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۱
کار فلسفه
-۱کار فلسفه تغییر جهان است نه تفسیر صرف جهان.
اما در این فرآیند جای اندیشه را عمل کور نمی گیرد.
فلسفه باید آنچه را درمی یابد دگرگون کند .درواقع دگرگونی فکری و اجتماعی
همدوش هم به پیش می روند.
-۲فلسفه برای تحقق خود به طبقه کارگر نیازمند است .و طبقه کارگر برای به فعلیت در
آوردن خود به فلسفه .به دیگر سخن تغییر جهان وظیفه طبقه کارگر است .اما این طبقه
بدون مسلح شدن به فلسفه قادر نیست جهان را تغییر دهد.
۲
وظیفه پیشاهنگ
-۱وظیفه پیشاهنگ ،افشای دنیای کهن به روشنی هرچه بیشتر و شکل ایجابی دادن به
دنیای جدید است .پیشاهنگ دنیا را براساس جزم های خود پیش بینی نمی کند بلکه می
کوشد دنیای جدید را از گذر نقد دنیای کهن کشف کند.
 -۲فالسفه تا کنون راه حل همه معماها را در کشوی میز خود حاضر و آماده داشتند
و کافی بود دنیای کودن و زودباور دهان باز کند تا غذای لذیذ دانش مطلق به خورد او
داده شود .اما اکنون فلسفه امری سکوالر شده است و چشمگیرترین دلیل آن است که
آگاهی فلسفه نه تنها از بیرون بلکه از درون با این مبارزه درگیر است .پس اگر قرار
نیست که کار آدمی ساخنت آینده و حل و فصل همه چیز ،یک بار برای همیشه باشد .پس
شکی نیست وظیفه پیشاهنگ در حال حاضر انتقاد بیرحمانه از نظم موجود است.
بیرحمانه هم به این مفهوم که از نتایجی که در پژوهش خود به آن می رسد باکی ندارد .و
هم به مفهوم آن که از درگیری با قدرت های حاکم هراسی ندارد.
-۳پیشاهنگ موافق برپا کردن هیچ گونه پرچم و احکام جزمی نیست .درست به عکس،
می کوشد به جزم گرایان کمک کندتا اندیشه های خویش را روشنی ببخشند.
-۴کل اصول سوسیالیسم نیز به نوبه خود معطوف به تحقق یک جنبه یعنی واقعیت

وجود حقیقی انسان است .اما پیشاهنگ توجه خود را به جنبۀ دیگر ،یعنی وجود اندیشه
های انسانی معطوف می کند.
-۵هیچ چیز پیشاهنگ را از نقد سیاست ،از شرکت در سیاست یعنی از شرکت در
مبارزات واقعی ،هم ذات پنداری خود با این مبارزه باز نمی دارد.
کار پیشاهنگ این نیست که با اصول دکترین جدیدی مقابل دنیا قراربگیرد وبگوید که
بفرمایید این هم حقیقت .حاال در برابر آن زانو بزنید.
پیشاهنگ اصول جدید جهان را از اصولی کردن آن تکامل می بخشد.
پیشاهنگ به جهان نمی گوید :مبارزه خود را متوقف کن .این کار احمقانه است .ما
شعارهای مبارزه واقعی را به شما خواهیم داد برعکس پیشاهنگ می خواهد صرفا ً به
جهان نشان دهد چرا مبارزه می کند و آگاهی از آن را خواه ناخواه باید کسب کند.
-۶برنامه پیشاهنگ این است :اصالح آگاهی نه از طریق جزئیات بلکه با تحلیل آگاهی
پُر رمزورازی که برای خودش قابل درک نیست .چه در شکل مذهبی و چه در شکل
سیاسی آن ،در آن صورت آشکار خواهد شد که جهان مدت ها رؤیایی را در سر داشته
است که برای وصول به آن در واقعیت ،تنها باید از آن آگاهی یابد .آن گاه آشکار خواهد
شد که وظیفه انسان کشیدن خط ذهنی تند و تیزی میان گذشته و آینده نیست .بلکه
تکمیل اندیشۀ گذشته است .سرانجام آشکار خواهد شد که نوع بشر کار جدیدی را آغاز
نخواهد کرد بلکه آگاهانه کار قدیمی اش را تکامل خواهد بخشید.
-۷روشنگری و نقد فلسفی ،از مبارزات و خواست های عصر کنونی این رسالتی است
برای جهان و برای پیشاهنگ .این کار تنها با تالش نیروهایی متحد امکانپذیر است.
آدمی بیش از هر چیز به اعتراف نیاز دارد .بشریت برای کم کردن بار گناهان خود تنها
باید آنها را چنان که هستند آشکارا اعالم کند.
-۸انسان ها تاریخ خود را می سازند ،اما نه چنان که خود می خواهند ،یا در شرایطی
که خود آن ها برگزیده اند ،بل در شرایطی که بازمانده گذشته است و آنها به گونه ای
مستقیم با آن شرایط درگیر و روبرویند .انسان ها تاریخ را رها از دایرهای که خود تاریخ
آن ها را درون آن جای داده نمیآفرینند از این رو بار نسبت تمامی نسل های پیشین با
همه سنگینی خود چونان کابوسی بر مغز زندگان سنگینی می کند.

پیشاهنگ سوزن بان راه و قطاری است که دارد از راه می رسد.کار او این است که با
چراغ اش در کنار خط قطار بنشیند تا قطار از راه برسد .و در تاریکی شب که چشم ها
از دیدن فرو می ماند چراغ اش را حرکت دهدتا قطار راهش را گم نکند .اگر او خواب
اش نبرد  .گوش هایش تیز باشد به آمدن قطار و بموقع خط را عوض کندو قطار را توی
ریل درست بیندازد کار خودرا کرده است  .وظیفه پیشاهنگ این است.اما تمامی وظیفه و
رسالت پیشاهنگ این نیست.

۳
انقالب دو مرحله ای
انقالب دو مرحله ای از دترمینیسم تکامل گرایانه تک خطی منتج می شودبدین معنا که
جامعه باید از مراحل از پیش تعیین شده بگذرد.
پس یک جامعه توسعه نیافته باید نخست مرحله بورژازی انقالب را برهبری بورژازی
ملی طی کند تا آماده گذار به مرحله سوسیالیستی انقالب شود.
لنین اما در سال ۱۹۱۸از گذار یک کشور توسعه نیافته به یک جامعه سوسیالیستی سخن
گفت.

۴
کشف حقیقت
مارکس در تز دوم فوئر باخ می پرسد :
آیا حقیقت دست یافتنی است .؟می گوید :آری
وباز می پرسد:آیا حقیقت یک امر عینی است یا ذهنی .؟ وخود پاسخ می دهد عینی
است
وباز می پرسد معیار حقیقت چیست .؟ و خود پاسخ می دهد .پراتیک است.
یعنی ما در عمل به راستی و ناراستی هر ادعایی می رسیم.اما تمامی ماجرا این نیست
.چرا؟

خیلی ها در تمامی عمرشان به فهم حقیقت نمی رسند .روشن ترین دالیل را بهیچ می
گیرند.و آن چه که در جلو چشمانشان اتفاق می افتد را انکار می کنند.
دو تبین برای این مسئله وجود دارد:
 -۱تبیین مارکسیستی:می گوید منافع طبقاتی اجازه نمی دهد .به حقیقت وقایع برسند.
پس چشم می بندندو انکار می کنند وتنها آن چه را که بنفع آنان است را می بینند.
 -۲تبین دوم مذهبی است.خدا بر بعضی قلب ها ُمهر می زند .چشم دارند اما نمی
بینند  .گوش دارند اما نمی شنوند .
۵
الیه فرهنگی طبقه
-۱انسان ها از راه تولید اجتماعی زندگی می کنند
-۲هر انسانی جای مشخصی در تولید اجتماعی دارد.
-۳جای هر فرد در سازمان تولید پایگاه طبقاتی اورا تعیین می کند.
-۴در پروسه رشد اقتصادی جامعه کار به کار فکری و کار یدی تقسیم شد.
 -۵کار فکری ببرکت کار بردگان میسر شد .
 -۶رو شنفکران از دل کار فکری بیرون آمدند.و اینان کسانی بودند که در پی فهم هستی
و رابطه انسان با هستی و به تبع آن رابطه انسان با انسان بودند .روشنفکران از ارزش
اضافی کار بردگان زندگی می کردند.
 -۷هسته های سنتزی هر فرماسیون در دل فرماسیون قبلی شکل گرفت و پابپای
فروپاشی فرماسیون کهنه پر وبال گرفت و برنا شد و درآخر در یک عمل انقالبی به
فرماسیون قبلی پایان داد و خود گرز فرمانروایی ر ا بدست گرفت  .بره داری درون
جوامع کمونیستی آغازین و فئودالیسم درون برده داری و سرمایه داری درون فئودالیسم.
-۸تنها فرماسیون کمونیستی است که برج و باروی خودرا بعد از سرنگونی تام و تمام
بورژازی و بدست گرفنت مهار سیاست و اقتصاد بر پا می کند .
-۹نطفه های جامعه کمونیستی در حزب کمونیست شکل می گیرد .و برج و باروی
خودرادر تئوری و برنامه مارکسیستی بنا می کند.

-۱۰سوسیالیست های نخستین؛که به آن ها تسامحا ً تخیلی می گویند؛فکر می کردند
جامعه کمونیستی چون دیگر فرماسیون ها زمانی بوجود می آید که بشکل جنینی در
اقتصاد شکل بگیرد  .همان اتفاقی که در فرماسیون های قبلی صورت گرفته بود .پس
فوریه و اوئن و سن سیمون بفکر کارخانه های کمونیستی وکمون های روستایی و
تعاونی ها افتادند  .در این راه قدم هایی هم بر داشتند اما شکست خوردند  .پرولتاریا
درحال شیر خوارگی بود و هنوز مارکس بدنیا نیامده بود.
—۱۱۱برای عناصر سنتزی فرماسیون برده داری امکان فرار و رفنت به مناطق آزاد
روستایی بود.برای رعیت ها نیز فرار به شهر ها و پناه بردن به سوداگران شهری بود .
روشنفکران هم که از منطقه نفوذ فئودال ها فرار می کردند و پناه می بردند به اشراف
ترقیخواه .اما برای عناصر سنتزی سوسیالیست منطقه امنی وجود ندارد اال حزب طبقه
کارگر.باید به حزب واندیشه انقالبی پناه ببرد تا روز انقالب.
 - ۱۲روشنفکران انقالبی طرفدار طبقه کارگر الیه فرهنگی طبقه کارگرند  .جزء طبقه اند.
این جایگاه ربطی به پدر و مادر و وضعیت اقتصادی او ندارد .در ارزیابی انگلس کسی
نمی گوید پدرش سرمایه دار بود و او و مارکس از ارزش اضافی طبقه کارگر ارتزاق می
کردند.
 -۱۳در وضعیت انقالبی بخشی هایی از الیه های فرهنگی بورژازی و خرده بورژازی به
انقالب می پیوندند  .اینان کسانی هستند که خودرا تا سطح نگاه تاریخی پرولتاریا باال
کشیده اند  .اینان ربطی به روشنفکران انقالبی طبقه کارگر ندارند .دو مقوله جدایند.
-۱۴رو شنفکران انقالبی طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری کارگر نیستند.در الیه های
فکری و حتی اقتصادی سازمان تولیدند .پزشک و ژورنالیست ،حقوق دان و در الیه های
مدیریتی شرکت های اقتصادی و حتی ممکن است صاحبان بخش های تولیدی
باشند.سرمایه دار باشند و از ارزش اضافی طبقه کارگر ارتزاق کنند.
-۱۵سوسیالیسم در دوران فرمانروایی سرمایه داری یک مقوله فرهنگی است نه
اقتصادی .و امکان آن نیست که در این فرماسیون به شکل دیگری خارج از این سیستم
ارتزاق کرد .مهم آنست که در سنگر مبارزه طبقاتی در سنگر دفاع از حقوق طبقه کارگر
باشند.

۶
انسان و آزادی
-۱انسان در خأل به دنیا نمی آید .در زمان و مکانی خاص به دنیا می آید .که آن زمان و
مکان یک تعیّن خاص تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دارد .به این تعیّن خاص
می گویند ضرورتهای زمانی و مکانی .پس انسان در دل ضرورت ها به دنیا می آید.
-۲انسان قادر نیست که هر لحظه اراده کرد به فراسوی مناسبات تاریخی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی برود .مگر اینکه شرایط عینی به او اجازه دهند) .خواسنت توانسنت
نیست( .چگونه؟ با نشان دادن محدودیت هایش و باز کردن راهی برای از بین بردن این
محدودیت ها .پس از اینجا نقش تاریخ سازی انسان شروع می شود) .انسان تاریخ خود
را می سازد(
-۳انسان زاده و خالق مناسبات اجتماعی است .زاده مناسبات اجتماعی است چون در
این مناسبات به دنیا می آید .خالق آن است بدین معنا که این مناسبات افقهایی را برای
تغییر در برابر او می گشایند.
-۴انسان می تواند شرایط عینی خود را تغییر دهد .اما این توانسنت حد و حدودی دارد.
-۵انسان یک موجود کامالً آزاد نیست .آزادی انسان نسبی و تاریخی است.
-۶انسان ها تاریخ خود را می سازند ،اما نه چنان که خود می خواهند ،یا در شرایطی
که خود آنها را برگزیده اند ،بل در شرایطی که بازمانده گذشته ها است و آن ها
بهگونهای مستقیم با آن شرایط درگیر و روبهررویند ...انسانها تاریخ را رها از دایره ای
که خود تاریخ آن ها را درون آن جای داده نمی آفرینند از اینرو بار سنت تمامی نسل
های پیشین با همۀ سنگینی خود چونان کابوسی بر مغز زندگان سنگینی می کند.
-۷دو سوی نسبی و تاریخی بودن آزادی انسان ،ولونتاریسم و دترمینیسم است
ولونتاریسم )اراده گرایی( برای انسان آزادی مطلق قائل است و دترمینیسم انسان را
اسیر سرنوشت کور می داند.
-۸انسان آزاد و آزادی انسانی زمانی به شکل کامل قابل تحقق است که کار از حالت
ضرورت و سودمندی خارجی ،خارج شود .و به گونهای طبیعی درآید .و این شدنی نیست
مگر با رشد نیروهای تولیدی و تنظیم خردمندانه مناسبات انسان با طبیعت.

۷
نکاتی درباره قیام
-۱ه¢ر ج¢نبشی در آغ¢از ی¢ک ش¢یوه م¢بارزه دارد ک¢ه در آن ع¢مده اس¢ت ای¢ن ش¢کل در ت¢مام¢ی
ج ¢¢نبشه ¢¢ا م ¢¢بارزه م ¢¢سامل ¢¢تآم ¢¢یز اس ¢¢ت .ای ¢¢ن م ¢¢بارزه از دادن ع ¢¢ری ¢¢ضه ش ¢¢روع م ¢¢یش ¢¢ود و ب ¢¢ه
اعتصاب و تحصن و تظاهرات خیابانی کشیده می شود
-۲اگر جنبش ادامه یابد به مرحله ای میرسد که شیوه های ضروری گذشته
غیرضروری می شود و دیگر پاسخگو نیست .به بیان دیگر شکل جنبش با ماهیت جنبش
هم خوانی ندارد .در اینجاست که جنبش باید به مرحله عالی تر از مبارزه تغییر شکل
دهد.
-۳اگر سازمان های دخیل در جنبش لحظه تغییر شکل را نفهمند .تغییر شکل خودبه
خودی خواهد بود و پیشاهنگ از توده عقب می ماند.
-۴پیشاهنگ باید از تغییر در شرایط عینی و در نتیجه تغییر تاکتیک آگاه شود و توده
را به شیوه جدید مبارزه فرا بخواند .بدین گونه است که توده در پروسه مبارزات به صحت
رهبری پیشاهنگ پی می برد و ایمان می آ ورد.
-۵ب¢¢خشی از ک¢¢ار پ¢¢یشاه¢¢نگ ت¢¢وض¢¢یح ت¢¢غییر ش¢¢رای¢¢ط و اس¢¢تفاده از ت¢¢اک¢¢تیک ه¢¢ای ج¢¢دی¢¢د در
مبارزه است .توضیح و تبلیغ تودهای برای وارد شدن به یک فاز جدید.
-۶وظ ¢¢یفه پ ¢¢یشاه ¢¢نگ ی ¢¢ک م ¢¢نشور چ ¢¢ندوج ¢¢هی اس ¢¢ت ی ¢¢ک وج ¢¢ه آن ک ¢¢ار ف ¢¢ره ¢¢نگی پ ¢¢یشاه ¢¢نگ
اس¢¢ت .مح¢¢دود ک¢¢ردن ک¢¢ار پ¢¢یشاه¢¢نگ ب¢¢ه ک¢¢ار ف¢¢ره¢¢نگی ص¢¢رف ،ت¢¢بدی¢¢ل پ¢¢یشاه¢¢نگ اس¢¢ت ب¢¢ه ی¢¢ک
مؤسسه فرهنگی.
-۷ب ¢¢ا ت ¢¢عمیق ج ¢¢نبش ،ارت ¢¢ش ن ¢¢یز چ ¢¢ون ب ¢¢خشی از ج ¢¢ام ¢¢عه از م ¢¢وج ان ¢¢قالب دور ن ¢¢می م ¢¢ان ¢¢د.
ت¢ردی¢د و دودل¢ی ارت¢ش را ف¢را م¢ی گ¢یرد .ای¢نجاس¢ت ک¢ه پ¢یشاه¢نگ وظ¢یفه دارد ب¢ا ک¢ار ت¢بلیغی و
ت ¢¢وض ¢¢یحی ت ¢¢ا ج ¢¢ای ¢¢ی ک ¢¢ه م ¢¢مکن اس ¢¢ت ب ¢¢خش ه ¢¢ای ¢¢ی از ارت ¢¢ش را ب ¢¢ه ط ¢¢رف ج ¢¢نبش و ه ¢¢وادارای
عملی و معنوی از جنبش وادارد.
-۸در ش¢رای¢ط ان¢قالب¢ی ،ح¢ذف ف¢یزی¢کی س¢ران ح¢کوم¢ت م¢ی ت¢وان¢د ت¢وازن ق¢وا را ب¢ه ن¢فع ج¢نبش
برهم بزند.

-۹م¢¢یل ب¢¢ه ق¢¢یام ب¢¢رای پ¢¢یشاه¢¢نگ ک¢¢اف¢¢ی نیس¢¢ت .پ¢¢یشاه¢¢نگ ب¢¢ای¢¢د ب¢¢یام¢¢وزد و خ¢¢ود در ی¢¢ک ک¢¢ار
ت¢¢وض¢¢یحی ب¢¢ه ت¢¢وده ب¢¢یام¢¢وزان¢¢د ک¢¢ه در لح¢¢ظه ق¢¢یام ب¢¢ا ع¢¢زم¢¢ی راس¢¢خ ب¢¢ای¢¢د از ج¢¢ان گ¢¢ذش¢¢ت و ب¢¢ا
ح¢داک¢ثر ق¢وا ت¢عرض ک¢رد .ق¢درت در وج¢ه ب¢ال¢قوه آن م¢هم نیس¢ت ق¢درت ب¢ای¢د ب¢ه اراده م¢عطوف ب¢ه
آن شود .این است آن نکته کلیدی که گره کور جنبش را باز می کند.
-۱۰پیشاهنگ باید بداند تاکتیک قیام در خیابان ها چیست .جنگ خیابانی ،نبرد
پارتیزانی و یا بسنت بریگارد و جنگ کالسیک.
-۱۱وظ¢یفه پ¢یشاه¢نک را م¢قتضیات ج¢نبش ت¢عیین م¢ی ک¢ند .ای¢ن وظ¢یفه از ب¢اال ب¢ردن س¢طح
آگاهی مردم شروع می شود تا برسد به آموزش های نظامی در حول و حوش قیام.
-۱۲پ¢یشاه¢نگ ح¢ق ن¢دارد ق¢یام را زود ی¢ا دی¢ر ش¢روع ک¢ند .از ی¢اد ن¢بری¢م ک¢ه ق¢یام ی¢عنی پ¢ای¢ین
ک ¢¢شیدن ک ¢¢سان ¢¢ی ک ¢¢ه در رأس ق ¢¢درت ان ¢¢د و گ ¢¢رز ف ¢¢رم ¢¢ان ¢¢روای ¢¢ی را در دس ¢¢ت دارن ¢¢د .و آن ه ¢¢ا
پیشاپیش ارتش مسلح خود را برای چنین روزی آماده کرده اند
 -۱۳قیام یعنی جنگ مرگ و زندگی برای هر دو طرف .یکی باید برود و یکی بماند .پس
مرگ اجتناب ناپذیر است .پیشاهنگ وظیفه دارد با کار توضیحی اش مسئله مرگ را برای
توده حل کند .توده باید بدان مرحله برسد که شعار یا مرگ یا آزادی در او تبدیل به
نیرویی دوران ساز شود.
 -۱۴ق ¢¢یام زودرس ب ¢¢ه م ¢¢عنای خ ¢¢ودک ¢¢شی پ ¢¢یشاه ¢¢نگ اس ¢¢ت و ق ¢¢یام دی ¢¢ررس گ ¢¢وش ¢¢ت دم ت ¢¢وپ
شدن توده و طبقه.
 -۱۵در مرحله قیام پیشاهنگ باید مصمم باشد که قیام را بدون لحظه ای تأخیر با
قدرت تمام به جلو ببرد و این عزم باید در توده و طبقه تبدیل به ارادة معطوف به قدرت
شود.
-۱۶در ق¢¢یام لح¢¢ظات¢¢ی ف¢¢را م¢¢ی رس¢¢د ک¢¢ه گ¢¢ره ک¢¢اره¢¢ا را ن¢¢ه ل¢¢ب ه¢¢ا ک¢¢ه دس¢¢ت ه¢¢ا م¢¢ی گ¢¢شای¢¢د.
اینجا است که توده و طبقه مسلح می تواند درهای بسیاری را به روی پیشاهنگ باز کند.
-۱۷برای پیشاهنگ باید فرجام نهایی قیام روشن باشد .جنبش همه چیز ،هدف هیچ،
کار توده های به جان آمده ناآگاه است و این برای جنبش و توده و طبقه نوعی خودکشی
است.

۸
سرنوشت
سرنوشت بشر نه محتوم است و نه محکوم .این سرنوشت را ما خود رقم میزنیم .روند
ها اجتنابناپذیر نیستند .در تحلیل نهایی این انسان است که ُمهر خود را بر فرجام
روزها می زند.
اما در یک حقیقت نمیتوان شک کرد .انسان مجبور است که سرنوشت خود را درمبارزه
ای بی وقفه رقم بزند .و اگر جز این باشد این سرنوشت توسط نیروهای دیگر رقم خواهد
خورد .این نیروها می تواند آب ،هوا ،باد و یا ویرس باشند .این نیروها می توانند اجرام
کیهانی باشند .این نیروها می توانند طبقات و گروه های باالدست یا پایین دست باشند.
ن¢کته دی¢گر س¢رن¢وش¢ت ای¢ن م¢بارزه ب¢ی وق¢فه ان¢سان¢ی اس¢ت .ه¢یچ م¢علوم نیس¢ت ک¢ه ای¢ن م¢بارزه
ب¢ه س¢ود ان¢سان خ¢ات¢مه ی¢اب¢د .ه¢زاره ه¢ای زرتش¢تی و ج¢نگ اه¢ورام¢زدا و اه¢ری¢من بیش¢تر ب¢ه درد
اسطورههای مذهبی می خورند.
ام¢¢ا ش¢¢رک¢¢ت در ای¢¢ن م¢¢بارزه را ف¢¢رج¢¢ام دن¢¢یای¢¢ی ای¢¢ن م¢¢بارزه ت¢¢عیین ن¢¢می ک¢¢ند .ان¢¢سان م¢¢جبور
است در این مبارزه جدا از نتیجه آن ،که هرچه می خواهد باشد شرکت کند.
رس¢ال¢تی ک¢ه م¢ا خ¢ود ب¢ه آن ت¢بیین م¢ی ب¢خشیم و ب¢رای آن ه¢یچ م¢نبعی م¢اوراءال¢طبیعی ق¢ائ¢ل
نیستیم.
۹
انسان معیار حقیقت
خارج از تمام هستی در کلیت آن هیچ معیاری برای حقیقت وجود ندارد.
انسان راهنمای تبیین حقیقت است .انسان راهنمای تبیین ارزش است.
هرچه که انسانی باشد و کمک کند به زیسنت انسان ،غلبه انسان بر طبیعت ،به تطابق
او با هستی ،کمک کند به کرامت های انسانی ،معیار ارزش گذاری ما می تواند باشد از
هنر گرفته تا ایدئولوژی های مختلف.

۱۰
هستی و اندیشه

اندیشه ناب وجود خارجی ندارد این هستی ما است که محتوای ادراک ما را بهوجود
می آورد .و این محتوا یک محتوای تاریخی ،طبقاتی است.
اما این رابطه یک رابطه انفعالی و یک سویه نیست .هستی اجتماعی به شعور
اجتماعی بدل می شود و این شعور خود در موقعیتی دیگر هستی اجتماعی را تغییر می
دهد.
۱۱
پراکسیس
پ¢راک¢سیس واژهای اس¢ت ی¢ون¢ان¢ی ب¢ه م¢عنای ع¢مل و ک¢نش ه¢دف¢مند .م¢عادل آن در الت¢ین پ¢راگ¢ما
است به معنای انجام دادن ،تمرین کردن ،و استفاده علمی بردن از امری یا چیزی.
پراکسیس را اولین بار ارسطو به کار برد به معنای انجام دادن .در قرن  ۱۸آملان ها از
پراتیک به معنای امر عملی استفاده کردند .که در فارسی به معنای عمل و فعالیت است.
بعد هگلی های جوان پراکسیس را به کار بردند.
ام¢ا از ن¢ظر م¢ارک¢س پ¢رات¢یک ب¢ه م¢عنای ت¢مام¢ی ش¢کل ه¢ای ک¢نش و ف¢عال¢یت ان¢سان¢ی اس¢ت از
جمله مبارزه طبقاتی و کنش سیاسی که مقدمه ای بر دگرگونی زندگی اجتماعی است.
مارکس در فلسفه پراتیک را به معنای عمل ناب در نظر می گیرد .اما از آنجا که
مارکس ضمن اهمیت دادن به فعالیت تولیدی نقش عامل ذهنی را هم مهم می دانست .در
نتیجه واژه پراکسیس به مقصد و هدف او نزدیک بود .کنش توأم با اندیشه ،عمل استوار
به نظریه.
۱۲
سوسیالیسم نظام
ب ¢¢عد از ان ¢¢قالب اک ¢¢تبر در ش ¢¢وروی دو ق ¢¢رائ ¢¢ت از س ¢¢وس ¢¢یال ¢¢یسم ش ¢¢د .ق ¢¢رائ ¢¢ت ب ¢¢روک ¢¢رات ه ¢¢ای
حزبی و قرائت طبقه کارگر.
سوسیالیسم بروکراتیک ،سوسیالیسمی بود که طبقه کارگر تبدیل می شد و شد به
ابزار سیادت و امتیازطلبی بروکرات هااز جامعه .به نظر می رسد اطالق سوسیالیسم
نظام ،اصطالح بدی نبود .سوسیالیسمی که خاص بروکرات ها بود و این سوسیالیسم

امکان فرا روئیدن به جامعه کمونیستی را نداشت .در حالی که آموزههای مارکس در پی
این نیست که یک طبقه برود و طبقه دیگر بیاید .یک حاکمیت حذف شود حاکمیتی دیگر به
جای او بیاید .یک دیکتاتوری برود و دیکتاتوری دیگری بیاید.
م¢¢ارک¢¢س ای¢¢ن رس¢¢ال¢¢ت را در ط¢¢بقه ک¢¢ارگ¢¢ر م¢¢ی دی¢¢د ک¢¢ه م¢¢ی آی¢¢د ب¢¢ورژوازی را از اری¢¢که ق¢¢درت
پ¢¢ای¢¢ین م¢¢ی کش¢¢د و خ¢¢ود و ت¢¢مام¢¢ی ج¢¢ام¢¢ه را از ق¢¢ید و ب¢¢ند ط¢¢بقات¢¢ی آزاد م¢¢ی ک¢¢ند .و ب¢¢ا ت¢¢بدی¢¢ل
دول¢¢ ¢ت ب¢¢ ¢ه ارگ¢¢ ¢ان ه¢¢ ¢ماه¢¢ ¢نگی ش¢¢ ¢وراه¢¢ ¢ا ض¢¢ ¢من از ب¢¢ ¢ین ب¢¢ ¢ردن ه¢¢ ¢رگ¢¢ ¢ون¢¢ ¢ه اس¢¢ ¢تثماری ،ه¢¢ ¢رگ¢¢ ¢ون¢¢ ¢ه
امتیازطلبی ،تبعیض و زیاده خواهی را از بین خواهد برد.
مشکل وارثین انقالب اکتبر در آن بود که پیروزی سوسیالیسم را اجتناب ناپذیر و
برگشت ناپذیر می دانستند.
در حالی که حرکت تاریخ ،حرکتی است دو سویه ،نه یک سویه .خیابانی یک طرفه
نیست مسئله اساسی در این بود که آیا کار سوسیالیستی فاز باالتری از کار بورژوازی
هست یا نه این قانون تمامی زمان ها است.
مردم با مترهای خود به ارزیابی مینشستند که رفاه ،امنیت و احترام به کرامت های
انسانی بیشتر شده است یا کمتر.
م¢¢علوم اس¢¢ت ک¢¢ه ی¢¢ک ج¢¢ام¢¢عه ف¢¢قیر ،س¢¢رک¢¢وب ش¢¢ده ب¢¢ا ه¢¢زارن ت¢¢بعیض و ت¢¢فاوت ن¢¢ه ن¢¢شان¢¢ی از
سوسیالیسم دارد و نه ماندنی است.
برتری سوسیالیسم بر بورژوازی یک برتری تاریخی صرف نیست .باید به عینه نشان
داد که چرا سوسیالیسم بر بورژوازی ارجح تر است.
۱۳
انقالب فلسفی
در اروپ ¢¢ا م ¢¢ا ب ¢¢یش از ه ¢¢ر ان ¢¢قالب ¢¢ی در س ¢¢ده )۱۸-۱۹چ ¢¢ه ف ¢¢ران ¢¢سه و چ ¢¢ه آمل ¢¢ان( ی ¢¢ک ان ¢¢قالب
ف¢¢ ¢لسفی داری¢¢ ¢م .در واق¢¢ ¢ع در آنج¢¢ ¢ا ان¢¢ ¢قالب¢¢ ¢ی در ذه¢¢ ¢ن و ت¢¢ ¢فکر پ¢¢ ¢یشدرآم¢¢ ¢د دگ¢¢ ¢رگ¢¢ ¢ون¢¢ ¢ی ه¢¢ ¢ای
س¢یاس¢ی ب¢ود .ای¢ن آن چ¢یزی اس¢ت ک¢ه م¢ا در ان¢قالب مش¢روط¢ه و ب¢عد از آن ک¢م داش¢تیم ی¢ا ب¢ه
طور کل نداشتیم.
درواق¢ع ض¢رورت ت¢غییر ،ت¢ئوری¢سین ه¢ای خ¢ود را در اروپ¢ا ب¢ه وج¢ود آورد و ای¢ن ت¢ئوری¢سینه¢ا
آنچه که باید بشود را به میان تودهها بردند.

اما در انقالب مشروطه خواص ما نمی دانستند مشروطه چیست تا چه برسد به عوام.
۱۴
واقعی و معقول
هگل میگوید هر آنچه واقعی است معقول است و هر آنچه معقول است واقعی است.
از این حرف هگل دو دسته برداشت غلط کردند.
ح ¢¢کوم ¢¢ت اس ¢¢تبدادی پ ¢¢روس ،در ای ¢¢ن س ¢¢خنان ت ¢¢وج ¢¢یه ح ¢¢کوم ¢¢ت خ ¢¢ود را م ¢¢ی دی ¢¢د چ ¢¢را ک ¢¢ه
حکومت استبدادی پروس واقعی بود .پس معقول هم بود.
از س ¢¢وی ¢¢ی دی ¢¢گر م ¢¢ورد ان ¢¢تقاد ل ¢¢یبرال ه ¢¢ا ب ¢¢ود ک ¢¢ه م ¢¢ی گ ¢¢فتند ای ¢¢ن ح ¢¢رف ت ¢¢وج ¢¢یه گ ¢¢ر ن ¢¢ظام
استبدادی پروس است.
ام¢ا ان¢گلس م¢یگ¢وی¢د :در ن¢زد ه¢گل ب¢دون ش¢ک ه¢رآن چ¢ه م¢وج¢ود اس¢ت ب¢ی ق¢یدوش¢رط واق¢عی
نیس¢¢ت ب¢¢رای ه¢¢گل ص¢¢فت واق¢¢عی ت¢¢نها ب¢¢ه چ¢¢یزی ت¢¢علق م¢¢یگ¢¢یرد ک¢¢ه در ع¢¢ین ح¢¢ال ض¢¢روری ن¢¢یز
هس¢¢ت» .واق¢¢عیت در س¢¢یر ت¢¢کام¢¢لی خ¢¢ود ض¢¢رورت خ¢¢ود را ب¢¢ه اث¢¢بات م¢¢ی رس¢¢ان¢¢د ... «.و آن¢¢چه
ضرورت دارد سرانجام ثابت میکند که معقول نیز هست.
۱۵
حقیقت
شناخت حقیقت کار فلسفه است.
حقیقت در فرآیند خود شناخت فراهم می آ ید.
حقیقت مجموعه ای از گفتههای جزئی تام و تمام نیست که به محض کشف صرفا ً باید
آنرا حفظ کرد.
حقیقت مطلق و تام و تمام وجود ندارد.
۱۶
سرمایه چیست
-۱سرمایه داری بمعنای پول و ثروت نیست .که اگر آن را از کسی بگیریم .خوشحال
باشیم سرمایه داری را ازبین برده ایم.ثروت مند ضرورتا ً سرمایه دار نیست.
 -۲سرمایه یک رابطه اجتماعی است رابطه ای که تولید اجتماعی در چارچوب آن
سازماندهی می شود .این نظام براساس:
-قانون انباشت ارزش

و ارزش اضافهو انباشت سرمایهشکل می گیردو سازمان می یابد .نابودی سرمایه بمعنای جایگزینی این سازمان تولید با
سازمانی جدید است .سازمانی که اساس:
تولید ارزشو ارزش اضافهرا نفی کندو بجای آن تولید وتوزیعی متکی بر مالکیتی اجتماعی را می نشاند.
۱۷
کمونیسم چیست
وقتی می گوییم :کمونیسم ما یک پدیده را از سه منظر می بینیم:
-۱کمونیسم بعنوان جنبش اجتماعی طبقه کارگر
-۲کمونیسم بعنوان یک جنبش سیاسی -حزبی
 -۳کمونیسم بعنوان یک جهان بینی
یک پرسش
اگر براستی کمونیسم جنبش اجتماعی طبقه کارگر است.چرا امروز در وسط خیابان
نیست و یک جریا ن حاشیه ای است.
برای پاسخ به این سئوال پاسخ هایی داده شده است:
-۱تجدید نظر طلبی
-۲توطئه و خیانت
-۳آماده نبودن جهان برای پذیرش ایده کمونیسم
اما سئوالی که در اینجا مهجور می ماند اینست که آیا جنبش هایی که تحت نام
کمونیسم به خیابان آمدند و شکست خوردند ماهیت شان چه بود.آیا کارگری بود و اگر
نبود چرا خود مدعی آن بودند.
بعد از پیروزی انقالب اکتبر جریان های مختلفی به صحنه آمدند با خواسته های
مشخصی که کمونیستی نبود اما تحت تاثیر جاذبه اکتبر خودرا کمونیست می نامیدند:
-۱جنبش های دهقانی-مثل چین و ویتنام

-۲جنبش های ناسیونالیستی-مثل کوبا
-۳جنبش های رفرمیستی-مثل حزب توده
-۴جنبش های دموکراتیک-مثل شورش جوانان دراروپا
حاال هم که آن قطب ایدئولوژیک از بین رفته است همه بر گشته اند به اصل خود.و مدام
قسم می خورند که ما کمونیست نیستیم.
جمله معروف هر کس در جوانی کمونیست نیست محافظه کار است .و هر کس بعد از
چهل سالگی کمونیست است دیوانه است ناظر بهمین موضوع است.
این جنبش ها از همان آغاز غیر کمونیستی بوده اند
جنبشی را یک جنبش کمونیستی می گوییم که شامل سه مولفه باشد:
مالکیت اشتراکیلغو کار مزدیجامعه بی طبقهمدرنیزاسیون و استقالل اقتصادی و سیاسی و دموکراسی درون جنبش کمونیستی
هست اما مولفه اصلی آن نیست .و هر کدام به تنهایی جنبش طبقاتی دیگر است.
مارکس هم در مانیفست این جنبش هارا تحت نام سوسیالیسم بورژایی و فئودالی
وارتجاعی تقسیم بندی می کند.
تجدید نظر طلبی و رویزیونیسم از همین جا بیرون می آید.هر جریانی آن چیزی را از
مارکس می گیرد که بدردش می خورد الباقی را می ریزد دور.مسئله توطئه و خیانت هم
در همین راستا معنا پیدا می کند.اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که این ها
بطور کل جنبش هایی اند مربوط به دیگر طبقات و ربطی به جنبش کارگری ندارند.
۱۸
انقالب اکتبر
انقالب اکتبر یک انقالب کارگری بود .اما از دروازه انقالب فوریه دو نیرو وارد انقالب
شدند:
طبقه کارگر-وبورژازی روس

فاکتور هایی مثل:
جنگ داخلیاز بین رفنت کادر های حزبی در جنگ و تصفیه های استالینشکست انقالب در آملانمحاصر ه امپریالیستی انقالببه بورژازی روس کمک کرد که باز سازی اقتصاد را سمت وسوی بورژایی بدهد و طبقه
کارگر را به عقب براند.
۱۹
سر منشأ های رویزیونیسم:
ناسیونالیسمدمکراسیرفرمیسماین ها علت العلل رویزیونیسم در جنبش کارگری بودند.جنبش هایی اجتماعی که مربوط
بودند به طبقات غیر پرولتری ودر پی اهدافی غیر پرولتری آمده بودند.اما ازآنجا که به
کمپ اشتباهی آمده بودند دست می بردند در اصولی که مطابق میلشان نبود.
۲۰
فیلسوف یا کنشگر
مارکس در  ۱۱تز فوئر باخ می گوید:کار فلسفه تفسیر جهان نیست .تغییر جهان است
این دیدگاه در وهله نخست جوهر پراتیک خودرا نشان می دهد.پس مسئله فهمیدن صرف
نیست .داشنت بینش معینی هم نیست.بلکه این فهم و این بینش باید در خدمت یک عمل
مشخص قرار بگیرد :تغییر جهان.
پس کار تببین جهان در بین نیست اگر هم باشد تبین برای تغییرجهان مورد نظر است؛
فهم در خدمت هدف .
پس فلسفه در خدمت عمل قرار می گیرد  .فیلسوف خانه نشین به کنشگر اجتماع تبدیل
می شود.
۲۱

کمونیسم و دترمینیسم
فلسفه کمونیستی فلسفه پراتیک است .تبیین جهان برای تغییر جهان.فاعل این تغییر
انسان است .انسانی که اراده می کند شرایط اقتصادی و اجتماعی که او را احاطه
کرده است تغییر بدهد.
اما دیدگاه دترمینیستی نتیجه تاریخ را اجتناب ناپذیر می داند.اراده در برابر سرنوشت و
تقدیر قرار می گیرد.
دیدگاه دترمینیستی مارکسیسم را جنبشی می داند که قرار است تاریخ را به آن چه
برایش مقدر است برساند .این دیدگاه سوسیالیسم را نتیجه مقدر تاریخ می داند.این
دیدگاه نقش انسان و نقش پراتیک انسانی را در شکل دادن به حوادث تاریخی رد می
کند.در حالی که قانونمندی های حاکم بر روند حوادث یک قانونمندی کور نیست .قانون
مندی است که بکمک یک انسان زنده بجلو می رود.
۲۲
دوران گذار
دوران گذار فاصله این فرماسیون اقتصادی -اجتماعی است تا فرماسیون بعدی.این گونه
نیست که یک فرماسیون تمام می شود بالفاصله فرماسیون بعدی آغاز می شود  .ما بین
رفنت کهنه و آمدن نو یک فاصله هست  .این فاصله دوره ترانزیسون یا گذار است که دوره
ایست انقالبی.
جامعه ای که بوجود می آید حاصل تعیین تکلیف این دوره است.نقش انسان و نقش حزب
انقالبی در اینجا خودرا نشان می دهد .بواقع در این دوران گذار است که مقوله تغییر در
دستور روز جامعه قرار گرفته است و باید دید آدم ها در این مقطع حساس و پر تالطم
چه می کنند .و ُمهر خودرا چگونه بر حوادث می زنند.
۲۳
رابطه تئوری و طبقه
رابطه تئوری و عمل
مارکس در جایی می گوید:
تئوری وقتی به میا ن توده می رود به نیرویی مادی بدل می شود .
تئوری بمیان توده می رود که رادیکال باشد.

تئوری رادیکال است که به ریشه ها بپردازد .
و ریشه همه چیز انسان است.
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که یک تئوری چگونه بیک نیروی مادی تبدیل
می شود.
جامعه در گیر و دار مبارزه طبقاتی بدنبال پرچمی است که آن را بدست بگیرد و در زیر
آن مطالبات خودرا دنبال کند.در آن سو سیستم های فکری هستند که در پروسه طوالنی
وتاریخی مبارزه طبقاتی شکل گرفته اند.این سیستم های فکری اگر در موقع مناسب و به
شکل مناسب در معرض انتخاب جامعه قرار بگیرند توسط جنبش های اجتماعی انتخاب
می شوند.
تئوری این گونه توده ای می شود و به نیرویی مادی تبدیل می شود.تئوری از طریق
آموزش توده گیر نمی شود.آموزش مخصوص الیه فرهنگی و روشنفکران انقالبی طبقه
است.
تئوری از طریق سیاسی توده گیر می شود.کار حزب انقالبی و روشنفکر انقالبی در این
است که تئوری را تبدیل بیک انتخاب سیاسی کند تا در لحظه انتخاب جنبش بتواندآنرا
انتخاب کند.اینجاست که تئوری به نیرویی مادی تبدیل می شود.
این اندیشه که مارکسیسم از طریق آموزش بدرون طبقه کارگر می رود اندیشه ای غلط
بود.مارکسیسم از طریق انتخاب طبقه بدرون طبقه می رود .مارکسیسم باید خودرا در
معرض انتخاب طبقه قرار بدهد  .وهنگامی که جامعه دچار تالطم انقالبی است طبقه
ببیند و قادر باشد اورا انتخاب کند.
یک جریان سیاسی با حضور زنده و فعال خود با موضع گیری های درست و بموقع خود
و با حضور مداوم و درست و بموقع خود در حوادث اجتماعی است که خودرا در معرض
انتخاب قرار می دهد.
تئوری یک سری احکام علمی و آموزش های عقیدتی نیست که مومنین حزبی آن را فرا
می گیرند و بدرستی آن ها قانع می شوند .تئوری باید خودرا بیک برنامه عمل تبدیل کند .
باید به توده و طبقه نشان بدهد راهگشاست.و بعنوان یک آلترناتیو می تواند انتخاب شود
ودر دسترس هست.و چون یک پرچم توده وطبقه می توانند در زیر آن جمع شوند و
خواسته هایشان را دنبال کنند.

۲۴
رفرم و انقالب
مارکسیسم نه تنها بارفرم مخالف نیست بلکه خود نیز در جبهه مدافعین رفرم است.باال
رفنت دستمزدها و بهبود قوانین بد که نیست خوب هم هست.بواقع فقر طبقه کارگر را به
انقالب نزدیک تر نمی کند .دورتر می کند.اما این فرق می کند با اینکه افق دید ما
اصالح طلبی باشد.
مارکسیسم خود می تواند مستقال نیروی پیش برنده اصالحات باشد  .ودر عین حال که
دارد اصالحات را جلو می برد حرف آخر خودش را هم بزند و آن رسیدن بیک جامعه
سوسیالیستی است  .و این منافاتی با رفرم ندارد.مارکس در مانیفست حدود ده خواست
اصالح طلبانه را مطرح می کند.
مارکسیسم با رفرم مخالف نیست با رفرمیسم مخالف است و با توهم رفرم مخالف است .
اما اگر هر حرکتی باعث تغییری حتی جزیی در زندگی کارگران شود با همراهی
مارکسیسم مواجه خواهد بود.
اما یک نکته را نباید فراموش کرد مارکسیسم در جریان جنبش های اصالحی و زنان و
رفع تبعیض های جنسی و قومی چرخ پنجم جنبش های بورژایی نیست.
مارکسیسم در تمامی این موارد قایم بذات است و می تواند جلودار این حرکت ها
باشد.
انقالب و رفرم دو امر جدا برای دوطبقه نیست .اگر طبقه کارگر خواهان انقالب است
خواهان رفرم هم هست.
جنبش انقالبی جنبش های رفرمیستی را تقویت می کند و سرعت می بخشد .بهبود
زندگی مردم هم جامعه را برای دست بردن به ریشه ها آماده تر می کند.
۲۵
انسان و حقوق فردی
ثقل توجهات مارکسیسم انسان است.هدف کمونیسم بهبود زندگی انسان است.حقوق
انسان موکول نمی شود به هیچ چیز دیگر.
حقوق فردی هم به همین خاطر مهم است .قرار نیست بخاطر جمع فرد نابود شود.

در جامعه بورژایی حق یک مقوله حقوقی است.اما این حق به تنهایی موقعیت فرد را
توضیح نمی دهد.
بورژازی فقط می گوید فرد چه حقوقی دارد .اما نمی گوید و نمی پرسد که آیا امکان
استفاده از این حق وجود دارد یانه.
آزادی بیان در یک جامعه بورژایی یک حق است.اما به امکان تحقق این حق و امکان
استفاده از این حق نگاه نمی شود.
۲۶
سازش و تاکتیک
اگر تاکتیک را برنامه و اقدامات کوتاه مدت و مقطعی برای رسیدن به استراتژی و اهداف
بلند مدت بدانیم.این تاکتیک باید هم در خدمت آن استراتژی و هم همخوان با آن باشد.
در تاکتیک ما مجاز نیستیم مواضعی داشته باشیم که مغایر استراتژی مان باشد .مثال
همسویی با جریانات ارتجاعی  .این بمعنای صلب و سخت بودن ما و عدم سازش در ما
نیست.ما در مواقع لزوم مجاز به سازش ایم  .اما این سازش را ما با صدای بلند اعالم
می کنیم  .ودر صدد کتمان آن بر نمی آییم .می گوییم در این جا زورمان نرسید سازش
کردیم .مثل کاری که لنین در نپ کرد.
۲۷
نقد
-۱برای فهم یک پدیده باید ساختار وساز و کار سازنده آن را در سطوح گوناگون بررسی
کرد .بعد از فهم آن ما می توانیم نسبت به آن قضاوت اخالقی بکنیم .و خواستار تغییر
باشیم.پس:
فهم پدیدهقضاوت اخالقیتالش برای تغییرداوری کردن آسان ترین مرحله در برسی یک پدیده است.کار سخت ،فهمیدن آن چیز
است و سخت تر از فهمیدن ،ترکیب فهمیدن و داوری است.پس هدف ما از هر بررسی
مراحل سه گانه زیر است:

 -۱فهم پدیده :دریافت شی یا پدیده
-۲فهم در خدمت داوری:بیان آن دریافت
-۳داوری در خدمت تغییر
۲۸
کار چیست
ک ¢¢ار در م ¢¢فهوم اق ¢¢تصادی ب ¢¢معنای ان ¢¢جام ک ¢¢اری ب ¢¢رای پ ¢¢ول ،ب ¢¢ا م ¢¢فهوم ک ¢¢ار در م ¢¢یان م ¢¢ردم
متفاوت است،مثالبیل زدن باغچه خانه.
دریافت پول هم برای انجام یک کار مثال نصب یک کولر ،بازهم با کار در مفهوم
اقتصادیش متفاوت است.این را خرید و فروش خدمات می گویند؛ به میانجی پول.
شکل اجتماعی غالب در جامعه سرمایه داری مبادله پولی است .با این فرمول
پول— کاال

کاال— پول

باپول کاال می خریم .و با فروش کاالیمان پول بدست می آوریم و می توانیم کاال بخریم.
در جامعه سرمایه داری حتی فعالیت های غیر مادی هم مجبورند از همین ساز و کار
استفاده کنند .مثل خرید یک هدیه.پس عشق و محبت هم در یک جامعه سرمایه داری رنگ
پولی و کاالیی می گیرد .کادوی گرانتر یعنی عشق بیشتر.
خدمات جنسی؛فاحشه گری؛هر چند از قاعده کاالیی -پولی استفاده می کند  .اما کار
بعنوان گرفنت دستمزد تلقی نمی شود.
شکل اجتماعی خرید و فروش کاال خودرا در بازار نشان می دهد.بازار نهادی است که
کاال و پول و انسان ها را بهم متصل می کند .بازار رودخانه ایست که حرکت کاال به
میانجی پول در آن جریان دارد
قانون بازار بی تفاوتی به سرگذشت کاالست .این که از کجا آمده و چگونه آمده و
سازنده اش کیست.
کاال هم مثل انسا ن ها همانند و ناهمانندند .همانندند چون ارزش آن ها براساس قیمتتعیین می شود و ناهمانندند چون قیمت شان با هم فرق می کنند .انسان ها هم در
داشنت پول همانندند اما میزان پول آن ها را نا همانند می کند.
-بازاردستی نامریی داردکه قیمت و خریدار و فروشنده را کنترل می کند.

قدرت مناسبات کاالیی در بازار خودرا بشکل یک قدرت فراانسانی نشان می دهد .پیونداجتماعی بین دو کاال نه بین دو انسان  .پول دربرابر کاال.بقول مارکس در بازار صاحب
کاال به نگهبان کاال بدل می شود.
قدرت ماورایی بازاریعنی این کاال های متفاوت را با جادوی قیمت همانند می کند.بعد از بازار کاال از بازار کار باید صحبت کنیم  .این بازار متعلق به طبقه ایست کهبرای تولید بدنیا آمده است .چرا که تمامی پول و کاال  ،وسایل تولید و منابع و زمین در
دست دوطبقه اصلی است  .سرمایه داران و زمینداران.
بازار کار نیرو و مهارت کارگر رابه کاال تبدیل می کند .سرمایه دار خریدار آن کاال میشود.کارگر سهم پسینی در ثروت اجتماعی ندارد .تنها بعد از ورود ببازار کار است که
صاحب سهم یا مزد می شود.
شکل اجتماعی غالب بر بازار کار بدین شکل استکاال——پول بجای پول—-کاال
کاالی کارگر نیروی کار اوست که دربازار به کاال تبدیل می شود  .کاال خود به پول تبدیل
می شود  .و کارگر بااین پول وارد بازار کاال می شود و پولش را تبدیل می کند به کاال
این فرمول :کاال—-پول

پول -کاال

در بازار کار سویه کارفرماپول کاال ست و سویه کارگر کاال-پول است
خرید نیروی کار برای تولید کافی نیست .وسایل تولید نیز باید خریده شود.پس در سویهسرمایه دار فرمول
پول —کاال می شود .پول—>-کار کارگر+وسایل تولید<
اما برای ترکیب ایندو نیاز به یک محل هست که به آن مکان تولید یا کارخانه می
گویند.واز خالل این ترکیب کاالیی نو بوجود می آیدکه فروخته می شود و پول بیشتری به
جیب سرمایه دار سرازیر می کند.
کارگر به فردی گفته می شود که نیروی کارش را در اختیار خود دارد و می تواندآن رابفروشد و در قبال آن پول یا مزد دریافت کند .در اینجا باید سه چیز مشخص شود:
تن کارگرنیروی نهفته در تن کارگر-اعمال این نیرو

در این معامله تن نقشی ندارد .نمی توان در ازای فروش تن مزدی در یافت کرد.؛فحشا.
اگر کسی چنین کار کند نمی توان آن را کارگر نامید.
 اگر کسی با پولش ساختمانی را خرید و عده ای را به استخدام در آورد ومزد داد.تاتولید هرویین کند .نه این سرمایه دار می شود ونه آن ها کارگر.
این گونه فعالیت ها به تولید وباز تولید جامعه مربوط نمی شود .مسئله اصلی در کار از
نظر اقتصاد سیاسی ارزش آفرینی است .تولید کاالی جدید با ارزش بیشتر .در فحشا و
تولید مواد مخدر کاالیی با ارزش بیشتر تولید نمی شود.ضمن آن که در بازار کار نیروی
کار فروخته می شود اما در فحشا مورد معامله تن است.

۲۹
استبداد
تنها فکری که استبداد دارد تحقیر انسان است ،انسان مسخ شده .مستبد همیشه
انسان های دیگر را جلو خود می بیند.
ب ¢¢نیادی ک ¢¢ه س ¢¢لطنت در ک ¢¢ل ب ¢¢ر آن اس ¢¢توار اس ¢¢ت ،در اس ¢¢اس ان ¢¢سان ه ¢¢ای ن ¢¢فری ¢¢ن ش ¢¢ده و
ن¢فرت ان¢گیز اس¢ت ،ان¢سان¢ی ع¢اری از ان¢سان¢یت .ای¢ن ادع¢ای م¢نتسکیو ک¢ه ب¢نیاد س¢لطنت م¢ای¢ه
افتخار است کامالً بر خطا است.
برای استبداد بیرحمی ضرورت است و انسانیت امری ناممکن.
یک رابطه ای بیرحمانه تنها به مدد بیرحمی می تواند حفظ شود.
۳۰
ابژه
آن چه راجع به آن صحبت می شود
سوژه
آن کس که صحبت می کند
چیز
مطلق در شکل شهودیش چیز است

جوهر
مطلق در صورت معقول خود جوهر -ذات و سوژه فعال است.آن جانی است که در چیز
پیکر می یابد.
۳۱
دانش و فلسفه
هگل می گوید فلسفه تا کنون عشق به دانش؛فیلو بمعنای دوستدار وسوفی بمعنای دانش؛
معنی شده است  .اما من می خواهم فلسفه را به خود دانش مبدل کنم.
اگر ما مایلیم نسبت به چیز های مختلف دانش پیدا کنیم باید بدانیم دانش پیدا کردن به
هر چیزی محتاج بیک اصل اساسی است .و این اصل کلی هاست.بدون حقیقت کلی
دانش معنی ندارد .وتنها در حوزه فلسفه است که عام در شکل خاص مورد بررسی قرار
می گیرد  .وکسی که معتقد به این اصل باشد فلسفه را بخود دانش بدل کرده است.
۳۲
پیرامون دموکراسی
-۱دموکراسی پیش شرط دولت بورژایی نیست؛بسیاری از نظام های سرمایه داری دولت
های استبدادی دارند؛اما حضورش باعث ثبات سرمایه داری می شود.
-۲فرض دموکراسی بر برابری افراد در برابر قانون و برابری افراد در تعیین سرنوشت
است.
 -۳در جامعه مبتنی بر طبقات که بر نابرابری افراد استوار است حق برابر در مقابل
قانون وحق تعیین سرنوشت عمال قابل تحقق نیست.
-۳دموکراسی بعنوان یک ایدئولوژی در سیستم آموزشی و رسانه طبقه مسلط ،توهم
شرکت و حق تعیین سرنوشت را در ذهن کارگران باز تولید می کند.
 -۴دموکراسی از سوی نیروی حاکم تا جایی تحمل می شودکه تولید و باز تولید سرمایه
در ریل اصلی خود بجلو برود.
 -۵دستگاه سرکوب علنی و پوشیده نظام سلطه برادران تنی دموکراسی هستند  .بدون
قهر طبقاتی دموکراسی نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد.

-۶بمحض برخورد پروسه انباشت سرمایه و دچار سکته شدن تولید ارزش اضافی
بورژازی از خیر دموکراسی می گذرد ودر لباس کودتا و فاشیسم و مذهب به میدان می
آید.و بساط دموکراسی را جمع می کند.
 -۷در جوامع تحت سلطه دموکراسی جامه آرمانی بنت می کند وحل تمامی مشکالت یک
جامعه پیرامونی را به گردن می گیرد.رسالتی که ازآن او نیست.
-۸دموکراسی پیش شرط رهایی طبقه کارگر است مشروط به آن که از مرز توهم مشارکت
و احترام به موازین دموکراتیک بگذردو با سلب حق مالکیت بر ابزار تولید ،برابری واقعی
انسان هارا متحقق کند  .آزادی پرولتاریا و تمامی جامعه زمانی است که نابرابری
اقتصادی به برابری اقتصادی -اجتماعی تبدیل شود.
-۹دموکراسی شمشیر دولبه ای است که یک سوی آن باز شدن فضای سیاسی برای
حرکت طبقه کارگر است و تیغه دیگر آن توهم مشارکت در سرنوشت سیاسی و تن دادن
وتمکین به نظم حقوقی حاکم است.
-۱۰دموکراسی معاصر بیشتر ازآن که پیش شرط رهایی طبقه کارگر باشد،تثبیت انقیاد
به سرمایه و نظم موجود است.بهمین خاطر است که نمایش دموکراسی در استبدادی
ترین حکومت ها مدام تکرار می شود.
 -۱۱تقلیل دموکراسی به صندوق های رای وتبدیل حق مشارکت در سرنوشت سیاسی به
دادن وکالت و طرد شدن از سپهر سیاسی برای  ۴سال نمایش دموکراسی و مغلطه
دموکراسی است.
 -۱۲دموکراسی بورژا-لیبرال کلید رهایی نیست  .قرار هم نبوده کلید رهایی باشد.برای
بورژازی احترام به مالکیت خصوصی و تضمین بقاست.و برای پرولتاریا یک کلید از
صدها کلید رهایی است.
 -۱۳دیکتاتوری پرولتاریا با دموکراسی لیبرال خویشاوندی ندارد .دموکراسی دیکتاتوری
اکثریت جامعه است برعلیه اقلیت جامعه.
۳۳
هنر استدالل
-۱ایده های مان را منطقی ارائه دهیم

-۲بدقت حرف دیگران را گوش دهیم
-۳سعی کنیم از زاویه گوینده به مطلب نگاه بکنیم تا بهتر بفهمیم او چگونه می اندیشد
 -۴به انصاف داوری کنیم
-۵به زمینه فکری طرف مقابل اندیشه کنیم
-۶از گفته های خود فاصله بگیریم تا ببینیم دیگران چگونه آن را می بینند
-۷در نوشنت آن گونه بنویسیم که روشن ومفهوم باشد
 -۸از نتیجه گیری یکباره بپرهیزیم
۳۴
حزب چیست
آیا به صرف حضور داشنت در فضای سیاسی کشور یک جریان حزب تلقی می شودآیابصرف داشنت یک مرام فکری و کار و تبلیغ روی آن آن محفل فکری حزب می شودآیا جمع کردن عده ای حول یک عقیده باعث می شود که ما آن را حزب قلمدادکنیمآیابحث و نقادی حول جریانات ادبی می تواند این کانون را حزب بحساب بیاوریم آیا بصرف داشنت رابطه های محفلی با هر انگیزه ای و حتی سیاسی می توان گفت مابا یک حزب سیاسی روبروئیم
حزبیت یک حزب
اگر تمامی موارد فوق نیست پس حزبیت یک حزب در چیست  .و چه مولفه ویا مولفه هایی
حزب را از گروه فشار ویا یک محفل سیاسی و ادبی و عقیدتی جدا می کند.
-۱قدرت سیاسی
انچه یک سازمان رایک حزب سیاسی می کندرابطه آن سازمان با قدرت سیاسی است:.
در اندیشه آن سازمانودر پراتیک آن سازمانقدرت سیاسی چیست
توانایی یک سازمان است برای گرد آوری نیرو و تاثیر گذاری بر معادالت قدرت در جامعه
است .وتبدیل یک سازمان به یک وزنه مهم در تعیین تکلیف سیاسی جامعه.
حزب طبقه کارگر

حزبی است که در قلمرو سیاست سراسری و در جدال با قدرت طبقه کارگر را نمایندگی
بکند و سازمان بدهد و نیروی طبقه را بکار بیندازد و هدایت بکند.
.-۲مبارزه علنی
مبارزه برای قدرت سیاسی یک مبارزه علنی است.مبارزه مخفی به حزب تحمیل می شود.
 -۳داشنت چهره هایی ملی
برا ی دعوت مردم بمبارزه وپیوسنت به حزب وجود چهره هایی در سطح ملی ضروری و از
ابزار کار برای یک فعالیت علنی است .مردم حزب را از طریق رهبرانش می شناسند.
 -۴شبکه محکم زیر زمینی
فعالیت علنی نافی داشنت شبکه محکم زیر زمینی نیست  .که فعالیت مداوم حزب را
تضمین می کند.
-۵کار کارگری
حزب در دوسطح با کارگران تماس می گیرد:
الف -مستقیم:رابطه حضوری و بالواسطه حزب با کارگران و محافل کارگری
ب؛رابطه غیر حضوری:در معرض انتخاب قرار دادن خود در جامعه  .بعنوان یک آلتر ناتیو
تا کارگران آن را انتخاب کنند.و این زمانی ممکن است که حزب در وسط جامعه و در
مرکز تغییر و تحوالت روز جامعه باشد.
-۶ستون فقرات کمونیستی
ستون فقرات حزب باید کمونیستی باشد اما در بدنه اش باید قدرت تبدیل شدن بیک حزب
فرا گیر را داشته باشد
۳۵
گروه فشار
مولفه های گروه فشار
گروهی از افراد یا سازمان هایی هستند که با تحت فشار قرار دادن مقامات حکومتی یااحزاب سیاسی برای کسب منافع خود یا غیر تالش می کنند.
وجه تمایز آن ها با احزاب سیاسی در این است که فاقدبرنامه معطوف به کسب قدرتسیاسی اند.
شکل گروه های فشار

می توانند به شکل یک حزب و یا یک سازمان سیاسی باشند.گروه فشار بودن مغایرتیبا شکل حزبی ندارد .حزب و سازمانی که ساز و کار یک حزب واقعی را ندارد .یک گروه
فشار است  .وربطی به ادعا و برنامه اش ندارد.
می توانند به شکل دسته های سازمان یافته با نام یا بی نام باشند.شیوه های عمل شان
قانونی:روزنامه ،متینگغیر قانونی:زد و خورد های خیابانی،بهم زدن تجمعات دیگر گروه ها ،آدم ربایی و قتل
۳۶
البی
البی از البی ران گرفته شده است که معنای راهرو دارد.و به گروه های فشاری گفته می
شود که از طریق نمایندگان مجلس و سیاستمداران سعی می کنند سیاست خاصی را
پیش ببرند .و چون بیشتر مذاکرت در راهروهای مجلس صورت می گرفت به این نام
مشهور شدند.
حیطه عمل
گروه های البی در داخل کشور برای گروه یا گروه های منتسب البی می کنند .که بیشتر
کمپانی های نفتی یا نظامی اند
 ودر خارج کشوربرای کشور های خارجی و کمپانی های نفتی و نظامیشیوه عمل
کار اصلی البی ها مذاکرات پنهانی با نهاد های قدرت است  .اما این بدان معنا نیست
که از رسانه های نوشتاری و تصویری بهره نمی گیرند.
۳۷
فرقه چیست
فرقه یا سکت از ماده فرق بمعنای جدا شدن و گسسنت می آید .و اسم است برای
گروهی از مردم.وفرقه در اصطالح به شاخه های فرعی که در ادیان بوجود می آید گفته
می شود
سه مولفه در تعریف فرقه مهم است:

-۱رهبر
 -۲ساختار
-۳باز سازی اندیشه
رهبر حالت کاریزما دارد.ساختار از باال به پائین است و اطاعت محض جریان داردو یک
جامعه بسته و توتالیتر است.و با برنامه های خاص فرد شستشوی مغزی می شود.
مبدا نامگذاری
در ابتدا برای انشعابات مذهبی بکار گرفته می شد  .اما امروز به بسیاری از جریانات
سیاسی اطالق می شود  .که بخشی از آن سیاسی است و بیشتر برای تصفیه حساب
گروهی است .و بخش دیگر آن با توجه به سه مولفه ذگر شده است.
در مورد گروه های سیاسی وفاداری و شیفتگی و از خود گذشتگی فرد به رهبری
مراداست.
فرق مذهب و فرقه
مذهب از ریشه ؛ذهب؛بمعنای رفنت گرفته شده است.و مذهب اسم مکان است بمعنای
محل رفنت است.
معنای دیگر ذهب گرایش پیدا کردن به یک نظریه خاص است.در آن صورت مذهب اسم
مصدر آن است بمعنای عقیده و اعتقاد است.
پس فرقه در لغت به عده ای خاص از مردم اطالق می شود و مذهب به اعتقادی خاص.
۳۸
محفل
بمعنای محلی که عده ای از مردم گرد هم می آیند .پاتوق و انجمن هم گفته می شود.
دسته بندی محافل
 -۱علمی
 -۲ادبی
 -۳سیاسی
 -۴هنری
شبکه های محفلی

در زمانی که پلیس سیاسی فضای فعالیت های سیاسی را بسته است و احزاب به
تمامی سرکوب شده اند  .فعالین سیاسی در محافل گرد هم می آیند و فعالیت های شان
را حول مبارزات مقطعی و مطالعه شرایط سامان می دهند  .این محافل در فراگرد رشد
کمی و کیفی شان به هم نزدیک می شوند و به سازمان های پیشتاز و یا حزب تبدیل می
شوند.
۳۹
حزب طبقه کارگر
-۱در عصر امپریالیسم بدون دخالت کارگری
و بدون حزب کارگری
و بدون اراده معطوف به کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر
هیچ قیامی قادر به درهم کوفنت پایه های بورژازی نیست
 -۲انقالب در گرو حزب طبقه کارگر است
-۳حزب کمونیست باید خودرا به حزب توده ای و سراسری کارکران تبدیل کند
 -۴این حزب در وحله نخست بایدکارگران پیشرو
و رهبران عملی جنبش کارگری را متشکل کند
و بعدتوده ها وسیع کارگران
و زحمت کشان را در خود جای دهد
-۵ساختمان حزب باید بر حوزه های حزبی درمحل کار وزیست کارگران متکی باشد
-۶ارگان حزب -روزنامه سراسری حزب و فعالین حزبی کار توده ای کردن حزب را انجام
می دهند.
۴۰
اکسیونیسم
اکسیون از اکشن می آید و بمعنای عمل است .
اشکال اکسیون
در مبارزات اجتماعی اشکال زیر بعنوان اکسیون های مبارزاتی شناخته می شوند:

تظاهرات تحصناعتصاب و کم کاریاکسیونیسم:
عملگرایی محدود و تنگ نظرانه در کار سیاسی وتشکیالتی است.که اشکال شناخته شده
مبارزاتی را جدا از اهداف استراتژیک مبارزه به هدفی در خود تبدیل می کند.
اکسیونیسم انعکاسی از درک محدود خرده بورژازی ازمبارزه است.
اشکال اکسیونیسم
-۱اکسیونیسم سازمانی
 -۲اکونومیسم اکسیونی
اکسیونیسم سازمانی:
دست زدن بیک عمل معین توسط نیروهای خود سازمان.
اگر هدف راه گشایی باشد بال اشکال است .اما وقتی تبدیل به امر هر روزه سازمان می
شود .وفلسفه وجودی سازمان را تشکیل می دهد  .اشکال دارد.
اکونومیسم اکسیونی:
دنباله روی از حرکت های خودبخودی است .بدون هدف و برنامه مشخص.
۴۱
ارثیه لنین
لنین ایده امکان پذیری سوسیالیسم را به دنیاداد.و آموخت که سوسیالیسم شدنی است .
و این شدن ربط دارد بکار انسان هایی که می خواهند جهان را تغییر بدهند ودر این راه
از هیچ کوششی فرو گذار نمی کنند.
۴۲
معیار تقسیم انسان ها چیست ؟
-نژاد

مذهبزبانباید دید پشت این تقسیم بندی چه سیاست یا ایدئولوژی خودرا پنهان کرده است  .وچه
کسانی قرار است سود ببرند.
این ایدئولوژی ناسیونالیستی است که آدم ها را بر اساس قومیت تقسیم بندی می کند.از
این قومیت دیوار غیر قابل عبوری می سازد و از پشت همین دیوار آدم می کشد و جنایت
می کند .
تقسیم بندی آدم ها هم بر اساس نژاد و مذهب شان یک تقسیم بندی فاشیستی است.
هیچ آدمی بر آدم دیگر بر اساس نژاد و مذهب برتری ندارد.حاصل نژاد برتری آریایی
آملان ها را که در کوره های آدم سوزی آشویتس که دیدیم.
مذهب هم کارنامه درخشان تری از نژاد ندارد.
معیار تقسیم بندی انسان انسان است.هر آدم بصرف آدم بودنش از این جهان سهم و
حصه ای دارد.
۴۳
دموکراسی
دموکراسی پارملانی رو بنای سیاسی یک جامعه بورژایی است.بورژازی درآغاز آزادی
اش را این گونه معنا کرد.اماآزادی و دموکراسی با هم یکی نیستند.
سوسیالیسم راجع به آزادی تعریف دیگری دارد.دخالت فعال انسان در سرنوشت
سیاسی و در سرنوشت اقتصادی خودش.
در نظام بورژازی دخالت در سرنوشت سیاسی هم نیم بند است  .اسمش را گذاشته اند
دموکراسی پارملانی  .اما نام درستش دموکراسی وکالتی است .رای می دهی و تا چهار
سال هر کاری که خواستند می کنند و تو حق هیچ اعتراضی نداری .و چهار سال بعد
حق داری این وکالت را بیک نفر دیگر بدهی که دست کمی از نفر قبلی ندارد.
تنها سوسیالیسم است که حق شرکت فعال مردم را در سرنوشت هم سیاسی و هم
اقتصادی برسمیت می شناسد.
در نظام سرمایه داری سیاست و اقتصاد در جایی دیگر و توسط صاحبان سرمایه تعیین
می شود .

۴۴
دترمینیسم
دیدگاه دترمینیستی از تاریخ دیدگاهی بود که بین امللل دوم حاملش بود.این دیدگاه
مارکسیسم را یک علم می دانست  .ومی گفت جامعه قوانینی دارد و طبق آن قوانین به
جلو می رود و کار ما آنست تا در آن قوانین تاثیر سرعت دهنده ای داشته باشیم.
این دیدگاه تاریخ را موجود شعورمندی می دید که راه خودش را از کمون های اولیه
شروع کرده است و دارد بجلو می رود  .برده داری و فئودالیسم و سرمایه داری و در آخر
هم کمونیسم.
اما بحث مارکس چیز دیگری است  .تفسیر جهان در خدمت تغییر جهان  .و عامل این
تغییر و فاعل این دگرگونی انسان است و این انسان است که ُمهر خودرا بر تحوالت
بزرگ می زند و می گوید تاریخ باید به کدام سمت برود.تاریخ خود بخود به سمت درست
نمی رود.
شکست و پیروزی ما هم بر می گردد به آماده بودن یا نبودن شرایط  .اگر بود پیروز می
شویم و اگر نبود شکست می خوریم.
۴۵
پیش شرط رهایی انسان
-۱رشد بحد اکمل نیرو های مولده؛قدرت اقتصادی و
-۲بوجود آمدن نیروی تغییر؛نجات دهنده
۴۶
کمونیسم
کمونیسم به آگاهی رسیدن بخشی؛قسمتی از طبقه کارگر است نه تمامی طبقه.
کمونیست ها بخشی از طبقه کارگرند که به رهایی طبقه و انسان پی برده اند
کمونیسم بخش خود آگاه طبقه است
کمونیست را باید آموخت وکمونیسم را باید بدرون طبقه برد .و این یعنی حزب.
مارکسیست هاآن بخش خود آگاهی هستند که آگاهی را می برند درون طبقه

طبقه در خود
طبقه در خود مخلوق جامعه سرمایه داری است .طبقه ایست که نیروی کارش را مثل یک
کاال می فروشد و زندگی می کند
طبقه برای خود
وقتی کارگر واقف می شود به حضور متفاوت خودش .و اینکه چه نسبتی با تولید و مزد و
مصرف دارد  .وبه خود آگاهی می رسد می شود طبقه برای خود  .و این خود آگاهی
اتو ماتیک وار نیست.
خود آگاهی طبقه کارگر مسلح شدن به جهان بینی کارگر است .و حزبیت آن نیز بخشی
از این خود آگاهی است.

۴۷
اهمیت کاپیتال
کاپیتال دو وجه دارد:
 -۱وجه اثباتی -علمی .شیوه تولید سرمایه داری را توضیح می دهد.
 -۲وجه سلبی -انتقادی
بورژازی با وجه علمی کاپیتال که در مورد ساخت یک جامعه سرمایه داری بحث می کند
مشکلی ندارد .وجه انتقادی کاپیتال که وجه پراتیک و انقالبی آن است مورد اعتراض
بورژازی است.
۴۸
روابط تولید
انسان ها برای زنده بودن و زندگی کردن به ناگزیر وارد روابطی می شوند که مستقل از
اراده آن هاست این رابطه را رابطه تولید می گویند.
زیر بنای جامعه
کلیت روابط اقتصادی تولید زیر بنای جامعه را تشکیل می دهد
رو بنای جامعه
مبانی حقوقی و سیاسی جامعه بر روی این زیر بنا شکل می گیرد

۴۹
شعور اجتماعی
مذهب  ،ادبیات و آگاهی و هنر و زیبایی که شعور اجتماعی را بوجود می آورند از زیر
بناء نشات می گیرند.
شیوه تولیدی زندگی مادی به کل پروسه زندگی اجتماعی و سیاسی و فکری شکل می
دهد.
۵۰
انقالب
در مرحله ای از توسعه نیروهای مادی تولید و روابط تولیدی ،توان تولیدی انسان با
مناسبات اقتصادی حاکم در تضاد قرار می گیرد .و انقالبات اجتماعی آغاز می شود.تا
زمانی که رابطه مالکیتی که مزاحم رشد نیروهای تولیدی است عوض شود.
۵۱
شیوه تولید
عبارت است از نحوه ای که انسان تولید اجتماعی را سازمان داده است.و بر مبنای آن
مناسبات فیمابین آدم ها و افکارشان و تمام روبنای حقوقی وسیاسی وهنری انسان بنا
می شود.
شیوه تولید اساس درک تاریخ است.
۵۲
دولت
دولت وقتی بوجود آمد و ضرورت یافت که تولید مازاد بوجود آمد.قوه قهریه زمانی ضرورت
یافت که قرار شد اضافه محصولی از عده ای گرفته شود و بیک عده دیگر داده شود.
۵۳
کمونیسم چیست
چند سئوال
-۱کمونیسم یک پوشش اخالقی است که جامعه باید به آن ملبس شود؟
 -۲کمونیسم یک ایدئال است که باید واقعیت خودرا با آن تطبیق دهد؟
 -۳اگر این ها نیست پس چه هست

کمونیسم یک جنبش واقعی است که از دل جامعه سرمایه داری بیرون آمده است تا نظام
طبقاتی و کار مزدی و از خود بیگانگی انسان را از بین ببرد.
قرار نیست ماآنرا ایجاد کنیم چون :
خوب استاخالقی استایدئال استمارکس می گوید ما به آن جنبش واقعی که براه می افتد تا نظام طبقاتی را از بین ببرد
کمونیسم می گوئیم .این وجه سلبی و انقالبی کمونیسم است.
۵۴
کاال
کاال شی ±نیست چرا که دو ویژگی دارد:
-۱ارزش مصرف دارد .یعنی بدرد کاری می خورد
 -۲ارزش مبادله دارد .می تواند مورد بده بستان قرار بگیرد
۵۵
پول:فرم معادل
در تاریخ زندگی بشر زمانی رسید که معامله پایاپای دیگر ممکن نبود پس باید کاالی
معادل پیدا می شد .فرم معادل باید چند ویژگی داشت:
قابل تقسیم باشدقابل حمل باشدخراب نشوددر ابتدا فرم معادل نمک و بعد طال و نقره بود .فرم معادل هر چقدر بطرف جهانشمول
بودن رفت ارزش مصرفیش کمتر می شود .پول تبدیل می شود به کار مجرد اجتماعا ً الزم.
وقتی ارزش مصرف و مبادله بهم می رسندکاال خاصیت کاالیی خودرا از دست می دهدو
تبدیل به پول می شود.و ارزش مصرف می شود ارزش مبادله.
کار اجتماعا ً الزم که هیچ شکلی نداشت متعین می شود در پول
کارکرد پول:
-معیار ارزش کاالست

وسیله مبادله کاالستتبدیل پول به سرمایه
پول وقتی به سرمایه تبدیل می شود که نیروی کار را بعنوان یک کاال می خرد .کار را ازآن
خود می کند.و در فابریک آن را مصرف می کند.هر پولی سرمایه قلمداد نمی شود.
سرمایه تجاری مبنای جامعه سرمایه داری نیست.چون چیزی را می خرد و می فروشد.
۵۶
سرمایه
سیکل گردش کاال:کاال—پول —-کاالسیکل گردش پول:پول———-کاال———پول .این پول دوم پول اول است +سود.
باین ترتیب پول تبدیل می شود به سرمایه .در این پروسه در یک جایی یک ارزش به آن
اضافه شده است .وسرمایه یعنی همین ..پروسه ای را که سرمایه طی می کند چیزی به
آن اضافه می شود.
۵۷
کار مبنای ارزش
همه کاال ها وقتی مبادله می شونددر ارز ش آن ها تغییری ایجاد نمی شود تنها یک
کاالست که وقتی مصرف می شودارزش آن باال می رودبعبارت دیگر ارزش جدیدی بوجود
می آورد.آن کاال همان کار است.
کار پول سرمایه دار را به پول دوم تبدیل می کند که پول اول است +ارزش افزوده
شرط تولید سرمایه داری:
دو چیز است-۱:وجود انسان هایی که نیروی کار متعلق بخودشان باشد .یعنی برده و
رعیت نباشند
-۲فاقد هر نوع مالکیتی باشند
جامعه ای سرمایه داری

اگر در جامعه ای نیروی کار به کاال تبدیل شده است.و عده ای برای گذران زندگیشان
مجبورند نیروی کار خودرا بعنوان کاال بفروشند آن جامعه سرمایه داریست.واین ربطی
ندارد که سرمایه دار بومی نمی تواند سوزن تولید کند.
پول-نیروی کار
سرمایه دار نیروی کار را در بازار بعنوان کاال می خرد:پول—-کاال.
یک تفاوت:
در اینجا یک تفاوت داریم که مهم است.همه کاال ها که مصرف می شوند آن را دیگر
نداریم اما کار بعنوان کاال وقتی مصرف می شود چیز جدیدی داریم که به آن کاال می
گویند.
کار و نیروی کار
آن چه را سرمایه دار می خرد نیروی کار استکار آن چیزی است که بعد از خرید در کارخانه انجام می شود.دوجنبه نیروی کار:
جنبه صوری و حقوقی:که خرید و فروش می شودجنبه فیزیکی:که ابزار رابدست می گیرد۵۸
پروسه تولید کاال
سرمایه دار سرمایه اش را دوجا خرج می کند:پول—-کاال .کاال از دید سرمایه دار دوبخش است:
نیروی کار
وسایل تولید
پروسه تولید با نزدیکی نیروی کار که در اینجا دیگر کار است با وسایل تولید آغاز می
شود و فرآیندش کاالست.
۵۹
قیمت کاال
قیمت کاال از سه بخش تشکیل می شود:
-هزینه وسایل تولید مستهلک شده ومواد خام خریداری شده

نیروی کار .که در قالب مزد خودرا نشان می دهدارزش اضافی .که بشکل سود +بهره+واجاره بین سرمایه داران تقسیم می شودکل ارزش تولید شده)قیمت کاال(=سرمایه غیر انسانی)وسایل تولیدو مواد خام(+نیروی
کار)مزد(+ارزش اضافی
ارزش نیروی کار
مزد باید دو بخش از زندگی کارگر را پوشش بدهد:
زندگی فردی  :برای اینکه فردا بتواند سر کار بیاید زندگی خانوادگیدر واقع باز سازی طبقه کارگر و خانواده و نسل اورا شامل می شود
۶۰
مشخصه ویژه هر شیوه تولید
این که اضافه محصول بچه شکلی گرفته می شود ویژگی هر شیوه تولید رقم می خورد:
در برده داری:برده و اضافه محصول هردو متعلق به برده دار استدر فئودالیسم:بخشی از محصول و بخشی از کار متعلق به فئودال استدر سرمایه داری :بخشی از کار اضافه کارگر تصاحب می شود۶۱
کار الزم ،کار اضافه
یک روز کاری بدو بخش تقسیم می شود:کار الزمکار اضافیکار الزم آن بخش از کار کارگر است که هزینه یک روز زندگی کارگر و خانوادهاش را
تامین می کند .مثال از  ۸ساعت کار  ۴ساعت
کار اضافی  :آن بخش از کار است که کارگر برای سرمایه دار کار می کند .و تولید
ارزش اضافی می کند
۶۲
نرخ استثمار

نسبت کار اضافی به کار الزمیا نسبت ارزش اضافه به سرمایه متغیر)مزد(رانرخ استثمار می گویند.
هر قدر کار اضافی بیشتر باشد نرخ استثمار باال تر است.
۶۳
ارزش اضافی مطلق
کار اضافی بدو طریق افزایش می یابد:
افزایش روز کاری از ۸ساعت به ۱۰ساعتافزایش تعدادکارگرانساعات کارضربدر تعداد کارگران .ارزش اضافی که بدست می آید ارزش اضافه مطلق
می گویند
۶۴
ارزش اضافی نسبی
میزانی که کارگر برای تامین معاش خود صرف می کند کاهش می یابد .مثال  ۴ساعت
کار الزم می شود  ۲ساعت
بدو طریق صورت می گیرد:
کاهش دستمزدتکنولوژی را پیش رفته می کنددر نتیجه کار اضافی نسبتش افزایش می یابد
۶۵
نرخ سود
عبارت است از نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه)سرمایه ثابت+سرمایه متغییر(
سرمایه ثابت:ابزار و مواد تولید استسرمایه متغیر :مزد کارگر استیک نکته
برای افزایش نرخ سود سرمایه دار دو کار می کند
-۱یا ساعت کار را افزایش می دهد و یا دستمزد را کم می کند
-۲تکنولوژی را مدام پیشرفته کند

دو اشکال ایجاد می شود .در مورد اول افزایش ساعت کار و کم کردن دستمزد با
اتحادیه های کارگری روبرو می شود .و در مورد دوم بهبود مداوم تکنولوژی سهم سرمایه
ثابت را باال می برد و در نتیجه نرخ سود شیفت پیدا می کند به پائین.
۶۴۶
فیتیشیسم کاالئی
در جامعه سرمایه داری آدم ها پشت کاال ها گم می شوند .تنها مبادله کاال ها و پول دیده
می شود.
سرمایه دار مالک پول است و کارگر فروشنده کاالیی بنام کار .انسان ها برای وسائل
تولید کار می کنند .بنظر می رسد کاال ها باهم رابطه دارند نه انسان ها.
هیچ انسانی در موقعیت یک انسان بر کار خود حاکمیت ندارد.این را بت کاالیی یا
فیتیشیسم می گویند.
حاصل این بت کاالیی از خودبیگانگی انسان از خودش کارش و آنچه که تولید می کند
می باشد
۶۷
کارگر کیست
کار دو وجه دارد:
کار مولد ارزشکار غیر مولد :کار در بخش خدمات است
کسی که در قلمرو تولید مزد بگیر است کارگر است.وقتی خدمات بخشی از پروسه تولید
باشد کارگر بخش خدمات هم کارگر تلقی می شوند .مثل خدمات ترانسپورت کاال.
کارگر مزد بگیر قلمرو اقتصاد بطور کلی پرولتر محسوب می شود
۶۸
کار فکری و کار ایدئولوژی
مزد بگیر عرصه کار فکری مثل معلمین کارگر بحساب می آیند  .اما کشیش مزد بگیر که
کار ایدئولوژی می کند کارگر بحساب نمی آید.
هم چنانکه سرمایه غیر مولد بخشی از جریان سرمایه است کارگر بخش سرمایه غیر مولد
کارگر بحساب می آید .با اینکه در تولید شرکت نمی کند.چون در حیطه اقتصاد است.

سرمایه تجاری هم سرمایه غیر مولد است .در دوران بحران اولین بخشی که بیکار می
شود کارگران بخش خدمات یا غیر مولد است.
۶۹
ثروت و ارزش
هر چه که بیرون از کنترل سرمایه جریان داردجزء ثروت است.و بیرون از حیطه تولید
سرمایه داری است اما بیرون از جامعه سرمایه داری که امری وسیعتر است نیست.
آن چه که سرمایه تولید نمی کند در حیطه ثروت است.مثل آموزش پیانو و یا نگهداری مرغ
و خروس ویا کار زن در خانه که ارزش مصرف دارد و ثروت تولید می کند اما در حیطه
تولید سرمایه داری نیست.
ارزش و تولید ارزش در حیطه تولید سرمایه داری است.
۷۰
ضرورت انقالب
-۱در تکامل نیروهای مولده مرحله ای فرا می رسد که نیروهای مولده نقش بازدارنده پیدا
می کنند.
-۲طبقه ای شکل می گیرد که تمام بار جامعه را بردوش می کشد .بدون آن که از مواهب
آن بهره ببرد
 -۳از این طبقه آگاهی به ضرورت یک انقالب بنیادی بر می خیزد
 -۴این آگاهی یک اگاهی کمونیستی است.
 -۵انقالب برعلیه طبقه ای صورت می گیرد که تسلطش ناشی از دارایی هایش که در
دولت عینیت می یابد ناشی می شود
-۶در این انقالب برخالف تمامی انقالب ها که نوع فعالیت تغییر نمی یافت خود کار از
بین می رود
 -۷این انقالب نه تنها سلطه طبقات را از بین می برد بلکه خود طبقات را هم از بین می
برد
-۸آگاهی کمونیستی و انقالب کمونیستی مستلزم تغییر انسان است
 -۹این تغییر در یک جنبش عملی و در یک انقالب صورت می گیرد

-۱۰ضرورت انقالب تنها به این خاطر نیست که طبقه حاکم از طریق دیگری سرنگون نمی
شود بلکه ضرورت دیگرش بخاطر آنست که طبقه سرنگون کننده را از الی و لجن تاریخ
پاک می کند.
۷۱
سوسیالیسم در یک کشور
با پیروزی انقالب اکتبر رهبران حزب بلشویک منتظر پیروزی کمونیست ها در اروپا بویژه
آملان بودند  .گفته می شود با همین نگاه لنین پای صلح نه چندان عادالنه با طرف های در
گیر رفت.چرا که امید وار بود با پیروزی رفقای آملانی سرزمین های از دست رفته بار دیگر
به زادگاه خود باز گردانند .و شوروی قادر خواهد بود عقب ماندگی تکنولوژیک خودرا هم
با کمک آملان جبران کند.
اما این گونه نشد و از سال  ۱۹۲۰ببعد امید رهبران انقالب در روسیه از اروپا برید.
در آن روزگار این سئوال مطرح شد که ایا استقرار سوسیالیسم در یک کشور شدنی
هست یا نه .
استالین که با مرگ لنین بر رهبری حزب تکیه زده است براین عقیده بود که شدنی است و
تروتسکی که در جناح اپوزیسون حزب بود معتقد بود نه .و تنها راه انقالب پی گیر است.
تز سوسیا لیسم در یک کشور به احیا بورژازی روس منجر شد .و آن پرسش همچنان
باقی است که چه باید کرد.
انقالب اکتبر بما نشان داد که پیروزی سوسیالیسم شدنی است .
بقدرت رسیدن یک سوسیالیسم دموکراتیک و رادیکال می تواند بر آمدن موج سوم
سوسیالیسم را نوید دهد.
۷۲
دیکتاتوری پرولتاریا
نکاتی پیرامون دولت در دوره های انتقالی
 -۱تبدیل یک فرماسیون به فرماسیون دیگر ناگهانی نیست  .بشکل پروسه ای طوالنی
است .این پروسه ،پروسه دولت در دوران انتقال است.

-۲دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم دولت دیکتاتوری پرولتاریا ست.ماهیت این
دولت ضد سرمایه داریست.اما سوسیالیستی نیست.اقتصاد را نمایندگی نمی کند.دولتی
است در صدد تثبیت سیاسی یک طبقه.
پس از تثبیت وارد مرحله ای دیگر می شود.
-۳دولت در مرحله گذار ممکن است هویت خاصی از نظر اقتصادی نداشته باشد.مهم
آنست که عملکردش در راستای منافع کدام طبقه است.
تعیین پایگاه خاص طبقاتی برای دولت گذار می تواند باعث اشتباهات اساسی شود باید
به سمت وسوی کار کرد هایش نگاه کرد.
منشویک ها در فوریه  ۱۹۱۷از نظرطبقاتی پایگاه بورژازی بزرگ و امپریالیسم
نبودند.ولی عملکر دشان در راستای منافع بورژازی بزرگ و امپریالیسم بود.
-۴مارکس رسیدن به جامعه کمونیستی را به دو فاز تقسیم می کند:
فاز سوسیالیستی فاز کمونیستی دیکتاتوری پرولتا ریا دولت فاز سوسیالیستی است.دو فاز در دوران گذار
دیکتاتوری پرولتاریا خود به دو مرحله تقسیم می شود:
-۱فاز تالش برای تثبیت
 -۲فاز تثبیت
فاز تالش فاز دولت قیام است.سرکوب مقاومت طبقات شکست خورده.
در فاز تثبیت طبقه پیروز به سوی نهاد سازی رود.
در انقالب اکتبر فاز اول که تالش برای تثبیت بوداز ۱۹۱۷تا ۱۹۲۲طول کشید.فاز دوم از
سال ۱۹۲۳شروع شد که به بیراهه رفت

۷۳
سوسیالیسم و مذهب

-۱سوسیال دموکراسی به هیچ طریق با عقاید مذهبی مبارزه نمی کند
-۲سوسیال دموکراسی خواهان آزادی کامل عقیده برای هر فرد و گسترده ترین مدارای
ممکن برای ایمان وعقیده است
 -۳اگر کشیش منبر خودرا وسیله ای برای مبارزه علیه زحمتکشان استفاده کند .برای
پرولتاریا او و یک پلیس هیچ فرقی نمی کند و با تمام قوا باید به نبرد با او برخیزد.
-۴باید رابطه بین طبقات استثمارگر و سازمان تبلیغات مذهبی را قطع کرد.
 -۵با سازماندهی وسیع تبلیغی و علمی باید توده ها را از تعصبات مذهبی نجات داد
 -۶از اهانت به عواطف مذهبی باید خودداری کرد
-۷تنها با سازماندهی توده و طبقه در حزب طبقه کارگر و فعالیت آگاهانه و منظم
اجتماعی است که می توان با مذهب مبارزه کرد
۷۴
مرام کارگری و کار کارگری
این اندیشه که با ضعف تاریخی طبقه کارگر آیا ما مجازیم حزب طبقه کارگر را درست
کنیم .مدام ذهن فعاالن کارگری را بخود مشغول کرده است.
-۱یک نظر بر این باور است که ما باید برویم بطرف گسترش هرچه بیشتر صنعت و
کارخانه تا از دل جنبش میلیونی کارگری جنبش انقالبی کارگری سر بیرون بیاورد .تا آن
زمان چپ باید درذیل گروه های دموکرات فعالیت کند
-۲نظر دوم بر این باور است که بعد از انتشار مانیفست -کمونیست این اندیشه و مرام
کارگری است که پیش می تازد.با پیدایش مارکسیسم طبقه کارگر از وابستگی به
کارخانه های سرمایه داری درآمده است.کمونیست ها عناصری از طبقه کارگرند پس
هرکجا کمونیستی هست طبقه کارگر هم در آن جا حضور داردمنتها در سیمای پیش
آهنگش.خواه در آن مکان کارخانه تولید سرمایه داری باشد و یا نباشد
مالک رشد کمی کارگران نیست .مالک مشی کارگری است .و در آن جایی که کارگر و
کارخانه نیست .باید مرام کارگری را به پیش برد .تا زمانی که کار کارگری خودرا به
مرام کارگری برساند.

انقالب کارگری مشی آن کارگری است نه سربازان آن .گوهر انقالب را راستای آن تعیین
می کندو راستای آن را رهبری آن بر مبنای بار تاریخی خود تعیین می کند.
بیکباره بگویم مشی کارگری بدون حضور کارخانه ممکن است.
۷۵
برابری وآزادی
 -۱نیروی تغیر تنها طبقه کارگر نیست .نیروهای بسیاری هستند که بدنه اصلی جنبش
های اجتماعی را تشکیل می دهند.که کارگر نیستند و الیه های مختلف اقشار میانی را
تشکیل می دهند.
-۲آن چه که مهم است نیروی تغییر نیست .سمت و سوی تاریخی این تغییر است.
-۳برابری بدون آزادی به رژیم های تمامیت خواه و آزادی بدون برابری به افزون خواهی
بورژازی ختم می شود.برابری نیازمند آزادی و آزادی نیازمند برابری است.
-۴پیش شرط سوسیالیسم آزادی است  .وپیش شرط آزادی رهایی انسان از تمامی
تابوهای اجتماعی است.
 -۵رهایی انسان در گرو رهایی او اززمین و آسمان است.زمینی که نان او را می دهد و
آسمانی که رویا های اورا شکل می دهد.
۷۶
کار
ک ¢¢ار ف ¢¢رای ¢¢ندی اس ¢¢ت م ¢¢یان ان ¢¢سان و ط ¢¢بیعت ک ¢¢ه ب ¢¢ه م ¢¢وج ¢¢ب آن ان ¢¢سان از راه ک ¢¢نش خ ¢¢ودش،
سوخت و ساز میان خود و طبیعت را وساطت ،تنظیم و کنترل می کند.
۷۷
تولید
تولید دو وجه دارد :وجه مادی و وجه اجتماعی.
وجه مادی نیروهای مولد
ف¢¢عال¢¢یتی اس¢¢ت ک¢¢ه از ط¢¢ری¢¢ق آن آدم¢¢ی ب¢¢ه دن¢¢بال پ¢¢اس¢¢خ ب¢¢ه ن¢¢یازه¢¢ای¢¢ش ب¢¢ا ک¢¢نش ب¢¢ه ط¢¢بیعت و
دگ¢¢رگ¢¢ون ک¢¢ردن آن ع¢¢مل م¢¢ی ک¢¢ند .ای¢¢ن ب¢¢ه م¢¢عنای ی¢¢ک س¢¢ازم¢¢ان ی¢¢اب¢¢ی ت¢¢ول¢¢ید ،ت¢¢ملک اب¢¢زاره¢¢ای

مناسب و جز آن است.
وجه اجتماعی تولید
تولید فرآیندی است اجتماعی که در آن مردم برای تولید چیزهای مورد نیازشان با هم
همکاری می کنند .این امر متضمن روابط اجتماعی میان کسانی است که در تولید
شرکت دارند و ناظر است بر کنترل فرآیند تولید و توزیع محصوالت آن.
۷۸
عناصر اصلی کار
فرایند کار مرکب از دو عنصر اساسی است:
الف :نیروی کار انسانی
ب :وسایل تولید؛ که خود به دو بخش تقسیم می شود:
آالت کار و موضوع کارموضوع کار زمین و مواد خام است که باید به اشیاء مورد نیاز تبدیل شود.۷۹
صورت بندی های اقتصادی )فرماسیون ها(
آن ¢¢چه ص ¢¢ورت ب ¢¢ندی ه ¢¢ای اق ¢¢تصادی ج ¢¢ام ¢¢عه را م ¢¢تمای ¢¢ز م ¢¢ی ک ¢¢ند ،ش ¢¢کلی اس ¢¢ت ک ¢¢ه از ک ¢¢ار
اضافی )برده ،رعیت ،کارگر( بهره گیری می شود.
چهار فرماسیون را انسان پشت سر گذاشته است:
-۱شیوه تولید آسیایی،
 -۲شیوه تولید باستانی،
 -۳شیوه تولید فئودالی
-۴شیوه تولید بورژوایی
۸۰
زیربنا
انسان ها در تولید اجتماعی حیات خود وارد روابط معینی می شوند که اجتناب ناپذیر و
مستقل از ارادۀ آنان است .یعنی روابط تولیدی که با مرحله معینی از تکامل نیروهای
مولد مادیشان منطبق است .مجموع این روابط تولید ،ساختار اقتصادی جامعه ،زیربنای

واقعی را تشکیل می دهد.
۸۱
روبنا
به مجموع نهادهای حقوقی ،سیاسی ،دینی ،هنری ،فلسفی جامعه اطالق می شود.
شیوه شکل گیری و تکامل روبنا در تحلیل نهایی وابسته به زیربنا است .اما این
بهمعنای جدایی روبنا از زیربنا نیست این دو با هم تمامیت یک وجه تولید را می سازند.
با این همه روبنا استقالل نسبی دارد و به سهم خود در بازتولید اقتصادی ودگرسانیهای
بعدی زیربنا نقش دارد.
رابطه روبنا و زیربنا یک رابطه دیالکتیکی است .یعنی روبنا منفعل و منبعث محض از
زیربنا نیست .زندگی اقتصادی در تحلیل نهایی تعیین کننده است) .دقت شود در تحلیل
نهایی( .و روبنا هم به سهم خود بر تکامل زندگی اقتصادی نقش دارد و در جریان
پیکارهای تاریخی در بسیاری از موارد تعیین کننده شکل آن نیز می شود.
۸۲
طبقه
طبقه گروه های بزرگی از مردم اند که:
ال¢¢ف( ب¢¢ه ل¢¢حاظ ج¢¢ای¢¢گاه¢¢ی ک¢¢ه در درون ن¢¢ظام ت¢¢اری¢¢خا ً ت¢¢عیین ش¢¢ده ت¢¢ول¢¢ید اج¢¢تماع¢¢ی اش¢¢غال
می کنند.
ب( به لحاظ رابطه شان با وسایل تولید
پ( به لحاظ نقشی که در سازمان اجتماعی کار ایفاء می کنند.
ت( ب¢ه ل¢حاظ اب¢عادی از ث¢روت اج¢تماع¢ی ک¢ه در اخ¢تیار دارن¢د و ش¢یوه کس¢ب آن از ی¢کدی¢گر
متفاوتاند تعین می یابند.
۸۳
رابطه روبنا
ساختار اقتصادی جامعه و زیربنا بنیان واقعی را تشکیل می دهد که بر آن روبنای
حقوقی و سیاسی باال می رود که منطبق با شکل های آگاهی اجتماعی است.
ش¢یوه ت¢ول¢ید ف¢رآی¢ند ح¢یات اج¢تماع¢ی ،س¢یاس¢ی و م¢عنوی را ب¢ه ط¢ور ک¢لی مش¢روط م¢ی س¢ازد.
ای¢¢ ¢ن آگ¢¢ ¢اه¢¢ ¢ی ان¢¢ ¢سان نیس¢¢ ¢ت ک¢¢ ¢ه هس¢¢ ¢تی ان¢¢ ¢سان را ت¢¢ ¢عیین م¢¢ ¢ی ک¢¢ ¢ند .ب¢¢ ¢لکه ب¢¢ ¢رع¢¢ ¢کس هس¢¢ ¢تی

اج¢¢تماع¢¢ی اس¢¢ت ک¢¢ه آگ¢¢اه¢¢ی اج¢¢تماع¢¢ی را ت¢¢عیین م¢¢ی ک¢¢ند .ام¢¢ا ای¢¢ن ب¢¢ازت¢¢اب ی¢¢ک ب¢¢ازت¢¢اب ص¢¢رف¢اً
ان¢فعال¢ی نیس¢ت .ع¢نصر ت¢عیین ک¢ننده در ت¢اری¢خ ن¢های¢تا ً ت¢ول¢ید و ب¢ازت¢ول¢ید زن¢دگ¢ی واق¢عی اس¢ت و
این بدان معنا نیست که عنصر اقتصادی یگانه عنصر تعیین کننده است.
عنصر اقتصادی پایه است اما عناصر گوناگون روبنا تأثیر خودش را بر مسیر
مبارزات تاریخی می گذارد .و در بسیاری موارد در تعیین شکل آنها برتری می جوید.
میان این همه عناصر یک هم کنشی وجود دارد .که در آن در میان انبوهی تصادف ها؛
حرکت اقتصادی سرانجام خود را چون ضرورت بروز می دهد.
ب ¢¢ررس ¢¢ی س ¢¢اخ ¢¢تار اق ¢¢تصادی ج ¢¢ام ¢¢عه آغ ¢¢از گ ¢¢اه ¢¢ی اس ¢¢ت ب ¢¢رای ش ¢¢ناخ ¢¢ت آن ج ¢¢ام ¢¢عه ،ام ¢¢ا
ش ¢¢ناخ ¢¢ت ه ¢¢نگام ¢¢ی ج ¢¢ام ¢¢ع و ک ¢¢ام ¢¢ل م ¢¢ی ش ¢¢ود ک ¢¢ه روب ¢¢نا و زی ¢¢رب ¢¢نا در ح ¢¢ال ت ¢¢عام ¢¢ل را در ی ¢¢ک
مجموعه بررسی کنیم.
۸۴
ایدئولوژی
ایدئولوژی از ترکیب دو لفظ یونانی »ایده« و »لوگوس« ساخته شده است .ایده به
معنای اندیشه و لوگوس به معنای باخبری و دانایی است .و بدین خاطر ابداع شد تا
روشن کند قلمرو علمی که تازه بود و هدف آن کشف سرچشمه های اندیشه بود و در گام
بعد نگرش تاریخی به تکامل مفاهیم محسوب می شد.
ب¢¢رای نخس¢¢تین ب¢¢ار ِاس¢¢توت دوت¢¢راس ف¢¢یلسوف ف¢¢ران¢¢سوی آن را ب¢¢ه ع¢¢نوان »ع¢¢لم ع¢¢قای¢¢د« ب¢¢ه
ک¢¢ار ب¢¢رد و ت¢¢ا ق¢¢رن  ۱۹ن¢¢یز از ای¢¢دئ¢¢ول¢¢وژی ب¢¢ه ع¢¢نوان »ای¢¢مان ب¢¢ه ع¢¢قای¢¢د ب¢¢دون ت¢¢وج¢¢ه ب¢¢ه واق¢¢عیت
ها« برداشت می شد .و اما مارکس از ایدئولوژی سه تعریف می کند:
-۱آگ¢¢اه¢¢ی دروغ¢¢ین ،ام¢¢ری ک¢¢اذب و ب¢¢اژگ¢¢ون¢¢ۀ واق¢¢عیت را ب¢¢ه ج¢¢ای واق¢¢عیت پ¢¢نداش¢¢نت و م¢¢عرف¢¢ی
کردن )در کتاب ایدئولوژی آملانی(.
-۲ب ¢¢ه م ¢¢عنای ن ¢¢ظام ج ¢¢هان ش ¢¢مول و ک ¢¢لی ت ¢¢ول ¢¢ید ع ¢¢قای ¢¢د ،ب ¢¢اوره ¢¢ا و دان ¢¢ای ¢¢ی در ج ¢¢ام ¢¢عه ای
خاص
-۳به معنای نظام اندیشه ها و باورها و عقاید کم و بیش منسجم هر طبقه اجتماعی
آن¢چه ک¢ه ب¢عد از م¢ارک¢س از ای¢دئ¢ول¢وژی ب¢رداش¢ت ش¢د ه¢مان »ع¢لم ع¢قای¢د« اس¢توت دوت¢راس
بود و نظام جهان شمول به جهان بینی اطالق شد.

ام ¢¢ا م ¢¢ی رس ¢¢یم ب ¢¢ه ت ¢¢عری ¢¢ف م ¢¢ارک ¢¢س از ای ¢¢دئ ¢¢ول ¢¢وژی ب ¢¢ه ع ¢¢نوان آگ ¢¢اه ¢¢ی دروغ ¢¢ین و ب ¢¢اژگ ¢¢ون ¢¢ه
واق¢¢عیت را ب¢¢ه ج¢¢ای واق¢¢عیت پ¢¢نداش¢¢نت .ک¢¢ه م¢¢ارک¢¢س ب¢¢ا ه¢¢مین ب¢¢رداش¢¢ت ه¢¢گلیه¢¢ای ج¢¢وان ،ف¢¢وئ¢¢ر
باخ و ماکس اشتایرنر را مورد خطاب قرار داد و آن ها را »بنده عقاید« نامید.
ایدئولوژی های غیرعلمی در واقع همان آگاهی های دروغین است .عقاید نادرستی که
آدم ها درباره خود دارند .و رابطه خود را با همین عقاید در رابطه با خدا ،انسان و غیره
نظم داده اند فرآورده های مغز آن ها خارج از نظارتشان قرار گرفته است در حالی که
خود آفرینندگان آنند در برابر آفریده های خود زانو بر زمین زده اند.
۸۵
بیگانگی
این واژه در التین الیناتیو و در فرانسه الیناسیون و در آملانی انتفرمدونگ است .در قرن
 ۱۵در مورد مال کسی را غصب کردن به کار می رفت چون آن اموال نسبت به او بیگانه
بود .بعدها روسو در قرارداد اجتماعی گفت »:انسان حق ندارد که حقوق خود را به کسی
ببخشد .این حقوق نباید از او جدا شوند و به آن ها بیگانه شود«.
روس¢و م¢عتقد ب¢ود ک¢ه وض¢عیت ط¢بیعی ان¢سان از دس¢ت رف¢ته و نس¢بت ب¢ه او ب¢یگان¢ه ش¢ده اس¢ت
ب¢¢عده¢¢ا ه¢¢گل در ف¢¢لسفه ح¢¢ق از ب¢¢یگان¢¢گی س¢¢خن گ¢¢فت .ه¢¢گل گ¢¢فت :در ج¢¢ری¢¢ان خ¢¢ارج ش¢¢دن از
خود و تبدیل شدن به دیگری از خودبیگانه می شویم.
بعد از هگل فوئر باخ از بیگانگی سخن گفت .فوئر باخ گفت :انسان چون از گوهرش دور
میشود و نیروهای ناموجود را که زاده ذهن و خیال او است نیروهای واقعی فرض می
کند و تواناییهایش را در شکل آرمانی به او نسبت می دهد .پس فرد نسبت به گوهر
انسانی اش بیگانه می شود و هستی نوعی خود را از کف می دهد.
ب¢عد از ف¢وئ¢ر ب¢اخ م¢ارک¢س از ب¢یگان¢گی ح¢رف م¢ی زن¢د .م¢ارک¢س م¢ی گ¢وی¢د :در ج¢ام¢عه س¢رم¢ای¢ه
داری ک¢¢ارگ¢¢ر نخس¢¢ت از ف¢¢رآورده ه¢¢ای ک¢¢ارش و ب¢¢عد نس¢¢بت ب¢¢ه پ¢¢روس¢¢ه ک¢¢ارش و ب¢¢عد نس¢¢بت ب¢¢ه
انسان های دیگر و از اینجا نسبت به زندگی و در آخر نسبت به خودش بیگانه می شود.
م¢¢ارک¢¢س در ب¢¢حث دی¢¢ن ن¢¢یز ب¢¢ه ن¢¢وع¢¢ی ب¢¢یگان¢¢گی رس¢¢ید .م¢¢ارک¢¢س گ¢¢فت :ان¢¢سان ک¢¢ه خ¢¢ود هس¢¢تنده
ای م¢تناه¢ی اس¢ت س¢اخ¢ته ه¢ای ذه¢ن خ¢ودش را ن¢ام¢تناه¢ی ف¢رض م¢ی ک¢ند )آگ¢اه¢ی ن¢ام¢تناه¢ی،
خ¢¢واس¢¢ت ن¢¢ام¢¢تناه¢¢ی و ع¢¢شق ن¢¢ام¢¢تناه¢¢ی( و آن ه¢¢ا را ب¢¢ه ع¢¢نوان م¢¢وض¢¢وع¢¢ی ن¢¢ام¢¢تناه¢¢ی )خ¢¢دا( و
هستنده ای نامتناهی ،متمایز از خودش و مسلط بر خودش ،می پندارد.

۸۶
مبارزه طبقاتی
ق¢بل از آنک¢ه پ¢یکار ط¢بقات¢ی ی¢ا م¢بارزه ط¢بقات¢ی را ت¢وض¢یح ب¢ده¢یم الزم اس¢ت ب¢ه چ¢ند ن¢کته ت¢وج¢ه
کنیم:
ط¢¢بقه چ¢¢گون¢¢ه ب¢¢ه وج¢¢ود م¢¢ی آی¢¢د وط¢¢بقه چیس¢¢ت .ج¢¢ام¢¢عه چ¢¢را و چ¢¢گون¢¢ه ب¢¢ه ط¢¢بقات ت¢¢قسیم م¢¢ی
شود طبقات موجود در جامعه چه طبقاتی هستند و علت اختالف آن ها چیست.
-۱طبقه محصول تقسیم کار در جوامع اولیه است.
-۲تمام فرماسیون های اقتصادی ـ اجتماعی دربردارنده مناسبات میان طبقه های
اجتماعی اند و این مناسبات براساس مالکیت و عدم مالکیت ابزار تولید استوارند.
-۳وضعیت طبقاتی بر محورهای زیر تعیین می شود:
ــ جایگاه در نظام تولید
ــ رابطه حقوقی با ابزار تولید
ــ میزان سهم در ثروت اجتماعی
ــ شیوه دریافت سهم از ثروت اجتماعی
-۴در جامعه سرمایه داری با سه طبقه اصلی روبه روئیم:
ــ دارندگان وسایل تولید :بورژوازی
ــ دارندگان نیروی کار :پرولتاریا
ــ مالک ابزار تولید که خودکار می کنند :خرده بورژوازی
-۵یک جامعه به طور کلی این گونه تقسیم می شود:
الف:بورژوازی :که شامل بورژوازی صنعتی ،تجاری و مالی است.
ب :پرولتاریا :که شامل کارگران صنعتی ،کارگران معمولی ،لومپن پرولتاریا است.
پ:خرده بورژوازی :که به مدرن و سنتی تقسیم می شود.
ت:مالکین :شامل مالکین بزرگ و کوچک اند.
ث :ده¢¢قان¢¢ان :ک¢¢ه ب¢¢ه ده¢¢قان¢¢ان ص¢¢اح¢¢ب زم¢¢ین ،ف¢¢اق¢¢د زم¢¢ین و ک¢¢ارگ¢¢ران روس¢¢تای¢¢ی ت¢¢قسیم م¢¢ی
شوند.
 -۶پ ¢¢رول ¢¢تاری ¢¢ا واژه ای اس ¢¢ت ک ¢¢ه م ¢¢ارک ¢¢س در ب ¢¢راب ¢¢ر ک ¢¢ارگ ¢¢ر ب ¢¢ه ک ¢¢ار م ¢¢ی ب ¢¢رد .ک ¢¢ه بیش ¢¢تر

منظورش کارگران صنعتی بود .اما تمامی کارگران را هم شامل می شود.
م¢ارک¢س م¢انیفس¢ت را ای¢ن گ¢ون¢ه آغ¢از م¢ی ک¢ند :ت¢اری¢خ ت¢مام¢ی ج¢ام¢عه ه¢ای¢ی ک¢ه ت¢ا ب¢ه ام¢روز
وجود داشتهاند تاریخ پیکار طبقاتی بوده است.
در مبارزه طبقاتی دو عامل نقش دارند .عوامل عینی و عوامل ذهنی.
عوامل عینی )ابژکتیو( که همان دیالکتیک نیروهای تولید و مناسبات اجتماعی تولید
است زمانی فرا می رسد که مناسبات اجتماعی تولید سد راه رشد نیروهای تولیدی می
شود .پس مبارزه برای تغییر آغاز می شود.
عوامل عینی )سوبژکتیو( شکل های آگاهی اجتماعی و انقالبی در پیکار طبقاتی است.
م¢¢ارک¢¢س در ن¢¢ام¢¢ه ای ب¢¢ه ژوزف وای¢¢دم¢¢ر ) (۱۸۵۲ک¢¢شف ط¢¢بقات و م¢¢بارزه ط¢¢بقات¢¢ی را از آن
خود نمی داند بلکه کار خود را در سه نکته خالصه می کند.
الف :هستی طبقه ها صرفا ً وابسته به مرحله تاریخی خاصی در تکامل تولید است.
ب :پیکار طبقاتی ضرورتا ً به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می شود.
پ :ای¢ن دی¢کتات¢وری م¢رح¢له ای اس¢ت گ¢ذار ب¢رای ان¢حالل ت¢مام¢ی ط¢بقات و رس¢یدن ب¢ه ج¢ام¢عه
ای بی طبقه.
ام¢¢ا م¢¢بارزه ط¢¢بقات¢¢ی ب¢¢ه ع¢¢نوان ن¢¢یروی پ¢¢یشب¢¢رن¢¢ده و ل¢¢کوم¢¢وت¢¢یو ت¢¢اری¢¢خ ف¢¢قط و ف¢¢قط در ان¢¢دی¢¢شه
ه ¢¢ای م ¢¢ارک ¢¢س اس ¢¢ت ک ¢¢ه ب ¢¢رجس ¢¢تگی خ ¢¢اص خ ¢¢ود را م ¢¢ی ی ¢¢اب ¢¢د .در تح ¢¢لیله ¢¢ای اق ¢¢تصاددان ¢¢ان
کالسیک قبل از مارکس به این مبارزه اشاره ای گذرا و غیرجدی شده است.
۸۷
تاریخ
مارکس می گوید :انسانها تاریخ خود را می سازند ولی نه آن گونه که خود می خواهند
یا در شرایطی که خود برگزیده اند بلکه در شرایط داده شده ای که میراث گذشته است و
خود انسانها با آن شرایط به طور مستقیم درگیرند .بار سنت تمامی نسل های گذشته با
تمام وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می کند )هیجدم برومر(
و باز می گوید :تاریخ هیچ نیست مگر توالی نسل های متفاوت که هر یک مواد
ذخیرهها و سرمایه های نیروهای تولیدی را که از نسلهای پیشین به آن ها رسیده است
به کار می گیرند .و این سان از یک سو فعالیتی سنتی را در شرایط سراپا متفاوت ادامه
می دهند و از سوی دیگر موقعیت های کهن را با فعالیتی به طور کامل متفاوت دگرگون

می کنند) .ایدئولوژی آملانی(
باور مارکس بر این بود که انسان تاریخ خود را می سازد )مرزبندی با نظریه فرجام
شناسانه و تقدیرگرایانه تاریخ( .پس هر نوع عامل فراتاریخی را رد می کند .اما در زمینه
ای از پیش تعیین شده نه آن گونه که انسان خود اراده می کند و یا می خواهد بکند
) مرزبندی با نظریه ارادهگرایانه تاریخی که تاریخ را اراده آدم های بزرگ می داند(.
دو درک غلط از تاریخ
اما بعد از مارکس با دو درک غلط از تاریخ روبه روئیم:
الف :درک مکانیکی تکامل تاریخ
ب :درک محتوم دانسنت گذار تمام جوامع بشری از مراحل تاریخی معین.
مارکس در نامه ای به یک نشریه در سال ۱۸۷۷چنین نوشت :او هرگز در پی طرح
نظریه ای کلی درباره جوامع بشری نبوده است بلکه فقط می خواهد که قانون های خاص
یک وجه تولید خاص را بشناساند.
۸۸
دیالکتیک
دی¢ال¢کتیک در اص¢ل ی¢ک واژه ی¢ون¢ان¢ی اس¢ت .ب¢ه م¢عنای روش¢نگ¢ر ج¢دل و ب¢حث م¢یان ک¢سان¢ی ک¢ه
روی موضوعی واحد موضعی متضاد داشتند.
ریشه دیالکتیک )دیالک استائی( هنر بحث کردن بود .در یونان باستان زنون الئایی را
پدر دیالکتیک می خواندند .روش زنون این بود که امری را با اثبات صحت ضدش رد می
کرد بعدها سقراط هم به همین راه رفت.
در دوران ب¢عد ه¢گل از دی¢ال¢کتیک س¢ود جس¢ت او دی¢ال¢کتیک را در پ¢روس¢ه ت¢کام¢ل ب¢ا م¢عنا م¢ی
ی¢اف¢ت .پ¢روس¢ه ای ک¢ه در آن ت¢ناق¢ض ح¢اص¢ل م¢ی ش¢ون¢د ت¢ا ب¢ر م¢وض¢ع ت¢ازه ای ب¢رس¢ند .ک¢ه ای¢ن
نیز در خود متناقض است و باز باید این تناقضها باید حاصل شوند.
دیالکتیک هگل شامل سه مرحله بود:
-۱مرحله تجریدی یا فهم
-۲مرحله دیالکیتکی یا خرد منفی
-۳مرحله تعمق :یا خرد مثبت

در مرحله تجرید یک مفهوم ثابت شده فرض می شود و به طور دقیق از دیگر مفاهیم
متمایز می شود .در مرحله دوم وقتی به این مفهوم می اندیشیم در آن تضاد می یابیم و
در مرحله سوم به مفهومی باالتر می رسیم که در بردارنده مفاهیم پیشین نیز هست و
تضاد را حل کرده است .هگل این مرحله را »وحدت متضادها« می نامید.
ام¢ا ب¢رای م¢ارک¢س دی¢ال¢کتیک ن¢ظری¢ه ای اس¢ت ک¢ه راه ف¢هم چ¢گون¢گی پ¢یدای¢ش ت¢ضاده¢ا و ح¢ل
ش¢دن آن ه¢ا و پ¢یدای¢ش ت¢ضاده¢ای ت¢ازه را ن¢شان م¢ی ده¢د .م¢ارک¢س م¢ی گ¢فت :دی¢ال¢کتیک ه¢گل
روی سر راه می رود و باید بر پاهایش استوار بایستد تا دیگر جهان را باژگونه نبیند.
دیالکتیک مارکس مبتنی بر چهار عنصر است:
-۱دیالکتیک واقعیت را مجموعه ای از مناسبات می داند نه مجموعه ای از عوامل.
-۲دیالکتیک با دگرگونی و انتقال از یک مرحله پروسه به مرحله ای دیگر و با داستان
این پروسه سروکار دارد .و با اندیشه ثابتی که پروسه را به پویه های منفردش کاهش می
دهد و رابطه درونی عناصر را از نظر دور می کند و دگرگونی ها را به داستان اصلی آن
تبیین می کند تفاوت دارد.
-۳دی¢ال¢کتیک ب¢ا راب¢طه م¢تقاب¢ل ع¢ین و ذه¢ن )اب¢ژه و س¢وژه( س¢روک¢ار دارد .در ن¢تیجه ب¢ا روش
هایی که ذهن را از عین جدا می کند تفاوت دارد.
-۴دی¢ال¢کتیک ب¢ه ط¢ور ه¢مزم¢ان و ب¢ه ط¢ور در زم¢ان ت¢بدی¢ل م¢رح¢له ای ب¢ه م¢رح¢له دی¢گر را م¢ورد
دقت قرار می دهد .و می کوشد تا میانجی ها را بیابد.
۸۹
سرمایه
س ¢¢رم ¢¢ای ¢¢ه پ ¢¢ول ی ¢¢ا ک ¢¢ارخ ¢¢ان ¢¢ه ی ¢¢ا ک ¢¢اال نیس ¢¢ت .ی ¢¢ک م ¢¢ناس ¢¢بت اج ¢¢تماع ¢¢ی اس ¢¢ت ک ¢¢ه ب ¢¢ا ب ¢¢رق ¢¢راری
م¢¢ناس¢¢بات اج¢¢تماع¢¢ی خ¢¢اص ب¢¢ه ش¢¢کل گ¢¢یری م¢¢کان¢¢یسمی در ت¢¢ول¢¢ید ام¢¢کان م¢¢ی ده¢¢د ک¢¢ه ارزش
اضافی شکل بگیرد.
سرمایه به پنج شکل وجود دارد:
-۱سرمایه ثابت :که مجموعۀ ابزار تولید است) .مواد اولیه ،وسایل فنی ،ماشین ها و
ابزارها(
-۲سرمایه متغییر :که بهای نیروی کار است که خریداری می شود.
-۳سرمایه مولد :که مجموع سرمایه ثابت است و سرمایه متغییر.

-۴سرمایه در گردش :در بردانده مواد اولیه و نیروی کار است.
-۵س ¢¢رم ¢¢ای ¢¢ه ـ پ ¢¢ول ،س ¢¢رم ¢¢ای ¢¢ه ـ ک ¢¢اال :در ج ¢¢ری ¢¢ان گ ¢¢ردش س ¢¢رم ¢¢ای ¢¢ه ،س ¢¢رم ¢¢ای ¢¢ه ـ پ ¢¢ول ت ¢¢بدی ¢¢ل ب ¢¢ه
سرمایه ـ کاال که دوباره به سرمایه ـ پول در حجمی باالتر تبدیل میشود.
۹۰
سرمایه داری
آن وجه تولیدی است که به سوی ارزش افزایی )تولید ارزش اضافی( و انباشت سرمایه
جهت گیری دارد .مشخصه اصلی آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به
طبقات است دو طبقه اصلی آن :سرمایه داران و کارگران است.
سرمایه داری مراحل گوناگونی را طی کرده است:
-۱سرمایه داری تجاری،
 -۲سرمایه داری مانوفاکتوری،
 -۳سرمایه داری صنعتی،
-۴سرمایه داری انحصاری،
 -۵سرمایه داری دولتی که ناشی از سرمایه داری انحصاری است.
 -۶سرمایه داری توسعه طلب )امپریالیسم(
۹۱
کمونیزم
کمونیسم از لفظ التین کمونیس به معنای کلی ،عمومی و اشتراکی آمده است و در فلسفه
سیاسی به موقعیتی اجتماعی اطالق می شود که در آن همه چیز به همگان تعلق دارد و
چیزی در مالکیت خصوصی کسی نیست.
م¢شخصه اص¢لی ک¢مون¢یسم از ب¢ین رف¢نت ک¢ام¢ل م¢ناس¢بات س¢االری و اس¢تثمار ب¢ه ه¢ر ش¢کل و
ب ¢¢ه ه ¢¢ر م ¢¢عنا اس ¢¢ت از ن ¢¢ظر م ¢¢ارک ¢¢س ن ¢¢اب ¢¢ودی چ ¢¢نان م ¢¢ناس ¢¢بات ¢¢ی ن ¢¢تیجه م ¢¢نطقی ش ¢¢کل گ ¢¢یری و
رش ¢¢د رواب ¢¢ط س ¢¢لطه ج ¢¢وی ¢¢ان در وج ¢¢ه ت ¢¢ول ¢¢ید س ¢¢رم ¢¢ای ¢¢ه داری اس ¢¢ت ک ¢¢ه ب ¢¢ه دل ¢¢یل ت ¢¢ضاده ¢¢ای ¢¢ی ک ¢¢ه
میسازد از بین می رود.
ام¢ا پ¢یش ش¢رط ای¢ن ک¢ار ج¢نبش م¢بارزات¢ی و آگ¢اه¢ان¢ه پ¢رول¢تاری¢ا اس¢ت .ان¢قالب ک¢مونیس¢تی ب¢ر
خالف انقالب های پیشین در تاریخ ،انقالبی است آگاهانه مبتنی بر آگاهی طبقاتی.
و اما چند نکته مهم:

-۱م¢¢ارک¢¢س س¢¢وس¢¢یال¢¢یسم و ک¢¢مون¢¢یسم را ب¢¢ه ی¢¢ک م¢¢عنا م¢¢یگرف¢¢ت و از ب¢¢ین امل¢¢لل دوم اس¢¢ت ک¢¢ه
بین سوسیالیسم و کمونیسم فرق گذاشته می شود.
-۲ک¢¢مون¢¢یسم از ن¢¢ظر م¢¢ارک¢¢س ی¢¢ک پ¢¢روس¢¢ه ان¢¢قالب¢¢ی و روش¢¢نگر ج¢¢ام¢¢عه ای اس¢¢ت ب¢¢دون ط¢¢بقه
که در آن مالکیت همگانی ابزار تولید به شکل گیری دمکراسی واقعی منجر می شود.
-۳ق¢درت در دول¢ت تج¢لی ن¢می ی¢اب¢د ب¢لکه ق¢درت اق¢تصادی در دس¢ت ت¢ول¢یدک¢نندگ¢ان ه¢م بس¢ته
خواهد بود.
-۴م¢¢ ¢ارک¢¢ ¢س ب¢¢ ¢حث از ج¢¢ ¢ام¢¢ ¢عه ک¢¢ ¢مونیس¢¢ ¢تی را ک¢¢ ¢ه م¢¢ ¢تعلق ب¢¢ ¢ه ف¢¢ ¢ردا اس¢¢ ¢ت ،خ¢¢ ¢یال¢¢ ¢پردازان¢¢ ¢ه و
غیرضروری می دانست.
-۵جامعه کمونیستی جامعه ای است همبسته و انسانی که تکامل هر فرد شرط تکامل
آزادانه همگان خواهد بود.
-۶کمونیسم رد مالکیت مخصوصی نیست بلکه اثبات مالکیت اجتماعی است.
-۷کمونیسم وضعیت نهایی تکامل تاریخ نیست حرکت مؤثر و آگاهانه ای است که
وضعیت کنونی را منحل و تعالی می بخشد.
-۸در م ¢¢رح ¢¢له ان ¢¢تقال ¢¢ی پ ¢¢رول ¢¢تاری ¢¢ا ب ¢¢ه ط ¢¢بقه ح ¢¢اک ¢¢م ت ¢¢بدی ¢¢ل م ¢¢ی ش ¢¢ود .و ب ¢¢ا ت ¢¢کوی ¢¢ن م ¢¢ادی و
اقتصادی مبانی این دوران انتقالی ،دولت منحل خواهد شد.
-۹در مرحله انتقالی نیازها براساس توانایی های کار عملی افراد تعیین می شود و
نابرابریهای طبیعی منجر به نابرابری در دریافت سهم اجتماعی می شود .اما این
نابرابری در حد مصرف مواد است و منجر به سرمایه گذاری خصوصی نمی شود.
-۱۰در مح ¢¢له اس ¢¢تقرا ج ¢¢ام ¢¢عه ک ¢¢مونیس ¢¢تی ،ت ¢¢قسیم ک ¢¢ار اج ¢¢تماع ¢¢ی از ب ¢¢ین م ¢¢ی رود و چ ¢¢ون
ک¢مبود م¢ادی م¢طرح نیس¢ت .س¢ازم¢ان¢ده¢ی اج¢تماع¢ی م¢بتنی ب¢ر ام¢کان س¢االری و رف¢ع ه¢رگ¢ون¢ه
تبعیض است.
 -۱۱در ج¢¢ام¢¢عه ک¢¢مونیس¢¢تی ه¢¢رگ¢¢ون¢¢ه س¢¢د در ب¢¢راب¢¢ر ب¢¢روز آف¢¢ری¢¢نشگ¢¢ری ان¢¢سان ب¢¢رداش¢¢ته م¢¢ی
شود و توانایی های فردی شکوفا می شود.
 -۱۲با شروع کمونیسم تاریخ راستین انسان آغاز می شود و مرحله پیشاتاریخ انسان
سپری می شود

