کارگر و ھم  متن واحدیوقتی کھ می بینیم این دو در  داشتند.

روز بھ روز ھر در مانیفست کمونیست می خوانیم کھ جامعھ سرمایھ داری بیشتر شکل یک معما را بھ خود می گیرد. پرسش 

گیرند و این کھ  کھ مستقیماً رو در روی ھم قرار میبھ دو طبقھ بزرگ بورژوازی و پرولتاریا تقسیم می گردد چھ بیشتر 

کھ پرولتاریا در آینده ای  انجام خواھد شد. در ھمین متن پیش بینی شدهتی عظیم انقالب پرولتری انقالبی ست کھ توسط اکثری

  71عقب افتاده دست بھ انقالب خواھد زد.نزدیک در آلمان 

 بسیار شگفت زده خواھند شد.تناقض گوئی لس در صورت متھم شدن بھ مارکس و انگ می گویم اگر از من پرسیده شود،

بھ انقالب پرولتری کھ دو قطبی شدن طبقاتی جامعھ در اوج خود منجر کھ مانیفست کمونیست پیش بینی می کند درست است 

در واقع من بھ جز در  د است.نسپری شدن کامل این روبھ ھیچ وجھ ادعا نمی کند کھ وقوع انقالب منوط بھ ، اما شدخواھد 

، نخوانده ام و نھ در آثار انگلس، در ھیچ جای دیگری، نھ درآثار مارکس کھ در باال آورده شدهآلمانی  از ایدئولوژی جملھ ای

مشروط ساختن  72.را تنھا در صورتی ممکن بدانند کھ پرولتاریا در جامعھ اکثریت داشتھ باشد کھ آنان انقالب پرولتریِ 

اری ؛ کآلمان و فرانسھ خط بطالن بکشدبرای  آنھاانقالبی پرولتر می توانست بر تمام استراتژی ھای انقالب بھ وجود اکثریت 

 بھ دقت از انجام آن اجتناب نمودند. آنھاکھ ھردوِی 

توسط را با انقالب جامعھ قطبی شدن طبقاتی تام نشان می دھد کھ وی چگونھ پیش بینی انگلس نخستین یکی از نوشتھ ھای 

قانون تمرکز مالکیت «انگلس توضیح می دھد کھ  .[با یکدیگر آشتی داده است] اقلیت کارگر، در کنار ھم گذاشتھ است

میلیونرھا و تقسیم جمعیت را بھ دو طبقھٔ ) تمرکز مالکیت خصوصیقانون (ذاتی مالکیت خصوصی است. این » خصوصی

																																																													
71	CW,	Vol.	6,	pp.	485,	495,	519;	MEW,	Vol.	4,	pp.	463,	472,	492–3.	Marx	had	argued	in	his	introduction	to	
‘Critique	of	Hegel’s	Philosophy	of	Right’,	that	the	weakly	developed	German	proletariat	formed	the	‘material	
basis’	for	a	communist	revolution:	CW,	Vol.	3,	p.	183;	MEW,	Vol.	1,	pp.	386–91.	
72	For	the	same	conclusion,	see	Gilbert	(Marx’s	Politics,	p.	219):	Marx	‘never	argued	that	the	triumph	of	
socialism	in	any	particular	country	required	that	the	proletariat	be	a	majority	(as	opposed	to	a	sizable	portion)	
of	the	population’.	See	also	Hobsbawm,	How	to	Change,	p.	62.	
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بر آن پیشی  »الغای مالکیت خصوصی« –انگلس با منطق می افزاید  –کھ ، مگر آنتھی دستان غیر قابل اجتناب می سازد

 74بیان نموده است.بھ روتد قطبی شدن جامعھ پایان دھد،  قالب پرولتری ممکن استناانگلس بارھا این ایده را کھ  73گیرد.

  ، مگر آن کھ انقالب زودتر رخ دھد.طبقاتی جامعھ در اوج خود بھ انقالب منجر می شودقطبی شدن 

در ھر شرایط دلخواھی امکان وقوع کھ انقالب ھای پیروزمند پرولتری این بدان معنا نیست کھ مارکس و انگلس معتقد بودند 

پرولتاریای شھری می باشد کھ بھ نوبھٔ از تودهٔ معینی  یِ حداقلّ  رخ دادن چنین انقالب ھایی مشروط بھ وجود جمعیتِ دارند. 

، انقالب اقلّیت کارگری غیر ممکن ولی از دیدگاه ماتریالیستی 75سطح معینی از توسعھٔ سیستم صنعتی را می طلبد.خود 

 .دارندفراتر از جمعیت خود قدرت طبقاتی ای عناصر مدرن، شھری و صنعتی  مایندگاننکارگران بھ مثابھٔ نیست. 

خواھد جست. مارکس ین است کھ انقالب اکثریت خود را در جای دیگری معضل پرولتاریاِی ھنوز بھ اکثریت دست نیافتھ، ا

اکثریت با پرولتاریا ، راه حل را در اتحاد ١٨۵٢تا  ١٨۴٨در مورد رویداد ھای فرانسھ در خالل سال ھای خود مالحظات در 

اری ددر برابر بازار سرمایھ  آنھابھترین محافظ منافع متقاعد ساخت کھ دولت پرولتری باید اینان را  دھقانان خرد می دانست.

  77.ھای بعدی بارھا بھ آن رجوع نمودند ھبود و در دھ آنھای مورد عالقھٔ این سناریو 76است.

      

																																																													
73	‘Outlines	of	a	Critique	of	Political	Economy’	(written	1843–4),CW,	Vol.	3,	p.	441;	MEW,	Vol.	1,	pp.	522–3.	
74	See	for	example:	‘The	Condition	of	the	Working-Class	in	England’	(Engels,1845),	CW,	Vol.	4,	p.	303;	MEW,	
Vol.	2,	pp.	232–3;	first	Elberfeld	speech,	CW,	Vol.	4,	
p.	244;	MEW,	Vol.	2,	pp.	536–7.	
75	Neither	Marx	nor	Engels	ever	precisely	spelled	out	these	conditions.	But	in	1860	Marx	identified	the	
existence	of	‘an	industrial	proletariat	on	a	national	scale’	as	the	‘very	first	prerequisite	of	a	proletarian	
revolution’:	‘Herr	Vogt’,	CW,	Vol.	17,	p.	91;	MEW,	Vol.	14,	p.	450.	In	his	1874–5	comments	on	Mikhail	Bakunin’s	
Statehood	and	Anarchy,	Marx	observed	that	a	proletarian	revolution	required	that	the	industrial	proletariat	
account	for	‘at	least	a	significant	portion	of	the	mass	of	the	people’:	CW,	Vol.	24,	p.	518;	MEW,	Vol.	18,	pp.	
632–3.	
76	‘Class	Struggles	in	France’,	CW,	Vol.	10,	pp.	55–7,	98–9,	122,	125;	MEW,	Vol.	7,	pp.	19–21,	62,	84,	87–8;	
‘Eighteenth	Brumaire’,	CW,	Vol.	11,	pp.	190–1,	193	f.;	MEW,	Vol.	8,	pp.	201–2,	204.	
77	For	Marx,	see	his	letter	to	Engels,	16	April	1856,	CW,	Vol.	40,	p.	41;	MEW,	Vol.	29,	p.	47;	‘The	Civil	War	in	
France’	(Marx,	written	April–May	1871),	CW,	Vol.	22,	pp.	336–8;	MEW,	Vol.	17,	pp.	341–4;	first	draft	of	‘Civil	
War	in	France’,	CW,	Vol.	22,	pp.	492–5;	MEW,	Vol.	17,	pp.	549,	551–3.	In	his	1874–5	comments	on	Bakunin	
Marx	argued	that	in	countries	with	a	majority	of	peasants,	which	was	the	case	‘in	all	the	states	of	the	West	
European	continent’,	the	‘workers’	revolution’	had	to	ingratiate	itself	with	the	peasants:	CW,	Vol.	24,	p.	517;	
MEW,	Vol.	18,	pp.	632–3.	For	Engels,	see	the	1870	preface	to	‘Peasant	War	in	Germany’,CW,	Vol.	21,	pp.	97–
100;	MEW,	Vol.	7,	pp.	534–7;	‘The	Peasant	Question	in	France	and	Germany’	(Engels,	November	1894),	CW,	
Vol.	27,	pp.	483–4,	494–7;	MEW,	Vol.	22,	pp.	486,	498–500.	
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 جمع بندی

این ایده را  آنھانموده ام. مداوم برای مارکس و انگلس یک موضوع اساسی بود، بحث  کھ انقالبایندر این مقالھ در مورد من 

این مشاھده می شود.  آنھادوِی  ھرآثار تمام نکات اساسی در . کردندفعالیت ھای کمویستی خود ارائھ ھای  سالنخستین در 

مداوم و چند موضوع مربوط بھ آن را بسط  انقالب مبحثانگلس خودش بھ معنای واقعی یک فعالیت مشترک بود.  آنھاکار 

امکان پذیرِی انقالب  مسألۀبود کھ انگلس بعضاً روی  ١٨٩۵، اما ھیچگاه مسیر جدیدی را در پیش نگرفت. تنھا در سال داد

بھ این نتیجھ رسید کھ او و دوستش پنجاه سال پیش از آن دچار این فرض اشتباه شده بودند کھ در مانی کھ مداوم مکث نمود، ز

 قارۀ اروپا سرمایھ داری بھ زوال خود رسیده است. 

با شرایط حاکم در مارکس و انگلس دیدگاه  انطباقِ انقالب مداوم، بھ دو صورت نشانگر م )   -نظریھٔ (از نقطھ نظر بافتاری  

نسبت  در آلمان و فرانسھ و نیز در انگلستان  لیست ھای رادیکالا، سوسیقرن نوزدھمبخش اعظم کھ در ت ایننخساروپا است. 

الً کمون احتما، و حتی ١٨۴٨ -۴٩، ٠٣١٨انقالب ھای ی گراھا بخش کوچکی را تشکیل می دادند. ملبھ دموکرا ت ھا و 

مسائل اجتماعی بھ تنھایی قادر کھ دریافتند مارکس و انگلس  عمدتاً دغدغھ ھای دموکراتیک و ملی داشتند تا اجتماعی. پاریس

تنھا شانس کسب قدرت برای یک فرض را بر این گذاشتھ بودند کھ  آنھا نقالب نیستند.یک اایجاد بھ تولید انرژی الزم برای 

یھنی می توانستند کشاکش ای دموکراتیک و مھقیام  دموکراتیک نیرومند است.، سوار شدن بر موج جنبش ھای حزب کارگری

مشاھده نموده کبیر فرانسھ  در انقالب آنھا، کھ احزاب کارگری را فراھم سازند. روند رادیکالیزه شدنمورد نیاز و التھاب 

 استراتژی متقاعد ساختھ بود.بودند، مارکس و انگلس را بھ عملی بودن این 

پیشرفتھ کھ گذار بھ سوسالیسم مستلزم آن است، زمانی کھ مارکس و انگلس کمونیست شدند، شرایط سرمایھ دارِی ، کھدوم این

کارگران باید انقالب خود را تا حاضر بھ پذیرش این موضوع نبودند کھ بود. اما این دو رفیق ظاھراً اروپا موجود ن در قارهٔ 

بھ نحوی ارائھ ماتریالیسم تاریخی را  آنھادر عوض،  دن، بھ تعویق بیندازند.قطبی شاقتصادِی  – یعاجتما ندکامل شدن رو

 ، وارد مرحلھٔ پایانی خود شده است.، برخالف سطح نازل توسعھٔ صنعتیقارهٔ اروپاسرمایھ داری در ظاھراً دادند کھ طبق آن 

دد. نبھ دنبال انقالب بورژوایی بھ وقوع می پیوبی وقفھ  نقالب پرولتری سریعاً وابھ معنی الگوئی بود کھ طبق آن انقالب مداوم 

بھ قیام طبقات بورژوا ، ماز شرایط تعریف می گردد. یک لحظھٔ انقالب پرولتری توسط دو مجموعھدر نگاه مارکس و انگلس 
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 اھداف مبرم و بالواسطھٔ و بھ مثابۀ ، سیاسِی رھا سازنده –اجتماعی  بھ مثابھٔ یک مکانیزمِ کھ مطلقھ  –ضد بقایای نظام فئودالی 

و بھ مثابۀ بیانگر درک مارکس  و ھمچنانردیابی شد انقالب ھای قرن شانزدھم  این الگو تا انقالِب کارگران عمل می کند.

سرمایھ داری بھ پایان می شیوه تولید عمر ، از لحظھ ای کھ دوم .انقالب ھای زمان این دو بررسی گردید روند انگلس از

ھ دست بسوسیالیستی و آغاز گذار  تسلط خود بر قدرت دولتیمستحکم ساختن برای پتانسیل الزم را  انقالب طبقۀ کارگر  رسد،

و دیگر قادر بھ می شود فرسوده  کھ سیستم در اثر بحران ھای ادوارِی اضافھ تولیداین لحظھ زمانی فرا می رسد  می آورد.

ستم سرمایھ داری بر امکان پیروزِی این تعریف ویژه از زوال سیھماھنگ نیست. توسعھٔ اقتصادی پایدار و  فراھم ساختن

 ھستند نیز، داللت می کند. در کشورھایی کھ در مراحل ابتدایِی روند صنعتی شدن انقالب پرولتری

کارگران اکثریت جامعھ را تشکیل داده و  کھ انقالب پرولتری زمانی رخ می دھد کھی بر ایننمبت آن خوانش مارکس و انگلس

، دولت ھای طبق نظر مارکس و انگلسالبتھ  صنایع کالن دست باال را در اقتصاد داشتھ باشند، باید مردود شناختھ شود.

؛ شرایطی کھ می بایستی لیسم بوداصنعتی برای گذار بالواسطھ بھ سوسی اروپا بھ معنای نبود شرایط در قارهٔ زودرس کارگری 

نھ ، در آلمان و فرانسھ  پیشنھاد انقالب ھای پرولتری منظور مارکس و انگلس از با وجود این، انقالب فراھم گردند. از بعد

نقش تاریخی  این بود کھ پرولتاریا ، بلکھدن گوشھ ھایی از تاریخی یا بریتوسعھٔ صنعتی سرمایھ دارمرحلھٔ  ه کردندفشر

 توسط یک سیستم اقتصادی بیمار ایجاد گشتھ بود. گشودن بن بستی کھ بھ عقیدهٔ آنان ؛ نقشی مبتنی بر خویش را ایفا کند

اساسی  یداری نقش ھسرمایبازار رقابت در بارۀ کس و انگلس رمادیدگاه کھ فتھ ھا بھ معنای انکار این واقعیت نیست تمام این گ

شکل یک ، درسرمایھ داری شرایط زوال خود را  کرد کھثابت  آنھادر درک آنان از روند انقالب داشتھ است. رقابت بازار بھ 

مالکیت خصوصی فراتر چارچوب کھ از  ، و در شکل اقتصادی مبتنی بر صنایع کالنطبقھ انقالبی کھ بھ اکثریت خواھد رسید

با وجود شکست ھای این الگو بھ آنان اطمینان می داد کھ و مدیریت سوسیالستی جامعھ را می طلبد، می آفریند.  رشد کرده

کھ پرولتاریای صنعتی از طریق ایجاد انتظار داشتند  آنھابا این وجود،  ، سرمایھ داری محکوم بھ فناست.نخستینانقالب ھای 

تکمیل روند قطبی شدن، سرنگون کنند؛ کھ در این سرمایھ داری را، مدت ھا قبل از  انقالبی در اتحاد با دھقاناناکثریت 

 عمدتاً بعد از انقالب فراھم گردد. برای اقتصاد سوسیالیستی می بایستی صورت شرایط صنعتی 
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صراحتاً تابع تحلیل سیاسی اقتصادِی مربوط بھ انقالب را است کھ مارکس و انگلس دغدغھ ھای  آنچھ گفتھ شد بھ این معنی

این بدان معنا نیست کھ سرمایھ داری بودند تا اقتصادی. بیشتر از یک دریچھٔ سیاسی در انتظار فروپاشی  آنھا نموده بودند.

این پیش شرط  آنھادی انکار می کردند. اما انقالب سیاسی را بھ پیش شرط ھای معین اقتصا بگوییم مارکس و انگلس وابستگی

بھتر است نظریات محو می شوند. در عمل یند، رگی ناپذیر می نماچیدر سطح  نعی کھاکھ موھا را بھ نحوی بیان داشتھ اند 

 اقتصادی آن.شناسی تا جامعھ را بھ مثابھٔ جامعھ شناسی سیاسی انقالب دریابیم مارکس و انگلس 

Ëخر از انقالب ھای متاز نو نگاھی بر تفسیرمعتقدم ارزش دارد کھ یافتھ ھایم کھ در این مقالھ ارائھ شده، بھ  ر پایان، با توجھد

 قرار کھ مارکسیسم، فلسفھ ای کھبیاندازیم. این، مائو و دیگر بلشویک ھای قرن بیستم، استالینمداوم در آثار تروتسکی، لنین، 

با  ،کھ دھقانیپیشرفتھ ترین کشورھای صنعتی را بھ قدرت برساند اما در کشورھایی بھ قدرت رسید طبقھٔ کارگر  بود

ھنوز جاست کھ بپرسیم آیا این تعبیر ب بھ حساب می آید. )پارادوکستناقض ( بسیاری نوعیاز نظر بودند،  ،پرولتاریای قلیل

لنین،   ) NEP( تفسیر اھمیت مارکسیستِی برنامھ نوین اقتصادیِ شیوه ھای جدیدی برای  یافتھ ھای این مقالھ؟ قابل دفاع است

در مورد متوقف کردن برنامۀ نپ، سیاست استالین   Great Turn با  Great Break [منطور از استالین  عظیمِ گسست 
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  دربر دارد.
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