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 ."است تغییر آن مسئله ،اندکرده های گوناگون تفسیررا به شیوه جهان تنها فیلسوفان"

 مارکس

بخننناار اف نننار   فاازی هنننای کنننه  انسنننان پشنننر شنننوریسنننازر و توزننند منننارکس اسنننت.  پننننما مننناه منننه د  سننن  ی 

ممبنننور بنننه تنننرد آز نننان شننند، بنننه فرانسنننه رفنننت، اتنننراجش کردنننند. بنننه بل  ننن  رفنننت اتنننراجش انقالبنننش ا  

کردنننند، سنننرانمار ممبنننور شننند منننابقش ر نننر پنننر بنننار تنننود را در فقنننر   تن دسننن ش در زنننندن سننن ری ن ا ننند. 

ه یشنننه رنننادر بنننه پرداتنننت  ر دی گنمیننننه ک ننن  منننووه ان لنننیس نبنننود   بنننرای تققیقنننا  تنننود کنننه  اند شننن ندی

 ممبور بود، کت تود را گر  ب ذارد.آثار تود برای تر د کاغذ جهت نوش   

 مننشچنننی   ان لننس رفیننخ تننود بننه ای نامننه اننش مننارکسدر رابطننه بننا شننرا ی وننندگش تننود   تننانواده ا ، 

 :نو سد

 ن نننش   ن وانسننن ا .دارد رصنننبش تننن  ننننورش افلننن  .اسنننت منننر   کنننوچ ا جننننش .اسنننت منننر   ه سنننرر»

 اسنننت ر و ۱۰ تنننا ۸ اکننننون .نننندارر را ا  یر دا پنننو  ا ن نننه بنننرای .بینننا رر بنننازینش بنننه را پزشننن ش  تنننوانا

 بننود، تننواها رننادر هننا امننر و آ ننا کننه دانننا ن ننش ازب ننه   ار کننرده سننیر ومینننش سننی    نننان بننا را تننانواده کننه

 .«نه  ا   .کنا تهیه را آن

دشنن   بزرگ ننر   بننا فننری هز نننه هننای و ننادی، ک  ننی   نند ت بننا هننا اسننت کننه  هسننازها   دهننبننورا اوی 

، بنننرای  ااگنننون جلنننوه دادن تئور هنننا   اند شنننه هنننای انقالبنننش ابقننناتش تنننود، منننارکس را بنننه اشننن ا  گونننناگون

هسننن ند تنننا ازقنننا  کننننند کنننه تققنننخ ا نننده هنننای  ا ننندووزوگهای سنننرما ه ه یشنننه در تقنننالپنننیش بنننرده اسنننت.  منننارکس

منننارکس منمنننر بنننه بلنننود شنننرر سنننابخ، کوبنننا، کنننره شننن ازش، کنننامبوا، کنننو د، جنننن    ... تواهننند شننند، تنننا 

جنا ننننا  سننننرما ه داری بننننه  سننننا  مننننارکس در ر ننننند ت امننننط آگنننناهش ابقنننناتش پر ز ار ننننا سننننا پاشننننش کنننننند. 

بنننه هننر ارننندار  ور هنننای انقالبننش ا ئتمننن  کشننیدن شننده اسنننت   دسنن  اه تبلیغننناتش بننورا اوی بنننرای بننه زنوشنن ه 

جننننن   کشنننن ار ام ر ازیسنننن ش میلیونهننننا انسننننان، رقطننننش ناشننننش او سننننرما ه داری،. کثیفننننش دسننننت وده اسننننت

تنننننر ر سنننننیاه سنننننرما ه داری   ده هنننننا جنا نننننت د  نننننر سنننننرما ه داری او روارننننن  تئور هنننننای  ام ر ازیسننننن ش،

 مش شود.داده مارکس  ان ود 

شنننیود جد ننندی بنننرای بنننه زنننوی کشنننیدن تئور هنننای  ، بنننه، او  ننن  سنننوموسسنننا  آز نننانشسنننرما ه داران   اتینننرا 

او نننار منننارکس    بهنننره بننرداری مننازش بف ننر کسنن  درآمنند انقالبننش مننارکس دسننت وده اننند   او سنننوی د  ننر

بنننا ر نننس منننارکس، سننن ه  نننر  شنننده بنننا « فنننفر  نننور وش»اسننن نا   ب ناسنننبت توزننند منننارکس،شنننده انننند. 

  ده هننننا کننننا ی د  ننننر بننننرای فننننر  ، بخصننننو  در  را  مننننارکسچهننننره مننننارکس، آبمننننو مننننارکس، شنننن

 ننر  هننای مارکسیسننا نننه در ممسنن ه هننای مننارکس، نننه در سنن ه مراکننز گردشنن ری رر ننه مننش شننوند. 

شنننده بننننار منننارکس، ننننه در آبمنننو منننارکس، ننننه در... بل نننه در نبنننرد ابقننناتش کنننارگران، در آگننناهش ابقننناتش 

 .می ندپیدا پر ز ری، در انقال  ک ونیس ش تمسا 



ربنننط او ا ن نننه  ننن  ار صننناد دان باشننند، ربنننط او ا ن نننه  ننن  جامانننه شننننا  باشننند، ربنننط او ا ن نننه  ننن   منننارکس

بانننننوان اند شنننن ند  انقالبنننش بننننود کننننه بننننرتالی فیلسنننوفان در ف ننننر تغییننننر جهنننان بننننود. فیلسنننوی باشنننند،  نننن 

 کشنننند کننننرد،ا  فننننری تغییننننر جهننننان کننننرد، در فقننننر   تن دسنننن ش تننننود را پشننننر بننننار پر ز ار ننننا ت ننننار ر ننننر 

مبننناروه ابقننناتش موتنننور  رکنننت تنننار ی اسنننت   ا ن نننه ا ننن  مبننناروه ابقننناتش در ر نننند تنننود، توسنننی گنننورک  

ا  کشننننند کنننننرد، پر ز ار نننننا من هنننننش تواهننننند شننننند.  شبنننننه د   ننننناتوری انقالبننننن ،سنننننرما ه داری، پر ز ار نننننا

 موجد جاماه بد ن ابقه، جاماه ک ونیس ش تواهد بود.د   اتوری پر ز ار ا 

ا ننن  منننارکس نبنننود کنننه بنننا نبنننوب تنننود  ک ونیسنننا را بنننرای ابقنننه  ا نهنننا با ننند تاکیننند کنننرد کنننهرلینننرغا ه نننه 

بننود کننه مننارکس را بانننوان  نن  ابقننه اج  ننارش کننارگر بننه ارمغننان آ رد، بل ننه بننرر س ا نن  ابقننه کننارگر 

ا ننن  ابقنننه اج  نننارش را تئنننوری رهننناوش اند شننن ند تنننود برگز ننند تنننا سنننی  هنننای گونننناگون باننننوان  او بنننی  تئور

ان شننار مانیفسننت ک ونیسننت ربننط او هننر چیننز بیننان ر آن بننود کننه  نن  ابقننه اج  ننارش، بننه درجننه  .تنند    کننند

ای او بلنننوب اج  نننارش رسنننیده کنننه مانیفسنننت تنننود را در مقابنننط سنننرما ه داری اراونننه دهننند. ک ونیسنننا رل نننش 

اج  نننارش بنننوده     اند شننن ند ا ننن  ابقنننه   منننارکس پرچ ننندار  د  نننر بنننه  ننن   اراینننت در جامانننه تبننند ط شننند

 .ه چنان تواهد بود

مارکسیسننا ننننه مننذه  اسنننت   نننه ا ننندووزوای. ننننه بننه گرامیداشنننت هننای بنننورا اوی مابانننه نیننناوی دارد   ننننه 

بنننا زمننن  پراکننننش هنننای ا ننندووزوگهای بنننورا اوی  نننر ر  تنننود را او دسنننت میدهننند، مارکسیسنننا در ت ننناد 

د دارد، تنننا اسننن ث ار انسنننان او انسنننان  جنننود تنننا جامانننه ابقننناتش  جنننوکنننار   سنننرما ه مفهنننور پیننندا منننش کنننند. 

بردگنننان مارکسیسنننا ننننه تنهنننا وننننده اسنننت، بل نننه تنهنننا تئنننوری رهننناوش تنننا مبننناروه ابقننناتش  جنننود دارد، دارد، 

تالنننخ تواهننند « گذشننن ه»او جهننننا سنننرما ه اسنننت. تنهنننا در جامانننه ک ونیسننن ش اسنننت کنننه مارکسیسنننا بنننه منننزدی 

 داشت.

 فیر و اکبری

 ۱397ارد بهشت  ۱5

 

 


