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 :توضیح ناشر

ی سیروس بینا در دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس به او و اندیشهر این مقاله دکتر د

ی اصلی ای در جهت تخفیف هستهپردازد و رویکردهایی که هر یک به  گونهاش میسترگ

انتشار . کنداند را نقد و بررسی و نمایان میها بودهی انقالبی مارکس در این سالاندیشه

زبان که متاسفانه به به خصوص در فضای فارسی ،دقیقی فشرده ولی روشنگر و این مقاله

 ،مذکور قرار داردپر سر وصدای هایی از رویکردهای ای در معرض ترجمهجانبهطور یک

 .بسیار حائز اهمیت است

زندگی بشری را  ،های مختلف هر دم فزایندهپرداختن به مارکس در وضعیتی که بحران 

ظ ضروری است که رویکرد مارکسی در بررسی تحت فشار قرار داده است از این لحا

رد از مسائل خُ. ای جایگاه خود را نیافته استمسائل مختلف همچنان به طور شایسته

توجه و دولتی، بی گیری فاشیسم و نژادپرستیِاجتماعی گرفته تا معضالت کالنی همچون اوج

هایی منجر میگوییهمانْتنها به اینْ ،داشتن دیدی وسیع از تحوالت واقعی و چگونگی آنبی

به خصوص در شرایط کنونی و . شود که فروبستگیِ نظری و سیاسی را تقویت خواهد کرد

ی جهانی، دوباره شاهد تکرار و جاناش در صحنهو اعمال جدید امریکابا حضور دولت 

اش در هستیم که ریشه "گراچپ"هایی سنتی و نابسنده در سطح نیروهای سختیِ دیدگاه

امریکانا و وقتی افول پاکس. ان غیبت رویکرد مارکسی به روند تحوالت تاریخی استهم

رقدرتی امپریالیسمِ امریکا به طور دقیقی در چهارچوب یک رویکرد مارکسی دَفروافتادگیِ قَ

ای از ماهیت دولت امریکا و های نادرست و نابسندهدرک و تبیین نشود، دستاوردش تحلیل

رمستقیم تایید و تشویق جایگاه ناهژمونیک امریکا در این دوران است به طور مستقیم و غی

در همین زمینه . شودمطرح میهمچنان  "گراچپ"که متاسفانه از سوی بسیاری از جریانات 

افزون فاشیستی و ناسیونالیستی دولت امریکا جز در همین چهارچوب تحلیل گرایش روز
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در همین زمینه . افول امپریالیسم و قدرت دولت امریکا ممکن نخواهد بودتحلیل مارکسی 

اند ضرورت پردازانی همچون سیروس بینا که در این جهت کوشیدهتوجه به آثار نظریه

 . دارد

های بسیار، تقاضای ما جوانان عالقمند را جناب دکتر سیروس بینا با وجود مشغله

روزنامه  ریو به دعوت سردب که به زبان انگلیسی-ه ی فارسی این مقالپذیرفتند و ترجمه

People’s Daily زادروز کارل مارکس  یسالگ ستیداشت دو به مناسب بزرگ نیچ

زبان مورد بازبینی و ویرایش مجدد ی بهتر مخاطب فارسیرا جهت استفاده -نگاشته شده

الزم است که از مترجم فارسی . اندقرار دادند و نکاتی هم عالوه بر متن اصلی به آن افزوده

 . خانم پرتو یاران هم تشکر فراوان داشته باشیم

 His Legacy and , “Bicentenary of Marx’s Birth –Cyrus Binaمتن اصلی این مقاله 

His Last Laugh”  توانید مشاهده بفرماییدرا هم میهمین مقاله  ی چینیترجمهو همچنین . 

 :همچنین آثار دیگر دکتر بینا را بر روی سایت پروسه از این قرار هستند

  «نقد اقتصاد سیاسی»گفتارهای قسمتی درس ۱۲ی مجموعه -

 «بازخوانی مفهوم امپریالیسم»گفتار ی شش درسمجموعه -

 جهانِ نفت در جهانِ مارکس -

 انیگرا چپ یاضمحالل توازن قوا در جهان و اغتشاش نظر ،یمارکس دگاهیدوران از د یِسیگ؛ دگردبزر یتراژد -

  در بغداد «تایلول خواندن»یو ادا «خیتار انیپا»یها دلقک: یسفاهت و سالخ خورانِ ینیریش -

 استقالل یمصدق، بحران نفت و بها -

 یمدرن تجسّم ی جامعه کی ی درآستانه رانیا: تیّانقالب مشروط -

 همزاد مشروطه یریقمرالملوک وز -

 (اهکلیس ی سالگشت حماسه نیدر بزرگداشت چهل و هفتم)« در انتظار درخشش جنگل» -

http://en.peopleapp.com/home/article/index/id/148835
http://en.peopleapp.com/home/article/index/id/148835
http://en.peopleapp.com/home/article/index/id/148835
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2018-05/08/nw.D110000renmrb_20180508_2-21.htm
http://www.processgroup.org/single-post/darsgoftarha
https://soundcloud.com/process-group-3/7zqxy4hesxgd
http://docs.wixstatic.com/ugd/ef2de6_0c8e2b7e032f4cb29162456784e3a853.pdf
http://www.processgroup.org/single-post/2016/02/16/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%9B-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://docs.wixstatic.com/ugd/ef2de6_1092c94d266e413c9d03b6f5b609a1c9.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ef2de6_434e4e6e6fc049f49bdc33e66beb9b39.pdf
http://www.processgroup.org/single-post/2015/10/26/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D9%91%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%91%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://soundcloud.com/pro-gro/32ip6nkjdqcc
http://www.processgroup.org/single-post/siyahkal-cyrus-bina
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 کارل مارکس  پایانی هایپوزخندو  شکوفانراث ــمی

 شدویستمین سالروز توّلددر 
(۰۲٨١٨١-٨١) 

 

 نایب روسیس

 

 ۰۲٨١پنجم ماه می  - (چین) پکن – People’s Daily))یادداشت ویراستار 

مارکس یک . ی او  نگاشته استاین مقاله را سیروس بینا به مناسبت بزرگداشت کارل مارکس و نفوذ اجتماعی اندیشه"

نیز از نام  "مارکسیسم"ی واژه. ی طبقاتی داردباره ی اقتصاد، سیاست، و مبارزهفیلسوف آلمانی بود که آثار بسیاری در 

های ناشی از داری و زیانناپذیر عدالت اجتماعی بود که در مقابله با سرمایهمارکس قهرمان خستگی. او گرفته شده است

همراه با  –( ٨١٨١) "زب کمونیستی حبیانیه"بدون شک مشهورترین اثر او . آن تمام عمر خویش را صرف مبارزه کرد

  ".ی مبارزات کمونیستی را در جهان بنا نهاده استشالوده –فیلسوف آلمانی فردریش انگلس 

 

 یریگعملکردشان موجب شکل و شهیاندکه  مینام ببر یاز افراد میاگر بخواه

ها و چالش ،یتعامالت اجتماع ،نماخاستگاه ،خودمان یهست مورد درما  تصّور

عرصهدر  گستردهو  لیطو یبا فهرست باشدشده  میبریبه سر م آنکه در  یجهان

و  عوامل موثر ییشناسا. بود میمواجه خواهتا کنون  گذشته یهاقرن ی

 یو تمدن ،گرید نیبه سرزم ینیاز سرزم ،گریبه نسل د یاز نسل ژهیبه و ،هادستاورد
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 ،هاو قرنها در طول هزاره ایدوران مشترک  کی در گرید یهاتمدن مقابل در

د سال گذشته نام بردن چن ید طوجو نیبا ا .کران هستندیب بسشمار و یب بس

 موجودیتی که ،اندما را شکل دادهاکنونِ  تیموجود اساسِکه  یو عناصر افراداز 

ما  ،گرید یبه عبارت .ستینچندان دشوار  ،میاکرده تجربه و میاامروزه شناخته زین

ضرورت ،یمیاقل اتیمقتض ،یعیطب یگستره بر و خود به ابیقتیحق ینگاه با

که از  یهائبازمانده و ،یشناختروان اتظمالح و ،یاتقطب مناسبات ،یاجتماع یها

خود را مورد  یامروز تیهو یتعصب چیهیب میتوانیم میابه ارث برده انینیشیپ

  .میدهیقرار م یبررس

 در شمندیاندکنم که در طول دو قرن گذشته نام سه یم انیب تیبا قاطعجا  نیدر ا

کرده  فاءیساز را اینقش هست نیترشک و شبهه مهم نیترما با کم یهمگ یزندگ

 نیشتی، آلبرت ان(٨١۲۳-٨١١۰) نیچارلز دارو :از عبارتند تن سه نیا. است

هانیمنشاء ک ،انواعامروزه منشاء  (.٨١٨١-٨١١۹)و کارل مارکس ( ٨١۱۳-٨۳99)

 ،یهستدهند که ساختار یم لیرا تشک یمثلث ،یو منشاء روابط اجتماع ،یشناس

 به ما گر،ید انیب به. دنهدیم وندیپ گریکدی بهما را  یاجتماع اتیحو  ،لیتخ

 اءمنش سه نیا ارتباط ونیخود را مد یواقع تیهوو  اتیح ،یامروز یانسان عنوان

 در پس .میهست اتیح( یاجتماع منشاء و ،یهانیکمنشاء  ،یعیمنشاء طب یعنی)

یم باز را خود یخیتار یجا ماکه نه تنها  است خاستگاهسه  نیا قیتلف با رابطه

 –را  کارل مارکس یدستاوردها یابیو ارزرک و د ییامکان رمزگشا زینبل  م،یابی

 تظاهرات ،ینژاد تعّصبات، یقوم مماشات ،یالهیقب اتظمالح یفراسو در

  .میکنیم دایپ شیاز پ شیب – یتیجنس ضیتبعو  یمذهب مناقشات ،یفرهنگ
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 اناودر  نیزم تیاز مالک هیسرما زیو تما یدارهیسرما دردرک مارکس از رقابت 

که  است ییجا نیا و، مشهود است (٨١8۱) فقر فلسفهکتاب  در او قاتیتحق

. کندیم سرزنش کیتئور یدو موضوع عمده مورددر را وندوپر ژوزف ریپمارکس 

 یدارهیسرما دررقابت  مفهوممورد درپرودون  هیعلسرزنش مارکس  نینخست

 نیا در و شدهمنجر  هیانباشت سرما به سنتزوارو تمرکز  تراکمآن  درکه  است

. انجامدیم (هیکار و سرما) طبقات انیطبقات و تضاد م یدرونتضاد  دوبه  ندیفرا

برداران چپ و راست نمونه وبر خالف هابسون )مارکس  من، نگاه از ،نجایدر ا

 ریناپذکیتفک جهینت درسنتز و  کیقالب  در هیسرما ونیانتگراس بارا  رقابت( یو

 ارزش، یتئور یطهیح در مارکس،است که  لیدل نیهم بهو . کندیم یابیارز

 راتییتغ زینو  شتریوجود رقابت ب بر یاساس یعلتّرا  هیسرما تمرکزو  تراکم ادیازد

بتوان با  را یمفهوم رقابت مارکس دیشا. آوردیم حساب بهباالتر  کیتکنولوژ

 مکان وزمان در آن  کهکرد  سهیمقا( نیانشت هینظر) تینسب یهانیک یتئور

. دو نیاست از ا یبیترک یهانیک یفضا بافت و رندیناپذ جدامند و قاعده یسنتز

 در رقابت اساس هیسرما تمرکز و تراکم ،یچپ سنت دگاهیبر خالف د پس،

ارزش  یتئور کینامید یفضاو  بافتتوان از یم آنبا توسل به  که استمارکس 

 را( رقابت) دگاهید نیا مارکس. کرد دایپ یآگاه یامروز و مدرن یدارهیسرما در

 .گرفتکار هب( ٨١8۱) هیسرما خود اثر نیترمهم دردهه بعد  دو

یب که - نیزم مورد درپرودن  فزژو ریپتفکر  ینحوه برمارکس  سرزنش نیدوم

رابطه  در ،یهارو دیویمانند د ،یامروز دانانیجغرافاز  یاریبس روش بهشباهت 

 مفهوم مقابل در سرمایه مثابهبه  - ستین یشهرساز یتوسعه در نیزم نقشبا 

 مارکس. کندیم زیمتما( landed property)اجاره  و تیبه عنوان مالک نیزم
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 درک یبرا که یموضوع - "اجاره"از  "سود" کیدو مفهوم و تفک نیا زیدر تما

، وجود نیبا ا. کندپرخاش میپرودون  به اًشدید – است یضرور ارزش یتئور

در مورد  یجد مباحث از انگارندیم ستیکه امروز خود را مارکس یکسان تیاکثر

 ایو  روند،یم طفرهمارکس ارزش  یتئوردر ( رقابت و اجاره)هر دو مقوله  نیا

 و پروایب ایو  انگاشته،قرن نوزدهم  مختصرا  اوارزش  یتئور یزیسوئ پال مانند

به اصطالح  ونیانقالب و کالیراد عناصر کیتئورو  آشکار یخطاها بر خبریب

گران راثیمکه  یحال در. گذارندیمانگشت رجحان  یو زا پسی مارکس خوانده

 دررشد  جهت یمجال کاف هنوز یگیمایب و یخبریب از یپوشش در مارکس یبها

 . است افتهین مارکسهواداران  و عالقمندان گونه نیا یفکر یفضا

 دورانرا  یکنوندوران غلط  به تعاد حسب برها ستیمارکس نوع نیاهمچنین، 

: است دوگانه یئخطاشامل  یابینوع ارز نیکه ا یدر صورت نامند،یم سمیبرالینئول

پس از  یکایآمرهر حال  به که است یاستیس از متبلور سمیبرالینئول عنوان( ٨)

هم  نیا و ،است کیشر آن در زین( ٨۳۱۳-٨۳89) کانایپاکس امر دوران یفروپاش

 رَضنقض غَ اًاساسقابل مشاهده  یهانشانهو هم از لحاظ  کیتئور دگاهید زا

 زند؛یم لطمه ونیزاسیگلوبال یکنون دوران یشناسائ و درست صیتشخ به و ،است

باخته و ْدوران یکایبا آمر رابطهدر  - یگذارنوع نام نیا یاسیس یجهینت (۰)

در  ندارد، قدرت نیشته به اذگ رینظ یتعلّقکه  یدوران درهم  آن -ناهژمون 

 روزانه کایآمر یجا که یدر نظام و است، گرید یسو بهقدرت  موازنه که یجهان

به  مساعدت ،در افکار عمومی یفکر تشاشغا جادیا غیر ازشود، یمتر تنگ

 چهمتحده  االتیا در سردمداران کردنِ ریش و ،فرو افتاده هژمون سمومم غاتیتبل

 و برالیل انیدر کنار همتا) مارکس دوستداران گونه نیا متاسفانه، تواند باشد؟یم
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 تفکرات ،یافراط سمیپراگماتدست  آلتناخواسته  دیشا( دست نیا از یانیزگویمج

 ،یهابسون سمیبرالیلدر  شهیر اًغالب که یئهایگوئو همان ،یمارکس شبه و یالتقاط

غیر  یتئور ،(برای نمونه، رزا لوکزامبورگ) "مصرفعدم " بحرانتوسل غلط به 

 یدارهیسرما" یِآورد-در-منگویانه و ْهمان مفهوم ای و "یوابستگ"طبقاتی 

 یدوران کنون هم نان،یمقابل ا درو حال این که بدیل واقعی . دارند "یانحصار

 ینیچخوشه بادر حال حاضر الملل نیروابط ب تیماههم  و( هیسرما) ونیزاسیگلوبال

 کیتستمایسو بازنمائی  یبررس قابلی ارزش او و درک نظریهمارکس  راثیاز م

  . باشدیم

یعنی ) یانفجار یبیترک شکستو  ینوستالژمتحده،  االتیا یکنون وضع مورد در

 !( دینگاه کن یبه آلمان پس از جنگ اول جهان – سمیفاش یسازنده یفاکتورها

 توجهبا  .است کرده تیسرا یبه امور داخل یاست که در حال حاضر از امور خارج

 ،یبیکه در افغانستان، عراق، ل کایآمر یخودسرانه و یقانون ریغ تهاجماتبه 

قدرت  نیامنجر به شکست  ریاخ یدو دهه در منیدر و به طور بالقوه  هیسور

حال  در یجهان یصحنه درمتحده  االتیا در بهترین شرایط خود ،است شده

قشر  نیا – "طبقه متوسط" حجممتحده  االتیدر ا ،یحوزه داخل در. است سقوط

 کرده دایپ کاهش شدت به –دار هیو سرما کارگر متخاصم اتطبق نیب حائل یِانیم

 دولتاز آن توسط  شیپ "،یاتیمالاصالحات " قیطر از ثروت میعظ عیتوز. است

آتش  بر نیبنز ختنیر همانند ،ترامپ دولتو در حال حاضر توسط  ینچِ-بوش

 در کهاست  یعیوقا ادآوری خوددوره  نیا. کرده است عمل یطبقات نبردسوزان 

عرصه تمام در اًبیتقرو صنایع تولیدی  هاکارخانه بستن با ٨۳١۲ یدهه یهاسال

زمان بود  نیاز ا و. افتاد قااتفکشور  نیا در یصنعت یسکتورهاو  یاقتصاد یها
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در این  ، بیترت نیبد .شدخارج  کایآمر یائیجغراف یاز محدوده دیکه مرکز تول

در  را( یملتّ-دولت) یملّ یمرزها یفرامل یادهیپد مثابه به هیسرمازمان بود که 

البته از جمله  نیا. کرد اعالمرا  ونیسازیگلوبال عصر عمالًو  دینوردهمه جا در 

 ه،یسرما شدنِ یجهان و فراملی قابتر ،یطبقات یمبارزه قیتعمبا  کهاست  یمسائل

 ارزشِشمول ْجهان یتئور خالل درنیز است و مارکس  ختهیگسترده آم یکاریب

دولت  امروز یو ادا اطوارها ییتند خو ن،یا بنابر. کرده است ینیب شیپ راآن  ،خود

دوران  افولبه  رهنگامید و ،مذبوحانه ک،ینوستالژ یواکنش از فراتر چندانترامپ 

. باشدینم آن یالمللنیب یهژمون و متحده االتیا یقدرت اقتصادو غروب  نیشیپ

جه و ضّ نابهنگام یجز عزادار یزیچترامپ  یکایدر آمر امروز مرتجع سمیونالیناس

متفق کامالً نظر نیا بامارکس  و. ستین ی نه چندان دورهاگذشته یبراو زاری 

و ها تضاد نیا روشنِ انیبیگانه  اوارزش  یتئور رایز ،است داستانهم  و القول

 .باشدیم کمیو  ستیدر قرن ب هیسرما شدنِ یجهان روند درشدن یقطب

 باکه  - را( ایناپا نظام کیعنوان هب) مدرن یدارهیسرما استثمار یهاشهیر مارکس

به  لیتفص به - بازار در سراسر جهان قابل مشاهده است عملکرد با بایفر یاهینما

 مانند ،بازار آزارِیبظاهر که چگونه  دهدیهشدار ماو به ما . دهدیم نشان ما

 یروابط اجتماعاز اعماق  که - را یگوارهبت ،و جادوطلسم  دیتول یکارخانه

 یونیزیتلوی شبانهپخش خالل  در بندهیفر نیعناو با - زدیخیم بر یدارهیسرما

 غافل انیتماشاچ برای( هاشرکت انیو سود و ز) یبازرگان یهاگزارش بازارشعبده 

 در کاله از خرگوشجماعت  چشماندر مقابل گذارد و به نمایش میدل و ساده

مبارزه و مناسبات یچندگانه یهاندیفرا تداخلاز  کیستماتیس درک لزوم. آوردیم

مفهوم  یبررس نیهمچنو  ،و بحران یزدائارزشارزش،  ونیفرماس، یطبقات ی
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و  ستیبمارکس را با افتخار در قرن  نام است،یو س اقتصاددر  آن یرابطهو  قدرت

 .است کردهثبت   کمی

نئو  ،خواندهخود یهاستیدر مورد مارکس زینرا  یبرداشت نیآرزو داشتم چن

 نیا یردا نانیا .کردمیم انیب گوناگون یهاستیمارکس شبه ایها و ستیمارکس

که  ریناپذاجتناب یاصل - اوارزش  یهینظراز  لبغا امااند ت را ربودهسوکشیپ

نه  مارکس درگاهِ نِاچاکنهیس نیا .کنندیم نظرصرف –مارکس کرده  رامارکس 

نه به این و توّجه دارند  یاجتماع یرابطه کیعنوان  هب هیماسر یدگیچیپبه 

به عنوان ها، هم متیاز نظام ق ینقدبه مثابه  هماو ارزش  یهینظرکه حقیقت 

و مبارزه )طبقه نقد  ای درنظریهمانند هبهم و  کالن، اقتصاد یچگونگدر  ینقد

با ابداع عبارت  رارزش مارکس ا یتئور دهینسنج زین یبرخ .کندعمل می (یطبقات

 کمیو  ستیو ب ستمیب نوقربا تحوالت  مناسب اًابد "یانحصار یدارهیسرما"

 او سنتزوارمفهوم سنتز مارکس و رقابت که در باال اشاره شد،  چنان .دانندینم

 ظرنبه  اما .باشدیم یضرور هیانباشت سرماتراکم و تمرکز و  یچگونگ انیب یبرا

پس به او،  نیلنمثبتِ  یهارفرانسهابسون و انحصارِ  یفتوارسد که پس از  یم

 یریجمع کث یبرا ،یزیسوئ پال توسط "یانحصار یدارهیسرما"کردن  عَلَماز آن 

. باشد ضهینبودن عر یخال یتنها براشاید ارزش  یاز تئور سخن دوستان نیا از

: باشندیدو منطق م وجودقائل به  هیسرما ونیزاسیمورد گلوبال در زین یبرخ

گروه است و  نیا یسردسته یهارو دیوید ."ایجغراف منطق"و  "خیتارمنطق "

 شمولِجهان یتئور یرا به جا مجزاو  یآورد-در-منقانون  دو لهیوس نیبد

 خالص( ونیزاسیگلوبال مفهوم و)مارکس  "رِشّ"خود را از  کامالً و شنهادیارزش پ

  ینینو شکل آن را در  یوابستگ یشده لیفس یهینظر یایاح در یا عده .کندیم
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در  ونیزاسیگلوبال دوران یجا به "شمال جهان"و   "جنوب جهان"صورت  هب

. کنندیمخود عرضه ی و عادت زده یتسنّ هواداران بهارزش  یهیچهارچوب نظر

 هم مارکس به کماکانکه  است نیام ریسم دسته نیا یسابقه با سیالرئ خیش

 همه نیا اب اًاساسمارکس ی ارزش نظریه شد، اشاره که چنان .دارد ارادت

تعارضی آشتیو التقاطی  ،فرسودهبینشیِ خجوالنه، های گردو عقب "ینوآور"

خالفِ  و ینمائوارون زینها را تالش نیا از یاریبسنیز مارکس خودِ و  ،داردناپذیر 

تأسف است  یبس یجا  و. کندیم یتلق یشخو یو انقالب ،یاجتماع ،یعلم راثیم

 روانیپجانب  از شتریب آوردی-در-مُخرّب، مخدوش، و من افاضات نیاکه 

 . عنوان شده است او عالقمند

و روشننفکری  ی پویاگرنشدر پایان الزم است یادآوری شود که مارکس کُ

فالسفه تا کنون جهان را تعبیر کرده اند، : او با صدای رسا اعالم کرد. انقالبی بود

تمام عمر خود را مارکس . این است که چگونه باید آن را تغییر داداما  مسئله

 "تغییر"و  جهان  "تعبیر"ی دیالکتیکی میان رابطهو بازنمائی  بررسیپیرامون 

با ندانم کاری ،سنّتی ویهای بسیاری از پیروان نمائیاما وارونه. صرف کردجهان 

، و سَرسَری ،ساده لوحانه ،جهان تعبیر ویژگیدر نابخشودنی حساب و بیهای 

و یا خود را به  خبرندبی اًاینان یا اساس. رانندمیسخن جهان تغییر از   نامسئوالنه

به شناخت و که هر گونه تغییر واقعی در جهان منوط است زنند خبری میبی

شناخت نظام جهت درست، و گرنه مارکس باید مُخبّط بوده باشد که در تعبیری 

او ؛ صرف کندتمام عمر پر ثمر خویش را ( اناستثمار انسان از انس)داری سرمایه

یادگیری و مبارزه دو زیرا : مایه فطیر استبی چرا کهاین همه مایه گذاشته است، 

نسخهاز  خود را خراب نکنیم ودر این مورد نیز بگذارید پس . اندروی یک سکه
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به  "انقالبی" عامه پسندِرمانتیک و های ژست قبیلاین وار و های طوطیبرداری

 . هیزیمربپمارکس ی هزینه

  یممارکس است که در پنجم  شینریکارل ها یسالگ ستیدوتولد  جشنامسال 

 ورود یدروازه .د استوامروز روز موع .زاده شد پروس رییشهر تردر  ٨١٨١

 یعظمتاز  یواهشکوهمند گ آسمانِ. ستا یجارفضا  در دیپرتو ام. استگشوده 

 مینس وزشو حرارت در شور  با  فروزان شمع  ۰۲۲. دهدیممنحصر به فرد 

صدا نغمه  کی یرپرندگان بها که  یدر حال سوزند،یم تیگیگورستان ها میمال

 -باد کارل  زادروزت خجسته  "... دیکارگران جهان متحد شو" :دهندمی سر 

 !زادروزت خجسته باد

 

عالی ایرشوعضو  همچنین یو. استآمریکا در اقتصاد در دانشگاه مینه سوتا  ممتازسیروس بینا استاد  

: درآمدی بر شالوده اقتصاد سیاسی پیش" آخرین کتاب او. باشدمیصلح و امنیت پشتیبان اقتصاددانان 

دعوت  بهبه کوشش نویسنده و مقاله این . است شده منتشر 31٨2در سال  "نفت، جنگ و جامعه جهانی

کارل  دویست سالگی زادروزداشت بزرگبه مناسب چین  People’s Dailyروزنامه  سردبیر

در این روزنامه با زبان اصلی انگلیسی و برگردان به  31٨١و در روز پنجم ماه می نگاشته شده  مارکس

  . زبان چینی انتشار یافته است
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