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 مقدمه

يی دقيق، هابه دستان ما رسيده است. ترجمهراه زيادی طی شده تا همين ميزان موجود از آثار مارکس به زبان فارسی 
هر ترتيب در دسترس بودن يک فهرست جامع از آثار های ناالزم. به کاریچندباره تاحدینادقيق، کامل، ناقص و 

، چه ی مارکس به زبان فارسیمندان به مطالعهبرگردانده شده از مارکس در زبان فارسی راهنمای خوبی چه برای عالقه
ای تقويت توانايی زبان ی آن بتوانند ضمن تالش برمترجمان، و چه پژوهشگران تاريخ و سياست خواهد بود تا به واسطه

ای الی تاريخ انتشار و ناشران و مترجمان اين آثار به بازخوانی زمينه و زمانه، از البهورزی انتقادیفارسی در انديشه
آن تکوين يافته است. اين مورد آخر به طور کلی و مارکسيسم به طور خاص در ايران بر بستر  بنشينند که انديشه

  تی ديگر به زودی به آن خواهيم پرداخت.ست که در مقاالرسالتی

ی آثار ترجمه شده از کارل مارکس است در زبان فارسی. قطعا اين مجموعهی مجموعهيد آآنچه در پی میبا اين اوصاف 
جستجوهای اينترنتی است. طبعا اين های شخصی و بينيد محصول رجوع به آرشيوآوری شده کامل نيست و آنچه میگرد

 ايران هایها و سوسيالستکمونيستنخستين ها از مارکس در زبان فارسی که توسط ی نخستين ترجمهگيرندهمجموعه دربر
آثار ترجمه شده از مارکس پس از ی انجام شده نيست. در اين مجموعه تالش شده تا برای نخستين بار کليهپس از مشروطه 

  ته است:دشواری در انجام اين کار وجود داش چهارفهرست شود.  1350

از آن  یاو که بخش ینگارانهدر خصوص مقاالت روزنامه ژهيبه وحجم باالی آثاری که از مارکس به جا مانده ( - 
 کرد.ها دشوار می) و کار را برای تفکيک دقيق بازترجمهنوشت یاو م یرا انگلس با امضا

جلد اول «، »هگروندريس«(به ويژه در مورد هايی از يک کتاب مارکس تحت عنوانی مستقل ی بخشترجمه - 
که آيا مارکس شد که به اين شکل باعث گمراهی می») ی فرانسههای سياسی دربارهگانهسه«و نيز » سرمايه

 .ای ذيل اين عنوان نوشته استی جداگانهمقاله

گزينش عنوان متفاوتی برای ترجمه از يک متن توسط مترجمان که بازهم گمراهی ناشی از اينکه آيا با يک متن  - 
 کرد.را ايجاد می (چه مقاله، چه نامه، چه از دل يک کتاب)تر ترجمه شده پيشايم يا متنی مواجهجديد 

 ی ملی.آثار ترجمه شده از مارکس در کتابخانهنويسی دقيق عدم فهرست - 

هايی در شرح و تفسير زندگی و در قالب کتابآثار مارکس ها يا قطعاتی از برخی نگاریهايی از نامهبخش - 
 آمده است.ی انديشه

  :ژی آثار مارکس تنظيم شده استمطابق با کرونولوکه حاضر  فهرست مبتنی بر اين مشکالت در

ند و يا مقاالتی بودند که شدهای مختلف را شامل میها که مجموعه مقاالتی پراکنده از تاريخآن دسته از ترجمه . 1
، دشوار ای ديگری از يک متن هستندعنوان ترجمهاند يا از دل کتابی بيرون کشيده شده و يا تشخيص اينکه مستقل

 اند.بوده است در آخر آمده

ای جديد با ی شماره، بدون اضافهای از کتابی ترجمه شدهاز يک متن واحد چند ترجمه بوده است و يا قطعهاگر  . 2
 آمده است.ای ديگر ی ترجمهآدرس کامل در زير نمونه

کتب حاوی مجموعه مقاالت چشم پوشيده شده است (به ويژه اينکه در از ذکر عناوين تمامی مقاالت مندرج در  . 3
)» 1393: محسن حکيمی/ نشر مرکز (انگلس/ ترجمه- های کارگری / مارکساتحاديه«مواردی نظير کتاب 

ها تنظيم شده گزينش ويراستار انگليسی کتاب است و متون آمدده در هر فصل قطعات عناوينی که برای فصل
 ).شودی مسائل کارگری را شامل میآثار مارکس و انگلس در زمينهی مختلفی از کليه

توضيح: در اين مورد تالش خواهد شد تا در تدقيق اين فهرست به تفکيک تمامی جزئيات ترجمه از مقاالت 
  آثار آورده شود.ها و نيز قطعات منتخب از پراکنده، نامه
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  کرونولوژی آثار در زبان فارسی:

 )1395بهار کس / کارل مارکس/ ترجمه: محمد صادق رئيسی/ نشر پيام امروز (های مارعاشقانه . 1
 )1395نمايشنامه اُالنم/ کارل مارکس/ ترجمه: محمد صادق رئيسی/ انتشارات سوالر ( . 2
ی دکترای فلسفه (اختالف بين فلسفه طبيعت  دموکريتی و اپيکوری)/ کارل مارکس/ ترجمه: دکتر محمود رساله . 3

 )1381اضی مرادی/ نشر اختران (عباديان و حسن ق
درباره آزادی «و » تفسيرهايی درباره ی آخرين دستورالعمل سانسور پروس«(سانسور و آزادی مطبوعات  . 1

کارل مارکس/ ترجمه: حسن مرتضوی/ نشر اختران )/ »مطبوعات و انتشار صورت جلسات مجلس طبقات
)1384( 

روس/ کارل مارکس/ ترجمه: مرتضی محيط/ دفترهای توضيحاتی درباره آخريت دستورالعمل سانسور دولت پ
 .55- 63نگاه (دفتر سوم)/ صص 

کارل مارکس/ ترجمه: محمدجعفر پوينده/ نشريه  /گذرد؟)در ستايش مطبوعات آزد (درون مردم روسيه چه می . 2
 .16- 17)/ صص 9تکاپو (شماره 

درباره انتقاد از فلسفه حقوق «ر کتاب بيانيه فلسفی مکتب تاريخی حقوق/ کارل مارکس/ ترجمه: تيرداد نيکی/ د . 4
 )1358، ترجمه: تيرداد نيکی/ نشر ديامات (»هگل

بيانيه فلسفی مکتب تاريخی حقوق/ کارل مارکس/ ترجمه: سهراب شباهنگ/ ويراستار: بهروز فرهيخته/ نسخه 
PDF 

 )1358ات (فه حقوق هگل/ کارل مارکس/ ترجمه: تيرداد نيکی/ انتشارات ديامسلفدرباره انتقاد از  . 5
کارل مارکس/ ترجمه: مرتضی محيط/ ويراستاران: محسن حکيمی و حسن  /: مقدمهفه حق هگلسلگامی در نقد ف

 )1381( مرتضوی/ نشر اختران
ادای سهمی به نقد فلسفه حقوق هگل: مقدمه/ کارل مارکس/ ترجمه: مرتضی محيط/ ويراستار: کامران نيری/ 

 )1380انتشارات ُسنبله (
 1989نقد/ ژانويه  فسلفه حق هگل/ کارل مارکس/ ترجمه: رضا سلحشور/ انتشاراتمقدمه نقد 

 PDFمقدمه سهمی در نقد فسلفه حقوق هگل/ کارل مارکس/ تترجمه: بهروز فرهيخته/ نسخه 
درباره مسئله يهود/ کارل مارکس/ ترجمه: مرتضی محيط/ ويراستاران: محسن حکيمی و حسن مرتضوی/ نشر  . 6

 )1381تابستان اختران (
 PDFدرباره مسئله يهود/ کارل مارکس/ ترجمه: ع.افق/ نسخه 

 )1380درباره مسئله يهود/ کارل مارکس/ ترجمه: مرتضی محيط/ ويراستار: کامران نيری/ انتشارات ُسنبله (
 )1372کارل مارکس/ ترجمه: تيرداد نيکی/ انتشارات ديامات ( /1844های اقتصادی و فلسفی دستنويس . 7

 /1377زمستان : 1: حسن مرتضوی/ نشر آگه (چکارل مارکس/ ترجمه /1844فلسفی - ای اقتصادیهنوشتهدست
 )1382بهار : 3چ /1378پاييز : 2چ

: حسن مرتضوی (ويراست جديد)/ نشر آشيان کارل مارکس/ ترجمه /1844فلسفی - های اقتصادینوشتهدست
)1394(  

شناسی جامعه«رکس/ ترجمه: حسن چاوشيان/ از کتاب )/ کارل ما1844های نوشته(از دستی هگلی نقد فلسفه
  )1385، ترجمه: حسن چاوشيان/ انتشارات اختران (»انتقادی

ی فلسفی/ ی نامهفی هگل (مفهوم کليت انضمامی)/ کارل مارکس/ ترجمه: مجيد مددی/ مجلهسلنقدی بر اسلوب ف
  .101- 104)/ صص 1378(زمستان  8شماره 

شماره  /رانيچشم انداز ا)/ کارل مارکس/ ترجمه: حميد نوحی/ 1844های نوشتهسرشت اهريمنی پول (از دست
 )1391اردييهشت و خرداد ( 73

 آرايی در باب جميز ميل/ کارل مارکس/ ترجمه: خبات/ نسخه اينترنتی . 8
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ِد مارکس ی اصلی به قلم خوتزهايی درباره فويرباخ (از اين نوشته دو نسخه، يک ويراست انگلس و يکی نسخه . 9
ی منبع معلوم ترجمه از اين متن وجود دارد که در بعضی موارد نسخه 20موجود است. در زبان فارسی حدود 

بابک «، »تراب ثالث«، »محمد پورهرمزان«، »باقر پرهان«توان به جمله مترجمان اين تزها مینيست. از 
اشاره » حسن آزاد« و» رضا سلحشور«نشر مرکز)، » مارکس و سياست مدرن«(به پيوست کتاب » احمدی

، ما در اينجا به انداحمدی، سلحشور و آزاد هر دو نسخه به صورت جداگانه ترجمه شدههای کرد. در ترجمه
 آلمانی، فرانسوی و انگليسی تطبيق داده است)ی کنيم که هر دو متن را با سه نسخهترجمه سلحشور اشاره می

(خرداد  2ترجمه: رضا سلحشور/ مجله نقد/ شماره  /ارکسکارل م /)1845ی (نسخه ی فويرباختزهايی درباه
 28- 32صص  /)1990مه  /1369

ويراست انگلس)/ کارل مارکس/ ترجمه: رضا سلحشور/ مجله نقد/  1888ی تزهايی درباره فويرباخ (نسخه
 33- 36)/ صص 1990مه  /1369(خرداد  2شماره 

 )1358بهار رداد نيکی/ انتشارات صمد (خانواده مقدس/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: تي . 10
 )1384مارکس و خودکشی/ کارل مارکس/ ترجمه: حسن مرتضوی/ نشر گام نو ( . 11
ايدئولوژی آلمانی/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: تيرداد نيکی/ نشر شرکت پژوهشی پيام پيروز  . 12

 )1377خرداد (
: تيرداد نيکی/ مصحح: عزيزهللا عليزاده/ نشر فردوس ايدئولوژی آلمانی/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه

)1395(  
ايدئولوژی آلمانی (شامل فصل نخست کتاب)/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: پرويز بابايی/ نشر چشمه 

)1379(  
ايدئولوژی آلمانی (شامل دو بخش از فصل نخست)/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: زوبين قهرمان/ 

  PDFش: غالمرضا پرتوی/ نسخه ويراي
ايدئولوژی آلمانی (شامل فصل اول)/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: عبدهللا مهتدی/ انتشارات حزب 

  )1374کمونيست ايران (
 )1358(های فدايی خلق نام/ سازمان چريکفقر فلسفه/ کارل مارکس/ ترجمه: بی . 13

  )1383نشر اهورا ( فقر فلسفه/ کارل مارکس/ ترجمه: آرتين آراکل/
ماکزيما - آلفابت کارل مارکس/ ترجمه: م.دهقان/ نشر /)ی ايتاليايی(ترجمه فارسی از نسخه کارمزدی و سرمايه . 14

)1379(  
  )1385پتييز پور/ نشر لحظه (کارمزدی و سرمايه/ کارل مارکس/ ترجمه: ميرجواد سيدحسينی و نفيسه نمديان

دو رساله اقتصادی: کار مزدوريو سرمايه و «جمه: ه.هاشی/ از کتاب کار مزدوری و سرمايه/ کارل مارکس/ تر
  )1357بها، ارزش، سود/ نشر خانه (

مانيفست کمونيست/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: حسن مرتضوی و محمود عباديان/ از کتاب  . 15
 )1380بهار ، ترجمه: حسن مرتضوی/ نشر آگه (»سال 150مانيفست پس از «

  )1388بهار يست/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: مسعود صابری/ نشر طاليه پُرسو (مانيفست کمون
ارديبهشت مانيفست حزب کمونيست / کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: شهاب برهان/ انتشارات فروغ (

1393(  
  )1355س (انتشارات فانو /ی کمونيست/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: برهان رضايیبيانيه

  )1359( مانيفست کمونيست/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: محمد پورهرمزان/ انتشارات حزب توده
مانيفست کمونيست (مصور با کاريکاتور)/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: فروغ ايمانی/ انتشارات کار 

)1354(  
  )1359( جابی /مصطفی مفيدیمانيفست کمونيست/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: 

 )1354( نام/ نشر افقبورژوازی و ضدانقالب/ کارل مارکس/ ترجمه: بی . 16
 بورژوازی و ضدانقالب (در چهار قسمت)/ کارل مارکس/ ترجمه: بهزاد باقری
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های فدايی خلق نام/ سازمان چريککارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: بی /1848- 49های انقالب . 17
)1358( 

 )1381ای طبقاتی در فرانسه/ کارل مارکس/ ترجمه: باقر پرهام/ نشر مرکز (نبرده . 18
  )تامبارزات طبقاتی در فرانسه/ کارل مارکس/ ترجمه: هيئت تحريريه نشريه کارگر/ نشر نگاه (بی

زاده/ نشر : ناصر کفاشها/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمهخطابه کميته مرکزی به اتحاديه کمونيست . 19
 )تا(بی ُدرفک

: عباس منصوران/ ها/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمهخطابيه کميته مرکزی به اتحاديه کمونيست
  .110- 115دفترهای نگاه (دفتر بيست و ششم)/ صص 

 )1377هجدهم برومر لويی بناپارت/ کارل مارکس/ ترجمه: باقر پرهام/ نشر مرکز ( . 20
  )تاجمه: محمد پورهرمزان/ نشر آفاق (بیلويی بناپارت/ کارل مارکس/ تر رهجدهم بروم

 PDFها در کلن/ جعفر رسا/ نسخه محاکمه کمونيست . 21
های نام/ انتشارات سازمان چريکها/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: بی: چارتيستهااتحاديه کمونيست . 22

 )10/3/1358(فدايی خلق ايران 
ها/ کارل مارکس و ؛ چارتيستهاال: اتحاديه کمونيستتوضيح: احتماال نسخه پيش از انقالب همان کتاب با

  )1356فردريش انگلس/ انتشارات سياهکل (
 نوايی و تجارت آزاد/ کارل مارکس/ ترجمه: ه.نويدپور/ نسخه اينترنتیبی . 23
ها، مطالبات حزب کمونيست در آلمان، تاريخ اتحاديه کمونيست«ی انقالب و ضدانقالب در آلمان (به ضميمه . 24

کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: ساچ/ انتشارات کار و  /هادفتر مرکزی اتحاديه کمونيستخطابيه 
 )تاانتشارات پيمان (بی

های فدايی خلق نام/ سازمان چريکترجمه: بیجنگ داخلی در آمريکا/ کارل مارکس و فردريش انگلس/  . 25
)25/6/1358( 

 )11/6/1357انتشارات انوار (نام/ س/ ترجمه: بیاستعمار (ايران و چين)/ کارل مارکس و فردريش انگل . 26
  )20/6/1357(نام/ انتشارات سياهکل استعمار (ايران و چين)/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: بی

  PDFاستعمار در آسيا (ترجمه از فرانسه)/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: حميد محوی/ نسخه 
/ کارل مارکس/ ترجمه: حسين  [و پيامد فرمانروايی بريتانيا در هندوستان)ان فرمانروايی بريتانيا در هندوست . 27

 )1358تحويلی/ انتشارات علم (زمستان 
فرمانروايی بريتانيا در هندوستان و پيامد فرمانروايی بريتانيا در هندوستان/ کارل مارکس/ ترجمه: سيروس 

 )1385(سرا و انتشارات ورجاوند قصيدهانتشارات »/ مقاالتی از مارکس و انگلس«ايزدی/ از کتاب 
پنج مقاله مارکس و انگلس درباره ايران/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: دکتر داور شيخاوندی/ نشر  . 28

 )1380: زمستان 2آتيه (چ
: پنج مقاله از کارل مارکس و فردريش انگلس درباره ايران/ ترجمه: ش.داور/ ی اولتوضيح: همان کتاب نسخه

 )1361: انتشارات شما (لندن 2) و چ1358سازمان ابتکار (تهران : 1چ
: سيروس سهامی/ از مجموعه ی جنگ انگليس و ايران بر سر هرات/ کارل مارکس/ ترجمهدو مقاله درباره

  )1387(شهريور  54مقاالت: نشريه داخلی/ شماره 
 57عه مقاالت: نشريه داخلی/ شماره ی صلح با ايران/ کارل مارکس/ ترجمه: سيروس سهامی/ از مجموعهدنامه

  )1387(آذر و دی 
در نيويورک ديلی تريبون)/ کارل مارکس/ ترجمه: کامران نيری/  1853ی ژوئيه 14در اهميت اعتصاب ( . 29

 91- 92دفترهای نگاه (دفتر هجدهم)/ صص 
ی فدايی خلق هانام/ سازمان چريکسياست خارجی روسيه تزاری/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: بی . 30

 )1358(تير 
تاريخ ديپلماسی پنهانی سده هجدهم و داستان زندگی «ی ای بر تاريخ روسيه (فصل پنجم و ششم از رسالهديباچه . 31

 )1384کارل مارکس/ ترجمه: هوشنگ صادقی/ ويراستار: حسن مرتضوی/ نشر اختران ()/ »لرد پالمرستون



6 

 

ده])/ کارل مارکس/ ترجمه: باقر پرهام و احمد تدين/ نشر گروندريسه (جلد اول [در فارسی دو جلدی منتشر ش . 32
 )1363بهار آگه (

  )1375بهار گروندريسه (جلد دوم)/ کارل مارکس/ ترجمه: باقر پرهام و احمد تدين/ نشر آگه (
  )1377پاييز ل مارکس/ ترجمه: باقر پرهام و احمد تدين/ نشر آگه (ارگروندريسه (دو جلدی)/ ک

  )1353(جا نام/ بی: بیداری/ کارل مارکس/ ترجمهپيشاسرمايه یدهای اقتصاصورتبندی
  )1378: خسرو پارسا/ نشر ديگر (داری/ کارل مارکس/ ترجمههای اقتصادی پيشاسرمايهصورتبندی

نام/ نشريه سوسياليسم علمی و مبارزه طبقاتی/ : بیداری/ کارل مارکس/ ترجمهاشکال توليدی ماقبل سرمايه
  147- 177)/ صص 1354يز شماره اول (پائ

ای بر نقد اقتصاد سياسی (ترجمه مقدمه گروندريسه است)/ کارل مارکس/ ترجمه: صادق انصاری مقدمه
  )1382(ا.برزگر)/ نشر اخگر (

)/ کارل مارکس/ ترجمه: ا.مهريار/ انتشارات آلفا 1857مقدمه عمومی بر مبانی انتقاد از اقتصاد سياسی (مقدمه 
)1360(  

شماره دوم »/ به سوی سوسياليسم« یمولد و غيرمولد/ کارل مارکس/ ترجمه: منصور حکت/ نشريهدرباره کار 
  )1364(آذر 

های سازمان چريکنام/ ))/ ترجمه: بی1859» (سهمی در نقد اقتصاد سياسی«نقد اقتصاد سياسی (همان کتاب  . 33
 تا)(بیفدايی خلق 

کارل مارکس/ ترجمه: پيمان »)/ ای ارزش اضافیهنظريه«نظريه بحران (فصل هفدهم از مجلد معروف به  . 34
 )1395) (آذر asabsanj.comغالمی و ايمان گنجی/ نشر سايت عصب سنج (

: فرهاد بشارت/ نشريه کمونيست [ارگان المللی کارگران/ کارل مارکس/ ترجمهی بينپيام آغاز به کار جامعه . 35
 23- 26ص )/ ص1367(مرداد  2حزب کمونيست ايران]/ سال پنجم، شماره 

: سهراب شباهنگ/ ويراستار: بهروز المللی کارگران/ کارل مارکس/ ترجمهاساسنامه عمومی اتحاديه بين . 36
 PDFی فرهيخته/ نسخه

کارل مارکس و  /)ی دو جلدی در فارسی(نسخه هابولتن اسناد مربوط به مباحث اساسنامه اتحاديه کمونيست
  )1368ان کارگران انقالبی ايران (راه کارگر) (دی ماه : آرمان/ انتشارات سازمفردريش انگلس/ ترجمه

الملل اول نوشته شد اما متن آن را مارکس نوشته است)/ ترجمه: بين«نامه به آبراهام لينکلن (البته نامه از طرف  . 37
 )12/6/2009ايرج فرزاد/ سايت اشتراک (

کار مزدی و «پور/ از کتاب يانترجمه: ميرجواد سيدحسينی و نفيسه نمدارزش، قيمت، سود/ کارل مارکس/  . 38
 )1385نشر لحظه (پور/ ، ترجمه: ميرجواد سيد حسينی و نفيسه نمديان»سرمايه

  )1351(جا مزد، بها، سود/ کارل مارکس/ ترجمه: احمد قاسمی/ بی
دو رساله اقتصادی: کار مزدوريو سرمايه و بها، «بها، ارزش، سود/ کارل مارکس/ ترجمه: ه.هاشی/ از کتاب 

  )1357زش، سود/ نشر خانه (ار
 )1352انتشارات حزب توده (سرمايه (جلد اول)/ کارل مارکس/ ترجمه: ايرج اسکندری/  . 39

: 4(چسرمايه (جلد اول)/ کارل مارکس/ ترجمه: ايرج اسکندری/ ويراستار: عزيزهللا عليزاده/ نشر فردوس 
1386(  

ا در چهار جلد منتشر کرد که جلد اول و دوم ه، آن»سرمايه«نشر فردوس در چاپ چهارم هر سه جلد توضيح: [
  از جلد سوم است.] م و جلد چهارم در واقع ترجمه بيست فصل، جلد دوشدند و جلد سومهمان جلد يک می

  )1386انتشارات نسيم (ارديبهشت سرمايه (جلد اول)/ کارل مارکس/ ترجمه: جمشيد هاديان/ 
  )1387هاديان/ نسخه اينترنتی (مهر سرمايه (جلد اول)/ کارل مارکس/ ترجمه: جمشيد 

  )1386سرمايه (جلد اول)/ کارل مارکس/ ترجمه: حسن مرتضوی/ انتشارات آگه (زمستان 
  )1394سرمايه (جلد اول)/ کارل مارکس/ ترجمه: حسن مرتضوی (ويراست جديد)/ انتشارات الهيتا (

شناسی جامعه«چاوشيان/ از کتاب انگاری کاالها (از جلد اول سرمايه)/ کارل مارکس/ ترجمه: حسن بت
  )1385، ترجمه: حسن چاوشيان/ انتشارات اختران (»انتقادی
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 )1357انتشارات حزب توده (سرمايه (جلد دوم)/ کارل مارکس/ ترجمه: ايرج اسکندری/  . 40
: 1سرمايه (جلد دوم)/ کارل مارکس/ ترجمه: ايرج اسکندری/ ويراستار: عزيزهللا عليزاده/ نشر فردوس (چ

1386( 
  )1393سرمايه (جلد دوم)/ کارل مارکس/ ترجمه: حسن مرتضوی/ انتشارات الهيتا (

 )1397سرمايه (جلد دوم)/ کارل مارکس/ ترجمه: حسن مرتضوی (ويراست جديد)/ انتشارات الهيتا (
 

 )1363)/ کارل مارکس/ ترجمه: ايرج اسکندری/ انتشارات حزب توده (: بيست فصلسرمايه (جلد سوم . 41
 )1393آمازون  ( /یبيدوم)/ کارل مارکس/ ترجمه: بهرام حب (جلد سوم: بخش هيسرما

)/ کارل مارکس/ ترجمه: ايرج اسکندری/ ويراستار: عزيزهللا عليزاده/ نشر : بيست فصلجلد سومسرمايه (
  )1386: 1فردوس (چ

ف.فرخی (از متن دانمارکی)/ سايت  )/ کارل مارکس/ ترجمه:: از فصل بيست و يکم تا به آخرسرمايه (جلد سوم
  )en.com-k( های انقالبیکمونيست

  )1359سرمايه (جلد سوم: بيست فصل در چهار جلد)/ ترجمه: هيئت تحريريه نشريه کارگر/ نشر نگاه (
  )1396سرمايه (جلد سوم)/ کارل مارکس/ ترجمه: حسن مرتضوی/ انتشارات الهيتا (

 )Oldooz.orgکار کودکان و نوجوانان/ کارل مارکس/ ترجمه: عباس شهرابی/ سايت اولدوز ( . 42
  ايی درباره کار کودکان/ کارل مارکس/ ترجمه: سوسن بهار/ نسخه اينترنتیهطرح

 PDFحق ارث/ کارل مارکس/ ترجمه: سهراب شباهنگ/ ويراستار: بهروز فرهيخته/ نسخه  . 43
 )1380جنگ داخلی در فرانسه/ کارل مارکس/ ترجمه: باقر پرهام/ نشر مرکز ( . 44

  )تاانتشارات ُدرفک (بی /نامجنگ داخلی در فرانسه/ کارل مارکس/ ترجمه: بی
  )1347(پائيز نام/ اروپا ترجمه: بی»)/ جنگ داخلی در فرانسه«کمون پاريس (همان 

)/ کارل مارکس/ ترجمه: فرهاد نيکو/ نسخه نويس اول جنگ داخلی در فرانسهخصلت کمون (بخشی از پيش
  اينترنتی

د])/ کارل مارکس/ ترجمه: مهوش نظری/ جنگ داخلی در فرانسه (بخش سه کتاب [روندی که به کمون انجامي
  .55- 87)/ صص 1998(تابستان  1کتاب پژوهش کارگری/ شماره 

  عمل سياسی طبقه کارگر/ کارل مارکس/ ترجمه: سهربا شباهنگ/ ويراستار: بهروز فرهيخته . 45
اره ی جنگ (نخستين خطابيه شورای کل درباره جنگ فرانسه و آلمان، دومين خطابيه شورای کل دربدرباره . 46

به کوگلمان)/ ترجمه و انتشار: سازمان وحدت کمونيستی (دی  1870دسامبر 13جنگ فرانسه و آلمان، نامه 
1359(  

 PDFتفاوتی سياسی/ کارل مارکس/ ترجمه: کاوه بويری/ نسخه بی . 47
ر سهراب شباهنگ/ ويراستار: بهروز فرهيخته/ دفترهای نگاه (دفتکارل مارکس/ ترجمه:  /اعتنايی به سياستبی

  هشتم)
  )تاتفاوتی سياسی/ کارل مارکس/ ترجمه: انتشارات سوسياليزم (بيژن)/ انتشارات تکاپو (بیبی

 تا)م/ انتشارات پژواک (بی- : عی گوتا/ کارل مارکس/ ترجمهنقد برنامه . 48
  )1391: سهراب شباهنگ/ نسخه اينترنتی (تير ی گوتا/ کارل مارکس/ ترجمهنقد برنامه

  )2/2/1358]/ ترجمه: مسعود هاشمی/ نشر آينده (ها[به ضميمه آقای هينسن و کمونيست نقدی بر برنامه گوتا
  
  
  
  

  آثار پراکنده:
  

 )1392: مراد فرهادپور و صالح نجفی/ انتشارات هرمس (الملل اول/ کارل مارکس/ ترجمهاسناد بين . 49
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اليزم (بيژن)/ انتشارات تکاپو اسناد انترناسيونال اول/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: انتشارات سوسي
  )1358(پائيز 

: سهربا المللی کارگران/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمهائتالف دموکراسی سوسياليستی و اتحاديه بين
  PDFی شباهنگ/ ويراستار: بهروز فرهيخته/ نسخه

 )1393ز (های کارگری/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: محسن حکيمی/ نشر مرکاتحاديه . 50
مسائل کارگری/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: انتشارات سوسياليزم (بيژن)/ انتشارات تکاپو (پائيز 

1358(  
درباره فعاليت سياسی طبقه کارگر، ملی کردن زمين، انقالب آينده ايتاليا و حزب سوسياليست/ کارل مارکس و  . 51

 )1358هنگ (آذر فردريش انگلس/ ترجمه: سيروس ايزدی/ انتشارات شبا
مقاالتی از مارکس و انگلس (که شامل همان مقاالت کتاب باالست+دو مقاله دربره هند)/ کارل مارکس و 

 )1385(سرا و انتشارات ورجاوند فردريش انگلس/ ترجمه: سيروس ايزدی/ انتشارات قصيده
 )تايک پرسشنامه کارگری/ کارل مارکس/ ترجمه و انتشار: نبرد کارگر (بی . 52

(از ژان بابی) و پرسشنامه کارگری (از کارل مارکس)/ ترجمه: اتحاد مبارزه داری قوانين اساسی اقتصاد سرمايه
  )26/9/1357در راه ايجاد حزب طبقه کارگر/ انتشارات پيکار (

 )1381( 48شماره »/ فرهنگ و توسعه«کانت و ليبراليسم سياسی/ کارل مارکس/ ترجمه: مجيد مددی/ نشريه  . 53
 مرگ/ کارل مارکس/ ترجمه: نادر هدايت/ نسخه اينترنتی مجازات . 54

)/ شوددر نيويورک ديلی تريبون چاپ می 1853فوريه  18نوشته و در  1853ژانويه  38مجازات اعدام (
  PDFکارل مارکس/ ترجمه: اشرف دههقانی/ نسخه 

ترجمه و انتشار: سازمان  /مکاتبات مارکس و انگلس درباره ماترياليسم تاريخی/ کارل مارکس و فردريش انگلس . 55
 )1358وحدت کمونيستی (تابستان 
نامه)/ کارل مارکس و فردريش انگلس/ ترجمه: خسرو پارسا/ نشر  28رساله و  2درباره تکامل مادی تاريخ (

  )1380ديگر (
در پديدارشناسی روح هگل/ حسن مرتضوی و » دانش مطلق«ای از مارکس درباره فصل های گزيدهيادداشت . 56

، نوشته پيتر هيوديس، ترجمه: حسن مرتضوی »داریدرک مارکس از بديل سرمايه«آفاری/ پيوست کتاب  فريدا
 )1394و فريدا آفاری/ نشر روزبهان (پائيز 

تئودور شانين/ ترجمه: حسن مرتضوی/ نشر »/ مارکس متأخر و راه روسی«آثاری از مارکس در کتاب  . 57
 ):1392روزبهان (

 )هانويسها و پيشامهزاسوليچ (ن- ی مارکسمکاتبه - 
 ِچستِونيه زاپيسکیای به هيأت تحريريه اُتهنامه - 
 گفتار به ويراست دوم روسی مانيفست حزب کمونيست/ کارل مارکس و فردريش انگلسپيش - 
 اعترافات - 

فرانسيس وين/ ترجمه: شيوا رويگريان/ نشر »/ کارل مارکس«ی ديگری از اين اعترافات در (ترجمه
  ))1381ققنوس (

در آلمان هنگامی که منتظر  1867آر.ال.نيومن در مارکس با گوستاو  ی بازی شطرنجشدهکشی (مکتوباهش . 58
فرانسيس وين/ ترجمه: شيوا رويگريان/ نشر »/ کارل مارکس«های چاپی جلد اول سرمايه بود)/ در کتاب نمونه

 ))1381ققنوس (
طرف/ نشر پايان ردآوری و ترجمه: منصور بیگ»/ گوهای مطبوعاتی مارکس، انگلس، لنينوگفت«از کتاب  . 59

)1389:( 
 (تاريخ مصاحبه مشخص نيست اما احتماال بعد از کمون پاريس بوده) وورلد با مارکسمصاحبه نيويورک - 
 )1879ژانويه  5مصاحبه روزنامه شيکاگو تريبون با مارکس ( - 

راد نش و ترجمه: اميرهوشنگ افتخاریهايی از کارل مارکس)/ گزي(گزيدهی ديگر هستی و آگاهی و چند نوشته  . 60
 )1387آگاه (پاييز و محمد قائدی/ نشر 
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: تام باتامور و گفتاری اجتماعی/ گزينش و پيششناسی و فلسفههای کارل مارکس در جامعهگزيده نوشته . 61
 )1389ماکزيميليان روبل/ ترجمه: پرويز بابايی/ نشر نگاه (

 3: مجيد مددی/ از فصلنامه ارغنون/ شماره کارل مارکس/ ترجمه ی مارکس/قطعاتی برگزيره از آثار اوليه . 62
 )1383ويژه مبانی نظری مدرنيسم) (بهار (

 )1377(دی  135آدينه/ شماره ی زادگان/ مجله: اصغر مهدیی هنر/ کارل مارکس/ ترجمهماندگاری توسعه . 63
(آبان و آذر  135لک/ شماره ی کزادگان/ مجلهی هنر با جامعه/ کارل مارکس/ ترجمه: اصغر مهدیرابطه . 64

  .5)/ ص 1381
 تا)(بیجا درباره جامعه کمونيستی/ کارل مارکس/ ترجمه: نادر پورخلخالی/ بی . 65
هايی از های مارکس در فصلهايی از نوشتهبخش» سوسياليسم علمی و مبارزه طبقاتی«ی از نشريه شماره 4در  . 66

ها نام مترجم خاصی را پای (هيچ کدام از ترجمه نده شدندهای جداگانه به فارسی برگرداهايش و يا نوشتهکتاب
 :)خود ندارند

  1975 /1354شماره اول (پائيز:(  
 (طرح اول، طرح دوم، طرح سوم) ای از و.ای.ساسوليچ هايی برای جواب به نامهطرح - 
 نامه مارکس به و.ا.ساسوليچ - 
 داریاشکال توليد ماقبل سرمايه - 
  1976ل آوري /1355شماره دوم (فروردين:(  
 روش اقتصاد سياسی - 
 انباشت اوليه - 
 داریمربوط به مسائل ماقبل سرمايه - 
 ایمالکيت حصه - 
  1976نوامبر  /1355شماره سوم (آبان:(  
 گذار از روند توليد سرمايه به روند گردش - 
  1977دسامبر  /1356شماره چهارم (آذر:(  
 دگرسانی سود به سود ميانگين - 

» انگلس/ برخی آثار- مارکس«) ذيل عنوان 16و  6 های(شمارهت سياهکل ی انتشارادر دو شماره از مجموعه . 67
) مقاالت 2آمده است ( 16) و در شماره 1، داخل پرانتز جلوی برخی آثار آمده است (6که به ترتيب در شماره 

: هااتحاديه کمونيست«اين مجموعه هم شامل جزوه  10البته شماره  آمده است.هايی از اين دو و نامه
 :باشد که ذکر شدمی» هاتيستچار

  ):دسترسی نبود 5و  3های نيز مقاالتی از مارکس آمده است (به شماره» عصر عمل«ی از نشريه شماره 6در  . 68
 :(نشر باران) شماره دوم 
 ازخودبيگانگی، مناسبات اجتماعی و فرديت آزاد (از گروندريسه)/ کارل مارکس/ ترجمه: م.نيکنام - 
 :(نشر نگاه) شماره ششم 
 کارل مارکس/ ترجمه: آذر مبشر /)1844های نوشتهژوايی (از دستی بورقدرت پول در جامعه - 
 پيدايش حزب واقعا انقالبی (از مبارزه طبقاتی در فرانسه)/ کارل مارکس/ ترجمه: آذر مبشر - 
: آذر ژوزف ويدماير)/ کارل مارکس/ ترجمهبه  1852ی مارس مبارزه طبقاتی، قانون تاريخی (قسمتی از نامه - 

 مبشر
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  مارکس مهم آثار شمارگاه
 

(از مجموعه نامه نگاری های هاينريش مارکس با پسرش، پانزده نامه  نامه نگاری با پدرش {هاينريش مارکس} . 1
نوشته  1836تا ژوئن  1835از پدر برجا مانده که پنج نامه در زمان تحصيل مارکس در دانشگاه بُن از نوامبر 

. تنها نامه 1837تا دسامبر  1836ال اول تحصيل مارکس در دانشگاه برلين از نوامبر شده است و ده نامه در س

 است) 1837نوامبر  10ی مارکس به پدرش که بر جای مانده، نامه ی مفصل 
} که برای فردريک Athenaum» {آتنائوم«که دو نمونه از آن ها را در نشريه ای با نام  1836(دفترهای شعر  . 2

در «ود و به معرفی شاعران رمانتيک می پرداخت چاپ کرد؛ از جمله شعری دارد با عنوان ِشلِگل و برادرش ب
هستند که به عنوان هديه کريسمس به جنی فون وستفالن تقديم شده » سه دفتر«در واقع مجموعا ». باب هگل

ر، دارای اين اکتب- را بر خود دارند. بخش اول، تأليف ماه های نوامبر» کتاب عشق«بودند. دو دفترچه نام 
و دفترچه ی سوم با عنوان  1836؛ بخش دوم، تأليف نوامبر »، اواخر پائيز1836برلين، «مشخصات است: 

 دسامبر تأليف شد)- در ماه های نوامبر» کتاب آوازها«
نوشته اما منتشر نشد و تحت  1837(تنها داستانی {کميک} که توسط مارکس در  کژدم و فليکس، رمانی طنازانه . 3

آن را خلق کرد. »} تجربه«الرنس استرن {ترجمه شده توسط ابراهيم يونسی، نشر » تريسترام شندی«رمان تأثير 
که با به سرانجام  است هگل  کوشش مارکس برای تشريح سياست و آغاز جدل وی با بسياری معتقدند اين نخستين

 از جمله ی آن هاست)» در باب هگل«نرسيدنش بخش هايی از آن را در کتاب ابياتش گنجاند که احتماال قطعه ی 
است که جريان آن در شهری کوهستانی در » تراژدی«نوشته شده و يک  1839که در سال  (نمايشنامه ای اوالنم . 4

 است)» سياح آلمانی«ايتاليا می گذرد. اوالنم يک 
از سوی دانشگاه  1841آوريل  15( رساله ی دکتری: اختالف بين فلسفه ی طبيعت دموکريتی و اپيکوری . 5

 پذيرفته شد)
 )1842( ؟)گذردروسيه چه میدر ستايش مطبوعات آزاد (درون مردم  . 6
» تفسيرهايی درباره ی آخرين دستورالعمل سانسور پروس(« رساله ای درباره ی سانسور و آزادی مطبوعات . 7

درباره آزادی مطبوعات و انتشار «انتشار يافت} و  1843نوشته شد اما  1842فوريه  10ژانويه و  15{بين 

منتشر  1842ماه مه  19تا  15ه شد اما در فاصله ی نوشت 1842ژوئيه ی  9» {صورت جلسات مجلس طبقات

 شد})
که به مناسبت انتصاب کارل فون ساويينی به وزارت  1842اوت  9( بيانيه ی فلسفی مکتب تاريخی حقوق . 8

دادگستری آلمان نوشته شد و در راينيشه تسايتونگ چاپ شد. مارکس در دوران دانشجويی اش در دانشگاه حقوق 
درس او حاضر بود. طرفداران مکتب تاريخی حقوق که ساويينی به آن تعلق داشت در  برلين در کالس های

، رهبر فکری شان، بيانيه ای انتشار داده بودند که در آن موجوديت تاريخی هر قانون »گوستاو هوگو«تجليل از 
ص مقابل اين را توجيه اصلی وجوِد آن قانون می دانستند. در هنگام تحصيل مارکس در دانشگاه برلين، شخ

 فرانسه بود) 1830بود که يک هگلی مدافع انقالب » ادوارد َگنز«مکتب 
 )1842(اکتبر  پيرامون قوانين مربوط به دزدی چوب . 9

 است)» تاکداران موِزل«که همان مقاله ی معروف درباره  1843(ژانويه  صنايع بديعه و روزنامه راين و موِزل . 10
را شامل می  1843تا سپتامبر  1842فوريه ی  10(يازده نامه که از  نامه نگاری های مارکس با آرنولد روگه . 11

 شود)
درباره مسئله ی «و » نقد فلسفه حق هگل«که  1843(پنج دفتر در تابستان و پائيز  يادداشت های کرويزناخ . 12

 از دل اين دفترها بيرون آمد)» يهود
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فرانسوی چاپ - ر سالنامه ی آلمانیی آن د»مقدمه«که بخش  1844اوايل - 1843(اواخر  نقد فلسفه حق هگل . 13

 شد)
برونو باوئر: «و » برونو باوئر، مسئله ی يهود، برانشوايگ«(متشکل از دو بخش:  درباره ی مسئله ی يهود . 14

در سالنامه چاپ شدند، نگارش آن به  1844که در » شايستگی يهوديان و مسيحيان امروزی برای آزاد شدن

 بوده است)» نقد فلسفه حق«ن و بعد از فارغ شدن مارکس از مت 1843
 1844فلسفی - دست نوشته های اقتصادی . 15
انگلس با اندک ويرايشی  1888نوشته شده که بعدتر در  1845تز که در بهار  11(شامل  تزهايی درباره فوئرباخ . 16

 »)ويراست انگلس«و » دستنوشته ی مارکس«آنان را منتشر می کند اما به هر حال همواره از دو متن ياد شده: 
صفحه شامل می  300فصل را در  9که  1845نگارش يافت و در فوريه  1844(اثر در پائيز  خانواده ی مقدس . 17

صفحه} انگلس نوشته و به قصد برخوردی جدلی با  15گشت منتشر گرديد. تنها سه فصل اولش را {کمتر از 

 ئر} نگاشته شده است){زير نظر برونو باو» الگماينه ليتراتور تسايتونگ«هشت شماره ی اول مجله ی 
 که منتشر هم نشد) 1845(مارس  درباره کتاب نظام ملی اقتصاد سياسی [فردريک ليست] . 18
 )1846، جلد دوم، دفتر هفتم، البرفلد، ژانويه ی »آينه ی اجتماع«(چاپ شده در مجله ی  پوشه و خودکشی . 19
ی انجامد و ناشری برايش پيدا نمی به طول م 1847تا آوريل  1845(نگارش کتاب از نوامبر  ايدئولوژی آلمانی . 20

 توسط انتشارات پروگرس منتشر شد) 1964شود؛ تنها برای اولين بار به صورت کامل در 
 پرودن)» فلسفه فقر«که در واقع رئوس کلی نقد مارکس بود به کتاب  1846دسامبر  28( ول آننکفانامه به پ . 21
 )1847(ژوئيه  فقر فلسفه . 22
 4که  1847در نيمه ی دوم دسامبر سال » مجمع کارگران آلمانی بروکسل« (سخنرانی در کارمزدی و سرمايه . 23

 منتشر شد)» نويه راينيشه تسايتونگ«در  1849آوريل 
 )1848ژانويه  9به تاريخ » مجمع دموکراتيک بروکسل«(سخنرانی در  بحثی درباره تجارت آزاد . 24
در  1848، نخستين انتشار در فوريه 1848و ژانويه  1847(نوشته شده در فاصله دسامبر  مانيفست کمونيست . 25

 لندن)
 25و  24تدوين و به صورت اعالميه در روزهای  1848مارس  24و  21( خواسته های حزب کمونيست آلمان . 26

برلينر «ماده ميان مهاجرين آلمانی ساکن پاريس منتشر شد؛ همچنين در شماره ماه آوريل نشريه  17مارس با 

 ا انگلس نوشته شده بود)چاپ شد. متن مشترک ب» تسايتونگ
ُکلنيشه «در پاسخ به روزنامه ی » نويه راينيشه تسايتونگ«در   1848ژانويه  22و  LVI )21منتسکيو  . 27

 منتشر شد)» تسايتونگ
» انقالب شکست خورده آلمان«(مقاالت به  »بورژوازی و ضدانقالب«مقاله} با عنوان  4سلسله مقاالتی { . 28

و  16، 15، 10انحالل مجلس بود} و به تاريخ های «سامبر که عبارت از د 5مربوط می شد {به سبب کودتای 

مقاله} که زير  19چاپ شد/ اين غير از مجموعه مقاالتی ست {» نويه راينيشه تسايتونگ«در  1848دسامبر  31

 1852اکتبر  23تا  1851اکتبر  25شناخته می شود و بين بازه زمانی » انقالب و ضدانقالب در آلمان«عنوان 
چاپ شد؛ نويسنده اصلی آن مقاالت انگلس بود که اما با امضای مارکس در » نيويورک ديلی تريبيون«در 
 به چاپ رسيد)» نيويورک ديلی تريبيون«

 )1849تا ژانويه  1848(بين بازه مه  1848سلسله مقاالتی درباره انقالبات  . 29
 )1849(فوريه  »نويه راينيشه تسايتونگ«متن دفاعيه در دادگاه برای  . 30

کميته «و اعضای » نويه راينيشه تسايتونگ«*محکامه مارکس و يارانش به عنوان سردبير و نويسندگان 
آغاز شد. جرائمی که مقامات دولتی شهر کلن و ايالت راين عليه  1849فوريه  7از » دموکراتيک منطقه ی راين
بود. نخستين مورد بر سر چاپ مقاله  اقامه کرده بودند پرشمار - به ويژه مارکس–روزنامه و نويسندگان آن 
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روزنامه چاپ  1848ژوئيه  5بود که به مناسب دستگيری دکتر گوت شالک و آِنِکه در شماره » دستگيری ها«
شده بود. تاريخ محاکمه از سوی مقامات قضايی بارها عقب افتاده بود چراکه دنبال موقعيت مناسبی برای 

ا در اين مورد توهين به زوايفل، دادستان عالی و افترا زدن به افسران محکوميت آن ها می گشتند. اتهام آن ه
را دستگير کرده بودند. اعالم جرم گرچه روِز بعد » مجمع کارگران«پليسی بود که گوت شالک و آنِِکه رهبران 

نداخته بودند. دسامبر تعيين کردند و بعد هم بارها به تعويق ا 20از چاپ مقاله آغاز شده بود اما روز دادگاه را 
متهمين اين دادگاه عبارت بودند از مارکس، انگلس و کورف (ناشر روزنامه). کارل شنايدر وکيل مدافع مارکس 

  وکيل هرمان کوف.» ِکيل«و انگلس بود و 
کميته «برگزار شد. مارکس، شاپر و شنايدر (وکيل مارکس) به عنوان اعضای  - فوريه 8- دادگاه دوم، روز بعد 

و به جرم  1848نوامبر  18در رابطه با فراخوان مردم به نپرداختن ماليات در » منطقه رايندموکراتيک 
  تحريک مردم به قيام، متهمان اين دادگاه بودند.

که مشترکا با انگلس  1850(مارس  ) ماه مارس دفتر مرکزی به اعضای اتحاديه کمونيستهایخطابه (بيانيه . 31
 نوشته شده بود)

و به صورت سلسله مقاالتی در  1850(نوشته شده در ميان ماه های ژانويه و مارس  رانسهنبردهای طبقاتی در ف . 32

 به چاپ رسيد)» نقد و بررسی«نخستين سه شماره مجله 
(مشترک با انگلس/ چاپ شده در شماره  اثر فرانسوا گيزو» چرا انگلستان موفق بوده است؟«نقدی بر جزوه  . 33

 )1850 فوريه»/ نقد و بررسی«دوم مجله 
 )1850رس(مشترک با انگلس/ ما اثر توماس کاراليل» خرمتأی رساله«نقدی بر جزوه  . 34
 )1850(مشترک با انگلس/  اثر لوسين ِد الُهده» 1848پيدايش جمهوری در فوريه «نقدی بر جزوه  . 35
(مشترک با انگلس/  {شنو} اثر آدلف چنو» کوسيدير قهرمان«و » توطئه گران«نقدی بر دو جزوه ی  . 36

 )1850رسما
 )1850 آوريل(مشترک با انگلس/  اثر اميل دو ژيراردن» سوسياليسم و ماليات«نقدی بر کتاب  . 37
 )1850 فوريه(مشترک با انگلس/  اثر جورج فردريش داومر» مذهب در عصر جديد«نقدی بر کتاب دوجلدی  . 38
سه، اوضاع ، اوضاع سياسی روسيه، اتريش، سوئيس، فران1848بندی انقالبات سلسله مقاالتی درباره جمع . 39

(مشترک با انگلس/ بين بازه  اقتصادی آمريکا و سنجش امکان بحران  و برآمدن يک دور جديد ديگر از انقالبات
 ؛ بخش بزرگی از تحليل اقتصادی اين مقاالت توسط مارکس نگاشته شده است)1850ژانويه تا اکتبر 

که مشترکا با انگلس  1850(ژوئن  تها) ماه ژوئن دفتر مرکزی به اعضای اتحاديه کمونيسیخطابه (بيانيه . 40
 نوشته شده بود)

 است)» اجاره زمين«(که حاوی بحث های مهمی درباره  به انگلس 1851ژانويه  7ی نامه . 41
در نشريه  1851ژوئن  14قانون اساسی فرانسه بود که در » نقد«(در  قانون اساسی جمهوری فرانسه . 42

 د/ انگلس آن را برای مارکس به انگليسی ترجمه کرد)چارتيست ها منتشر ش» يادداشت هايی برای مردم«
 اثر پرودن)» نظريه ی عمومی انقالب در قرن نوزدهم«(نقد کتاب  به انگلس 1851اوت  14و  8نامه های  . 43
بخش در يک  7نگاشته شد و به شکل  1852و اواسط فوريه  1851(بين دسامبر  هجدهم برومر لويی بناپارت . 44

 ردبيری ويدماير در نيويورک منتشر شد)به س» انقالب«شماره مجله 
(مشترک با انگلس/ نقد بود بر پناهندگان سياسی فرانسوی در لندن به رهبری لوئی بالن و  مردان بزرگ در تبعيد . 45

به » اتحاديه کمونيستی«اعضای جامعه ی پناهندگان بالنکيست به رهبری بارتلمی و آدام، همراه با جدايی طلبان 
نهايی شد اما هرگز در  1852نوشته شد و در ژوئيه  1852جزوه در ماه های مه و ژوئن  /رهبری ويليچ و شاپر

 1930زمان حيات شان به چاپ نرسيد. بعدها به دست ادوارد برنشتين افتاد که او هم از چاپش خودداری کرد تا 

 به ديگر زبان ها منتشر شد) 1960برای اولين بار به زبان روسی و بعدها در 
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، 1852(نگاشته شده در بازه اواخر اکتبر تا اوايل دسامبر  هايی درباره محاکمه کمونيست ها در کلنافشاگری  . 46

در » تسايتونگ- نيوانگلند«و نيز بازچاپ به شکل پانويس نشريه  1853چاپ شده در بازل به تاريخ زانويه 

 )1853جا به تاريخ اواخر آوريل آمريکا و بازچاپ به صورت جزوه در همان

 )1852نوامبر  ١،  ٣۶٠١شماره (چاپ شده در نيويورک ديلی تريبون، وايی و تجارت آزاد نبی . 47
» انقالب و ضدانقالب در آلمان(« 1862تا مارس  1851از اوت » نيويورک ديلی تريبيون«سلسله مقاالتی در  . 48

جنگ داخلی «و  »ايرلند«، »هندوستان«، »ايران«، »چين«نوشته ی انگلس اما به نام مارکس، مقاالتی درباره 
وين به چاپ » دی پرسه«در روزنامه » جنگ داخلی آمريکا«{بخش ديگری از مقاالت مارکس درباره » آمريکا

ياد می » تاريخ اعتصاب«ها تحت عنوان نوشت و خود از آن 1853- 54رسيد} و نيز سلسله مقاالتی بين بازه 
 )کرد

 1856اوت  16مقاله از تاريخ  13(شامل  رد پالمرستونتاريخ ديپلماسی پنهانی سده هجدهم و داستان زندگی ل . 49

لندن منتشر شد/ بعدها النور مارکس آن ها را در » The Free Press«شماره نشريه  13در  1857تا آوريل 

در لندن منتشر کرد {فصل پنجم و ششم اين جزوه به  1899فصل ذيل عنوانی که ذکر شد در  6قالب جزوه ای با 

 شهره است})» ريخ روسيهديباچه ای بر تا«
 )1857- 58دفترچه، نگاشته شده بين  7(شامل  گروندريسه . 50
 )1859(ژوئيه  سهمی در نقد اقتصاد سياسی . 51
 )1859(بين بازه ژانويه تا جوالی  سلسله مقاالتی درباره وحدت ايتاليا . 52
 )1859( سلسله مقاالتی درباره اتحاد آلمان . 53
 در لندن) 1860(دسامبر  »آقای ُوگت«جزوه  . 54

دادخواهی من عليه الگماينه «ای زير عنوان جزوه 1859اين جزوه عليه کارل ُوگت بود که در دسامبر {
و شخص مارکس » اتحاد کمونيستی«منتشر ساخته بود. هدف ُوگت حمله به جنبش کارگری، گروه » تسايتونگ

 بود}
» های ارزش اضافییتئور«دفتر که بعدها کائوتسکی ذيل عنوان  23(شامل  1861- 63نوشته های دست . 55

 23تا  19و نيز  5تا  1را شامل می شد؛ چه اينکه دفترهای  15تا  6انتشارشان داد {آنچه منتشر شد دفترهای 
هم مطالبی که در جلد سوم  18تا  16مطالبی که در جلد اول سرمايه آمده بود را دربر می گرفت و دفاتر 

  سرمايه آمده بود})
ادامه يافت و تکميل نشد؛  1863آغاز و تا پايان مه  1863بر روی آن از فوريه (کار  جزوه ای درباره لهستان . 56

 هرگز هم در زمان حياتش منتشر نشد)
 آمده است)سوم سرمايه  جلدی مطالبش در (که عمده 1864- 65نوشته های دست . 57
 )1864اکتبر  27و  21(نگاشته شده ميان  بين الملل اول احيهی افتتخطابه . 58
 )1864بود اما مارکس آن را نوشته بود/ نوامبر » بين الملل اول«(که نامه ی  لينکلن نامه به آبراهام . 59
 )1864(اکتبر  اساسنامه بين الملل . 60
 دفتر که عمده مطالبش جلد دوم سرمايه را شامل می شود) 4(شامل  1870تا  1865نوشته های ميان دست . 61
جان «بين املل اول که به نقد ديدگاه  در نشست 1865ژوئن  27و  20(سخنرانی های  ارزش، قيمت، سود . 62

 1865آوريل، دوم، بيستم و بيست و سوم ماه مه  11های {به خاطر سلسله سخنرانی هايش در نشست» وستون
برای بين الملل اول در توجيه "چرايی به ضرر کارگران بودِن باال رفتن دستمزدها به سبب تورم"} اختصاص 

 )های رابرت اون بوديدگاهر مدافع داجداشت. جان وستون يک ن
 برمی گردد که اندکی بعد منتشر می شود) 1866- 67(آخرين بازنويس مارکس به  جلد اول سرمايه . 63
 )1866(سپتامبر  رهنمودهايی برای نمايندگان اعزامی به کنگره ژنو . 64
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ی کارگران به المللهايی برای نمايندگان شورای عمومی موقت انجمن بين(دستورالعملکار کودکان و نوجوانان  . 65
 )1866آگوست تاريخ 

 )1869اوت  3و  2(نگاشته شده در  درباره حق ارث . 66
 )1869مه  4( کشتارهای بلژيکی . 67

ها و شروع به گسترش کرد. سلطنت لئوپولد دوم شاهد رشد گروه کيدر بلژ سمياليدر اواخر قرن نوزدهم سوس{
توسط  یستياليسوس هيبود. جنبش اول یوالون منطقه یکارگران صنعت انيدر م ژهيبو یستياليسوس یاسياحزاب س

شدند و راه را  یقانون ١٨۶۶ سالدر  یتجار یهاهيفالندرها مشخص شد. اتحاد انيدر م یموفق یجنبش تعاون
نشست خود را در بروکسل در  نيکارگران نخست یالمللنيباز کردند. انجمن ب یاحزاب کارگر یسامانده یبرا

در  یاعتصاب ١٨۶٩ لي] در آور١برگزار کرد.[ کيدر بلژ سمياليسوس و در بحبوحه گسترش ١٨۶٨سال 
 یشد. حداقل نه اعتصاب کننده توسط گارد شهر سرکوبسرن و فرموره آغاز شد که با خشونت  یشرق یشهرها

رساله را خطاب به کارگران اروپا و  نيا ١٨۶٩ ليدر آور کيحوادث خونبار بلژ یدر پ مارکس .کشته شدند
 }ه نوشتمتحد االتيا

مه {سه روز پس از  30(جزوه ای در تحليل کمون پاريس بود/ بين بازه آخر آوريل تا  جنگ داخلی در فرانسه . 68

 نگاشته و بعدها چاپ شد) 1871سقوط کمون} 
نگاشته شد/  1871سپتامبر  21(چندی بعد از نشست  »فعاليت سياسی طبقه کارگر«قطعنامه بين الملل با عنوان  . 69

 مشترک با انگلس)
 )1872(نقد باکونين و آنارشيست های طالب جدايی از بين الملل/ مارس  »انشعاب خيالی در بين الملل«جزوه  . 70
 )1873تا ژانويه  1872(نوشته شده بين بازه دسامبر  تفاوتی سياسیبی . 71
 ارگان شورای فدرال انگليس)» International Herald«چاپ شده در  /1872ژوئن  15( ملی کردن زمين . 72
 )1872- 75های و ويراست خود مارکس بين سال ی ژوزف روا(انتشار ترجمه فرانسه ول سرمايهجلد ا . 73
برای ويلهلم  1875مه  5و فرستاده شده به تاريخ  1875(نگاشته شده بين بازه آوريل تا مه  نقد برنامه ی گوتا . 74

 »)وحدت گوتا«براکه پيش از کنگره موسوم به 
(الرنس کرادر برای نخستين بار به طور کامل و  »دفاتر قوم شناسی«موسوم به  1879- 82دفترهای گزيده  . 75

 منتشر ساخت) 1972ها را در آن بدون ترجمه
سوفيا يانوفسکايا به زبان روسی  1967که برای نخستين بار در  1873- 83(بين بازه زمانی دفترهای رياضی  . 76

 منتشرشان کرد)

 

 


