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Von Christof Meueler  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  از و افزودهبرگردان

  ٢٠١٧ سپتمبر ١۶
  

 بدون ھيچ ترحمی
 مارکس ست" گرد تولد کپيتالامروز سال: "کتابھای زيادتری را بخوان، حد اقل يکی را

  

  

Foto: Peter Endig/dpa 

 نقش برجستۀ کارل مارکس در محوطۀ دانشگاه در شھر اليبزيگ: برای مسائل چپی ھا

عليه کپيتاليزم و ايجاد يک جامعۀ عادالنه زيرا کپيتاليزم .  و مبارزه ھمانطور ادامه دارد"کپيتال" سال مبارزه عليه ١۵٠

مبارزه می " کپيتال"مخالفان آنھا ھمين طور عليه . دارند چپی ھاوضعی است کهمی کند اين مخويش را خود نابود ن

سخر ه تملذا ب. البته در آن چگونگی عملکرد کپيتاليزم درج است. ھرچند فقط  يک کتاب از کارل مارکس است. کنند

. ط بسيار بغرنج وپيچيده پنداشته می شودگرفته می شود و آنھم به اين دليل که گويا درسطح باال توضيح شده و يا ھم فق

  .ادعائی که کپيتاليستھا و حاميان آنھا تبليغ می کنند
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جلد «:  در صفحۀ سھام کتابفروشی المانی اثر جديدی معرفی گرديد١٨۶٧ سپتمبر ٢۴ سال قبل از امروز به تاريخ ١۵٠

دقيق گفته . اساس يکی از مھمترين کتابھاستکپيتال در . نوشتۀ کارل مارکس» نقدی بر اقتصاد سياسی". کپيتال"اول 

فقط جلد اول آن انتشار يافت و دو جلد ) ١٨٨٣ الی ١٨١٨(در طول عمر کارل مارکس از . ًشود جمعا سه جلد است

فريدريش انگلس يگانه کسی بود که می . منتشر گرديد" ريش انگلسدفري"ديگر پس از مرگش توسط دوست ديرينش 

  .ت خط مارکس را بخواندتوانست تا حد زيادی دس

 سال را ٢٢اما اتمام آن. کارل مارکس در ابتداء تصور می کرد که می تواند کپيتال را در ظرف نيم سال به اتمام برساند

  ". ھميشه از نو خود را در بحر بی انتھای کتابھا می انداخت"مارکس "  آرنولد روگی"در برگرفت، زيرا به گفتۀ 

 "بدون ھيچ ترحمی"مارکس تمام شود، وی می خواھد تا خود را" کتاب نکبت"که باالخره اين  زمانی : انگلس بيان کرد 

بھترين انگيزه است " کپيتال"مطالعۀ . خوشبختانه. ًمارکس می خواست اين را کامال دقيق بداند. نشئه و مست  بسازد

  ..طن قضايا چه نھفته استای خواندن کتابھا به خصوص برای آنھائی که می خواھند بدانند در عقب و ببر

 انحصاری باعث وابستگی نحوۀ توليد، توليدی که با آن و  ۀسرماي ":تيز خوانان می توانند اين سه جمله را حفظ کنند

ساختار در تمرکز وسايل توليد و اجتماعی ساختن کاربه يک نقطه ای می رسد که آنھا . ، می شودتحت آن شگوفان شده

  .نجيده، منفجر می شودکپيتاليستی بيش از آن نگ

  

  :افزودۀ مترجم

به است "  نقدی بر اقتصاد سياسی-سرمايه"که نام کامل آن بر مبنای عنوان کتاب در روی جلد اصلی" سرمايه"کتاب 

 ١٨۶٧ در ھزار نسخه درسال صرفجلد اول سرمايه . طور کلی سنگ بنای جزء اقتصادی مارکسيسم به شمار می رود

 و جلد سوم آن در سال ١٨٨۵جلد دوم کتاب در سال )  در گذشت١٨٨٣مارکس در سال (در ھامبورگ منتشر شد 

بعد ھا ياداشت ھای تکميلی مارکس، کتابی به عنوان تئوری .  به ھمت دوست وی فريدريش انگلس انتشار يافت١٨٩۴

  .اين اثر ھم به نظام سرمايه داری و نقد آن اختصاص دارد. ھای ارزش اضافی تدوين شد

  : نبايد گذاشت که از آن زمان تا اکنون چاپ و نشر سرمايه از بسا جھات رکورد خاص خود را دارد، از جملهناگفته

به اکثر زبانھای دنيا آنھم به صورت مخفی و در شرايطی که حاکميت ھا فضای مختنقی را به وجود " سرمايه "-١

  .آورده اند، ترجمه و منتشر شده است

خوراک فکری چند دانشمند را ھا انتشار يافته، کتاب به جای آن که در قفسۀ کتابخانه " سرمايه" در تمام زبانھائی که -٢

  .گون ساختن نظام سرمايه داری به کار گرفته شده استژساخته باشد، به مثابۀ رھنمای عمل انقالبيون در وا

شيده اند، تا عليه آن بزرگترين استادان و مراکز علمی شان را درعين حالی که در تمام ادوار کو" سرمايه" دشمنان -٣

  .بسيج نمايند، ھيچ گاھی قادر نشده اند تا بر درستی ديدش خدشه ای وارد نمايند

اين تبليغ . وجود دارد، تبليغ ثقلت و دشواری فھم آن است" سرمايه" يکی از بزرگترين توطئه ھائی که در مقابل -۴

در که قرار گرفته که در بسياری از کشور ھا، حتا رھبران جنبش ھای پرولتری يعنی آنھائی تاحدی کارساز و مؤثر 

مسلح سازند، به نحوی از " سرمايه"اساس وظيفه داشته و دارند تا طبقۀ کارگر کشور شان را بر مبنای آموزش ھای 

ديوار بين خود و " سرمايه" مستقيم به مطالعۀ سيستماتيک اين اثر طفره رفته، کمتر حاضر شده اند با مراجعۀانحاء از 

  . از ميان بردارندشانو يا بھتر است نوشت ، ديوار بين آگاھی و ناآگاھی را در وجود" سرمايه"
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 بحث ھای عميق و طرح اصطالحات جديد  و يا برداشت ھای مختص به خود مارکس از مفاھيم، باعث گرديده تا در -۵

احشی عرض وجود نموده ، گذشته از آن که درک مطلب را بيشتر دشوار ساخته اکثر ترجمه ھا، کمبود ھا و نقايص ف

  .است، در برخی موارد با تأسف برداشت نادرستی را نيز عرضه داشته است

صورت " حزب تودۀ ايران"يک تن از رھبران " ايرج سکندری"فارسی از طرف / نخستين ترجمۀ آن به زبان دری۶

در ھمين جا بی مناسبت نيست بيفزايم، در عين حالی که می بايد به . شار نيز يافته استگرفته و به وسيلۀ ھمان حزب انت

 ترجمۀ اين اثر گرانبھا ارج گذاشته بدان با ديدۀ قدر نگريست، نبايد به ھيچ وجه در مطالعه جھت" ايرج سکندری"کار 

مه وجود دارد که از ديد ايدئولوژيک غير زيرا با تأسف در برخی موارد کمبود ھا و نقايصی در ترج.  اکتفاء نموددانب

  .قابل اغماض می باشد

و " حسن مرتضوی"از طرف آقايان " سرمايه" تا جائی که من ديده ام، ھرچند فرصت نيافته ام تا ترجمه ھای جديد -٧

 ام ھر دو ترجمه را با متن المانی آن مقايسه کنم، مگر در خطوط کلی و نگاه اجمالی که به آنھا انداخته" جمشيد ھاديان"

  .روانتر و در حدی گويا تر از ترجمۀ اولی می باشند

کند ثابت  او تالش می. به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمايه است، و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است"

مرگ سرمايه فرا کشد و آنگاه است که ساعت  کند که اين رشد تا ابد ممکن نيست و در جائی به رکود و سپس بحران می

  ."رسد می

کارل مارکس بيش از ھر متفکر ديگری در تاريخ علم اقتصاد در بارۀ بحران در نظام سرمايه داری انديشيده و قلم زده 

در نقد نظام سرمايه داری آنست که بحران ھمزاد اين نظام " سوسياليسم علمی"ھستۀ مرکزی در انديشۀ پايه گذار . است

آن گونه که ما شاھد ھستيم، سرمايه داری لگام گسسته دست .  به سوی زوال و نابودی می کشانداست و سر انجام آن را

 .آخر خود را نيز می بلعد

اگر مارکس زنده می بود به يقين از آشوب امروز در نظام سرمايه داری به ذوق وھيجان می آمد، زيرا در بحرانی که 

  .ی از نظرات خود را محقق می ديدسراسر نظام مالی در جھان را فرا گرفته، بسيار

  .در کشور المان از زمان آشکار شدن بحران سراسر مالی جھان، فروش آثار پيشوای کمونيسم سه برابر شده است
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