
 

  سميني لنوسم يمارکس
  رانینسل جوان ا

  ازمند استي نین آشنائیبه ا
  

 را بازتاب یشيل به دگرانديد و متماي نسل جدیدگاه هاي، که دینترنتيات پرشمار ايمرور نشر
 احساس ی شوند و گاه نوعی می، گاه باعث نگراناست  و عمدتا در داخل کشور دهندیم

رامون يم و پير اقدام کنيت که اگر دياس مسئولن احسيا. زدي انگی را بر میت جديمسئول
 یدادهاي بسا موج حوادث و رویم، اين نسل سخن نگوئي با ای از مسائل ضروریاريبس
ستاده يران برنايا ن جنبش چپ دري نویت هايها را با خود برده و ظرف ز آنيجان برانگيه

 یتاب، کم آگاه، شیچپ رو. ستي نین ضربه، صرفا ضربه حکومتيا. گرفتار ضربه شود
 یديبا اصطالح جد( ران يه حزب توده اين عليغات زهرآگيران، تبليا خ جنبش چپ درياز تار

خ يار ناقص از تاري، اطالعات بس)ا چپ ارتدکس راه انداخته اندي و یکه بعنوان چپ سنت
 وقفه ادامه ی که از خارج کشور بیغاتيورش تبلي و ی اسالمی اول جمهوریها انقالب و سال

م، ي دانی میتي امنی هایبه گروهبند از آن را اساسا مشکوک و وابسته یارد و ما بخش مهمد
د يست، اما تشديست، بازداشت و زندان ني نیست که حکومتي از آن ضربه ایهمه و همه بخش
ز است يار خطرخياندک دانستن و آتش گرفتن، بس. مياد کردي که ما از آن یکننده همان نگران

 ی که در راه توده منتشر می مطالبیريل سمت گين دليبه هم. ميم داريطر بن خيو ما از ا
د ي بایرين سمت گيز اينده نيم در آي کنی است و ما فکر مین نگراني بموجب ایشود، مقدار

  .پررنگ تر شود
  
  سميني لن-سم يش و نضج مارکسیداي پ- ١
  
، )١٨١٨ -١٨٨٣(ل مارکس ا، کاريسم، آموزگاران پرولتاريني لن-سميان گذاران مارکسيبن
  . هستند)١٩٢۴ -١٨٧١(ن يچ لنيليرايمي و والد)١٨٢٠-١٨٩۵ (ش انگلس يديفر

 کارل ١٨۴١سال  در.  گرددیم  باز١٩ چهل قرن یسم به سال هاي مارکسیريشکل گ
 را أ "روزنامه دن"ه ي با نشریفلسفه آغاز به همکار دکتر  ساله و٢۵ک جوان يمارکس، 
شرو يون پيسيه را به ارگان اپوزين نشري ای بعد ویکم. آن شد ري سردبیبزود گذاشت و

به توجه   را گسترده ترساخت وی ویني افق جهان بیستي ژورنالیت هايفعال.  بدل کردآلمان
س با يپار  در١٨۴۴ان اوت يپا در. ب کردي ترغیاقتصاد  ویبه مسائل اجتماع شتريب
به  د که منجري گردی ای همکاریان طوالنعه دوري طلین آشنائيا ش انگلس آشنا شد ويدريفر
  .شد"  یسم علمياليسوس" ش يدايپ

 در صحنه یني نوی اجتماعیروياروپا، ن سم دريسقوط فئودال  وی بورژوائیبا انقالب ها
انگلس  مارکس و. ايپرولتار:  همگان را بخود جلب کردشده بود که توجهر داي پدیاسيس

 یدئولِوژين مقدر داشت که خود به پرداخت گران ايخ چنيتار  به توجه بدان پرداختند ویبزود
  .ن طبقه مبدل شونديا

 نقد  بریمقدمه ا" تحت عنوان یمقاله ا ن، دري نوی اجتماعیروين نيمارکس با شناخت ا
ه ي نظام سرمایعنيه نظم موجود ي، عل"ی فرانسو-یسالنامه آلمان"در " فلسفهء حقوق هگل

به انجام   که قادری اجتماعیرويا را بمثابه آن نيپرولتار  را اعالم وی امانی جنگ بیدار
  . کردی است، معرفیستياليانقالب سوس
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 رينگاشت، تفس" شرکاء و بائور برونو"ه يکه عل" خانواده مقدس"  کتاب مارکس در
  بریانه ايحمله رزمجو  ارائه داد وین مسائل فلسفيمهم تر  ازیبرخ  ازیريگي پیستياليماتر

  .داد، نمود ی که خود ارائه میني نویني جهان بیفمخالفان فلس
. پرداخت بکار" ی آلمانیده ئولوژيا" کتاب یرو  به همراه انگلس بر١٨۴۵ تا ١٨۴۴سال  از
خ را ي تاریستيالي نگرش ماتری اصول اساسیجامع بطور ن باري نخستیآنان برا ن اثريا در

  .دندي را تکامل بخشیسم علميک و کمونيالکتيسم ديالي عمده ماتریتزها وصف کرده و
ک سازمان ي، تشکل آن در یاسي فعال سیرويک نيبمثابه  نضج طبقه کارگر ع ويوقا ريس
مجمع "انگلس به   مارکس و١٨۴٧سال  در. خته بود مبرم بدل سایفه اي را به وظیاسيس

، "مجمع "ی به تقاضا وندان نهادي را بنیاسين سازمان سي و نخستندوستيپ" ست هايکمون
    .ست ها مدون کردنديرا بمثابه برنامه کمون" ستيفست حزب کمونيمان"
 یدارا است و ١٨۴٨انقالب  سم قبل ازيانگذاران مارکسياوج کوشش خالق بن" فستيمان"  

د و يق  ازیهمه کشورها راه رهائ ن برنامه به طبقه کارگريا.  استیخيم تاريت عظياهم
  .دهد یه را نشان مي به سرمایوابستگ

 اعالم یرا سرنگون و جمهور" پيلي فیلوئ"، مردم فرانسه سلطنت ١٨۴٨ه ي فور٢٢ -٢۴در
 .ت کردي سرا)تخت پروس يپا(ن  يبرل   و)شيتخت اطريپا (ني ویام به شهرهايق. کردند

ن، ين بود که طبقه نويا  دریک بورژوائي کالسی با انقالب ها١٨۴٨ انقالب یتفاوت اساس
  دریريچشمگ نحوه ژه بي آن بوینقش انقالب. فاء کردي ایته اآن نقش برجس ا، دريپرولتار

را اعالم " ی اجتماعیجمهور" که کارگران سالح بدست استقرار شد، آنجا فرانسه آشکار
  .داشتند

 مارکس و. ديانگلس را به ثبوت رسان  مارکس وی هاینيش بي اروپا صحت پ١٨۴٨انقالب 
 شرکت در.  خود را وقف آن کردندیروين دانش و یتمام مبارزه نبودند و ريس انگلس جدا از
 -١٨۵٠فرانسه   دریجنگ طبقات"در کتاب .  ساختشه آنان را بارورتري اندینبرد انقالب

ع کننده روند تکامل يتسر  محرکه ویروي، ن"خيو تاريلکوموت" مارکس انقالب را بمثابه ١٨۴٨
 یستيالي انقالب سوسی هایژگي ویمارکس به بررس ن اثريا در. ف کردي توصیاجتماع

 ن باري نخستی براینجا است که ويا در.  کردیزي را طرح ریانقالب رييراه تغ پرداخت و
  .برد را بکار" اي پرولتاریکتاتوريد"مفهوم 

 یکودتا.  شدی نائل میخي تارراز انات به کشف مضمون پريجر ريگام با سمارکس گام به 
  .ديگرد"  بناپارتی برومر لوئ١٨" نش اثريفرع فرانسه منجربه آيوقا و"  بناپارتیلوئ"

  آنچه که دری اجتماعیشه هاين رييبه تب  مارکس قادریخرده بورژوا ن بورژوا ويمعاصر
خ ي به تاری وی روندها، نگرش مادیدگيچيش پيد مارکس در گشايکل. فرانسه رخ داد، نبودند

 یخ ويل تاريا اساس تحليلتارنفع پرو به ی طبقاتیجانبدار.  بودی ویطبقات مبارزه یتئور و
  . دادیل ميرا تشک

ه نظام ي امان علیبه مبارزه ب ا را قادري که پرولتاریسالحخود کنکاش  جستجو و مارکس در
. را خلق کردن اثرش يعمده تر یعني" تاليکاپ"  کتاب او.  بدست داد سازدیه داريسرما

.  طبقه کارگربدل شدی رهائگان راها و رزمندينبرد پرولتار  به سالح رزم ویبزود" تاليکاپ"
سالح " سپر و ريتال شمشيکاپ: " بزرگیدوست مارکس وانقالب" کرپ بيليوهان في"بقول 

 یعلم بطور ن اثريا.  استیشه بشريک دستاورد بزرگ انديتال يکاپ". دفاع ما است تهاجم و
 نه تنها یارگر کیبه جنبش جهان خت ويهم ر  را دریه داري نظام سرمایاعتقاد به جاودانگ

 ه نظام استثمارگريروزمندش علي مبارزه پی بلکه نسبت به دورنما، روشن ارائه دادیهدف
ن يع  است، دریاقتصاد ک اثري از  فراتریتي اهمیتال دارايکاپ. د آورديه اعتماد پديسرما

، سهم ارزنده یسم علميکمون فلسفه و: سمي مارکسیگر بخش هاي دیغنا  است که دریحال اثر
  .فا کرده استي ایا



 

 ٢٨شب  در: دينه مارکس تحقق بخشيري دیبه آرزو ی رشد جنبش کارگر١٨۶٠ یسال ها در
لندن اجتماع " نيسن مارت" سالن  مختلف اروپا دریکشورها از ، صدها کارگر١٨۶۴سپتامبر
د وار" ونال اوليانترناس"ه نهادند که بنام يرا پا"  کارگرانین الملليت رفاقت بيجمع"کردند و

 پرچمدار سم ويه آنارشي قاطع علیانگلس به مبارزه ا ونال مارکس ويانترناس در .خ شديتار
 دانست و ی بودن میرا مالک انقالب ن فقريباکون. دست زدند"  نيخائل باکونيم"برجسته آن 

 ل آنکه مرکزيانگلس را بدل مارکس و  شمرد ویم" فاسد" شرفته را ي پی کشورهایايپرولتار
 شرط یو.  خواندی میر انقالبيا معطوف داشته بودند، غين پرولتاريرا به اتوجه خود 

  . دانستیسم مياليرش ماتريپذ  با مذهب ویدشمن  ویونال را خدانشناسيانترناس ت دريعضو
م ي کردیبرنامه خود وارد م زها را درين چياگر ما همه ا: "دي گوین مورد ميا انگلس در

 ن بريباکون. ب "ميتفرقه ساز م آنرا دچاريا را متحد کنيه پرولتار آنکیبجا... ن معنا بود کهيبد
ش ي را به پصطالح انقالبانه خود بايفرقه گرا  ویستي سکتاریآن بود تا با حاکم کردن مش

سم يگرفته است که در پشت نقاب آنارش  قراریجامعه ا برابر در: "واقع حال آن که در. تازاند
د  کوبی را میوني کند، بلکه آن انقالبی موجود وارد نمی ضربات خود را به دولت هایافراط

  .ت "رندي را نپذی ویرهبر  ویکه احکام جزم
 ی از درس هایکي، ین انقالب پرولتريس، نخستيانگلس با کمون پار برخورد مارکس و

 یموقع م ی فرانسه را بیايام پرولتاريانگلس ق مارکس و.  استیارزنده جنبش کارگر
 یاي، مارکس به پرولتار١٨٧٠ سپتامبر ٩ونال مورخ يانترناس ام مشهوريپ در" .دانستند

  او١٨٧١ديصورت فرارس ام بهري که قی داد، اما زمانیم موقع هشدار یام بيه قيفرانسه عل
ت گفت يشعف تهن وجد و با"  بردندیورش ميبه ستارگان " که ی توده هائیبه ابتکارانقالب

دگاه يد گر، ازيموارد د  ازیاريبس در زين  ویطين شرايچن  در)کس به کوگلماننامه مار(
، شکست اقدام ی نبرد پرولتریفرجام نهائ  ویعموم ريس ک مارکس، دريالکتي د-سم ياليماتر
: م بدون نبرديتسل موضع اتخاذ شده و دن ازي است تا دست کشیکمتر ا شري پرولتاریانقالب
  ث . کندیسلب م او را از کاريتوان پ  شکند ویا را مياره پرولتي روحیمين تسليچن
  دریجنگ داخل"س، مارکس يگاد پارين باريپس ازسقوط آخر روز  ماه مه، دو٣٠در

 یابيس را ارزي کمون پاریمضمون طبقات  ویخيت تاريآن اهم را نگاشت که در" فرانسه
نکه ي ایبرا کارگرطبقه : ن بوديس چني عمده کمون پاریدرس ها ک ازي یو بنظر. کرد
قبل  جامعه و نجبرر یقشرها گريک با دياتحاد نزد د دريقدرت را حفظ کند با شود و روزيپ
ک برنامه عمل ي مسلح به یضرورت حزب انقالب ن بريمارکس هم چن. همه دهقانان باشد از
 اراستثم  ازیست به آزادين قادر  طبقه کارگرین حزبي بدون چنیو بنظر. کند ید مي تاکیعلم
  .ابديستم دست  و

خود . فاء کردي ایميده شد، نقش عظيسم نامي که مارکسیاتين آن مجموعه نظريتدو انگلس در
آن شوم که  توانم منکر ینم: "دي گوین ميچن" رباخيک فويلودو" کتاب  نه درين زميا  دریو

 ینيمشترک چهل ساله خود با مارکس، شرکت مستقل مع  دوران کاریچه ط من چه قبل و
 قسمت اعظم یول.  مورد بحث داشته امیم تئوريژه در تنظي، خواه بویه گذاريپا خواه در

 شتريهم ب آن از  ویخيتار  وینه اقتصاديزم  و رهنمون، بخصوص دری اساسیشه هاياند
 یآنچه که من آورده ام مارکس م.  آنها به مارکس تعلق داردیقطع  وی نهائیفرمول بند

اما  و.  انجام دهدیسه مبحث خاص، بدون شرکت من هم به آسان دود يتوانست به استثناء شا
 همه ما باالتر مارکس از.  توانستم انجام دهمیآنچه که مارکس انجام داده است من هرگزنم

مارکس .  کردیاز همه ما امعان نظرم تر عيسر و شتريب د وي دیهمه ما م از دورتر. بود
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 نبود که یزيچوجه آن چي ما به هیتئور  بدون او.ميحه ايصاحب قر ما حداکثر نابغه بود و
  ج ..." مرسوم استی بحق بنام وین تئوريلذا ا. اکنون هست

  .بود" یسم علمياليسوس" غنا بخش و ، انگلس پرچمدار١٨٩۵مرگ مارکس تا سال  پس از
 ن آموزش دريا. آنان محدود نماند چارچوب آثار سم دريمرگ انگلس آموزش مارکس پس از

 چون یشمندان بناميستم توسط اندياوائل قرن ب در  وی ماقبل انحصاریه داريمادوران سر
. افتيه تکامل يروس در" پلخانف" آلمان و در" نگيفرانس مر" فرانسه، در" پل الفارگ"
اوگوست "، "سگنيژوزف دت"ر ي نظیرهبران جنبش کارگر ه پردازان وينظر شمندان وياند
کارل  "ی مدتیبرا و" روزا لوکزامبورگ"، "نشتبکيکارل ل"، "کارل شورلمر"، "ببل

 در" فيبالگو"در انگلستان، " نگ هاياول"ا، يتالي ادر" واليوالبريآنتون" آلمان، در" یکائوتسک
ات ضد يسطوح مختلف نظر در دادند و  را نشریستي مارکسیشه هاياند ...بلغارستان و

  .د کردنديقافته بود، تني راه ی را که بدرون جنبش کارگریستيمارکس
  دریديجد" مسائل نسبتا ف وي، وظایه داريتکامل سرما  دریستياليش مرحله امپريدايپبا 

  . قرار گرفتیستيکمون  وی کارگریمقابل جنبش جهان
به  ژه جنبش طبقه کارگريبو  وی جهانیجنبش انقالب  مرکز)١٩قرن  اواخر(ن دوران يا در

 مرکز در و طبقه کارگر افت وي یرشد م" عايه سريروس  دریه داريسرما. ه منتقل شديروس
شهرها، ستم خانمان  رحمانه کارگران در یاستثمار ب.  گرفتی شکل می صنعتیايآن پرولتار
 یت هاياقل وضع اسفبار  ویاسيدهقانان در روستاها، فقدان حقوق س فقر نداران ويبرانداز زم

ه را به ي، روسی جهانیه داري به سرمایوابستگ  وی سرواژ و نظام پدرساالریاي، بقایمل
ن يدر چن. ن حلقه آن بدل ساخته بوديف تري و ضعیه داري نظام سرمایانباشت گاه تضادها

تکامل . دي بخش غنایخين تاريط نويشرا سم را دريد آمد ومارکسيپد" سمينيلن" بود که یطيشرا
وند يپ متکشان درهمه زح جهان و ه وي روسیاي بزرگ پرولتاریشوايپ" نيلن"سم با نام يمارکس
  .است
 بارتر سم را پري، مارکسیسم علميکمون  ویاسي گوناگون فلسفه، اقتصاد سیعرصه ها ن دريلن

  .فاء کرديسم ايالي ساختمان سوسین تئوريتدو  دریسهم ارزنده ا ساخت و
 جامعه، ی انقالبیفه بازسازي وظیحزب و و طبقه کارگر برابر  دریخين تاريوران نود

 فوق العاده ین انرژيلن سم را قرارداده بود وياليساختمان سوس  ویه داريرماب نظام سيتخر
 آن ی درونیتضادها سم وياليژه مضمون امپريبو  وین تکامل اجتماعيل قواني را وقف تحلیا

ا را مطرح ي پرولتاریرهبر به ی انقالبیروهاي حل آن توسط نیهاراه  وه ها ويش کرد و
  .ساخت

گان يفروما"ات ي پرداخت، نظریجنبش کارگر سم درياپورتونه ين به مبارزه عليلن
 بودند یه داري با نظام سرمای آشتیپ ن ها را که دريبرنشت  ها ویوتسک، کائ"ونال دوميانترناس

 یدرون جنبش انقالب در.  آلوده بودند، افشاء کردی را با لجن سازشکاریجنبش کارگر و
. ره دست زديغ ها و کي، منشوح ، انحالل طلبانست هايه اکونومين به مبارزه عليه، لنيروس
 را آموخته بودند، یخودنمائ و  بودن فقط تظاهریانقالب  که ازیات چپ روانه آنانين با نظريلن

  .رهيست ها و غي، تروتسک"چپ "یست هاي، کمون خ  ست هاياتزو: خاستبه جدال بر
نده يآ گذشته، بلکه حال وسم، نه تنها يتکامل مارکس  دریني، مرحله لن"سمينيلن"اصطالح 

  .ردي گیبر م در زيسم را ني کمونی نهائیروزيشرفت آن به سمت پيسم، پيمارکس

                                      
  ۵۴ -۵۵، ص "ک آلمانيان فلسفه کالسيرباخ وپايک فويلودو" نگلس،، ا ج 
 
 . خواهان انحالل حزب طبقه کارگربودند١٩٠۵-٧ک که پس ازشکست انقالب ي منشويال دمکرات هايسوس : Liquidators ح 
ک يندگان بلشويگران که خواهان فراخواندن نماي، بوبنوف و ديبوگدانف، لوناچارسک: کهاي دربلشويانيجر: Otzovism خ 

 . متوقف شودي وقانوني علني سوم بودند واصرارداشتند که کار در سازمان هايازدوما



 

سم دوران يمارکس. خ استين تاريط نويشرا  آن دریادامه منطق سم ويده مارکسيسم زائينيلن
 سم،يالي به سوسیه دارياز سرما سم دوران گذاري، مارکسی پرولتریها انقالب سم وياليامپر

، ی بخش ملی رهائیانقالب ها سم ويالي امپریختن نظام مستعمراتيسم دوران فروريمارکس
ن، يلن پس از. سراسرجهان است سم دريکمون سم ويالي سوسیروزيسم دوران پيمارکس

، "ی لوناچارسکیآناتول"، "نينيکال" چون ی رهبران جنبش کارگرشمندان وياند
 . ی"، "فرونزه. م"، "نيژوزف استال"، "یکنسيالم. م"، "ینوسک. و"، "یلسکيمانوو"
ضاح جوانب گوناگون آن يا در دند وياشاعه آن کوش  دریاتحاد شورو  دریاروسالوسکي

 رويپالم"، "یو گرامشيآنتون: " چونی رهبران برجسته ایح جهانسط در.  نگاشتندیآثار
نقش " والدکلمنت گوت"، "کيلهم پيو"، "س تورزيمور"، "تروفيميگئورگ د"، "یاتيتول

  .فاء کردندينه اين زميا  دریارزش
 ژه هريط وين، انطباق خالق آن با شرايط نويسم با شرايفه انطباق خالق مارکسيامروزه وظ

شه را ين اندي برادرانه خود، ای است که با همکاریکارگر ست ويکشور، بعهده احزاب کمون
ن عرصه نقش يا  دریاد شوروست اتحي سازند حزب کمونیم بارتر پر و  تریغن رشد داده و

  . داردیبرجسته ا اريبس
 


