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 شباھنگ راد

 ٢٠١١مارچ  ١۴

 هاست مارکس متعلق به همۀزمانه
  

  
  

جايگاه و افکار مارکس در دنيای کنونی ثبت شده است و . توان شناخت و تغيير داد  مارکس نمیۀدنيا را بدون انديش

بينی نوينی را به اھتزاز در  مارکس پرچم جھان. ساز وی نيستھای دگرگون زسازی و پس زدن ايدهمجالی برای با

که در  تر از دنيای زورمداران است؛ نشان داده است که دنيائی فراتر و مقبول آورده و در عمل نشان داده است

ھا کارگر و  ليونھا و م  در سوی ديگر آن، کمونيستاند و داران به صف شده سوی آن حاکمان و سرمايه يک

  .اند کش قرار گرفته زحمت

 سرمايه در اگر. توان ورق زد و در آن رد پا و افکار مارکس را نيافت در حقيقت تاريخ انسانيت و بشريت را نمی

لياردھا انسان محروم را دارد، در عوض مارکس حامل افکار بدبختی کشاندن م خود، استثمار و به ۀتوشه و اندوخت

زندگانی مارکس سرشار از . کشان از مظالم سرمايه در سرتاسر دنياست بھروزی و رھائی کارگران و زحمت

کرد و  ھای استثمارگر و ظالم قناعت نمی تفسير نظامگراست و تحت ھيچ شرايطی به  تحرک و بازسازی افکار تحول

طبقاتی و يگانگی ھر چه بيشتر ۀ ھمواره نقدش در خدمت به مبارز. آمد با تمام وجود در جھت تغيير آن بر می

  .خود نديده استه کمونيستی که دنيا ھرگز ب. وفاداران انقالب کارگری بود

ش به انسانی که منش و نگاھ. نظير است در گذشت اين انسان بیروز  مين سال ، صد و بيست و ھشتچچھاردھم مار

ناپذيری و نابود کننده بود؛ نگاھی که تحريف و تخريب شدنی نيست و فراتر از آن  ِداری، نگاه سازش جھان سرمايه

توان   میبه جرأت. کمونيستی را بر افراشتۀ ھای وی تکان داد و پرچم جامع توان دنيا را بدون عملی نمودن ايده نمی

ھای  پاسخ نگذاشته است و جنبش کمونيستی جھان، سرشار از منابع و داده ای را بی گفت که مارکس ھيچ عرصه
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بندی  ھا انسان محروم، بدون پای ِتر انجام وظايف و پيشبرد انقالب ميليون به عبارتی دقيق. باشد گرانبھای وی می

  . باشد ھای وی ناممکن می عملی به ايده

داری  ھای جھل و سرمايه ھای وابسته به نظام زنی با دم و دستگاه لف سرسخت ھرگونه مماشات و چانهمارکس مخا

ِعنوان يگانه راه رھائی بشريت  حاکمان را بهۀ ھای حافظ بقای سلط بود و انقالب و زير و رو کردن نھادھا و ارگان

انقالب سرسازگاری ندارند و به انحای ۀ اژداران و استثمارگران با و بی دليل ھم نيست که سرمايه. پنداشت می

ی ئدانند آن ايدئولوژ ؛ چرا که می رشد و نضج افکار مارکسيستی در سرتاسر دنيا گردند کوشند تا مانع گوناگون می

مارکس ِجھان بعد از ۀ وقوع پيوسته به انقالبات ب. گذار آن بود شان را بر خواھد چيد که مارکس پايه ناحقه بساط ب

آن انقالبات به اثبات رساندند که . ش پی بيريمثيرات شگرف نقش و نظراتافکنيم تا کمی بيش از اين به تنظری بي

داران  کشان قادر به پس زدن حاکمان و سرمايه ھای بنيادی وی کارگران و زحمت بدون باوری عميق به انديشه

  .نبودند

چنان  ھای وی ھم نوشته. نظير را توضيح داد مونيست بیتوان جايگاه اين ک راستی که با ھيچ نوشتار و گفتاری نمیه ب

و " مانيفست کمونيست"مند  آثار ارزش. کشان است گشای مبارزات کارگران و زحمت ھا، راه و بعد از گذشت دھه

ھا کمونيست و  ليونچنان راھنمای عمل م بلکه ھمفتاده است نھا کھنه نشده و از قلم نيی اين انديشمند، نه ت"سرمايه"

کارگر از ۀ ِمارکس در اين دو اثر راه چگونگی برون رفت طبق. باشد يروان انقالب کارگری در سرتاسر جھان میپ

گری سرمايه را بر شمرد و اعالن نمود که دنيا از آن کارگران است و  چنين طفيلی نظام استثمارگرايانه و ھم

شان با بحران عظيمی مواجه خواھند گرديد و  ۀ انجوي ھای منفعت دليل اشتھای بی پايان و سياسته داران ب سرمايه

  .ست شان قطعی مرگ

ھا انسان محروم در سرتاسر جھان در  ليونم.  ديدچشمتوان به  روزھا نمود و نتايج افکار مارکس را در دنيا می اين

جا را  هھم. اند اند و چرخش سرمايه را مختل نموده خوار به صف شده حاکمان مفتۀ ھای ظالمانان اثر سياست

التزايدشان از   بحران دائممنظور عالجه داران ب جا سرمايه ی فرا گرفته است و ھمه ئ  توده–اعتراضات کارگری 

. نمايند تر می کشان تنگ و تنگ ديگر زندگی را بر کارگران و زحمت افتند و از طرف طرف به جان ھم می يک

 ۀمارکس از طبقۀ تحليل داھيانۀ دھند گير، نشان انمنظور خالصی از بحران گريبه لشکرکشی به ديگر جوامع ب

  .ست داری سرمايه سودجوی

 –ُبعدی نيست و پيرامون مسائل اجتماعی  گردد و تک که اشراف مارکس در يک حوزه خالصه نمی پر واضح است

ماترياليسم  زيربنا و روبنا،  توضيح جامع. ھائی بر جای گذاشته استب علوم و فلسفه از خود، آثار گرانانسانی،

ھای بعدی، به  ست که از مارکس، برای نسل مندی ھای ارزش از جمله سرمايه.... تاريخی، ماترياليسم ديالکتيک و  

گردد،  کيد میأست که ت ھای نظری، سياسی، اجتماعی و فلسفی آفرينی در پرتو چنين حقايق و نقش. جا مانده است

ی سرتاسر  ئ  توده–چنان مشعل راھنمای انقالبات کارگری   ھمھا تعلق دارد و افکار وی زمانهۀ مارکس به ھم

کيد ورزيد، ھيچ انقالبی بدون در ھم شکستن مناسبات أتوان ت که می ھای مارکس است  اساس آموزههب. دنياست

 کارگر و محرومان از شر حاکمان زورگو و مظالم امپرياليستی ۀداری به سر انجام نخواھد رسيد و طبق سرمايه

ھای  توان و بايد بانگ بر آورد که سرمايه از خيزش که می ھای مارکس است  اساس آموزهه نخواھند يافت؛ برھائی

پرولترھا در اين ميان : "ی وی به گفتهءکارگر و انقالب کمونيستی وحشت دارد؛ چرا که بناۀ  طبقۀوسيع و گسترد

  ". آورند ت میدسه دھند، ولی جھانی را ب چيزی جز زنجيرھای خود را از دست نمی

  


