




مین سالگرد درگذشت مارکس، انقالبی بزرگی که با نظر و عمل خود مسیر تاریخ بشر را ۳۱۱به مناسبت 

 بازانتشار می یابد.دگرگون کرد، مطلب زیر که سه سال پیش نوشته شده است، 

 مین سالگرد درگذشت مارکس۰۳۱

 سن / برگردان: آرام نوبختنفیل میچی

ترین چهره ، کارل مارکس به عنوان یکی از بزرگ۳۸۸۱مارس  ۳۱تر عبارت دقیقصد و سی سال پیش، یا به 

نوان ، مارکس به ع«بی.بی.سی»آنالین  های نظرسنجی ی ازهای تاریخ بشر درگذشت. یک دهه پیش در یک

ارزش جلوه دادن و تالش برای بی  –متفکر همۀ دوران رأی آورد. با وجود یک قرن حمله، تحریف ترینبزرگ

افرادی می توانند تردید داشته باشند که مارکس مسیر تاریخ بشر را از اساس دگرگون  مارکس، معدودسهم 

 برای مطالعۀ عقاید و نوشته های مارکس کفایت می کند، چه کسی با آن موافق باشد یا نه. ،کرد. همین دلیل

ری برای تبه مراتب مهم ا دارند، دلیلِمبارزه برای تغییر جامعه ر میل به با این حال برای کارگران و جوانانی که

مطالعۀ مارکسیسم وجود دارد. با خواندن نوشته های مارکس دربارۀ فلسفه، تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی، 

تر از همه ارتباط آن با دنیای امروز شگفت زده می شود. این گیر، که مهممآدمی نه فقط با عمق و ژرفای چش

نی است که برای دگرگو گوشه و کنار جهانرزشمندی در دستان کارگران و جوانان ا نهایتبینوشته ها سالح 

 ستی جامعه مبارزه می کنند.یلسوسیا

این جا باید یک هشدار هم داد. کتابخانه ها و کتابفروشی های سرتاسر دنیا مملو از کتاب های قطور و فاضالنه 

هستند، اما معدودی آن قدر « علیه مارکسیسم»هستند. در واقع این کتاب ها اغلب « مارکسیسمباب  در»

مین ز در دو دستۀ اصلی جای می گیرند. اول، روشِ ها کتابصداقت دارند که به این نکته اعتراف کنند. این 

استدالل های ساختگی که هیچ ارتباطی به مارکسیسم ندارند، به عنوان یعنی  ؛یک پهلوان پنبه است زدنِ

داد. و  و نهایتاً شکستش با آن برخاست هاین پس به سهولت بتوان مقابلعقاید مارکس جا زده می شوند، تا از 

لی ، در حا«مقصود مارکس واقعاً چه بود»ها هستند، یعنی آثاری که به تفصیل به ما می گویند «تفسیر»دوم، 

کل به چیز دیگری مبدل می کنند. کشف این که مقصود مارکس چه عمالً عقاید مارکس را تحریف و به که 

 مارکس است. خودِ ندن کتاب هایخواکسی باید انجام دهد،  که آن چه تمامبود در واقع بسیار ساده است. 



 این طور نیست. مارکس به شیوه . اما واقعاًدشوارند برخی به ما خواهند گفت که خواندن این کتاب ها بسیار

را درک کند. مارکس اساساً برای کارگران  دشومقصای دست به قلم برد که یک فرد متوسط هم بتواند 

، یعنی صحبت کردن با «زیر دیپلم حرف زدن» اصطالحاً نوشت. اما باید گفت که مارکس اعتقادی هم به

 که هیچ چیز، هیچ چیزی که ارزش داشتنمی داند  دسال نداشت. چون هر کارگریکارگران مثل کودکان خُر

در این زندگی داشته باشد، بدون مبارزه به دست نمی آید. مطالعه کردن نوشته های مارکس با دقت الزم،  را

 بی پاداش نیست.در عوض چنین تالشی اما است.  مُمارستبی تردید مستلزم 

اریخ، ت، شهره باشد(، بلکه دربارۀ فلسفه، هنر ها ر به آنتمارکس نه فقط دربارۀ سیاست و اقتصاد )که شاید بیش

علم و تمام پرسش های مرتبط به جامعۀ انسانی نوشت. مارکس زمانی گفته بود که مَثَل مورد عالقه اش، این 

 «.یستم و هیچ چیز انسانی با من بیگانه ننمن انسا»است که: « پابلیوس ترنتیوس»گفتۀ ژنرال و شاعر رومی، 

روش مارکس را به وظیفۀ خود مبدل  هیافتن باحاطه ق نوشته های مارکس، باید مطالعۀ عمی پیشروکارگر 

کند. منتها این یک فرایند آکادمیک نیست. عقاید مارکس بیش از هر چیز یک راهنمای عمل هستند، روشی 

 برای درک جهان، توانایی بهتر به تغییر آن.

 جوانی مارکس

وکیل و  یپدر از « استان راین»واقع در « یرتری»، در شهر ۳۸۳۸مه  ۱سال پیش، در تاریخ  ۳۹۱مارکس 

 تماما نداشت. مارکس پس از به خصوصی انقالبی چشم انداز. خانوادۀ مارکس خانواده ای متموّل به دنیا آمد

 جا بود که به مطالعۀبه دانشگاه رفت و در همین « برلین»و سپس در « بُن»، ابتدا در «یرتری»مدرسه در 

بزرگ  فوفیلس پیرو عقاید ،حقوق پرداخت و در تاریخ و فلسفه تخصص یافت. مارکس به عنوان یک دانشجو

ۀ هگل بودند از فلسف شیوست، کسانی که در تالپ« هگلی های چپ»بود. در برلین به گروه « هگل»آلمانی، 

 نتایج آتئیستی و انقالبی بگیرند.

فت. منتها ر« بُن»حصیلی از دانشگاه، به این امید که بتواند استاد دانشگاه شود به مارکس پس از فارغ الت

از کرسی استادی خود محروم ساخته بود،  ۳۸۱۳را در سال « لودویگ فوئرباخ»سیاست ارتجاعی حاکم که 

ر د« هگلی چپ»منجر شد که مارکس فکر چنین حرفه ای را از سر بیرون کند. در این مقطع دیدگاه های 

عۀ را تکامل بخشید و آغاز به توس (تئولوژیالهیات )بود. فوئرباخ به ویژه نقد به  رشدآلمان به سرعت رو به 



گذاشت.  آن دوره یستی کرد. باورهای فوئرباخ تأثیر عمیقی بر مارکس و سایر هگلی های چپِلباورهای ماتریا

همۀ ما به ». انگلس چند سال بعد نوشت شدمنتشر « اصول فلسفۀ آینده»، کتاب فوئرباخ با عنوان ۳۸۱۱سال 

باط رتکه در ا« لندراین»در حول و حوش همین مقطع بود که یک گروه رادیکال در «. باره فوئرباخی شدیمیک

بنیان  «لنکُ»در « راینیشه تسایتونگ»وزیسیون را به نام پ، یک روزنامۀ اقرار داشت« هگلی های چپ»با 

مارکس سردبیر روزنامه شد  ۳۸۱۱منتشر شد؛ در اکتبر  ۳۸۱۱ژانویۀ  ۳یخ رتا گذاشتند. نخستین شمارۀ آن در

 کرد. نقل مکانو از بُن به کلن 

س دورۀ سردبیری مارکرد و این ویژگی در دمکراتیک حیات خود را آغاز ک-البیاین روزنامه با یک دورنمای انق

 ۳۸۱۱ژانویۀ  ۳و سپس در زد سته تر شد. در نتیجه حکومت دست به سانسورهایی علیه روزنامه به مراتب برج

 معلق شد. ۳۸۱۱در مارس « راینیشه تسایتونگ»تصمیم گرفت که روزنامه را در مجموع توقیف کند. انتشار 

پروس می آمد، و برادر  یدر همین سال بود که مارکس ازدواج کرد. همسر او، از یک خانوادۀ ارتجاعی اشراف

 تبدیل شد. ۳۸۱۸و  ۳۸۱۱ه سیاارشدش بعدها به وزیر داخلۀ پروس در فاصلۀ سال های 

. ، به پاریس رفت«آرنولد روگه»، مارکس به منظور انتشار یک روزنامۀ رادیکال در خارج همراه با ۳۸۱۱در پاییز 

شریه منتشر شد. انتشار این ن« فرانسوی-لمانیسالنامۀ آ»با این حال تنها یک شماره از این نشریه با عنوان 

 ادامه نیافت.« روگه»اساساً به دلیل مشکل توزیع مخفیانۀ آن در آلمان و همین طور مخالفت های 

برای چند روز به پاریس آمد، و از آن زمان به بعد به نزدیک ترین « فردریش انگلس»، ۳۸۱۱در سپتامبر 

ده ناپذیر شیی . نام های مارکس و انگلس از آن زمان به بعد جدادوست و همکار سیاسی مارکس تبدیل شد

اند، تو گویی یک نفر هستند. بالفاصله این دو مرد جوان وارد فعاالنه ترین دخالتگری در حیات پرتب و تاب 

ت وسیعی از مقبولی در بین برخی از این گروه ها« پرودون»گروه های انقالبی پاریس شدند. عقاید آنارشیستی 

بارها بار در نوشته های مارکس  دکه هر کسی می توان متدی( با ۳۸۱۱« )فقر فلسفه»رخوردار بود. مارکس در ب

ات و نقل قول یعه و موشکافانه به نظرات پرودون پرداخت: انتقاد کوبنده با اتکا به واقببیابد، به پاسخ همه جان

اد بی بین افررویکرد صادقانه و محکم، در  های محکم از نوشته های کسانی که نقد می کرد. متأسفانه این

 که در تالش برای بی ارزش کردن باورهای مارکس آثاری جعلی نگاشته اند، به چشم نمی خورد. شماری



رده بورژوایی، مارکس و انگلس همراه هم به مبارزه ای پرحرارت علیه آموزه های مختلف سوسیالیسم خُ

ترین د بزرگایرا بر پایۀ علمی قرار دهند. این شآنارشیسم و غیره دست زدند، تا از این رو ایده های سوسیالیسم 

. آوردند دنیای واقعی جامعۀ طبقاتی به دستاورد مارکس و انگلس بود که ایدۀ سوسیالیسم را از آسمان به زمین و

نه نبود، بلکه محصول مبارزۀ مادی میان طبقات، محصول تکامل زااسوسیالیسم دیگر یک ایده آل بلندپرو

 یسم علمی را شکل می دهند.سوسیال هستند که تاریخی بود. ایده های مارکس و انگلس

 سوسیالیسم علمی

مارکسیسم یک علم است. برای فهم مشکالت دنیای کنونی، یک روش علمی ضروری است. بورژوازی و 

ح آن چه که در جهان رخ می دهد درمی مانند. هر کسی صفحات نشریات توضی از اش متخصصین آکادمیک

 ثلورق می زند. درست م بیهوده نظام بورژوازی یاقتصادی را برای یافتن یک توضیح منطقی از بحران جهان

، خروارها می نویسند، ولی هنوز هیچ چیز نمی گویند. غیرهجامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی و  حوزه های

اکنون در دوران سالخوردگی و انحطاط اما می کرد،  خلقژوازی که در مرحلۀ ترقی خود ایده های بزرگی ربو

 بیرون می دهد. یاوهخود فقط 

شگی او فردریش انگلس افتاد که ایده یاز یک سو این وظیفه به دوش مارکس و همفکر بزرگ و رفیق هم

ال وظیفۀ حدرک ماهیت طبقاتی جامعه استوار کنند. در عین  های سوسیالیسم را بر یک پایۀ علمی و مرتبط با

ایدئولوژیک الزم برای تغییر جامعه را به دست طبقۀ کارگر دهند. چرا که بدون درک  آن ها این بود که سالح

 علمی جهان، تغییر آن ناممکن است.

به لرزه  اپها در سرتاسر ارواین ایده های انقالبی ناگزیر توجه مقامات را که پیش از این با پیشروی شورش 

درآمده بودند، به سوی خود جلب کردند. بنا به درخواست مصرانۀ حکومت پروس، مارکس به عنوان یک 

، مارکس و انگلس به ۳۸۱۱از پاریس تبعید شد. او به بروکسل رفت. در بهار  ۳۸۱۱انقالبی خطرناک در سال 

م پیوستند. هر دو نقش برجسته ای در کنگرۀ دو« هااتحادیۀ کمونیست »یک انجمن تبلیغاتی مخفی به نام 

نیفست ما»ئولیت تدوین سندی که بعدها تحت عنوان ( ایفا کردند. در نتیجه مس۳۸۱۱ر اتحادیه در لندن )نوامب

 منتشر شد به عهدۀ آنان قرار گرفت.« کمونیست



ار این سند یک . انتشاست یادماندنیه ب، نوشتۀ مارکس و انگس جوان، حقیقتاً یک سند «ست کمونیستمانیف»

ین که در زمان نخست دارد گی. مانیفیست کمونیست همان قدر امروز تازبه شمار می رودیخ رنقطۀ عطف در تا

از آن چه در آن مقطع بود موضوعیت  ، چه بسا حتی امروز به مراتب بیشداشت ۳۸۱۸سال  بهنگارش آن 

ندازید ابه سادگی دید. تنها نگاهی به کتاب هایی بی دارد. در صفحات مانیفست می توان برتری روش مارکس را

تر جنبۀ کنجکاوی خواهد داشت. اما اگر مانیفیست را سال پیش نوشت. امروز این بیش ۳۱۱که بورژوازی 

 ، یک جهان امروز.۳۸۱۸سال  بخوانید، با یک توصیف دقیق از جهان رو به رو می شوید، نه جهانِ

مرکز سرمایه و استثمار کار زیر پوشش تکنولوژی مدرن، همه و همه نه فقط پدیده هایی نظیر جهانی سازی، ت

 طور علمی توضیح داده شدند.بینی که به پیش

اکنون جای آن نیست که به تفصیل به مانیفست نگاه کنیم. این کار قبالً در سایر مقاالتی که طی سال ها در 

جود است، انجام شده. اما نمی توانیم به کل از منتشر شده و در وب سایت آن مو« سوشالیست اپیل»نشریۀ 

آن جهش کنیم. نه فقط بورژوازی هم این کار را می کند، بلکه حتی برخی از آنان، هرچند با اکراه، وادار به 

 فت:کم در بعضی جاها درست می گاعتراف شده اند که مارکس دست

« زیسا ینآیندۀ کامل: چالش وعدۀ پنهان جهایک »در کتاب خود « ادریان وولدریج»و « یتوئِجان میکل ت»

وابستگی "مارکس به عنوان پیام آور سوسیالیسم شاید ازکارافتاده باشد، اما به عنوان پیام آور »می نویسند: 

، می تواند هنوز هم به طور خیره کننده ای موضوعیت اطالق می کردجهانی شدن  بهکه  "متقابل ملل جهان

 .«سال پیش بود ۳۱۱تند و تیز است که همان قدر امروز ی سازی، داشته باشد... توصیف او از جهان

هر کسی شگفت زده می شود که چه قدر عبارات مارکس امروزی « مانیفست کمونیست»به عالوه با خواندن 

بینی می شپی ی متقابل بازار جهانی در این جملۀ مانیفستو معاصر به نظر می رسند. نه فقط رشد و وابستگ

 الت و وابستگیمحلی قدیم، ما در هر سو شاهد معام گوشه گیری و خودبسندگی ملی وبه جای »شود که 

یز ن ، بلکه سلطۀ بازار از سوی مشتی انحصار و تمرکز و انباشت سرمایه داری«متقابل جهانی ملت ها هستیم

مالکیت  کرده و تجمیعردآورده، ابزار تولید را ی{ جمعیت را گ}سرمایه دار» بینی می شود:پیش به این شکل

با افزایش »ماشین به صورتی است که  دۀ. تقلیل نیروی کار به نقش بر«است نمودهتمرکز مرا در دستان اقلیتی 

استفاده از ماشین آالت و تقسیم کار، زحمت و مشقت نیز به همان نسبت باال می رود، چه از طریق باال رفتن 



افزایش سرعت ، و چه از گردۀ کارگر کشیده می شودساعات کار، چه افزایش کاری که در یک زمان معین 

 .«ماشین آالت

اس لد و محدودیت هایی که لبتر از این ما دلیل این تحوالت را می یابیم: تضاد میان گسترش نیروهای مومهم

 عرصۀ»ملت ها. -تنگ سرمایه داری به آن تحمیل می کند: مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مرزهای دولت

 «.ثروتی را که خود آفریده، در خود جای دهد چنان تنگ است که دیگر نمی تواندجامعۀ بورژوایی 

 ایده ها

ایش رست می گفته است، نه برای ستمارکس این جا و آن جا د می کنند البته آن دسته بورژواهایی که تصدیق

ه روشنی سوسیالیسم ب»از او، که برای دفن کردنش می نویسند. ناگزیر آن ها چنین جمع بندی می کنند که 

با این حال چنین ادعای فی البداهه و بی پایه و اساسی نمی تواند نسل جدید کارگران و «. شکست خورد

 ل و آینده، مشغول کشف عقاید مارکسیسم هستند.جوانانی را تحمیق کند که در جستجوی راه ح

ابعاد تاریخی، اسامی مارکس و لنین را به لجن کشید، اما  دری جنایات این درست است که استالینیسم با

بخش هستند. بازگشت بازار آزاد نه یه و اروپای شرقی به زحمت الهامسوی در رراستاوردهای اخیر سرمایه دد

برای یک اقلیت و فالکت برای اکثریت را به ارمغان آورده است. این به معنای دفاع از رفاه، بلکه فحشا، سود 

نه غیاب بازار،  مشکل یا توجیه جنایات استالینیسم نیست. برعکس، فاجعۀ امروز در روسیه باید روشن کند که

ساد بود که اتحاد و فنگین و خفه کنندۀ بروکراسی سبود. نه اقتصاد ملی شده، بلکه وزن بلکه فقدان دمکراسی 

 شوروی را خفه کرد.

هرچند به شکلی به زحمت قابل  -رات مارکس ارتباط داشتظنبا یک عنصر باقی ماندۀ انقالب اکتبر که 

ن قدرت یماز کشوری عقب مانده به دوداد به روسیه امکان  اقتصاد دولتی بود که -تشخیص و تحریف شده

 جهان تبدیل شود.

چون زالو خون اقتصاد برنامه ریزی شده ت خواه آن که همیمهیوالوار و دیکتاتوری تما با این حال بروکراسی

 ها شعار معروف فراط های بروکراترئه کردن ارا می مکید، آن را محکوم به نابودی کرد. استالین برای تب

از هر کس به اندازۀ » را به« ازش، به هر کس به اندازۀ نیاز هر کس به اندازۀ توانش»می گفت مارکس را که 



ات ها بسیار شاق بود که دستمزدهای رکبرو« کار»تحریف کرد. البته « توانش، به هر کس به اندازۀ کارش

« واناتقلعۀ حی» رماندر « ونئناپل». درست به همان شکل که شخصیت طلب می کردندباالتر، مزایا و غیره 

 را بازنویسی کرد.« مِیجر پیر»ل آموزه های روِوجورج ا

بر همۀ جوانب جامعه، سوسیالیسم هرگز در روسیه ساخته نشد. همین که  طبقۀ کارگر ون دمکراسی، کنترلبد

داشت، هم از خودش ن ایدهبروکراسی شوروی با وجود دسترسی به منابع عظیم یک ششم کرۀ زمین حتی یک 

 فقرزده.چیز و بیبسیار معنادار است. این را مقایسه کنید با دستاوردهای کارل مارکس 

نگران بقای خود و امتیازاتش بود. آن ها حتی یک ایدۀ جدید را تکامل ندادند، در  وکراسی شوروی تنهابر

روسیه دیدیم  در. آن چه کشندعقب بعوض اکنون تالش می کنند با بازگرداندن سرمایه داری ساعت را 

روسیه،  واحد، حتی به اندازۀسم نبود. سوسیالیسم هرگز نمی توانست در چهارچوب مرزهای یک کشور یلسوسیا

 ساخته شود.

مید. حتی اآلن آکادمسین های بورژوای دانش رکسیسم به سادگی این را خواهد فهنسل جدید امروز با کشف ما

، اما قادر نیستند قدم منطقی بعدی را بردارند و دانسته اندبه تازگی قدر برخی نتایج مارکس را آموخته ای 

. این پرسشی نیست که بورژوازی عالقه ای به پاسخش داشته نتایج صحیح رسید بپرسند که چرا مارکس به

حیح بوده این تئوری ص منطقاًبلکه چندین مورد به نتایج درست بینجامد،  ،باشد. اگر یک روش نه در یک یا دو

آن ها  ،بینی توسعۀ بازار جهانیشود. با این حال پیشتکرار  بارها می تواند احتماالً« حدس موفق»است. یک 

تر مارکس یا پذیرش این که نه فقط نتایج مارکس، بلکه روش او درست بود و را تشویق به مطالعۀ بیش

 چنان هست، نمی کند. هم

س چند سرو س و انگلدیدی نیست که مارکنبود. هرچند تر شهودیش و فراستی صرفاً کار یک نبوغ چنین بین

روشنفکر امروزی ما هستند. ایده های مارکس با گردآوردن اقتصاد سیاسی انگلستان،  غول های از گردن باالتر

 یمجامعه شناسی فرانسه و فلسفۀ آلمان، معرّف بهترین دستاوردهای بورژوازی بود. از این قلۀ جدید بود که 

 توانستند به دوردست ها نگاه کنند.



جهان پیرامون خود را درک و راه  از آن است که می توان تفادهسابود. با  شانترین دستاوردگمتد آن ها، بزر

 چرا مارکس»همین خاطر است که پرسش ترسناک  کنیم. به ی بحران زده را ارائهرارون رفت از سرمایه دبُ

 پرسشی است که بورژوازی از آن طفره می رود.« درست می گفت؟

ن خود متقاعد کند. چنی و سلوک تغییر منشخوشختانه ایده های مارکس قرار نیست صرفاً بورژوازی را به 

البی مبارزۀ انقبرای  را چیزی تخیلی خواهد بود. مارکسیسم در عوض هدفِ مسلح کردن طبقۀ کارگر و جوانان

 دارد.غییر جامعه ت مورد نیازِ

 انقالب

، همان طور که مارکس توضیح داد، شبح انقالب بر فراز سر اروپا در گردش بود. قدرت ایده های ۳۸۱۸سال 

، ۳۸۱۸او را از کشوری به کشور دیگر اخراج کند. در آغاز انقالب فوریۀ  تا طبقۀ حاکم را واداشت مارکس،

و در این  تاز انقالب مارس، به کُل )آلمان( رف بعد س بازگشت و سپسیاز بلژیک تبعید شد. او به پار مارکس

به سردبیری مارکس منتشر  ۳۸۱۹مه  ۳۹تا  ۳۸۱۸ژوئن  ۳از « راینیشه تسایتونگ یهون»جا بود که روزنامۀ 

 شد.

، روند دادگاهی فاتح بضدّ انقالبه اثبات می رسید.  ۱۹-۳۸۱۸سیر رویدادهای انقالبی ایده های او هر روز با 

 از آلمان تبعید شد. ۳۸۱۹مه  ۳۶تبرئه شد، منتها  ۳۸۱۹فوریۀ  ۹ خیرااز کرد. مارکس در تغکردن مارکس را آ

ندن رفت لتبعید شد و سپس به  ۳۸۱۹ژوئن  ۳۱مارکس از آلمان به پاریس سفر کرد، مجدداً پس از تظاهرات 

 به سر برد.و تا زمان مرگ خود در این شهر 

زندگی او به عنوان یک تبعیدی سیاسی، زندگی بسیار دشواری بود. مکاتبات میان مارکس و انگلس به روشنی 

این را نشان می دهد. فقر بر مارکس و خانواده اش سنگینی می کرد؛ اگر کمک مالی همیشگی و ازخودگذشتگی 

سته کشاز درهم که زیر فشار نیبلبرساند،  ال را به اتمامانگلس نبود، مارکس نه تنها نمی توانست نگارش کاپیت

 .شده بود

د، شاید ، انگلس، تکمیل شطر تالش های خستگی ناپذیر رفیق اوکاپیتال که پس از مرگ مارکس اساساً به خا

ه نوم سرمایکه ژِ در این مجموعۀ سه جلدی مارکس استدالل های شناخته شده ترین نوشتۀ مارکس باشد.



ناتوانی نظام سرمایه داری  را متقاعد بهتر از آن است که یک بورژوای اهل فکر کافیداری را نشان می دهد، 

 از حلّ مشکالت ذاتی و ماهوی خود کند.

جامعه یا اقتصاد مطالعه نمی کنند. آن ها به این  کردبا این وجود بورژواهای متفکر امروزی دربارۀ چگونگی کار

کنولوژی چگونه ت که ام و امتیازات خود دفاع کنند. آن ها به این فکر نمی کنندفکر می کنند که چگونه از نظ

اختصاص زمان برای مشارکت ما در تصمیم گیری و انجام کار و  د می تواند برای کاستن ساعات کارجدی

استفاده شود. در عوض در جستجوی این هستند که چگونه از تکنولوژی جدید برای بیرون کشیدن قدری 

 استفاده کنند.الت و مغز ما از توان عض سود تربیش

اطالعاتی ژنوم انسان نیستند، بلکه تنها  محتوای بیماری از طریق جهانی آن ها به دنبال ریشه کن ساختن

 .بگذارند انحصاریامتیاز حق هم روی داروها  ،محاسبه شان این است که چگونه برای سودآوری از بیماری ما

امعه را سم جلب کرد، اما جیلان و روشنفکران را بی تردید می توان به سوی سوسیادوچکی از دانشمنبخش ک

نمی توان با تغییر ذهن یک به یک طبقۀ حاکم تغییر داد. مارکسیسم به عنوان کوششی برای قرار دادن 

یمی غ آمیز اما ایده آلیستی نسل های قدنجات دادن آن از تخیالت نبوبرای ، بنیان علمی یک سوسیالیسم بر

ا به عرصۀ پ ری عقالیی سوسیالیسم آن را محقق کنند،می توان صرفاً با نشان دادن برت که اعتقاد داشتند

 حیات گذاشت.

ۀ نخست لوه در، نبرد بر سر ایده ها، برای مارکس از اهمیتی تعیین کننده برخوردار بود. با این وجود نبرد فکری

ما بر این اعتقادیم که خطر اصلی نه در تالش های پراتیک، بلکه در تشریح »شخیص داد: درت ایده ها را تاو ق

ه محض ب حتی تالش های توده ای، تیک،ارپ هایش ونیستی نهفته است؛ چرا که تالتئوریک ایده های کم

 خیررد ما را تسآن که خطرناک شوند با توپخانه پاسخ می گیرند. در حالی که ایده ها، ایده هایی که ذهن و خِ

چون اهریمن هایی می مانند که بشر تنها با گردن نهادن در پیش پایشان می تواند و تصاحب کرده اند ... هم

 «.آن ها را تارومار کند

فعالیت سیاسی را به یاد مارکس آورد. این افسانه  ۶۱و دهۀ  ۱۱احیای جنبش های دمکراتیک در اواخر دهۀ 

ل است. همسره مُوجود دارد که مارکس نویسنده و متفکر بود و نه یک انقالبی اهل عمل. چنین گفته ای یک

 یا.تر از همه عمل انقالبی پرولتاربرای مارکس تئوری راهنمای عمل بود، مهم



، ۳۸۶۱ساپتامبر ۱۸، در مارکس در جنبش آلمان و فرانسه نقش فعال و برجسته ای ایفا کرده بود. اکنون در لندن

روح و قلب  سبنیان گذاشته شد. مارک -شهرت دارد «انترناسیونال اول»که به  -«انجمن بین المللی کارگران»

 ا و مانیفست های آن بود.قطعنامه ها، بیانیه همجموعه ای از ه و ، نویسندۀ نخستین خطابیاین سازمان

سوء بر  یفعالیت به مراتب شدیدتر تئوریک او، تأثیر ل ووفعالیت بی وقفه و شدید مارکس در انترناسیونال ا

. ردختپ سالمتی او داشت. او به طور خستگی ناپذیری به فعالیت دربارۀ مسألۀ اقتصاد سیاسی و تکمیل کاپیتال

و چندین زبان از جمله روسی را مطالعه  هداده های جدید را گردآورد کوهی از مارکس برای تکمیل کاپیتال

 کرده بود.

خود در آرامش در صندلی ، مارکس ۳۸۸۱مارس  ۳۱شت و سپس ذ، همسر مارکس درگ۳۸۸۳دسامبر  ۱روز 

لندن به خاک سپرده  «گیتگورستان های»ر مارکس در کنار همسرش در برای همیشه به خواب رفت. پیک

 شده است.

 افق جدید

ر طبقاتی سرتاس های او برای نسل جدیدی از مبارزانسال پیش چشم از جهان فروبست. اما ایده  ۳۱۱مارکس 

ی م پیشکشبخش است. ما مبارزات خود را به یاد و خاطرۀ این چهرۀ انقالبی بزرگ زنده، آموزنده و الهام ،دنیا

نمایی که مبارزه را پایان یافته اعالم کرده اند. با لخیر، کم نیستند عقل کل های فاضی ادر سال ها کنیم.

ار دیگری به پرواز درآمده. این بار، این شبح سایۀ خود را نه هایشان، شبح انقالبی بقلم فرسایی وجود تمام 

 فقط بر اروپا، که بر کلّ جهان گسترانیده است.

ه اندازۀ بمبارزه فرسنگ ها با پایان فاصله داد. در واقع مادام که بشریت نهایتاً بتواند بر تمامی موانع غلبه و 

 هد داشت.، مبارزه ادامه خواکندسر بلند قامت واقعی اش 

ان سال دانش و فرهنگ در انحصار یک اقلیت معدود از استثمارگران ثروتمند بود، کسانی که از رهزا برای

با  سمیله و سوء استفاده کرده اند. سوسیااستفاد ،انحصار خود برای اسارت میلیون ها مرد و زن و کودک

 عبه این انحصار شنییک بار و برای همیشه  به عجایب فرهنگ، انکدکوو زاد همۀ مردان و زنان دسترسی آ




