
 ترین متفکر هزاره دوم کارل مارکس بزرگ
 

 غرب ( Trier) ریشهرتر در ۸۱۸۱ مه ماه پنجم خیتار در" یعلم سمیالیسوس و سمیکمون" گزار انیبن مارکس، کارل

 به موفق یسالگ ۴۸ سن در ؛۸۱۸۸ سال در دانشگاه، و مدرسه دوران گذراندن از پس یو. گشود جهان بر دهید  آلمان

 و آورد یرو ینگار روزنامه و یاسیس تیفعال به خود؛ یدکترا اخذ از پس بالفاصله و. گشت فلسفه رشته در دکترا اخذ

 اما. دش مشغول" تونگیتسا شهینیرا  "Rheinische Zeitung   روزنامه اداره به (Bonn )بن شهر در یمدت از پس

 آشنا انگلس شیدریفر با آنجا در و رفت سیپار به ۸۱۸۱ سال در مارکس سپس. دش فیتوق یمدت از پس روزنامه نیا

 .ماند داریپا یو عمر آخر تا یدوست نیا که شد

 مثابه به مارکس اتینظر امروز. شمرد شیپ هزاره دانشمندان نیرگذارتریتأث از یکی را مارکس توان یم جرأت به

. شود یم سیتدر جهان یها دانشگاه نیمعتبرتر در اقتصاد و استیس خ؛یتار ؛یاجتماع علوم فلسفه؛ علوم از یا نهیگنج

 یپژوهشگر او. بود یانقالب یستیالیسوس و همتا  یب یاقتصاددان ؛یفلسف یمتفکر ؛یاسیس ینگار روزنامه مارکس کارل

 و مارکس آثار مجموعه. کرد ینم درنگ یا لحظه یزندگ یها جنبه تمام درک و شناخت یبرا او. بود ناآرام و قرار یب

: از عبارتند ایپرولتار ریکب آموزگار دو نیا آثار نیتر مهم. ردیگ یدربرم را یسیانگل نزبا به قطور جلد ۰۵ انگلس

 جنگ» ؛«فلسفه فقر» ؛«یآلمان یدئولوژیا» ؛«کارگر طبقه تیوضع و مقدس خانواده» ؛«ستیکمونحزب  فستیمان»

 برنامه بر ینقد» ؛«سود -بها – مزد» ؛«کایآمر یداخل جنگ» ؛«بناپارت یلوئ برومر هجدهم» ؛«آلمان در یدهقان

 ؛«سهیگروندر» ؛«خانواده منشاء»؛ «دیالکتیک طبیعت» ؛«نگیدور یآنت» ؛«عمل به لیتخ از سمیالیسوس» ؛«گوتا

 چاپ به انگلس توسط مرگش، از پس ۱ و ۴ جلد و دیرس چاپ به ۸۱۸۱ سال در آن کی جلد که جلد ۱ در «تالیکاپ»

 .دندیرس

 در مارکس یها  یتئور. وستیپ( اول الملل نیب)«کارگران یالملل نیب انجمن» به دخو عمر یانیپا یها سال در مارکس

 یادوار یها بحران» ؛«کارگر طبقه یگانگیخودب از» ؛«کاال یروین کاالشدن» ؛«سود بها، مزد،» ؛«هیسرما» مورد

 اآنه و «هیسرما حرکت ینیب شیپ» ؛«دیتول شدن زهیمکان اثر در کارگران استثمار درجه شیافزا» ؛«دیتول اضافه اثر در

 منبع و سرچشمه و هستند یباق خود قوت به هنوز..  و یشناس جامعه ؛خیتار درباره او اتینظر زین و ۸۱۸۱ سال در

 شگرف و ژرف نگرش. بود «کیالکتید» استاد مارکس کارل. ندیآ یم بشمار  جهان پژوهشگران و انیدانشجو آموزش

 یریرپذیتاث و یرگذاریتاث رابطهدر  ؛آنها از کی هر قیدق لیتحل هیتجز ؛ها دهیپد به او یفلسف و شناسانه جامعه ؛یعلم

 .بود ساخته همتایب لسوفیف کی او از... و آنها انیم موجود یتضادها و گریکدی بر آنها

 در. ..و یهست جهان شیدایپ یچگونگ و مذهب شیدایپ یچگونگ و نجوم علم؛ یشناس جامعه ؛خیتار ؛فلسفه بر او تسلط

 و یبشر جوامع خیتار در تفحص ؛قیتحق گرید یسو از. بود کرده همتایب ستیالیماتر کی به لیتبد را او حال نیع

 وبر نیراتدو یبشر جوامع بودن یطبقات هینظر که داد را امکان نیا سمیالیماتر و کیالکتید استاد نیا به ؛آنها یواکاو

 یابیارز یطبقات مبارزه خیتار را یبشر جوامع خیتار او بیترت نیا به. دیافزایب یشناس جامعه و یفلسف علوم ینهیگنج

 گریکدیبا ستمکش و ستمگر خالصه ؛شاگرد و کار استاد ؛سرف و مالک؛ نیپلب و سیپاتر؛ بنده و آزاد مرد" .دکریم

 سازمان یانقالب تحول به ای بار هر که یا مبارزه ؛آشکار گاه و نهان گاه ؛انقطاع بال مبارزه به و بوده یدائم تضاد در

. ص ،«ستیکمون حزب فستیمان».)«اند زده دست گردد، یم ختم متخاصم طبقات مشترک یفنا به ای و جامعه سراسر

 (.۰۱ و ۰۴

 هر یاجتماع سازمان و اقتصاد ؛دیتول. خورد یم چشم به فستیمان سرتاسر در یبشر جوامع تکامل و لیتحل جوهر

 از پس نیا بنابر. دهد یم لیتشک را دوره آن یاسیس خیتار ادیبن شود، یم یناش دیتول آن از که خیتار از دوره

 و استثمارگر انیم مبارزه ؛یطبقات مبارزات از سرشار خیتار سرتاسر ؛نیزمبر  هیاول یاشتراک تیمالک رفتن انیازم

 تیمالک و بُرد انیم از را یالفئود تیمالک فرانسه انقالب که همانگونه. است بوده محکوم و حاکم نیب ؛استثمارشونده

 کار دستور در زین آن کردن یاجتماع و دیتول وسائل بر یخصوص تیمالک القاء کرد، آن نیگزیجا را یبورژواز

 گرید( ایپرولتار)ستمکش و استثمارشونده طبقه که است دهیرس جائي به مبارزه نیا اکنون». دارد قرار ایپرولتار

 یبرا را جامعه تمام حال نیع در آنکه مگر ابد،ی یرهائ( یبورژواز)ستمگر و رکنندهاستثما طبقه وغی از تواند ینم

 هیتک)است مارکس به متعلق منحصراا  و کامالا  یاساس فکر نیا. کند خالص یطبقات مبارزه ستم و استثمار دیق از شهیهم

 .(۸۱۱۱ ،یآلمان شگفتاریپ ،«ستیکمون حزب فستیمان»()توفان از



 یها یهگل» به وستنیپ با و شناخت یم کیالکتید استاد کی و بزرگ لسوفیف کی عنوان به را هگل گرچه مارکس

 شده میتنظ «یاسیس اقتصاد» مورد در که «سیپار یها نوشته دست» در آمد، بوجود او یفکر تحول نیاول «جوان

 واقع در ۸۱۸۱ تابستان رد «معاصر شده گانهیب جامعه نیجانش عنوان به دوستانه انسان سمیکمون» فیتوص با بودند،

 که دیرس یمنطق جهینت نیا به و داد قرار یابیارز مورد را هگل یاسیس فلسفه مارکس. بود هگل فلسفه بر ینقد

 فلسفه او. دهد حیتوض را «یاسیس اقتصاد» تا گشت قادر ریمس نیا از و اند خورده گره هم با «اقتصاد» و «استیس»

 اتینظر که بود ها سال نیهم در. ساخت انیعر را او یها یگوئ مبهم و دیکش نقد به کیالکتید حربه همان با را هگل

 اتینظر. کرد جلب خود به را مارکس توجه «تیحیمس جوهر» کتاب ژهیو به ؛«رباخیفو کیلودو» یستیالیماتر

 قیتلف از او پس آن از. گذارد یژرف ریتأث مارکس یفکر تحوالت ریس بر «یمذهب یگانگیب» رینظ رباخیفو یستیالیماتر

 به...  یاسیس و یاقتصاد ؛یخیتار ؛یاجتماع یها دهیپد آن توسط تا داد، دست به یابزار «سمیالیماتر» با کیالکتید

 .شوند داده حیتوض و یواکاو قیدق و متقن ؛یعلم طور

 را «یآلمان یلوژدئویا» کتاب مشترکاا  ۸۱۸۰ و شد آشنا انگلس شیدریفر با سیپار در ۸۱۸۱ سپتامبر در مارکس کارل

 که گفت وانتیم. بود تنگاتنگ ارتباط در انگلس با ۸۱۸۱ تا ۸۱۸۱ سیپار در اش اقامت دوره در مارکس. نوشتند

 که ؛«ها ستیکمون هیاتحاد» تیعضو به مارکس ۸۱۸۱ سال. گرفت صورت دوره نیا در مارکس یفکر تحول نیدوم

 تیمسئول کرد، برگزار سال همان نوامبر در سازمان نیا که یا گرهکن در. درآمد بود، کارگران یالملل نیب سازمان کی

 حزب فستیمان» آن حاصل که گذارد انگلس و مارکس عهده به را ستیکمون حزب یعمل و کیتئور برنامه هیته

 معاصر جنبش خیتار یحدود تا فستیمان خیتار»: سدینو یم ۸۱۱۵ یآلمان چاپ شگفتاریپ در انگلس. بود «ستیکمون

 دیترد بدون یستیالیسوس یها نوشته انیم در اثر نیا حاضر حال در. کند یم منعکس بعد به ۸۱۸۱ سال از را، رانکارگ

 تا یبریس از کشورها هیکل کارگران یونیلیم نیچند یها توده مشترک برنامه. استنهآ نیتر یالملل نیب و نیتر جیرا

 .«است یفرنیکال

 و Robert Owen اوئنرابرت  یسرکردگ به یلیتخ سمیالیسوس هیعل خود دلمست و سازنده مبارزه با انگلس و مارکس

 رییتغ و انقالب دهیا» آن یجا به و نمودند یخنث را یکارگر جنبش در آنها نفوذ Charles Fourier هیفورشارل 

 ممکن طبقه نیا خود یتوانا دست به تنها را کارگر طبقه نجات آنها گرید انیب به. کردند طرح را «نظام یادیبن

 یعنی ۸۱۸۸ سال در که بود حد آن تا مبارزه نیا ریتأث. شد یم استنتاج «یعلم سمیالیسوس» از که یا جهینت. دانستند یم

 «دیشو متحد جهان یایپرولتار» یندا به یغرب یاروپا یکشورها اکثر یایپرولتار ؛فستیمان هیته از بعد سال ۸۱

 .شدند متحد گرانکار یلمللا نیب تیجمع در و گفتند کیلب

 سمیالیسوس» با رابطه در او. نماند غافل لحظه کی زین یکارگر جنبش در انحرافات ریسا هیعل مبارزه در مارکس

 یانسان یعنی ؛یکل طور به ها انسان و یبشر تیماه منافع از ایپرولتار منافع یجا به آنها» که بود نظر نیا بر «یآلمان

 ای یبورژواز سمیالیسوس مورد در. «کنند یم دفاع.... ستین موجود اصالا  الواقع یف و ستین یا طبقه چیه به متعلق که

. «کنند نیتأم را یبورژواز جامعه بقاء تا کنند، درمان را یاجتماع یدردها لندیما آنها» که بود معتقد زین کار محافظه

 به نسبت توزانه نهیک یها شهیاند از یول ،دشو استثمار و کند کار جامعه در که خواستند یم ایپرولتار از آنها واقع در

 یطبقات مبارزه که بود دهیرس یمنطق جهینت نیا به یستیالیماتر –یکیالکتید لیتحل با مارکس. باشد برحذر یبورژواز

 کردند، آرائي صف یبورژواز مقابل در اکنون که یطبقات همه نیب که بود نظر نیا بر او. است «یاسیس» مبارزه کی

 هیسرما قدم به قدم که کرد خواهد استفاده آن یبرا خود ادتیس از ایپرولتار. است یانقالب واقعاا  طبقه کی ایلتارپرو تنها

 یسرنگون ها ستیکمون هدف. سازد متمرکز ایپرولتار دولت دست در را دیتول و کشد به رونیب یبورژواز چنگ از را

 انقالب ریناگز جهینت ایپرولتار یاسیس تیحاکم. تاسیپرولتار دست به یاسیس قدرت کسب و یبورژواز تیحاکم

 .استیپرولتار

 به. بود ایپرولتار یرهبر تحت ؛دیتول کردن یاجتماع و یتاکنون تیمالک یها وهیش برداشتن انیم از خواهان مارکس

 رایز ؛(یستیالیسوس)دیتول وسایل یاجتماع تیمالک به( یدار هیسرما)دیتول لیوسا یخصوص تیمالک لیتبد سخن گرید

 حل جز یراه که رد،یگ یقرارم دیتول لیوسا یخصوص تیمالک با تضاد در دیتول وسایل افزون روز شدن یاجتماع که

 به تیمالک الغاء ؛سمیکمون مشخصه وجه که نماند ناگفته. ماند ینم یباق دیتول لیوسا کردن یاجتماع یعنی ؛تضاد نیا

 یکتاتورید دیبا و تواند یم ایپرولتار که بود نظر نیا بر مارکس. تاس یبورژوائ تیمالک الغاء بلکه ،ستین یکل طور

 جامعه اتیح با گرید یبورژواز سلطه رایز. سازد مستقر را خود یکتاتورید و کشد به ریز به زور با را یبورژواز

 یزمان فقط وا»... «است شده سپرده ایپرولتار به خیتار یرهبر» که بودند معتقد انگلس و مارکس. ستین انطباق در

 آثار ؛مارکس و انگلس.)«سازد نابود یکل طور به را استثمار هرگونه و یبردگ هرگونه که کند، آزاد را خود تواند یم

 .(۸۸۱. ص دوم جلد ؛منتخب



 آن بر یول نمود، یبانیپشت داشت، دست در را قدرت هفته دو شهر آن در ایپرولتار که سیپار کمون از مارکس گرچه 

 لذا. آورد چنگ به را یدولت نیماش ستین قادر الزم ابزار بدون و یسادگ به کارگر طبقه که کرد ثابت کمون که بود

 کیدموکرات الیسوس حزب». بود قائل یاساس و ژهیو تیاهم یبورژواز هیعل مبارزه در «ایپرولتار حزب» نقش یبرا

 تیحاکم که بودند باور نیا بر انگلس و رکسما. «است طبقه تیحاکم قسم نیبد و کارگر طبقه تیحاکم خواستار آلمان

 .ستین جدا اش حزب از ایپرولتار رایز استیپرولتار تیحاکم همان ایپرولتار دولت در ستیکمون حزب

 طبقات ای و طبقه بر که است ینیمع طبقات ای طبقه ندهینما – یدولت هر –دولت که آموزد یم مارکس حال نیع در 

 – یکتاتورید چه میبنام کیدموکرات را او چه – ندارد وجود یدولت از شکل چیه. کند یم یکتاتورید اعمال جامعه گرید

 ایپرولتار که یزمان. است گرید طبقه بر طبقه کی یکتاتورید اِعمال ابزار واقع در دولت. نکند یکتاتورید اِعمال که

 یکتاتورید یجا قتیحق در ند،گردا مستقر را شیخو دولت و سازد سرنگون را یبورژواز دولت که شود یم موفق

 ؛خود نیقوان بیتصو با که یبورژواز عمل نیا بر یصفت چه. کند یم عوض ایپرولتار یکتاتورید با را یبورژواز

 را زحمتکشان ریسا و ایپرولتار و حاکم جامعه بر را دیتول وسایل بر یخصوص تیمالک بر یمبتن یدار هیسرما نظام

 نظام استقرار و یاسیس قدرت کسب با زین ایپرولتار باشد؟ تواند یم یکتاتورید زا تر برازنده کند، یم استثمار

 نخواهد فروگذار قدرت به بازگشت یبرا یکوشش چیه از که شده سرنگون طبقه به نسبت که است ناچار یستیالیسوس

 یمزدور کار و هیسرما نیب تضاد بر یمبتن یدار هیسرما نظام در دیتول وهیش که آنجا از. کند  یکتاتورید اعمال کرد،

 یبرا. دهد یم لیتشک را ما دوران یاصل تضاد هم امروز هیسرما و کار تضاد بر یمبن مارکس نظر جهینت در است،

 و دیکش خواهد رونیب داران هیسرما چنگال از را هیسرما و گرفت خواهد بهره یاسیس قدرت از ایپرولتار تضاد نیا حل

 تیمالک به سرانجام را دیتول لیوسا و ردیگ یم بکار را یدولت قهر ایپرولتار». داد خواهد قرار ایپرولتار دولت دست در

 عمل نیا با»(. ۱۰. ص ۸۸ جلد آثار منتخب ،«معل به لیتخ از سمیالیسوس تکامل» در انگلس.)«آورد یدرم یدولت

 یا برنامه حسب بر یاجتماع دیتول کی... بخشد یم کامل یآزاد آن یاجتماع خصلت به سازد، یم آزاد  را دیتول لیوسا

 تیشخص یدارا که است هیسرما نیا یدار هیسرما جوامع در( همانجا.")است ممکن پس نیا از شده ختهیر شیپ از

 را آن یبورژواز که است کاذب تیشخص نیهم برداشتن انیم از. اند  تیشخص فاقد زحمتکشان که یصورت در است،

 یآزاد از است عبارت یآزاد مفهوم ؛یبورژواز یکنون یدیتول مناسبات یواریهاردچ داخل در». اندینما یم یآزاد ضد

  .ددرن به را ایر و ریتزو پرده نیا دیبا ها ستیکمون که آموزدیم مارکس اما( همانجا)«...ستد و داد یآزاد ؛یبازرگان

 که دارند عار ها ستیکمون... کنند یقتل جنبش یاساس مسأله عنوان به...  را تیمالک به مربوط مسأله دیبا ها ستیکمون»

 نظام همه ساختن واژگون قیطر از تنها که کنند یم اعالم آشکارا آنها. سازند پنهان را شیخو اتینظر و مقاصد

 بر یستیکمون انقالب مقابل در حاکمه طبقات بگذار. است سریم شان هدف به وصول ؛جبر راه از ؛موجود یاجتماع

« .آورد خواهد دست به را یجهان یول دهد، ینم دست از خود ریزنج جز یزیچ انیم نیا رد ایپرولتار. بلرزد خود

 (۸۴۴. ص ،«ستیکمون حزب فستیمان»)
 

 8112ـ مه سال 1931ماه  اردیبهشت 812بر گرفته از توفان شـماره 

 (توفان)ارگان مرکزی حزب کار ایران

w.toufan.orgww 

 لینک چند وبالگ حزبی

 وبالگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/ 

 وبالگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/ 

 وبالگ کارگر آگاه 

 http://www.kargareagah.blogspot.se/ 

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان  

http://toufan.org/ketabkane.htm 

 سایت آرشیو نشریات توفان 

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

 توفان در توییتر 

https://twitter.com/toufanhezbkar 

 توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar 

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی 

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts 

 توفان درشبکه تلگرام 

https://telegram.me/totoufan 

 

http://www.toufan.org/
http://rahetoufan67.blogspot.se/
http://kanonezi.blogspot.se/
http://www.kargareagah.blogspot.se/
http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://twitter.com/toufanhezbkar
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
https://telegram.me/totoufan

