
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  جھانگير محبی: فرستنده

  ینسترن احمد: برگردان از

  ٢٠١٢جوالی ٢٧

  

   شود؟ی میبازخوان" مارکس "چرا
  

 منتشر شده یس یب ی بتي و ساني گاردۀ است از دو مطلب که در روزنامیا  شماست ترجمهی روشي که پیمطلب

 که حي توضنيالبته با ا. لمان است نسبت به کتب مارکسا در  مورد اقبال مردم اروپا و خاصه ديخوان یآنچه م. است

  . جلد استنصد جلد به ھزار و پا٢٠٠ فروش از شي، افزا یمنظور از اقبال عموم

  

د که استقرار و شده بو  ی عمومی باورباي تقر،ی اتحاد شورویعني ،*یستيالي از سقوط دژ بزرگ اقتصاد سوسپس

  . استیني عتي واقعکي برال،ي لیدار هي سرماتيتثب

 بحران ني شش سال پس از آخرنکياما ا.  را از سر گذرانده بودی گوناگونی متمادیھا  بحرانی جھانیدار هيسرما

 شده که با سرعت ی بحران اقتصادکي وارد تر عي وسی به معنایدار هي، جھان سرما٢٠٠١ در سال یاقتصاد

  . استافتهي ی جھانتي ھو،یري و چشمگسابقه یب

ھا   پرسشیاري بسگري بار د،ی به دو دھه پس از سقوط اتحاد شوروبي قرن پس از مرگ مارکس و قرکي از شيب

  .گردد یم به مارکس باز 

 جھان  مردم در سراسرۀشي اندی و حتی بر زندگیريناپذ  و گھگاه جبرانی منفراتيثأ تدهي که جھان را بلعی مالبحران

 یھا  به کتابیلمانا یھا  اروپا، کتابخوانژهي در سراسر جھان به وی بحران اقتصادديھمزمان با تشد. داشته است

  .اند  آوردهیکارل مارکس رو

ن روزھا به سرعت و يآثار مارکس ا.  بازگشته استگري کارل مارکس بار د،یلمانا نظر ناشران و کتابفروشان به

 در جھان و ري اخی عالقه به آثار کارل مارکس، بحران اقتصادی اصلليدل. رسد ی فروش م بهیا سابقه یدر ابعاد ب

  .است لمان اعالم شدها

 ھم فروش نداشت، در سال ی کپ٢٠٠ ی حتدي مارکس که در سال شایھا  اعالم کرده کتابیلمانا ناشر تزي دکارل

 ناشر آثار ،»تزئي د–کارل  « یگاه انتشارات بنري شوترومپف مدورني.  ھزار و پانصد جلد فروش داشته استیجار
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 و ميستا به آثار او یا سابقه ی بۀ شاھد عالقامارکس دوباره بازگشته است و م«: ديگو ی من،يکارل مارکس در برل

  ». باشدشي رو به افزاندهي آیھا  او در ماهیھا  که فروش کتابرود یانتظار م

 کتاب که در سال نيا.  است»هيسرما«س، جلد اول کتاب او به نام  اثر کارل مارکنيتر  ناشران، پرفروشۀ گفتبه

 ني آمدن اشي اما حاال با پکرد، یرا تجربه م  ی دو رقمی فروشزاني می به سختشي پیھا  نوشته شده در سال١٨۶٧

  .کند ی را سر می خوشی روزھایبحران اقتصاد

 ھستند که یپژوھان و پژوھشگران  جوان دانش آثار مارکس، نسلداراني شوترومپف، بخش اعظم خرورني ۀ گفتبه

   نداردقتيت، حقي بشری برای به ارمغان آوردن خوشبختیبرا)  نوسميبراليل (سميبرالي نئولیھا  وعدهاند افتهي درراياخ

 ١٩٨٠ ۀ در اواخر دھی شوروري آن، با سقوط اتحاد جماھی روسیستيني لنۀ نسخژهي مارکس، به وی اقتصادۀفلسف

   را از دست داد خودتيمحبوب

: ديگو یاو م.  کرده استداي مردم جا پیھا شهي بحران دوباره در اندني اۀ باور شوترومپف، مارکس در آستانبه

 لي جوانان تشکشتري کتاب را بني اداراني خرديگو یشوترومپف م» .قدم بودند  مارکس خوشی برای مالیھا بحران«

 شي کشور پني که پدران و مادرانشان در ایري مسزلمان ااسل جوان  از آن است که نی امر خود حاکني و ادھند یم

  اند ی ناراض،گرفتند

 ی پاسخی کرده که کسجادي اکرده لي را در ذھن نسل جوان و تحصیادي زاري بسیھا  آن پرسشی نزولري و ساقتصاد

  کنند یوجو م  مارکس جستیھا  را در کتابشانيھا  پاسخ پرسشزي آنان ننکيا.  نداردشانيبرا

 شرق و یھا  است که در رسانهیالؤ سني کرده است؟ اینيب شي که او پستي نیدار هي زوال سرماۀ ھمان مرحلني اايآ

   به خود مشغول ساخته استزي افکنده و ذھن عوام را ننيغرب عالم طن

 نيخواندن ا. وانند بخاني کتاب آن را تا پاني اداراني حال من شک دارم که خرنيبا ا« : ديگو ی میلمانا ناشر نيا

  ». دارداري به تمرکز بساجيفرسا است و احت کتاب طاقت

 ی ویھا  فروش کتابنديگو یکنند و م ی مديئأ فروش آثار کارل مارکس را تشيلمان، افزاا در سراسر ھا یکتابفروش

 نيا.  نداردی را در پی مارکس تنھا سود مالیھا  در فروش کتابی ناگھانشي افزانيا.حداقل سه برابر شده است

 یھا  حرفآمده شينه را فراھم آورده که در مھلت پي زمني استي مارکسیھا لسوفي و فپردازان ی تئوری براشامديپ

  .خود را دوباره بزنند

 و نظرات خود دي دی را خالداني میس یب ی بوي رادۀ زند ۀ در برنامخدان،يرخ و تارؤ ھوبسباون، مکي مثال اریبرا

 دي پدیدار هي سرمااي سميتالي که به دنبال کاپیساز یبه نظر او جھان.  کرداني ب، داشتداريمتر خر کني از اشيرا که پ

  کند ی مدي تھدزي را نی بلکه ثبات جھانبرد ی مانيھا را از م  و سنتراثيآمده نه تنھا م

 آن را به ۀ عصر ما مزني ااني و به نظر من تا پاديآ ی مديھا پد  بحرانی سرکي به دنبال یساز یجھان: ديگو ی ماو

  ميا دهي چشیخوب

 مينيب ی باشد که می مثبتۀ نکتني ادي و شاشود ی مريي معموال متناسب با زمانه دستخوش تغی آثار نوشتارتيمحبوب

مسلما اگر کارل . ستي نگرانه لهي حیابي بازاریھا  و روشغاتي و فروش آثار مکتوب محصول تبلتي موفقشهيھم

 اري بسیدار هي در نظام سرمای اقتصادران بحکي گسترش ريثأ آثار خود تحت تتيموفقمارکس زنده بود، از 

  شد یشنود موخ

 ی کارل مارکس معرفیھا دگاهي دروي پايمند   خود را عالقه،یلمانا یھا تي از شخصیشتري تعداد بر،ي اخیھا  ماهدر

 به ی افراطسميتالي کاپاي یدار هيقد بود سرما قرن نوزدھم که معتلسوفي فني ایھا دگاهي حداقل آن بخش از دکنند؛ یم
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   خواھد کردد سرانجام، خود را نابواش، ی و ذاتديخاطر طمع شد

 کارل یھا هي از فرضیلمان اعالم کرد بخشا چپگرا و رھبر حزب چپ استمداراني اسکار الفونتن از سشي پیچند

 در ی و انرژی مالیھا  کردن بخشی مبنا طرفدار ملني حزب خواھد گنجاند و بر اني ایھا مارکس را در برنامه

  .لمان استا

 نيا.  به او حمله کردندلديلمان از جمله با جناح راست  یپسند و حام   اظھار نظر مطبوعات عامهني دنبال ابه

 ريي پ،ی به تازگیاما حت. استوانهي دی چپگراکيمطبوعات نوشتند که الفونتن عقل خود را از دست داده و 

 خواب و خوراک ندارد، اعالم کرد ري اخیاقتصاد بحران ريثأ تحت تديلمان که بدون تردا اقتصاد ري وزنبروک،يااشت

 ،یطور کل به«:  گفتگلي اشپیلمانا ۀ با مجلیا او در مصاحبه. کارل مارکس استیھا دگاهي از دیکه طرفدار برخ

 ئیھا  کتابخوانیو باالخره برا ».ستنديان ھم بد ن کارل مارکس چندیھا هي از فرضیني معیھا  اذعان کرد بخشديبا

 به دوست و ی مکاتبات واند، دهي کارل مارکس نرسیاسي سیھا دگاهي و دھا هي به فرضیمند  عالقهۀمرحلکه ھنوز به 

کننده   سرگرمی کتابتواند ی مامريکا قرن نوزدھم ی اقتصادیھا  از بحرانیکي انگلس، ھمزمان با شيھمفکرش؛ فردر

  .لب باشدو جا

 – امريکا ی در کمال اعتماد به نفس، سقوط کامل بازار مال،یالدي م١٨۵٧ھا در سال   نامهني از ایکي در مارکس

 مسرت ی بسهي ما،امريکا در یبحران و سقوط مال« :  کرد و خطاب به انگلس نوشتیني بشي را پ– تيوال استر

  ».دي نخواھد رساني به پاھا ی زودني بحران به انيا. است

 و از یلمانا و اقتصاددان خدانيشناس، تار  جامعهلسوف،ي ف،یمتفکر انقالب) ١٨٨٣-١٨١٨( مارکس شينري ھاکارل

 ۀ رسالني مشھورترست،ي کمونفستي انگلس، مانشياو به ھمراه فردر.  تمام اعصار استشمنداني اندنيرگذارتريثأت

   کردفيلأ را تیستيالي سوسیھا  جنبشخيتار

 سمي تفکر مارکسی و جوھره اصلاني مارکس و انگلس، بنفاتيلأ تري جنبش به ھمراه ساني کتاب انيتر  مھم»هيسرما«

 جمالت ني مشھورترۀاز جمل» . بوده استی مبارزه طبقاتخي ھمه جوامع تاکنون، تارخيتار«. دھد ی مليرا تشک

   .است  خالصه شدهستي کمونفستي است که در خط اول مانخي تارۀمارکس دربار

 از شي سال پکي انگلس، آغاز کرد و با او بود که کي فردرقش،ي را به ھمراه رفی و فلسفیاسي سی عملۀبارز ماو

 سميآل دهي و ای دانشگاھطيھا با مح  سالنيمارکس در ا.  در آوردري را به رشته تحرستي کمونۀياني ب١٨۴٨انقالب 

 اول که الملل ني در بء اروپا پرداخت و از ابتدایرکارگ جوان قطع رابطه کرد و به مسائل جنبش یھا ی و ھگلیلمانا

   انجمن شدني اري دبتاً ي کرد و نھای شد، نقش بازسيسأ ت١٨۶۴در 

 یاسي او در نقد اقتصاد ساتي نظری کتاب حاونيا.  منتشر کرد١٨۶٧ در ه،ي جلد کتاب مشھورش را، سرماني اولاو

 بود در اواخر سال تي و محرومی ھمراه با گرسنگ سال کار و کوشش مارکس که١٨ پس از هيکتاب سرما. است

 یسي به زبان انگل١٨٩٧ و در سال ی به زبان روس١٨٧٢ در سال که ني بود تا ایلمانامتن آن . افتي اني پا١٨۶۶

  ترجمه و چاپ و منتشر شد

 ینيب شياو پ.  استشي در پشده ی جھانیالملل ني اقتصاد بیستيتالي كاپدي تولۀوي شكي مارکس بر آن بود که تولد ۀينظر

 به ھمراه كنند ی به آن افتخار ماستمداراني و سبرالي لپردازان هي كه نظریتنھا رشد و رفاھ  روند نه ني كه اكرد یم

 گسترده با خود خواھد ی اجتماعیھا یعدالت ی و بی اقتصادیھا حران و بمي عظیھا  جنگنينخواھد آورد بلكه ھمچن

  .داشت

 عالقه ھنوز در ني اگر احتماال ایحت. به ماركس دوباره زنده شده است  ی عمومۀ عالقشك ی بیدار هي جھان سرمادر
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 دوباره زنده شدن به احتمال نيا.  نشوددهي دی شرقی اروپای كشورھایعني اروپا ۀي عضو اتحاددي جدی كشورھاانيم

 با ١٩٩٨ در سال ستيمون حزب كفستي شدن مانی سالگرد علنني و پنجاھمصد  شدت گرفت كهتي واقعني با ایقو

  . آزاد ھمراه بودی بازارھایساز ی جھانعي سراري بسۀ دوركي اني خاص در می بحران غمناك اقتصادكي

 ی بورژوازۀ جامعۀ دربارشيھا ی سال قبل بر بستر بررس١۵٠ را كمي و ستي قرن بلي اقتصاد اواعتي طبماركس

 از شده ی جھانی به خصوص در بخش مالاري ھوشداران هيرما كه سستي نمنتظره ري اصال غنيا.  كرده بودینيب شيپ

 ريثأت  تحتگرانند،يتر از د  آگاهكنند ی كه در آن كار میدار هي اقتصاد سرمایھا یثبات ی و بعتيآنجا كه ضرورتا به طب

  .ماركس قرار گرفته باشند

 انگلستان در سال یس.یب.ی بويد از شنوندگان رای نظرخواھکيدر .  محبوب نبودداران هي سرمااني تنھا ممارکس

  . دوم انتخاب شدۀ متفکر ھزارني، کارل مارکس به عنوان بزرگتر٢٠٠۵

 نفر ونيلي م٢ انجام گرفته بود که یس.یب .ی بزبان یسي انگلتيسا   مشابه توسط وبی کاردي جدۀ در آغاز ھزارشتريپ

 انيکنندگان از م از نظر شرکت. کردند شرکت ی نظرخواھني گوناگون از سرتاسر جھان در ایاز مردم کشورھا

 از او به اري بسیا  با فاصلهوتوني نزاکي و آنيشتين و آلبرت اافتي ھزاره، کارل مارکس مقام نخست را شمندانياند

  عنوان نفر دوم و سوم انتخاب شدند

ارل مارکس،  کیه، اثر اصليبر اساس سرما ی ولت، از ساخت فلمی دۀن ارتباط، روزنامي در ھمگري دی خبردر

ن طرح را ي در نظر دارد ا،یلمانا ۀسنديلمساز و نوين گزارش، الکساندر کلوگه، حقوقدان، فيبر اساس ا. دھد یخبر م

  . کندیعمل

 ساخت، اما اکنون الکساندر کلوگه با  یه فلميتوان تصور کرد که بتوان از کتاب سرما ی میبه سخت«:  ولت نوشتید

 یلمساز بزرگ روس؛ سرگئيش فيش گرفته است که ھشتاد سال پي را در پی کار،ین طرحيدر دست گرفتن چن

  کرد ین، فکر آن را ھم نميزنشتايآ

  نيروزنامه گارد: منبع

   اقتصادیايدن : ازبرگرفته

  

  :يادداشت

" دژ بزرگ اقتصاد سوسياليستی" شوروی حين سقوطتوضيح زياد الزم ندارد گفته شود که از ديد ما نه تنھا  -*

  .بوده است" سرمايه داری انحصاری دولتی" کاملترين شکل اقتصاد ، يعنیلکه نقطۀ مقابل آننبوده ب

  AA-AAادارۀ پورتال

 


