
 

  نيبا مطبوعات و کوشندگان نخست
  می آشنا شورانیا سم دري مارکس

  شي سال پ١٢۶
  سميشناخت مارکس

  ران آغاز شدیدر ا
  

 درباره ی به درج مقاله ا١٨٨٠ مارس ١٨شماره  در" رانیا"روزنامه  ن بارينخست
ن رایا"روزنامه . دافته بود، دست  زی چاپ اسالمبول نشر" اختر"روزنامه  سم که درياليسوس
 مباحث ی است که برخیه این نشري ظاهرا نخست)١٩١٠س ي تاس(ارگان حزب دمکرات " نو

  .  را مطرح ساخته استیستيمارکس
  
ون ياجتماع"پس از آن حزب  و" همت "بحز م قفقازي مقیرانین ای مهاجر١٩٠۴سال  در
حزب  قفقاز  در١٩١۶در سال . را بوجود آوردند" مانوفیمان نرینر "یبه رهبر"  ونيعام

ن يهم ت بوجود آمد وي مشروطیاسين سی، از مهاجر"اسداله غفارزاده "یبه رهبر" عدالت"
ست يحزب کمون"ن کنگره ي موفق شد نخست)١٩٢٠ ژوئن ٢٢ (١٢٩٩خرداد  ٣٠حزب در

  .ل دهديرا تشک" رانیا
 یستي مارکسیشه های خود به اشاعه اندی مطبوعاتی غنیها ران با ارگانیست ايحزب کمون

ک ی، مجله تئور"کانيپ"، "کار"، "قتيحق"مطبوعات روزانه چون . ان دست زدریا در
 چون یاتینشر خارج کشور در و" رانیاقتصاد ا"، روزنامه "خلق"ک یهفته نامه تئور" جرقه"
ن یو  در١٩٢٩ -٣١ ین سال هايران که بیست ايک حزب کمونیارگان تئور(" ستاره سرخ"

اجزاء سه گانه  ريگيپ ج نسبتا منظم ویترو ح ويوضت در" نهضت" و "کانيپ"، ) شدیچاپ م
  .فا کردندی ایفلسفه، نقش برجسته ا  ویاسي، اقتصاد سیسم علمي کمونیعنیسم يمارکس

 یکوشش خستگبه  ران سخن گفت ویا سم درينه گسترش مارکسيشيپ توان از یبدون شک نم
سم ين مروج مارکسین بزرگتر توایحق مبه  را یاران. ن راه نپرداختیا  دریاران  دکترریناپذ

اداره کنندگان  سندگان وینوز  ایکی اقامت در اروپا ی طیاران. انستران دیا سم دريني لن-
 آغاز ران موفق شد دریمراجعت به ا پس از. بود" رق انقالبيب" و " کاريپ "یروزنامه ها

شر را منت" ايدن"ن شماره مجله يهمرزمانش نخست از گری دی عده ای با همکار١٣١١سال 
 را یت و مقام خاصيران اهمی ایستيکمون  ویخ جنبش کارگریتار در" ايدن"انتشارمجله . کند

" ايدن"مجله . مانند بود یسابقه و ب ینوع خود ب در" ايدن"ران مجله یمطبوعات ا در. داراست
انتشار .  رودی بشمارمیرانی ایست هايد مارکسیت نسل جدي تربین سنگ بنايبمنزله نخست

سپس  د وی شماره آن منتشرگرد١٢ ادامه داشت ومجموعا ١٣١۴تا تابستان سال " ايدن"له مج
شش  از ران که جمعا کمتریا  خود دریت علميدوران کوتاه فعال  دریدکتر اران. ف شديتوق

 داد یط سانسور اجازه میتا آنجا که شرا ن کرد وی تدویمتنوع  فراوان ویفلسف سال بود آثار
 نظر انسان از"، "کيالکتیسم ديالیماتر "،"یعرفان واصول ماد: "ريساخت، نظ منتشر
  ... و "سميمارکس
  دریک نسبيط دمکراتیبوجود آمدن شرا  و١٣٢٠سال   رضا خان دریکتاتوریسقوط د

 ران، پروسه انتشار افکاریس حزب توده ايتاس ک توده ها ويران، توسعه جنبش دمکراتیا
شه یغ اندين دوره تبلیاز مشخصات ا.  گام نهادیتر یعال ن ویمرحله نوبه  یستيمارکس
ات چون ینشر. گذشته استبه نسبت  یشتريترو عمق ب یسطح عال  درینستي لن- یستيمارکس

 سال ره دريغ و" یمسائل حزب"، "ظفر"، "نهیمردم آد"، " روشنفکرانیمردم برا"، "مردم"
سم، آثار يني لن- سميرکس مایها کيکالس آثار. فا کردندی ای نقش برجسته ا١٩۴٠ یها



 

فست يمان"مثال . چاپ شد  ترجمه ویفارسبه  جهان یکشورها گری بنام دیست هايمارکس
روزنامه  در  ترجمه و١٣٠٠ -١٣٠٣ یها سال آن در  ازیکه بخش هائ" ستيحزب کمون

 توسط ١٣٢٢سال  ده بود، دري بچاپ رس- بعهده داشت "یزدی یفرخ" که نشرآن را -" توفان"
  .دیچاپ گرد ترجمه و" نين نوشيعبدالحس "ادیزنده 
 چون یاتینشر. جاد کندیبالنده اان ین جریا  درینتوانست وقفه ا زي ن١٣٣٢ مرداد ٢٨ یکودتا

  .فاء نقش ارزنده خود ادامه دادندیبه ا افتند وی انتشار" یمسائل حزب"و " مردم"
ته ي کمیاسيک و سی تئورارگان"بعنوان " ايدن"دوره دوم  ن شماره ازي نخست١٣٣٩سال  در

 -سم ي در انطباق خالق مارکسینی نو مرحلهیمناد افت وی نشر" رانی حزب توده ایمرکز
" ايمجله دن.  " ادامه داشت١٣۵٣تا سال " ايند"دوره دوم . دیران گردیژه ایط ویشرا سم برينيلن
 ینقش مهم د و انجام دایستگیبود به شا او برابر  را که دریفیخود وظا  سال انتشار١۴ یط
 یجنبش انقالب ران ویل مسائل حاد جامعه ايتحل طرح و سم، ويني لن- سميج مارکسیترو در

مباحث مختلف   مسائل ویران، بررسیا  دریخ جنبش کارگریم تاريتنظ ن ویکشور، تدو
آن  دفاع از  مختلف ویعرصه ها  حزب دریح مشيفرهنگ کشور، توض خ ویمربوط به تار

ما   کشوریمترق  وی انقالبیروهاينزد ن  دریبزرگ اعتبار ت ويثين سبب حيهم به فاء کرد ویا
  ." کسب کرده است

  )"ايدن" ه مجله یریئت تحريران به هی حزب توده ایته مرکزيران کميئت دبينامه ه از(
  
 حزب یته مرکزيک کمیتئور  ویاسيارگان س"بمثابه " ايدن" دوره سوم مجله ١٣۵٣سال  از

با زنده  سته خود را حفظ کرد ویحق نقش سابه " ايدن"زين دوره نیا در. افتی رنش" رانیتوده ا
قبال  سم دريني لن- سمياصول مارکس راه دفاع از دار مبارزه در ، مشعلیتن سنن اراننگاهداش
  .دی گردیه انحرافیرايهرگونه پ

ان یو دانشجوان جوانان يم در  طبقه کارگریئولوژدیج ایترو در زين" کاريپ"دوره دوم مجله 
ه حزب توده ی بمثابه نشر١٣۵٠ر ي ت-خرداد در" کاريپ"ن شماره ياول. فا کردی ای ایندننقش ما

جمله اقدامات ارزنده  از. افتی ادامه ١٣۵٢ان سال یتا پا شد و ان منتشری دانشجویران برایا
 ن و جوانایزبان ساده برابه  یستيني لن- یستي مارکسیک هايکالس  آثاریمعرف" کاريپ"

فست يمان" چون یارزنده ا  آثاریبه معرف" کاريپ"جمله  از. سم بوديني لن- سمينوآموزان مارکس
  .دست زد... و" ی آلمانیدئولوژیا"، "ستيحزب کمون

مشتاقان   گوناگون بدست عالقمندان وی به شکل هایستيمارکس اختناق،  آثار و اوج ترور در
 زد وبا یرزنده اا جالب و نه دست و ابتکارين زمیا  دررانیک اي پیویراد. دي رسیآن م

  دریگرائ ، چپ"ی کودکیماريب"، " ستيفست حزب کمونيمان" چون یپخش آثار
خ جنبش یتار  ویاسيز دروس منظم فلسفه، اقتصاد سين و" ايدن"، مندرجات مجله "سميکمون
فا یسم ايني لن-سميج مارکسیترو  توانست نقش ماندگاردریستيکمون  وی کارگریجهان
 ین آثار رویرانه ايگي و باز انتشار پیراستاریپ دوباره، ویراه توده اکنون درحال تا(.کند
ران ینه حزب توده ايشي دارد از پیخی نسل جوان کشور ضرورت تاریبرا. ت خود استیسا

ران را ی ایستيخ جنبش کمونید تارید چپ بای جدیش هایژه گرایران آگاه شود، بویدر جامعه ا
   ).اموزنديب

  
  میاموزيسم را بيني لن-سمي  چگونه مارکس-۴
ن یپخش ا  ازیريجهت جلوگ توان خود را در رو وين  ازیميقسمت عظ یشاهنشاه" ساواک"
ا داشتن آن یخواندن   ممنوع ویستيمارکس اثر گونه کتاب و هر. گرفته بود  بکاریئولوژدیا

شکنجه  ریز در" فستيمان "خواندن  بخاطریچه بسا افراد. ن بودي سنگیمتضمن مجازات ها
م یمنان رژی اهریزندان ها ها در ک جزوه سالی  که بخاطرید شدند و چه فراوانند کسانيشه
  .بردند  بسریامهریآر



 

  باال گرفت ویستيمارکس آثار ، نشرین جنبش توده ایزش نويبا خ و ۵٧با آغاز انقالب 
ن نشر و ی ا.شه ها ممانعت بعمل آوردیپخش اند  قدرت آن را نداشت که ازیقييدستگاه تض

  .گر متوقف شدیکبار دی ١٣۶٢ و ١٣۶١ران در سال یورش به حزب توده ایج با یترو
 یها ن برگیناقص و مغلوط ارزشمندتر نشر  دست به ترجمه ویکسانر ي اخیدر سال ها

و با  کرده یران را دستکاری حزب توده ای گاه ترجمه های، حتندد زیستيني لن- یستيمارکس
   . آنها، بنام خود منتشر کردندی اصولی مبانیف برخی به آنها و تحریاضافه کردن مطالب

بنام ز ي نشردهندگان آن ن متنوعی هازهيانگبا  یگمراه کننده فراوان آثار  غلط ویترجمه ها
 یستيف آثارمارکسی آگاهانه به تحری کسان. شودیج داده میسم در جامعه منتشر و ترويمارکس
 خواهند یسم است، مياندن مارکسیناقص نما کردن و هدف آنان خدشه دار.  زنندیدست م
ن يسم راستين ساخته ذهن خود، مارکسیآن گاه با حمله به ا ده بسازند وی سرودم بریسميمارکس

جاذبه آن عالقمندان را به انحراف  با سوء استفاده از سم ويا بنام مارکسی. ل را بکوبندياص و
  .کشانند
 در ده شده وي بر گردانیفارسبه " عجول "یصادق ول  توسط عناصریستيثارمارکس آیبرخ
 است ین دوستان که شوق و عالقه پشتکارشان ستودنیا.  شودیم زي نین راه کوشش هائیا
اشاعه آن   دری کمکی، به تنهائیزبان فارسبه  یستي کتب مارکسیه کنند که انبوهد توجیبا
جه ي نتیآشفته فکربجز واال . همراه باشد ن آثاریا خور  دریتيفيد با کیت باين کمیا. ستين
 - یآنت"انگلس  ساز دوران ن کوشش، ترجمه اثریا  ازینمونه ا.  نخواهد داشتیگرید

ف یظر برگردان آن کار  طلبد وین ترجمه را میق تريحق دقبه که  ن اثریا. است" نگیدور
ل، که خواننده را دچار يثق  و است متاسفانه با ترجمه مغلوطین حال دشواريدر ع و

  .افته استی  کند، نشریسم ميمطالعه مارکس  ازیبالطبع دل زدگ  ویسردرگم
  

 ی و قالبیجامد، احکام جزم افکار  ازید بمثابه مجموعه ایسم نبايني لن- سميبه مارکس
ت ياجزاء آن اهم همه ابعاد و سم دريني لن- سميرمارکسيگيپ آموزش منظم واما . ستیگرن
  . داردیاتيح

  :م کردي توان تقسیدو بخش عمده مبه سم را يني لن- سميمنابع آموزش مارکس
  

رابطه با مسائل خاص  در ات مختلف ویمجادله با نظر ن عموما دريلن مارکس، انگلس و آثار
  فرانسه دریط اجتماعیوند با شرايپ در"  بناپارت یلوئ  برومر١٨"مثال  .  استته شدهشنگا

و  برونوبائور" با ینبرد فکر در" ی آلمانیده ئولوژیا" نگاشته شده، ١٩ قرن دهه چهل اواخر
رد  در" نگی دوریآنت"پرودون، " فلسفه فقر"پاسخ به  در" فقر فلسفه" جوان، ی هایهگل
ات ینبرد با نظر در..." انند ويدوستان مردم ک" ، "یلسوف آلمانيف نگیدور"ات ینظر
وند با يپ در" کيانقالب دمکرات  دریال دمکراسيک سوسيتاکت دو" ک، ي نارودنیفسکليئخايم
ک ينه تاکتيزم ها در کیات منشویرد نظر ه دري روس١٩٠۵ -٧تجارب انقالب  ع ویوقا
د یبا ن آثاریا  استفاده ازیبرا. نگاشته شده اند...  ک ويانقالب دمکرات  دریال دمکراسيسوس
 خاص، عمده را از ت، عام را ازنقطه نظرات را شناخ ط وی برد، شرایروح مطلب پبه 
 ح بود، بکارينقل قول صح رابطه با وضع مشخص، اگر ص داد و آنگاه دريره عمده تشخيغ

  .گرفت
ک ی بعنوان یخرده بورژواز ثارخود از آ ازیبرخ ن دريلن  مثال مارکس، انگلس ویبرا
ح است؟ ي صحیتيوضع قول ها در هر ن نقل ویا ا استفاده ازیآ.  برندی نام می ارتجاعیروين

چوب کل چار در  پردازند وی به مسئله میمقطع کل ن دريلن مارکس، انگلس و. ريمسلما خ
ست که ي کی کنند، ولی میابی را ارزی خرده بورژوازیخی تار- ی نقش اجتماعیروند اجتماع

ا به ا ریپرولتار د کرده اند وي تاکینينابي بیروهاي نیتمام اتحاد با نداند که آنان همواره بر
ن یروح ا.  فرا خوانده اندیپرولتر ريزحمتکش غ ن اتحاد ممکن با همه اقشاریع تريوس



 

ن دشمن یر ستم ایز  که دریروهائي نیبا تمام د دشمن عمده را شناخت وینست که بایآموزش ا
ن يان لنيوضع مشخص به ب ل مشخص ازيتحل. شه کن کردن آن متحد شدی ریعمده هستند برا

  . استیستيسشناخت مارک جوهر
ز ين و"  مبارزهیالفبا"مون  پرمضیسم جزوء کم حجم ولي با مارکسین آشنائي نخستیبرا

، "یاد آموزش انقالبيبن" چون یآثار آن از پس از. ضروراست" د بداندیک کارگربایآنچه "
 یم زين" نيآموزش لن  ویزندگ"کتاب .  توان استفاده کردیم... و" سمياصول فلسفه مارکس"

 در مثال . سم پرداختي مارکسیاجزا گرید به مطالعه دیو آنگاه با.  باشدیخوب غازتواند آ
ن يعبدالحس "ادیزنده " اصول علم اقتصاد"کتاب ساده   توان ازی میاسي سیحوزه اقتصاد

اقتصاد "ن و آنگاه کتاب ي تیکين"  علم اقتصادیمبان"سپس به مطالعه  شروع کرد و" نينوش
توان با  ین کتب با دقت توام باشد میمطالعه ا اگر. پرداخت ريجوانش ادیزنده نوشته " یاسيس

  .جذاب خواهد بود آسان و" تاليکاپ"نان گفت که مطالعه ياطم
 از درسنامه ها یران فهرست کوتاهیا سم دريني لن-سم يسان کردن کارآموزندگان مارکس آیبرا
 ین فهرست را می نکته که انیح ایم، با تصری آوریرمیز  را دریستيک مارکسيکالس آثار و

  :ل کردي تکمیگریتوان با کتب د
  

  درسنامه ها
   

  :ی کتب مقدمات–الف 
  ا یگو.  ا–د بداند یک کارگربای آنچه -١
   ی احسان طبر– مبارزه ی الفبا-٢
  
  : کتب راهنما-ب
  ن يک آئيرني ام– ی واجتماعیاسي واژه نامه س-١
  
  : فلسفه-ج
  نيک آئيرني  ام-ک يالکتیسم ديالی ماتر-١
  في  آفانس-سمي اصول فلسفه مارکس-٢
   ی  احسان طبر- یاد آموزش انقالبي بن-٣
  ن يک آئيرني  ام-یخیسم تاريالی ماتر-۴
  چ يابي خل–خ فلسفه ینه تاري زم-۵
   ی احسان طبر– ی واجتماعی فلسفیادداشت های -۶
  
  :یاسي اقتصاد س-د
  ن ين نوشي عبدالحس- اصول علم اقتصاد-١
  ن ي تیکي ن- علم اقتصادی مبان-٢
  ريجوانش. م.  ف– یاسي اقتصاد س-٣
  
  :یکارگر  ویستي کمونیخ جنبش جهانی تار-ه 
  ريجوانش. م. ف– ی وکارگریستي کمونیخ جنبش جهانی به تاری نگاه-١
   بهرام دانش –ن ي وآموزش لنی زندگ-٢
  .١٣۵۶  جزوه اول، سال یست اتحاد شورويخ حزب کمونی تار-٣
  
  



 

 سميني لن–سم ي مارکسیک هايسآثارکال
  

  ني لن–سم ي سه منبع وسه جزء مارکس-١
  ن ي لن–سم ي ازمارکسینامه با فشرده اي کارل مارکس، زندگ-٢
  ن ي لن– آموزش کارل مارکس یخی مقدرات تار-٣
   انگلس–سم ي اصول کمون-۴
   مارکس وانگلس –ست يفست حزب کموني مان-۵
  ني لن– هي روسیال دمکرات هايف سوسی وظا-۶
  ن ي  لن- دولت وانقالب -٧
  ن ي لن–سم ي درکمونی چپ گرائی کودکیماري ب-٨
  ن ي  لن-د کرد؟ ی چه با-٩
  ن ي لن–ش، دو گام به پس يک گام به پی -١٠
  ني لن–ک ي درانقالب دمکراتیال دمکراسيک سوسي دوتاکت-١١
  ن ي  لن- مرتدی وکائوتسکی انقالب پرولتر-١٢
  ن ي لن- جنگندیال دمکراتها ميه سوسيند وچگونه علاني دوستان مردم ک-١٣
  ن ي لن–ن ی طرازنوی درباره حزب پرولتر-١۴
  ن ي  لن-زي مسالمت آمیستی درباره همز-١۵
  ن ي لن–ا ي آسیداري ب-١۶
  ن ي لن–سم ي درمقابله با ترتسک-١٧
    انگلس -ک آلمان يان فلسفه کالسیرباخ و پایک فوی لودو-١٨
    انگلس -نگ ی دوری آنت-١٩
    مارکس - بناپارت یی هجدهم برومرلو-٢٠
    مارکس -تال ي کاپ-٢١
  ن ي لن– یه دارین مرحله سرمایسم بمثابه باالتريالی امپر-٢٢
  
 
 


