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  آموزش کارل مارکسیخی تارمقدرات

 

ننده جامعه  کیجاد بمثابه ایا پرولتاریخی ـ تاری نقش جهانی چگونگيح عمده در آموزش مارکس توضمطلب

 حوادث در تمام جهان آنرا یان آموزش توسط مارکس، جرین ايان پس از بیا آينيمحال به ب.  استياليستیسوس

  نمود؟یيدتا

 

مارکس و انگلس که در سال " يست کمونيفستمان. " آنرا مطرح ساخت١٨۴۴ بار مارکس در سال ين اولبرای

 ین جهان از ایختار.  استيامده است که تاکنون بهتر از آن ن آموزشین از ای جامع و منظميان منتشر شد، ب١٨۴٨

  :يشود ميمبعد آشکارا به دوره عمده تقسه زمان ب

    )١٨٧١ (یس پارکمون تا ١٨۴٨از انقالب ) ١

    )١٩٠۵ (يه تا انقالب روسیساز کمون پار) ٢

  .بعده  بيهاز انقالب روس) ٣

  

  .يافکنيمموزش مارکس ب به مقدرات آی دوره ها نظرین از ایک در هر حال
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 فوق یانات جریا ها يون از فراکسیکی آموزش فقط ینا.  نداردی تسلطيچوجه آغاز دوره اول، آموزش مارکس بهدر

 مسلط است که از لحاظ ياليسم از سوسی دوره شکل هائیندر ا. يدهد ميل را تشکياليسم سوسيرالعاده کث

 در مشخص ساختن یناتوان. یخ تارریان جی مادیه نبردن به پایپ:  داردیشاوندی ما خويکی با اصول ناردنیاساس

 با انواع عبارات يک اصالحات دموکراتی بورژوازيت استتار ماهی، داریه هر طبقه از جامعه سرمايتنقش و اهم

  .يرهو غ" حق"، "عدالت"، "مردم" مآبانه در باره ياليستسوس

  

 ماقبل ياليسم سوسی رنگارنگ و پر از غوغاياهو،ل پره اشکاین به تمام ای ضربت مهلک١٨۴٨ سال انقالب

کشتار کارگران .  يدهدانقالب در تمام کشورها طبقات مختلف جامعه را در حال فعاليت نشان م. مارکس وارد نمود

 یا که تنها پرولتاريکند قطع آشکار مور بطیس در پار١٨۴٨ ژوئن سال ی خواه در روزهای جمهوریاز طرف بورژواز

 ی طبقه مین از استقالل ایگری از هر ارتجاع ديش  صد بار بيبرال لیبورژواز.  استياليستی سوسيعتطب یدارا

 خاطر دهقان هم یت رضايسم فئودالیایبا الغاء بقا. يآورد فرود میم ترسو در برابر ارتجاع سر تکريبراليسمل. ترسد

 مردد ی بورژوازيبراليسم و لی کارگریکراس دموين بی و فقط گاهگاهيگردد و او هم طرفدار نظم ميشودفراهم م

 از آب در ی مزخرفات پوچی طبقاتير غياست و سی طبقاتير غياليسم مربوط به سوسی آموزش هايهکل. است

   .يآیندم

  



 

 آن شکل سازمان یعنی ی، جمهوريرساند؛ میان را بپای اصالحات بورژوازی تکاملير سینا) ١٨٧١ (یس پارکمون

 یون استحکام خود را تنها مدينماید می خودنمائی پرده ای بشکل کامًال بیات طبقات که در آن مناسبیدولت

  .یاست پرولتاریقهرمان

  

 که ی منجر به استقرار همان جامعه بورژوازی بغرنجتر و ناکاملتری تکاملير سیک اروپا هم یگر دی تمام کشورهادر

 ياليسمدوران طوفانها و انقالبها است و سوس) ١٨۴٨ـ ١٨٧١(اواخر دوره اول . يگردد است میافته يب ترکيشاز پ

 اول يونالانترناس: يگذارند عرصه وجود مبه مستقل قدم یائیاحزاب پرولتار. يگرددماقبل مارکس زائل م

  . آلمانی دموکراسيالو سوس) ١٨۶۴ـ١٨٧٢(
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باختر کار . در آنستبودن آن و فقدان انقالب " يزمسالمت آم"فرقش با دوره اول ) ١٨٧٢ ـ ١٩٠۴( دوم دوره

  . استيدهخاور هنوز به آنها نرس.  رسانده استیان را بپای بورژوازیانقالبها

  

 يث که از حیائیهمه جا احزاب پرولتار. يگردد می دوران اصالحات آتیبرا" يزمسالمت آم" وارد مرحله تدارک باختر

 مطبوعات یجاد طرز ای، بورژوازیسمنتار و طرز استفاده از پارلمايشوند ميل هستند تشکياليستی خود سوسیهپا

آموزش . يآموزند خود را ميوهای خود و کئوپراتری کارگی هایه خود، اتحاديتی و تربيمروزانه خود، مؤسسات تعل

 ی برای وی آمادگیا، پرولتاريروهای نی انتخاب و جمع آوریانجر. يگيرد دامنه ميآورد کامل بدست ميروزیمارکس پ

  .يرود ميش الدوام پی علی ولی بتانینده آینبردها

  

 که به لباس ينماید دشمنان او  را وادار می، در رشته تئوريسم مارکسيروزی چنان است که پیخ تاردیالکتيک

 ياء خود را احياليستی سوسيسم بشکل اپورتونيکند کوشش ميده پوسيان ميبراليسمل. یند درآيستمارکس

 يتآنها بهبود وضع. يکنند مير تعبمبارزات ین امتناع از ای را آنها بمعنيم عظی نبردهای برايرودوره تدارک ن. یدنما

 خود را به پول ی که بردگان حق آزادينمایند میح تشری معنین بای مزدوری مبارزه بر ضدبردگیبردگان را برا

 و یبقات از مبارزه طیو چشم پوش) ی صلح با برده داریعنی"(یصلح اجتماع"با جبن و ترس .  فروخته اندياهیس

 و ی جنبش کارگری هاين نشيز و انواع پشت مياليست سوسی عمال پارلمانيان در مینانا. يکنند میج را ترويرهغ

  . طرفدار دارنديریتعداد کث" يزانسمپات"از روشنفکران 
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" یراسدموک "یطو عدم لزوم طوفان در شرا" یصلح اجتماع" از ی فرصت نکرده اند باندازه کافيستها اپورتونهنوز

 یانقالب روس انقالبها.  گشوده شديا در آسی جهانی طوفان هاین بزرگترید منبع جدیک کنند که يدمدح و تمج

. ينمائيم میآنها در اروپا زندگ" واکنش" طوفانها و ینما اکنون درست در عصر ا.  را بدنبال آوردين و چیران ايه،ترک

 هر چه باشد يکنند، ميز آن تی خود را برایاکنون دندانها" مدنمت "ی که انواع کفتارهاين، چير کبیمقدرات جمهور

 ی قهرمانانه توده هايسم و دمکراتید نماید تجديا اصول سابق سرواژ را در آسيست در جهان قادر نيروئی نيچباز ه

  .ید بزداين از صفحه زميائی آسيمه و نيائی آسی را در کشورهاردمم

  

 ی الزمه برایط از اشخاص را که نسبت به شرای در اروپا برخی داریه سرما بر ضدی مبارزه قطعیک ی طوالنتعویق

 یأس ین که اينيم بیاکنون ما م.  کشانده بوديسم و آنارشيأس دقت نداشتند بی و رشد مبارزه توده ایآمادگ



 

  . باشدی می و کم دلی از کوته نظری تا چه اندازه حاکيستیآنارش

  

 نه بلکه یأس اروپا جلب شده است ی آلهایده به مبارزه در راه همان ايونیيل هشتصد ميای که آسيت واقعین ااز

  . دست بدهدیدقوت قلب با

  

 ی فوق العاده استقالل توده هايت همان اهميبراليسم، و دنائت لی باز همان سست عنصريا آسی هاانقالب

 پس از يکهکس.  را بما نشان دادی و انواع و اقسام بورژوازیا پرولتاريان حدود آشکار مید همان تحديک،دمکرات

 بزند او را فقط بايد در قفس نهاد و در دم ی طبقاتير غياليسم و سوسی طبقاتير غياست از سياتجربه اروپا و آس

  . گذاردیش به معرض نمايائی استرالیکنار مثًال کانگورو

  

 ١٩٠۴ یسالها" يزمسالمت آم"دوره . يایی نمود ـ منتها نه به طرز آسيدن اروپا هم شروع به جنبيا آسی پاز

 مبارزه يسابقه و فشار تراست ها موجب حدت بی زندگیگران.  شدی و بدون برگشت سپريشه همی برا١٨٧٢ـ

 از همه فاسد شده بودند، از يشم بيبراليس را هم که بدست ليس کارگران انگلی حتیکه مبارزه اید، گردیاقتصاد

معروف است "  ی تنينروئ" به یگران از ديش که بیونکرهاور بورژواها و هم اکنون در آلمان، کش.  خود تکان دادیجا

صلح " چنان ی از اروپا کنونیاليسم، امپرياست و سيحاتجنون تسل. يگيرد نضج مياسیدر برابر چشم ما بحران س

 یواز تمام احزاب بورژيدنو اما از هم پاش.  به بشکه باروت استيه از همه شبيش به کيدهد ميبترک" یاجتماع

  .يرود ميش الدوام به پی علیاو نضج پرولتار

  

 یدی جدی های و ظفرمندید جدیيدات تأی جهانیخ دوره بزرگ تار٣ ین از ایک هر يسم، مارکسيدایش از پپس

 يب را نصی باز هم بزرگتری است، ظفرمندیش که در حال گشایخی عصر تاریول.  آن نموده استيبنص

  .خواهد نمود یا آموزش پرولتارین ايسم،مارکس


