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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ مارچ ١۶
  

 ! بنيانگذار سوسياليسم علمی»کارل مارکس«سالروز درگذشت 
 در ١٨١٨ ماه مه سال ۵در مارکس . است» کارل مارکس«، يکصد و سی و يکمين سالروز درگذشت مارچ ١۴جمعه 

ن و ينا و اخذ ي تاريخ در دانشگاه ھای بن، برلۀ متولد شد و پس از تحصيل فلسفالمان در ايالت راين Trevesشھر تروز 

 طبقاتی و سازماندھی جنبش بين المللی - انديشه و نيروی خود را به فعاليت ھای سياسی ۀ، ھم١٨۴١دکترا در سال 

  .تن سيستم سرمايه داری ستم گر و استثمارگر کرد کارگر و در ھم شکسۀطبق

 مانيفست کمونيست است، کتابی به قلم کارل مارکس و ۀاين نخستين جمل» چرخد، شبح کمونيسم شبحی در اروپا می «

 ھای دنيا ترجمه شده   در لندن انتشار يافت و تا امروز کم و بيش به تمام زبان١٨۴٨ بروریفريدريش انگلس که در ف

و انگلس ) ١٨١٨ - ١٨٨٣( شگفتی است که پس از گذشتن بيش از صد و اندی سال از مرگ مارکس ۀماي. است

 کامل آثار اين دو منتشر نشده  ۀ اند، ھنوز مجموع  جھان را دگرگون کردهۀدو انديشمندی که چھر) ١٨٢٠ -١٨٩۵(

  . است

وی، نه تنھا  .د صرف کرو ھم پراتيکن نظری کمونيسم علمی ييمارکس، سراسر زندگی مبارزاتی خود را صرف تب

  .  کارگر بودۀ انقالبی بين المللی طبقۀيک تئوريسن برجسته، بلکه سازمانده مبارز

 کمونيست ھا و تدوين مانيفست حزب کمونيست از اساسی ترين ۀفعاليت مارکس و رفيق دايمی اش انگلس در اتحادي

اصول اساسی جھان بينی پرولتری، برنامه و تاکتيک . نجام داده شدا بود که در جنبش بين المللی کمونيستی ئیفعاليت ھا

  . طبقاتی در مانيفست کمونيست تدوين شده استۀسيس جامعأھای کمونيستی برای ت

  .مارکس، در ھنگام نقد تاريخ به اين نتيجه رسيد که در حقيقت تاريخ چيزی جز مبارزات طبقاتی نيست

، اقتصاد المان کالسيک ۀآل اساسی قرن نوزدھم، يعنی فلسف  مارکس، سه ايدهکارل:  مارکس نوشته استۀلنين، دربار

توضيح .  کمال رساند به» ادامه داد و داھيانه«سياسی کالسيک انگليس و تئوری انقالب سوسياليستی فرانسه را 

  .بشری را ارتقاء بخشيد ھا، سطح آگاھی کلی از جھان پيرامون و از جمله در جامعٔه  ماترياليسم ديالکتيک بر مبنای آن

ھای اقتصادی مارکس، مکانيزم  آموزه. درک ماترياليستی تاريخ به کشف نيروی محرک رشد بشريت منجر گرديد

 جنبش کارگری در جھان ۀعنوان تئوری و برنام  کرد و سنگ بنای علم کمونيسم بهءداری را افشا استثمار سرمايه 

 .گرديد

 نيروھای ۀوسيل  اروپا و به خاک و خون کشيده شدن مدافعان کمون پاريس به ١٨۴٩ ـ ١٨۴٨ ھای  شکست انقالب سال

  .  کارل مارکس به پيروزی انقالب سوسياليستی بکاھدۀ، نتوانست از اطمينان راسخ و آگاھان١٨٧١ارتجاعی در سال 
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صاد سياسی و ، اقتالمان کالسيک ۀ فکری قرن نوزدھم يعنی فلسفۀ مارکس، محصول تکامل سه جريان عمدۀانديش

 مارکس، در روند تکامل خود و در بطن مبارزه طبقاتی و در نقد ۀانديش. کالسيک انگلستان و سوسياليسم فرانسه بود

نارشيسم، به صورت عميق و منسجم در زمينه اقتصاد سياسی، ماترياليسم فلسفی و اانواع سوسياليسم خرده بورژوائی و 

 ۀ که مارکسيسم نام دارد تئوری و برنامه و ھم پراتيک جنبش کارگری ھماين انديشه. سوسياليسم علمی تدوين شد

 .کشورھای سرمايه داری جھان است

به اين ترتيب که .  برای انتشار مجموعه آثار مارکس و انگلس انجام گرفتئی ھا  ھای آغازين قرن بيستم تالش در سال

اما اين .  جلد آن انتشار يافت١۴اين دو شروع شد و  جلدی آثار ۴٢ انگلس در مسکو نشر -  مارکس ۀسسؤ در مءابتدا

 اعدام سپردند و ھمکاران او در  ول آن را به جوخهؤستالين متوقف شد، مدير مس به دستور ١٩٣۵پروژه در سال 

  . ھای کار اجباری ناپديد شدند اردوگاه

سيس شدند و انتشار آثار أ و مسکو تدر برلين شرقی»  لنينسيم– مارکسيسم   ؤسسۀم«، دو نھاد حزبی به نام ١٩۵٣سال 

  ای به انتشار نسخه اما از آن جا که مقامات باالی حزب کمونيست شوروی عالقه . مارکس و انگلس را از سرگرفتند

، خروشچف راه را برای انتشار ١٩۶۴سال .  کار باز ماند  انتقادی نداشتند، اين پروژه نيز از ادامه- ھای تاريخی 

، سال اتحاد دو ١٩٩٠تا سال .  منتشر شد١٩٧٢س و انگلس باز کرد و نخستين جلد آزمايشی در سال  آثار مارکۀمجموع

 گرچه قرار بود آثار مارکس و انگلس بدون سانسور و کامالً .  جلد متن و تعليقات انتشار يافت٣۶، در مجموع المان

ثر از اصول أھا مت گفتارھا و تعليقات اين کتاب وفادار به متن اصلی ھمراه با توضيحات و تعليقات انتشار يابد اما پيش

  . ھا نيز کامل نبودند  ھای سياسی حزب کمونيست شوروی خود متن بود و با توجه انگيزه»  لنينيسم–مارکسيسم «

شناسان  در آمستردام، بنيادی متشکل از مارکس » المللی تاريخ اجتماعی انستيتوی بين « به ابتکار ١٩٩٠در سال 

تشکيل شد تا برای نخستين بار کار نشر »  انگلس–المللی مارکس  بنياد بين « به نام جاپانی و ئیمريکاا، ئیاروپا

 (Engels Gesamtausgabe»  انگلس-نشر مجموعه آثار مارکس « کامل آثار مارکس و انگلس را با عنوان  مجموعه

MEGA (Marx - م و کاست به عھده بگيرد تاريخی، غيرايدئولوژيک و بدون ک- با رويکردی انتقادی.  

وفاداری مطلق : يک:  کار خود را بر چھار اصل استوار کرده است ۀالمللی که نھادی آکادميک است، شيو  بين  اين شبکه

ھا، به ويژه   گيری و تکوين آن  ای که مراحل شکل ھای موجود از ھر اثر، به گونه  انتشار تمام نسخه : به متن اصلی، دو

  .توضيحات و تعليقات مفصل برای ھر اثر: انتشار ھر متن به زبان اصلی، چھار: برجسته شود، سهدر آثار مارکس 

مگا، تنھا به بازنشر .  انتشاراتی در سطح جھان شکل گرفت- ھای پژوھشی  ترين پروژه سيس مگا، يکی از بزرگ أبا ت

يک و با رويکردی بين المللی و علمی، انتشار  ايدئولوژ-پردازد، بلکه فارغ از عاليق سياسی  آثار مارکس و انگلس نمی 

 از ئیزاد بردھای بيگانه در آثار و ايدئولوژی  ھای منتشر نشده و يا تازه يافته شده، تصحيح خطاھا، زدودن دست  متن 

ه آثار  تاريخی مجموع- خود را به پايان رساندن نشر انتقادی ئی کاری خود قرار داده و ھدف نھا ۀھا را نيز در برنام آن 

   آثار، مقاله- يک: مگا، به چھار بخش تقسيم شده است. مارکس و انگلس ھمراه با توضيحات و تعليقات اعالم کرده است

 ھا و حاشيه  نوشته ھا، دست   برداری  يادداشت) ھا و چھار  نگاری   نامه- سرمايه و مقدماتش؛ سه-ھا؛ دو نويس ھا، پيش 

  .ھا نويسی  

 آن   دوره۵٩ دوره تقليل يافته و تاکنون ١١۴ دوجلدی منتشر شود که به   دوره١۶۴ در ء در ابتدااين مجموعه قرار بود

 صفحه است و از دو کتاب تشکيل شده، يک جلد متن و يک جلد ١۶٠٠ تا ٧٠٠ھر دوره بين . انتشار يافته است

  .توضيحات و تعليقات

اعم از نيمه تمام يا به اتمام ( ھا   ھا، مقاله اسی، نوشته ھای بخش يکم شامل تمامی آثار فلسفی، اقتصادی و سي کتاب

 ٢٠ دوره است که ٣٢اين بخش شامل . شود  ھای اين دو می  ھای مارکس و انگلس و نيز ترجمه ، سخنرانی )رسيده
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رفته   ھا از بين  ھای فراوانی از مارکس و انگلس موجود است که مدت  در اين بخش مقاله.  آن انتشار يافته است ۀدور

  . ھا به مارکس و انگلس مورد مناقشه بود شدند يا انتساب آن تلقی می 

ھای خود مارکس و تمام  نوشته ھا و ويرايش   گيرد، ھمراه با تمام دست  را دربرمی» سرمايه«ھای بخش دوم  کتاب 

از اين بخش تاکنون پانزده .  شوند شده و نيز آثاری که به طور مستقيم به اين کتاب مربوط می  ھای متفاوت چاپ  نسخه

 است که مارکس و انگلس خود به ديگران يا ديگران به ئیھا  ھای بخش سوم حاوی نامه  کتاب. دوره منتشر شده است

ھا و  برداری  در بخش چھارم يادداشت .  جلد به چاپ رسيده است١٢ اين مجموعه، ۀ دور٣۵از . اند اين دو نوشته 

  .يابند  ھا برای نخستين بار انتشار می   اند که اغلب آن دهدفترھای يادداشت گردآوری ش

 سال ٣۵ تا ٣٠ين بنياد  کنند، کار ا بينی می  تصويب شده است، اما مديران آن پيش ٢٠١۵ مگا، تنھا تا سال   گرچه بودجه

  .نجامدبه طول بي

ل گرفتن انديشه تا پختگی و به توضيحات و تعليقات در اين بخش تاريخ تکوين تک تک آثار مارکس و انگلس، از شک

 سياسی -  تاريخی   ھا را بر زمينه  دھد و متن  کار مارکس و انگلس را نشان می شود، شيوه ھا ارائه می  چاپ رسيدن متن 

  . دھد  زير اھميت اين توضيحات و تعليقات را نشان می چند نمونه. کند عرضه می 

. ، رياضی و بيولوژی پرداختکيمياشناسی،  ن دستاوردھای زمين مارکس در يک دوره مطالعات گسترده به جديدتري

   صفحه می١٠٠٠ بالغ بر ئیشناسی به تنھا ھای مارکس در مورد زمين  برداری توضيحات و تعليقات در مورد يادداشت 

ويسنده به پنج  ن٣۶ ھای  ، کتاب»اسپانيای انقالبی« در مورد ئی ھا  صفحه سلسله مقاله۵٠او ھم چنين برای نوشتن . شود

  . صفحه يادداشت برداری کرده بود٧۵زبان را خوانده و 

تنھا درآمد طوالنی مدت و منظم او مربوط به . اش فقط برای مدت کوتاھی درآمد ثابت داشت مارکس، در طول زندگی 

  . عصر خود درآمده بود ۀ ترين روزنام چھار سالی بود که به استخدام نيويورک تريبون، بزرگ

دورانی « شود،  گير ياد می  را که از آن به عنوان نخستين بحران اقتصادی ھمه ١٨۵٧ بحران اقتصادی سال مارکس،

بھانه «ھمسرش را محاصره کرده و بحران را »  ھای گرسنه گرگ« کارھا چون   نويسد، طلب نامد و می می » سخت

 مشکل غدد شده بود، پول و شش بطر بوردو، سه در ھمين زمان انگلس که دچار. »اند تا از او پول بکشند قرار داده 

ھای انگليسی و فرانسه و   متن ۀ خود به مطالع مارکس نيز به نوبه. بطر پورت و دو بطر شری برای مارکس فرستاد

و روغن کبد » کمبود موقت آھن در خون علت اصلی بيماری تو است«: ی در مورد غدد نشست و به انگلس نوشتالمان

  . بحران اقتصادی برگشت اما بالفاصله و بار ديگر با جديت تمام به مطالعه. دماھی تجويز کر

 برداری برای جلدھای دوم و سوم پرداخت و ھم  ، مارکس به يادداشت١٨۶٧در سال » سرمايه«پس از انتشار جلد اول 

ھای او را برای  ه نوشت انگلس پس از مرگ مارکس دست .  انديشيد زمان به تجديدنظر کامل در جلد اول نيز می 

» سرمايه« جلدی ١۵ ۀاما مگا، با انتشار دور. آوری کرده و در جلد دوم و سوم اين کتاب انتشار داد جمع » سرمايه«

 ھای به ھم ريخته و   نوشته چه پيش از اين منتشر شده بود، انبوھی از دست  دھد، اين اثر سه جلد نبوده و آن  نشان می

  . سال کار بود٢٠حاصل 

ھا مکاتبه داشته و   نفر، به طور عمده مھاجرھا و خارجی ٢٠٠٠ سال با حدود ۶٠رکس و انگلس در طول بيش از ما

ھای اين دو به ديگران کم و بيش به طور  نامه .  ھا نوشته شده است  نامه نيز به آن١٠٠٠٠حدود .  اند  نامه نوشته۴٠٠٠

 ھا که بخش بزرگی از آن در مسکو است، ھنوز منتشر  ه شده به آن ھای نوشت اند در حالی که نامه کامل انتشار يافته 

داری می  مانده از مارکس و انگلس در آمستردام و يک سوم ديگر آن در مسکو نگه  حدود دو سوم آثار باقی .  اند نشده

  .شود 

  :، به شرح زير است)١٨١٨-١٨٨٣( کارل مارکس، کارل مارکس ۀفشرده ای از زندگی نام
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وی .  قرار داشتالمان، تولد کارل مارکس در تروکه در آن ھنگام در پروس ناحيه ساحلی رون رن در ١٨١٨پنجم مه 

  .ھاينريش مارکس، وکيل دعاوی بود. دومين فرزند از ھشت فرزند ھاينريش مارکس پدر مارکس بود

  تحصيالت متوسط در دبيرستان ترو: ١٨٣٠- ١٨٣٥

  تحصيل حقوق در دانشگاه بن: ١٨٣٥- ١٨٣٦

 Doctor مارکس در اين دوره با ھگليان جوان باشگاه. تحصيل حقوق، فلسفه و تاريخ در برلن: ١٨٣٦- ١٨٤١

club  معاشرت دارد.  

  .و نوشتن تز فلسفه خود  دانشگاه يه نا  فلسفه  دکترا از دانشکده درجه: ١٨٤١

  . راينيشه زايتونگ کلنی استقرار در بن و ھمکاری و سردبيری روزنامه: ١٨٤٢

  . را ينيشه زايتونگ کلنی ترک ھمکاری با روزنامه: ١٨٤٣

  . حق ھگل، مقدمه نقدی بر فلسفه.  يھود  مساله عزيمت به فرانسه، نگارش تحقيق درباره. ازدواج با ينی فون و ستفالن

 مارکس تفکرات فلسفی. اقامت در پاريس و معاشرت باھاينه، پرودون، باکونين،آغاز مطالعات اقتصادی. ١٨٤٤- ١٨٤٥

دوستی با انگلس و انتشار نخستين .  اقتصاد و نمودشناسی ھگل را در چندين دفتر دستنويس تشريح می کند خويش درباره

  .» مقدس خانواده«نوشته مشترک مارکس و انگلس به نام 

  .اخراج مارکس به تقاضای حکومت پروس: ١٨٤٥

در ). ١٨٤٧(فقر فلسفه . اختالف با پرودن. سی با ھمکاری انگلالمانايدئولوژی . اقامت در بروکسل: ١٨٤٥- ١٨٤٨

 کمونيستی، که مارکس و انگلس برای شرکت در آن به لندن می روند، آنان را   جامعه ، دومين کنگره١٨٤٧نوامبر 

  .١٨٤٨ی  ی در فوريهالمان کمونيستی در لندن به زبان  انتشار بيانيه. مامور تھيه بيانيه کمونيستی می کند

مارکس پس از توقف کوتاھی در پاريس، به کلنی می رود و در آن جا سردبير روزنامه نوئيه . بروکسلتبعيد از . ١٨٤٨

 المان فعاالنه ای را برای جھت اساسی دادن به جنبش انقالبی  وی در اين روزنامه مبارزه. راينيشه زايتونگ می شود

  .رھبری می کند

مارکس، از ناحيه رنانی اخراج ). شه زايتونگ به چاپ می رسدنخست درنوئيه رايني(و سرمايه  کار، دستمزد : ١٨٤٩

  . شود پس از اقامتی کوتاه در پاريس، عازم لندن می گردد و برای ھميشه آن جا می ماند می

  .نبرد طبقاتی در فرانسه: ١٨٥٠

  .ھمکاری با روزنامه نيويورک تريبون: ١٨٥١

  . بناپارتئیلو برومر ١٨نوشتن کتاب .  انحالل جامعه کمونيستی- ١٨٥٢

مارکس، به ناچار مطالعات اقتصادی خود را رھا می کند تا برای تامين زندگی به روزنامه نويسی : ١٨٥٢ - ١٨٥٧

  .وی، در اين دوره با مشکالت مالی دائمی روبروست. بپردازد

  .نقد اقتصادی سياسی، که در برلن منتشر می شود: ١٨٥٩

  .در وين  Die presse با روزنامهھمکاری. المانو   مسافرت به ھلند: ١٨٦١

وی، اساسنامه و نطق افتتاحيه اش را می ). بين الملل اول(»  بين المللی کارگران اتحاديه«شرکت در تشکيل : ١٨٦٤

  .نويسد

  .انتشار کتاب اول سرمايه درھامبورگ: ١٨٦٧

  . روسيه  روس و تحقيق در بارهئیتوجه مارکس به کمون روستا: ١٨٦٨

  .»بين الملل«آغاز مبارزه بر ضد باکوتين در داخل : ١٨٦٩

  .جنگ داخلی در فرانسه: ١٨٧١



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  .ی گوتا، انتشار ترجمه فرانسوی کتاب اول سرمايه توسط ژول روآ با ھمکاری خود مارکس نقدی بر برنامه: ١٨٧٥

  . مرگ ينی مارکس، ھمسر مارکس: ١٨٨١

  . جزايرمسافرت به فرانسه وسوئيس، اقامت در ال: ١٨٨٢

  .کارل مارکس ، مرگمارچچھارده : ١٨٨٣

ھای اياالت متحده، روزنامه  ، يکی از بزرگ ترين بانک ٢٠٠٨بر و، در اکت»ليمن برادرز«به دنبال اعالم ورشکستگی 

آمد، زيرا  گاردين چاپ لندن نوشت که اگر کارل مارکس زنده بود از آشوب امروز در نظام سرمايه داری به ذوق می 

  .ديد انی که سراسر نظام مالی جھان را فرا گرفته، برخی از نظريات خود را محقق می در بحر

در » کارل ديتس«بنگاه انتشاراتی . باال رفته است»   سرمايه« فروش آثار کارل مارکس، به ويژه اثر کليدی او الماندر 

  . پيشوای کمونيسم سه برابر شده استبرلين خبر داد که از زمان آشکار شدن بحران فراگير مالی جھانی، فروش آثار

، »اشپيگل« با ھفته نامه ئی، در گفتگوئیبروک، وزير دارا  حتی راس نظام مالی کشور، يعنی پر آشتاين الماندر 

 گسسته، آن گونه که ما شاھدش بوديم، دست   داری لگام يک سرمايه: کرد مارکس خيلی اشتباه نمی «: کند اعتراف می 

  ».بلعد میآخر خود را نيز 

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

داری آن ست که بحران، ھمزاد اين  در نقد سيستم سرمايه » سوسياليسم علمی«گذار   پايه  ھسته مرکزی در انديشه. است

  .کشاند زوال و نابودی می سيستم است و سرانجام آن را به سوی 

مارکس که در آرزوی برانداختن نظام موجود و برپا کردن نظمی تازه بود، تصميم گرفت نظريات سياسی خود را با 

، از سکونت ئیای از کشورھای اروپا ، در رشته ١٨۴٨او که پس از شکست انقالبات .  ھای اقتصادی مستدل کند داده

 به لندن رفت و تا پايان عمر در اين شھر ١٨۴٩ منع شده بود، به ناچار از سال در بيش تر کشورھای اروپای غربی

. در انگلستان او فرصت يافت که با دوری نسبی از فعاليت سياسی، به مطالعه دقيق علم اقتصاد بپردازد. زندگی کرد

د و مجالت اقتصادی می رفت و تمام وقت به مطالعه متون، اسنا می » بريتيش ميوزيوم«وی، ھر روز به کتابخانه 

  .داشت پرداخت و يادداشت برمی  

گروندريسه، يا «ھای خود را به عنوان  ، مارکس مجموعه بزرگی از يادداشت »سرمايه«پيش از نگارش کار بزرگ 

 نخستين بار ١٩۴١ تا ١٩٣٩ تحرير در آورد، که مدت ھا پس از مرگش در سال  به رشته»  نقد اقتصاد سياسی کارپايه

 بنای  اين اثر که به فارسی نيز ترجمه شده، شالوده کتاب سرمايه و به طور کلی سنگ. تحاد شوروی سابق چاپ شددر ا

  .رود وجه اقتصادی مارکسيسم به شمار می 

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

کشد و آن گاه است که ساعت مرگ   به رکود و سپس بحران می ئین رشد تا ابد ممکن نيست و در جااثبات نمايد که اي

  . رسد سرمايه فرا می

.  داری را تحليل و نقد کند ھا، جوانب، روابط و موازين سيستم سرمايه مارکس، قصد داشت در اثری يگانه، تمام ويژگی 

  .چيده استدرو اقع کتاب سرمايه، اثری بسيار پرمغز و پي

جلد .)  درگذشت١٨٨٣مارکس در سال . ( در ھامبورگ منتشر شد١٨۶٧جلد اول سرمايه تنھا در ھزار نسخه به سال 

  . به ھمت رفيق و ياور او فريدريش انگلس انتشار يافت١٨٩۴ و جلد سوم آن در سال ١٨٨۵دوم سرمايه در سال 

تدوين شد، که گاه از آن به عنوان » ھای ارزش اضافی تئوری«ھای تکميلی مارکس، کتابی به عنوان  بعدھا از يادداشت 

  . داری و نقد آن اختصاص دارد وکار سيستم سرمايه اين اثر نيز به ساز. شود جلد چھارم سرمايه نام برده می 
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 تا از نخستين وجوه مبادله، پيدايش و رواج پول: کند جلد اول کتاب سير طوالنی سرمايه را در طول تاريخ دنبال می

مارکس اشکال سرمايه، مدارج گوناگون و مراحل دگرديسی آن را به .  ھای سرمايه خالص انحصاری باالترين جلوه

  . ھای فراوان تسريح می کند تفصيل و با مثال

سرمايه پولی در ورود به بازار کار، با نيروی کار و وسايل . ئیپولی، توليدی و کاال:  گذرد سرمايه از سه مرحله می

سرمايه توليدی با توليد کاال به سرمايه . آيد می   شود، و به صورت سرمايه توليدی يا سرمايه بارآور در د ھمراه میتولي

آورد که باز بخش اعظم آن به سرمايه پولی  کاال با ورود به بازار به نوبه خود، پول فراھم می .  شود  متحول میئیکاال

به نظر مارکس اين سير دورانی، مدام تندتر و . اندازد تری به حرکت می گردد و آن را با شتاب و شدت بيش  بر می 

  . شود تر می  پيچيده 

سرمايه توليدی . در روند رشد سرمايه و بازتوليد آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشريح می کند

با تمايز ميان کار (گيرد  که کار را به استخدام می سرمايه شناور است ). ناپايدار( ثابت و شناور : از آغاز دو بخش دارد

آيد و به صورت  پديد می ) يک نيروی اجتماعی(با ارزشی که بر اثر کار ). مجرد و کار مشخص، کار مولد و غيرمولد

 ھای  مارکس، شکل. تر می کند  گردد که سرمايه را باز ھم فربه  برمی» ارزش افزوده«شود، يک  کاال مجسم می 

  . دھد گون ارزش افزوده يا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضيح می گونا

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

 مرگ کشد و آن گاه است که ساعت  به رکود و سپس بحران می ئیثابت کند که اين رشد تا ابد ممکن نيست و در جا

  .رسد سرمايه فرا می

زند، تضادی است که ميان سرشت جمعی نيروی کار برای توليد ارزش  تضاد اصلی که سرنوشت سرمايه را رقم می 

ھمين تضاد است که . گيرد و شکل فردی مالکيت ابزار توليد و محصوالت توليدی در می ) سرچشمه سرمايه(اضافی 

  .آورد کشد و ناقوس مرگ آن را به صدا در می   سرانجام رشد سرمايه را به بن بست می

از (پايان سرمايه   گويد و از بازسازی فراگرد دورانی و بی   داری سخن می جلد دوم بار ديگر از فرايند توليد سرمايه

  ...) روند تبديل سرمايه به کاال تا مرحله سرمايه به سرمايه و

 تاثير آن شکوفا شده، به صورت  ه توليدی که خود با آن و تحتانحصار سرمايه برای شيو«:  گيرد مارکس، نتيجه می

   و سرشت اجتماعی نيروی کار از سوی ديگر به حدی میئیتضاد ميان تمرکز وسايل توليد از سو.  آيد مانع رشد در می

  » .ترکد اين پوسته سرانجام می . گنجد داری نمی   سرمايه  رسد که ھم نشينی آن ھا ديگر در پوسته

 ھای نظری دو جلد پيشين کتاب  داری بر پايه داده ھای مشخص سيستم سرمايه   سوم سرمايه، به کارکردھای و پديدهجلد

 ھای مالی و تجارتی،  روابط کاری و موازين دستمزد، مناسبات توليد و توزيع و مصرف، رقابت بنگاه. پردازد می 

  ...ومت مزدبگيران به صورت مبارزه متشکل طبقاتیسرمايه گذاری در زمين و امالک غيرمنقول و سرانجام مقا

  مارکس، از جمله توضيح می دھد که با پيشرفت فنی، تناسب ميان سرمايه ثابت و سرمايه شناور به سود اولی به ھم می

ی  توليد افت م ن آمدن ميزان سود، انگيزهئيبا پا. شود ريزد، در حالی که بيش ترين سود ھميشه از بخش دوم ناشی می 

   ای از عارضه عاليم بيماری به صورت رشته. افتد کند، و سرمايه از رشد و تکامل، يعنی عنصر حياتی خود دور می  

) پرولتاريا(داری خود آفريده است  سرانجام با يورش گورکنانی که سرمايه .  شود ھای اقتصادی و اجتماعی ظاھر می

  . آيد ناقوس مرگ آن به صدا در می

 ھای مادی سامانه  ھر نظم تاريخی در تکامل جامعه، پايه«:  دھد ی قطعی حکومت سرمايه را نويد میمارکس، فروپاش

.  دھد ھر شکل اجتماعی در مرحله معينی از کمال، جای خود را به نظمی باالتر می. آورد ای برتر را فراھم می  

سبات توليدی ھستند، با نيروھای توليد و ھنگامی که تضاد ميان مناسبات توزيع ثروت، که بازتاب شکل تاريخی منا
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در اين حال برخوردی قطعی . کند ای پيدا می  سابقه   ھای توليدی به نھايت برسد، تعارض دامنه و ژرفای بی  ظرفيت

ای برای انقالب اجتماعی می   مارکس اين شرايط را زمينه » .آيد ميان تکامل مادی توليد و شکل اجتماعی آن پديد می

  ..نامد 

 ھای کتاب سرمايه، در جھان امروز نيز راه گشا   نگری واقعيت اين است که آثار مارکس، به خصوص برخی از ژرف

 داری بر توليد ارزش متکی  سرمايه.  ھرگونه ارزشی است برای مارکس کار انسانی تنھا سرچشمه. و روشنگر است

يابد که سودآوری را بدون ھيچ   آميز رواج می  تقلب ھای انحرافی و  است، اما در نظمی آشفته و مھارگسسته، شيوه

  ...پايان با اوراق بھادار و بازی و معامالت بی  بورس . سازد ارزشی ممکن می 

به اين ترتيب، مارکس سی سال عمرش را وقف تجزيه و تحليل سيستم سرمايه داری و بديل طبقاتی آن نمود که در 

  . رشته تحرير درآوردرا به» کاپيتال«نتيجه اثر معروف خويش 

اگر در مجموع به مارکس اقتصاد دان، سياستمدار، فيلسوف و جامعه شناس و سازمانده جنبش بين المللی کارگری نگاه 

کنيم به اين نتيجه می رسيم که ھدف اساسی و انديشه محوری در ايده ھای وی آزادی، برابری، سعادت و خوشبختی 

يد می توان گفت که وی، يکی از صادق ترين و معتقد ترين ھومانيست ھای جھان از اين رو بدون ترد. انسان ھا است

مارکس بنيادی .  نداشت و يک انسان متفکر و سازمانده بود مبرا از اشتباه و خطا نبودئیمارکس، ھيچ ادعا. نيز بود

ارگری عرضه نموده ترين چارچوب مستقلی برای تفکر سياسی، اجتماعی و فرھنگی را به جھانيان به ويزه جنبش ک

  . بشر از يوغ و ستم و استثمار سرمايه داری استئیبدون شک، رجوع مستقيم به انديشه مارکس، تنھا راه رھا. است

، از »احمد شاملو«اين سروده را زنده ياد . به پايان می برم» وناليانترناس«گرامی داشت کارل مارکس را، با سروده 

 سال ثور ١١خ ي، به تار) روز اول ماه مهۀنام ژه يو(» کتاب جمعه «٣٣ ۀشمارمتن فرانسوی آن ترجمه کرده و در 

  . دی منتشر کرده استي خورش١٣۵٩

  

  !نيان زميد، دوزخيزيبرخ

  !ان گرسنگیيريد، زنجيزيبرخ

   غرد ش تندر وار میيعقل از دھانه آتشفشان خو

  .ني ست ا فوراِن نھائی! نکيا

  م،يبساط گذشته بروب

  !ديزيپا خ ل بردگان، به يخ! ديزي پا خ به

  شود گرگون می ياد ديجھان از بن

  !ميگرد» ھمه«م کنون، يچيھ

  .نيست ا  نبرد نھائی                                

  مي ھم گرد آئ  به                               

  » الملل نيب« و فردا                                

  .ق بشری خواھد شدي طر                              

  ست،يرھاننده برتری در کار ن

  .بيصر، نه خطينه آسمان، نه ق

  !د گرانيم، ای توليزيش برخيخود به رھائی خو

  !ميرستگاری مشترک را برپا دار
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  تا راھزن، آن چه را که ربوده رھا کند،

  ابد،يتا روح از بند رھائی 

  ميش بردميخود به کوره خو

  !ميبکوبو آھن را گرماگرم 

  .نيست ا  نبرد نھائی                                

  مي ھم گرد آئ  به                               

  »الملل ن يب« و فردا                                

  .ق بشری خواھد شدي طر                              

  کارگران، برزگران

  م مايم زحمتکشانيفرقۀ عظ

  ستيان ني جز از آن آدمجھان

  .گری استيمصرفان جای د مسکن بی 

  ره جان ما بنوشند؟يتا کی از ش

  اما، امروز و فردا،

  چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند

  .ديآفتاب، جاودانه خواھد درخش

  .نيست ا  نبرد نھائی                                
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 :ضميمه

 ١٨٥٣ جون ٦ترين رفيق و ھمکار کارل مارکس، در  ی و نزديک المانفريدريش انگلس، فيلسوف و انقالبی کمونيست 

ر آن نامه به تفصيل از ايران، از زبان پارسی و شعر و نثر فارسی ياد می انگلس نامه ای به مارکس می نويسد که د

  :بخشی از اين نامه که انگلس در آن ديدگاه خود را در مورد زبان فارسی بيان می کند به صورت زير است. کند

 و به آموختن زبان از فرصت استفاده کرده.  ام  ای است که در پھنه ادبيات و ھنر مشرق زمين غرق شده چند ھفته... «

آن چه تاکنون مانع شده است تا به آموختن زبان عربی بپردازم، از يک سو نفرت ذاتی من به زبان . ام فارسی پرداخته 

ھای سامی است و از سوی ديگر وسعت غيرقابل توصيف اين زبان دشوار با حدود چھار ھزار ريشه که در دو تا سه 

 . ھزار سال شکل گرفته است

 يک اگر الفبای عربی نبود که ھميشه پنج، شش حرف تقريباً .  زبان فارسی، زبانی است بسيار آسان و راحتعکس،ه ب

وجود می   در خواندن و نوشتن به ئیھا شود که دشواری  ھا گذاشته نمی   شوند و اعراب نيز روی کلمه  صدا تلفظ می

اگر او .  است١»پيپر«اين ھم به دليل لج بازی با . بگيرم ساعت دستور زبان فارسی را فرا ۴٨آورد، من می توانستم در  

زمانی را که برای فراگيری زبان فارسی درنظر . خيلی مايل است که با من به رقابت برخيزد، اين گوی و اين ميدان

ان می کنم عحال اگر آقای پيپير توانست در دو ماه اين زبان را بھتر از من ياد بگيرد اذ. گرفته ام حداکثر سه ھفته است

 .فراگيری زبان از من به مراتب بھتر استۀ که او در زمين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 داشت می توانست آن زبان جھانی که ئیزيرا اگر با اين زبان آشنا. سفم که فارسی نمی داندأ بسيار مت٢»وايتلينگ«برای 

  »...با واسطه وجود نداردمن فارسی تنھا زبانی است که در آن مفعول بی واسطه و ۀ به عقيد. در آرزو داشته را بيابد

 کمونيست ھا، جزو مھاجرينی بود که در لندن زندگی می ۀويلھلم پيپر، زبان شناس و روزنامه نگار و عضو اتحادي -١

  .کرد

 با مارکس و انگلس از کمونيست ھای فعال شد و در سال ئیپس از آشنا. ويلھلم وايتيلينگ، در آغاز شاگرد نجار بود -٢

ی را پيشنھاد کرده المانوی، در آرزوی يک زبان جھانی بود و برای اين منظور زبان . ھاجرت کردمريکا ما به ١٨٤٩

  .بود منتھا با حذف مفعول با واسطه و بی واسطه

  ٢٠١۴ مارچ پانزدھم - ١٣٩٢ ]حوت[شنبه بيست و چھارم اسفند

 

 


