
                                                            

ای يزمالفب مارکس دلارنست ابمن کت
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وان ایبعن لراهنم اعم اءب ادهانش انس تهآس ده،نوش دلش امن دت انح امک

ن ابای کت دگی انخودزن داندسترسیامک دب ندارن ارفشرایط متع

ال ابح هکت نب های مجنب زمه تني هدق ارگرانک تک مجه لفه قکام دقي

ود راش رایزی انب دوامآن ارت انيکیک مک انمشوق تآن نجه وزشای مآم

ارگران هک تن توق افیفرص تک جه ترس اندس ارگرانزحمتکش تک نيس

ی رهفرهنگ اریکس ناختي های رارطبق اتق یامکان یآموزش فرهنگ

ا ویام رس لطدیگ هتس رمایهطبق رس ه،ب زارجامع تاب انباش

ه ودب بخ ردهجل ایک تيندني راس وادها باس والنی ر،ط اظرهبحثفک من

ای ه ياری کالتبس ریمش يزمنظ همارکس رایک دتب م رمایه تندس هس

طه ابالواس تب ختواقعي تعداستثمارس ناختمس یش انیعلم امبني نظ

د هده ارگرانک هک لب نائدلي آش ه یتجرب روانعمل اپيش انپرولتاری منش

يش رپ زه تچي تفادهجه ارگرانیاس  را  از       ک

نوشته است که بتدریج در روند فروش نيروی کارشان و دریافت تجربی از استثمار به     

  . سوی مطالعه مارکسيزم روی می آورند

ی      ی      

                و  از       

   از            .  داری  

را     در    " "   و  

  .ده اندجدال طبقات به سرعت توسط کارگران شناخته و حل ش

 از   در دوران    دار              

  در     دارد و   و  در      

 را   و        .   و    

ی       ... ی و   مطالعه و آموختن مسائل فرهنگی، اقتصادی، فلسف       هست و نه ضرورتی عين

    در    و  ی       

ه                         ار دیگر ضرورتی ب روی ک ات از طریق فروش ني ه حي ا و ادام یکنواخت کارخانه ه

  .وجود ندارد" سطح باال"آموزش مطالب و مسائل به اصطالح 

رای           کتاب الفبای مارکسيزم بر پایه این وا       ه آموزش مارکسيزم ب قعيت نوشته شده ک

ده و در عين                      ر آم ا ب اهی آنه ره و آگ دگی روزم تن زن ه از م کارگران ساده است چرا ک

        دارد      و  از     

د                   اهی یابن ی و فرهنگی آگ ه  مارکسيزم باید به مرحله ای از دستآوردهای علمی و فن ک

از  رو  .      را "  "در 

   و    و                 
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الفبای مارکسيسم                                                            پيشگفتار

عمدتًا

را زی ود ينوج ابیچن رایکت ارگرانب رانک رایطای روزش يارام استبس
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انيکی و         د مک م از دی د و در عين حال ه مارکسيزم را بطور تام و کامل معرفی می نمای

  . اساسی و مشکالت پرهيز کرده استیک جانبه و هم از بيان عاميانه مطالب

 .       در    الزم   

رین عامل در                     ه مهمت اریخی خود در سال گذشته ک کارگران پس از اعتصاب عمومی ت

د، اهميت موجودیت         اه شده ان سقوط سلطنت بود به اعتبار و نقش عظيم طبقه خود آگ

ری درک شده و بحث های                    جنبش مستقل   ارگری توسط بسياری از پيشروان پرولت  ک

ان است     از سوی دیگر بحران    . اساسی و عمده ای در کارخانه ها و کارگاه ها در جری

اره ای                        اکم و دستگاه استبداد را چ أت ح ه دارد و هي سرمایه داری ایران به شدت ادام

ردن حقوق               ان ب دمکراتيک و دستآوردهای     جز فشار به زحمتکشان و کارگران، از مي

در کل این فراشد، اقشار وسيعی از کارگران به اشکال گوناگون مقاومت . انقالب نيست 

ه سوی مباحث      . و در نتيجه به سوی مطالعه دقيق تر شرایط روی می آورند            آنجا که ب

ه               مارکسيستی روی می کنند  در برابر خود کتاب         ه ن د ک احثی را می یابن ا و مب ه

ه         . زم بلکه استالينيزم را ارائه کرده اند      مارکسي از این رو وجود کتاب راهنمای عملی ک

  . های استالينی شناخت مارکسيزم خالی باشد حياتی است از جزم ها و انحراف

    کتاب ارنست مندل مارکسيزم راستين را در مقابل کليه تحریف های استالينی مطرح          

ران ارزش بسيار دارد    می کند و از این رو در کار آموزش پيشر          ارگری ای دل  . وان ک من

تن                    ه م ورد ب د م پس از اطالع به اینکه کتابش در کار ترجمه به زبان فارسی است، چن

و فرانسه کتاب نيامده اند ) که راهنمای ترجمه حاضر بود(افزود که در متون انگليسی 

  .و در چاپ های بعدی بدانها افزوده خواهند شد

ه                   اب از او ب ارنست مندل نزد خواننده فارسی زبان ناشناخته نيست، چند جزوه و کت

د       اه           . فارسی ترجمه و منتشر شده ان ارز آگ وان یک مب دگی او بعن ده زن ا واقعيت عم ام

ل     عضو ارکان رهبری   ١٩٤٦مندل از سال    . پرولتری هنوز معرفی نشده است     بين المل

اریخی  هاست بعنوان یک سوسي  چهارم است و سال    اليست انقالبی در راه تحقق هدف ت

.  متولد شده و تابعيت بلژیک را دارد   ١٩٢٣ آوریل ٥او در . طبقه کارگر مبارزه کرده   
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ندیکای دهس ارگریمتح ک اور ورایمش ادیش ازماناقتص ومیس ارعم ک

پيشبرد

ت ایفعالي بشه تیجن انیسطحترتسکيس ودهشرکتجه يارینم نادبس اس

ين یب زبالملل انیح البجه ارگریانق دک اگردی هت روزب ازمانام س

هعضوسال دبيرخان ی ائیاحزابزیرزمين يناروپ لب ارمالمل ودشرکتچه نم

رانس کنف ه فوری ای لنبگه دوس تاوبرفل گریخ د دانش زن
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ين                  ١٩٤٠در سال    ی ب ری یعن انی انقالب پرولت  به تروتسکيزم جلب شد و به حزب جه

ود پيوست                       ذاری شده ب ه گ ون تروتسکی پای  .الملل چهارم که دو سال پيشتر توسط لئ

ا       در سال . سال بعد عضو کميته مرکزی بخش بلژیک این حزب گردید          های اشغال اروپ

ود          ا دستگير            . توسط فاشيست ها در نهضت مقاومت شرکت نم ازی ه ار توسط ن سه ب

 در  ١٩٤٤در  .   و     و از 

   و دو          

           و    در  دادن 

    در     و  از    

های مندل در   عقاید و بحث. عمده را در کنگره های بين الملل تنظيم کرده است

  . آموزش نظری مبارزین مارکسيست سهم عمده ای داشته استعمل انقالبی و

ده ای دارد          ا   ١٩٥٤های    در فاصله سال    . مندل در جنبش کارگری بلژیک مقام عم  ت

١٩٦٣            )     

ه یاد بود و بسياری از سندیکاليست های سرشناس بلژیک از او با احترام ویژ      ) بلژیک

دارد              . می نمایند  ی را ن ان غرب ا، فرانسه و آلم در . مندل حق ورود به سه کشور امریک

دل                    يس امکان ورود من وانين ارتجاعی ضدکمونيستی پل هر سه کشور به دليل وجود ق

  .را سلب کرده است

ام مشابه آن را در دانشگاه آزاد                مندل استاد اقتصاد دانشگاه آزاد بروکسل است، مق

د                 برلين بدلي  رده ان ی از اوسلب ک . ل عقایدش و عدم امکان ورودش به خاک آلمان غرب

رده               ١٩٧٨در سال    دل دعوت ک  بخش علوم اقتصادی و سياسی دانشگاه کميریج از من

مقدمه بر اقتصاد  هاست که جزوه مشهور او به نام     سال. تا در این بخش تدریس نماید     

مارکسيستی
مارکسيست

 .بر بوده استهای معت ، کتاب درسی بسياری از دانشگاه
نظريه اقتصادی    :های فراوانی نوشته که مهمترین آنها به شرح زیرند         مندل کتاب 

د اقتصادیعقاي

د    (ی ه چن ک
رخساره های اقتصادی در روند تکامل اجتماعی به فارسی ترجمه شده   فصل از جلد نخست آن تحت عنوان      

ارکس      ،)است  ارل م ری   ک پسينشکل گي اقتصاددالربحران  ، سرمايه داری  ،  ر    ،  ه ب مقدم
تی دیمارکسيس هآم ابب رمايهکت ارلس ارکسک م ه هک هفارسیب رترجم دهمنتش استش ددر       ، )    و     (  ، نق
م ائیکمونيس اروپ ار،" " سياسآث ران   بح ه انب هزب هفرانس اک الت دبح اجل رآنه دهمنتش استش   ،)      دو       (ی 
  .  عمده و مجموعه های مقاله و مصاحبه، و بسياری آثارپاسخ به  آلتوسر والنشتاين، ١٩٧٤-٧٨اقتصادی 
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