
 
 پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از 

 7937ماه  اردیبهشت،  227شماره 

 

 مند کبیرگرامی باد خاطره تابناک اندیش

 و یکی از رهبران جاوید طبقه کارگر، کارل مارکس

 

 به حال همواره سعی داشته اند که جهان را به شیوه های فالسفه تا

 ، نکته اما آن است که چگونه می توان آن را گوناگون تفسیر کنند 

 (کارل مارکس) .تغییر داد 

           

این اندیشمند بزرگ کارگران سال از تولد  222می باشد و امسال  7171روز تولد مارکس در سال ، ماه مه  پنجم

جهان که راه رهائی طبقه کارگر از جور و ستم و استثمار و اساسا رسالت و قدرت این طبقه در از بین بردن جامعه 

مارکس اندیشمندی بود که .  می گذرد نشان دادخودش طبقاتی و رسیدن به کمونیسم را با درایت غیر قابل انکار 

ر سیاسی ظاتحاد کارگران برای رسیدن به مطالبات شان چه از نظر صنفی و چه از ن یابی و همواره بر امر سازمان

می  ها آنتاکید داشت و قدرت کارگران برای رهائی از نظم ظالمانه سرمایه داری را در اتحاد و تشکل و آگاهی 

نه سرمایه داری را آشکار انی که با کشف ارزش اضافی، راز نظام ظالمادهر چند اغلب از او به عنوان اقتصاد  .نستاد

اما واقعیت این است که مارکس نابغه ای بود که سه جریان فکری عمده قرن نوزدهم  ،یاد می شود، کرده است 

مبود ها و نادرستی که هر یک از ک (فلسفه کالسیک آلمان، اقتصاد سیاسی انگلستان و سوسیالیسم فرانسه)

در هم آمیخت و در خدمت رهائی بشریت از ظلم ستم طبقاتی  هائی در رنج بودند را در سیستم فکری منسجمی

با  .به جهانیان عرضه کرد و به این ترتیب نظریات مارکس به تئوری و برنامه جنبش کارگری همه کشور ها بدل گردید

ل  به حا فالسفه تا" بر این نظر او باید تاکید نمود که همواره می گفت،  دویستمین سالگرد تولد وی گرامیداشت

سعی داشته اند که جهان را به شیوه های گوناگون تفسیر کنند، نکته اما آن است که چگونه می توان آن را تغییر 

آموزشهای گرانبهای وی هنوز بزرگترین منبع الهام ، قرن پس از تولد این اندیشمند کبیر زحمتکشان  امروز دو ". داد

مقابل نظام استثمارگرانه و اهریمنی سرمایه داری ایستاده بخش برای تمامی محرومین و ستمدیدگانی ست که در 

 .اند و بی وقفه برای برقراری یک نظام دمکراتیک و انسانی پیکار می کنند

 ! بنیانگذار سوسیالیسم علمی گرامی باد، یاد و خاطره کارل مارکس 

 

 


