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۱

کار فلسفه

۱-کار 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.

۲-فلسفه 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

۱-وظیفه 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.
۲- فالسفه 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. 
۳-پیشاهنگ 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. 
۴-کل 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. 

۵-هیچ 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 صرفاً به 
جهان نشان دهد چرا مبارزه می کند و آگاهی از آن را خواه ناخواه باید کسب کند. 

۶-برنامه 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. 
۷-روشنگری 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. 
۸-انسان 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 سال۱۹۱۸ از 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:
۱- تبیین 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.

۲- تبین 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

۱-انسان ها از راه تولید اجتماعی زندگی می کنند
۲-هر انسانی جای مشخصی در تولید اجتماعی دارد.

۳-جای هر فرد در سازمان تولید پایگاه طبقاتی اورا تعیین می کند.
۴-در پروسه رشد اقتصادی جامعه کار به کار فکری و کار یدی تقسیم شد.

۵- کار فکری ببرکت کار بردگان میسر شد .
۶- رو 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.

۷- هسته 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.
۸-تنها 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 .
۹-نطفه های جامعه کمونیستی در حزب کمونیست شکل می گیرد .و برج و باروی 

خودرادر تئوری و برنامه مارکسیستی بنا  می کند.



۱۰-سوسیالیست های نخستین؛که به آن ها تسامحاً 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.
۱۱۱—برای 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.

۱۲ - روشنفکران 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.
۱۳- در 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.

۱۴-رو 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.

۱۵-سوسیالیسم 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

۱-انسان 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.
 ۲-انسان 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)

۳-انسان 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. 
۴-انسان می تواند شرایط عینی خود را تغییر دهد. اما این توانسنت حد و حدودی دارد. 

۵-انسان یک موجود کامالً آزاد نیست. آزادی انسان نسبی و تاریخی است. 
۶-انسان 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.
 ۷-دو 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. 

۸-انسان 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 

۱-هـر جـنبشی در آغـاز یـک شـیوه مـبارزه دارد کـه در آن عـمده اسـت ایـن شـکل در تـمامـی 
جــــنبشهــــا مــــبارزه مــــساملــــتآمــــیز اســــت. ایــــن مــــبارزه از دادن عــــریــــضه شــــروع مــــیشــــود و بــــه 

اعتصاب و تحصن و تظاهرات خیابانی کشیده می شود 

 ۲-اگر 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. 

۳-اگر سازمان های دخیل در جنبش لحظه تغییر شکل را نفهمند. تغییر شکل خودبه 
خودی خواهد بود و پیشاهنگ از توده عقب می ماند. 

۴-پیشاهنگ 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. 
۵-بــخشی از کــار پــیشاهــنگ تــوضــیح تــغییر شــرایــط و اســتفاده از تــاکــتیک هــای جــدیــد در 

مبارزه است. توضیح و تبلیغ تودهای برای وارد شدن به یک فاز جدید. 
۶-وظـــیفه پـــیشاهـــنگ یـــک مـــنشور چـــندوجـــهی اســـت یـــک وجـــه آن کـــار فـــرهـــنگی پـــیشاهـــنگ 
اســت. محــدود کــردن کــار پــیشاهــنگ بــه کــار فــرهــنگی صــرف، تــبدیــل پــیشاهــنگ اســت بــه یــک 

مؤسسه فرهنگی. 

۷-بـــا تـــعمیق جـــنبش، ارتـــش نـــیز چـــون بـــخشی از جـــامـــعه از مـــوج انـــقالب دور نـــمی مـــانـــد. 
تـردیـد و دودلـی ارتـش را فـرا مـی گـیرد. ایـنجاسـت کـه پـیشاهـنگ وظـیفه دارد بـا کـار تـبلیغی و 
تـــوضـــیحی تـــا جـــایـــی کـــه مـــمکن اســـت بـــخش هـــایـــی از ارتـــش را بـــه طـــرف جـــنبش و هـــوادارای 

عملی و معنوی از جنبش وادارد. 
۸-در شـرایـط انـقالبـی، حـذف فـیزیـکی سـران حـکومـت مـی تـوانـد تـوازن قـوا را بـه نـفع جـنبش 

برهم بزند. 



۹-مــیل بــه قــیام بــرای پــیشاهــنگ کــافــی نیســت. پــیشاهــنگ بــایــد بــیامــوزد و خــود در یــک کــار 
تــوضــیحی بــه تــوده بــیامــوزانــد کــه در لحــظه قــیام بــا عــزمــی راســخ بــایــد از جــان گــذشــت و بــا 

حـداکـثر قـوا تـعرض کـرد. قـدرت در وجـه بـالـقوه آن مـهم نیسـت قـدرت بـایـد بـه اراده مـعطوف بـه 
آن شود. این است آن نکته کلیدی که گره کور جنبش را باز می کند. 

 ۱۰-پیشاهنگ باید بداند تاکتیک قیام در خیابان ها چیست. جنگ خیابانی، نبرد 
پارتیزانی و یا بسنت بریگارد و جنگ کالسیک. 

 ۱۱-وظـیفه پـیشاهـنک را مـقتضیات جـنبش تـعیین مـی کـند. ایـن وظـیفه از بـاال بـردن سـطح 
آگاهی مردم شروع می شود تا برسد به آموزش های نظامی در حول و حوش قیام. 

۱۲-پـیشاهـنگ حـق نـدارد قـیام را زود یـا دیـر شـروع کـند. از یـاد نـبریـم کـه قـیام یـعنی پـایـین 
کــــشیدن کــــسانــــی کــــه در رأس قــــدرت انــــد و گــــرز فــــرمــــانــــروایــــی را در دســــت دارنــــد. و آن هــــا 

پیشاپیش ارتش مسلح خود را برای چنین روزی آماده کرده اند 

۱۳- قیام 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. 

۱۴- قـــیام زودرس بـــه مـــعنای خـــودکـــشی پـــیشاهـــنگ اســـت و قـــیام دیـــررس گـــوشـــت دم تـــوپ 
شدن توده و طبقه. 

۱۵- در 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. 
۱۶-در قــیام لحــظاتــی فــرا مــی رســد کــه گــره کــارهــا را نــه لــب هــا کــه دســت هــا مــی گــشایــد. 
اینجا است که توده و طبقه مسلح می تواند درهای بسیاری را به روی پیشاهنگ باز کند. 
۱۷-برای 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.

نـکته دیـگر سـرنـوشـت ایـن مـبارزه بـی وقـفه انـسانـی اسـت. هـیچ مـعلوم نیسـت کـه ایـن مـبارزه 

بـه سـود انـسان خـاتـمه یـابـد. هـزاره هـای زرتشـتی و جـنگ اهـورامـزدا و اهـریـمن بیشـتر بـه درد 

اسطورههای مذهبی می خورند.

امــا شــرکــت در ایــن مــبارزه را فــرجــام دنــیایــی ایــن مــبارزه تــعیین نــمی کــند. انــسان مــجبور 
است در این مبارزه جدا از نتیجه آن، که هرچه می خواهد باشد شرکت کند.

رسـالـتی کـه مـا خـود بـه آن تـبیین مـی بـخشیم و بـرای آن هـیچ مـنبعی مـاوراءالـطبیعی قـائـل 
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

پـراکـسیس واژهای اسـت یـونـانـی بـه مـعنای عـمل و کـنش هـدفـمند. مـعادل آن در التـین پـراگـما 

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 ۱۸ آملان 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.
امـا از نـظر مـارکـس پـراتـیک بـه مـعنای تـمامـی شـکل هـای کـنش و فـعالـیت انـسانـی اسـت 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

بـــعد از انـــقالب اکـــتبر در شـــوروی دو قـــرائـــت از ســـوســـیالـــیسم شـــد. قـــرائـــت بـــروکـــرات هـــای 
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.
مــارکــس ایــن رســالــت را در طــبقه کــارگــر مــی دیــد کــه مــی آیــد بــورژوازی را از اریــکه قــدرت 

پــایــین مــی کشــد و خــود و تــمامــی جــامــه را از قــید و بــند طــبقاتــی آزاد مــی کــند. و بــا تــبدیــل 
دولـــــت بـــــه ارگـــــان هـــــماهـــــنگی شـــــوراهـــــا ضـــــمن از بـــــین بـــــردن هـــــرگـــــونـــــه اســـــتثماری، هـــــرگـــــونـــــه 

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.

مــعلوم اســت کــه یــک جــامــعه فــقیر، ســرکــوب شــده بــا هــزارن تــبعیض و تــفاوت نــه نــشانــی 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 اروپـــا مـــا بـــیش از هـــر انـــقالبـــی در ســـده ۱۹-۱۸(چـــه فـــرانـــسه و چـــه آملـــان) یـــک انـــقالب 
فـــــلسفی داریـــــم. در واقـــــع در آنجـــــا انـــــقالبـــــی در ذهـــــن و تـــــفکر پـــــیشدرآمـــــد دگـــــرگـــــونـــــی هـــــای 

سـیاسـی بـود. ایـن آن چـیزی اسـت کـه مـا در انـقالب مشـروطـه و بـعد از آن کـم داشـتیم یـا بـه 

طور کل نداشتیم.
درواقـع ضـرورت تـغییر، تـئوریـسین هـای خـود را در اروپـا بـه وجـود آورد و ایـن تـئوریـسینهـا 

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.

حــــکومــــت اســــتبدادی پــــروس، در ایــــن ســــخنان تــــوجــــیه حــــکومــــت خــــود را مــــی دیــــد چــــرا کــــه 
حکومت استبدادی پروس واقعی بود. پس معقول هم بود.

از ســــویــــی دیــــگر مــــورد انــــتقاد لــــیبرال هــــا بــــود کــــه مــــی گــــفتند ایــــن حــــرف تــــوجــــیه گــــر نــــظام 
استبدادی پروس است.

امـا انـگلس مـیگـویـد: در نـزد هـگل بـدون شـک هـرآن چـه مـوجـود اسـت بـی قـیدوشـرط واقـعی 
نیســت بــرای هــگل صــفت واقــعی تــنها بــه چــیزی تــعلق مــیگــیرد کــه در عــین حــال ضــروری نــیز 

هســت. «واقــعیت در ســیر تــکامــلی خــود ضــرورت خــود را بــه اثــبات مــی رســانــد.» ... و آنــچه 

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 صرفاً باید 

آنرا حفظ کرد.
حقیقت مطلق و تام و تمام وجود ندارد.

۱۶
سرمایه چیست

۱-سرمایه داری بمعنای پول و ثروت نیست .که اگر آن را از کسی بگیریم .خوشحال 
باشیم سرمایه داری را ازبین برده ایم.ثروت مند ضرورتاً سرمایه دار نیست.

۲- سرمایه یک رابطه اجتماعی است رابطه ای که تولید اجتماعی در چارچوب آن 
سازماندهی می شود. این نظام براساس:

 -قانون انباشت ارزش 



-و ارزش اضافه
-و انباشت سرمایه

شکل می گیردو سازمان می یابد. نابودی سرمایه بمعنای جایگزینی این سازمان تولید با 
سازمانی جدید است. سازمانی که اساس:

-تولید ارزش
-و ارزش اضافه 

را 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:
۱-کمونیسم بعنوان جنبش اجتماعی طبقه کارگر
۲-کمونیسم بعنوان یک جنبش سیاسی- حزبی

۳- کمونیسم 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:
۱-تجدید نظر طلبی
۲-توطئه و خیانت

۳-آماده 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:

۱-جنبش های دهقانی-مثل چین و ویتنام



۲-جنبش های ناسیونالیستی-مثل کوبا
۳-جنبش های رفرمیستی-مثل حزب توده

۴-جنبش 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 اشتراکی
-لغو کار مزدی

-جامعه بی طبقه
مدرنیزاسیون 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 داخلی 

-از بین رفنت کادر های حزبی در جنگ و تصفیه های استالین
-شکست انقالب در آملان

-محاصر ه امپریالیستی انقالب
به 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:
-ناسیونالیسم
-دمکراسی
-رفرمیسم

این 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 ۱۱ تز 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

۱-برای 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 پدیده
-قضاوت اخالقی
-تالش برای تغییر

داوری 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:



۱- فهم پدیده :دریافت شی یا پدیده
۲-فهم در خدمت داوری:بیان آن دریافت

۳-داوری در خدمت تغییر
۲۸

کار چیست
کـــار در مـــفهوم اقـــتصادی بـــمعنای انـــجام کـــاری بـــرای پـــول، بـــا مـــفهوم کـــار در مـــیان مـــردم 

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 قیمت 
تعیین 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. پیوند 
اجتماعی 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 که 
برای 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 می 
شود.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 است

     کاال——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 سویه 

سرمایه 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 را 

بفروشد و در قبال آن پول یا مزد دریافت کند. در اینجا باید سه چیز مشخص شود:
-تن کارگر

-نیروی 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.تا -
تولید 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. 

بـــنیادی کـــه ســـلطنت در کـــل بـــر آن اســـتوار اســـت، در اســـاس انـــسان هـــای نـــفریـــن شـــده و 
نـفرت انـگیز اسـت، انـسانـی عـاری از انـسانـیت. ایـن ادعـای مـنتسکیو کـه بـنیاد سـلطنت مـایـه 

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 

۱-دموکراسی پیش شرط دولت بورژایی نیست؛بسیاری از نظام های سرمایه داری دولت 
های استبدادی دارند؛اما حضورش باعث ثبات سرمایه داری می شود.

۲-فرض دموکراسی بر برابری افراد در برابر قانون و برابری افراد در تعیین سرنوشت 
است.

۳- در جامعه مبتنی بر طبقات که بر نابرابری افراد استوار است حق برابر در مقابل 
قانون وحق تعیین سرنوشت عمال قابل تحقق نیست.

۳-دموکراسی بعنوان یک ایدئولوژی در سیستم آموزشی و رسانه طبقه مسلط ،توهم 
شرکت و حق تعیین سرنوشت را در ذهن کارگران باز تولید می کند.

۴- دموکراسی از سوی نیروی حاکم تا جایی تحمل می شودکه تولید و باز تولید سرمایه 
در ریل اصلی خود بجلو برود.

۵- دستگاه سرکوب علنی و پوشیده نظام سلطه برادران تنی دموکراسی هستند . بدون 
قهر طبقاتی دموکراسی نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد.



۶-بمحض 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.
۷- در 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.
۸-دموکراسی 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.

۹-دموکراسی 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.
۱۰-دموکراسی 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.

۱۱- تقلیل دموکراسی به صندوق های رای وتبدیل حق مشارکت در سرنوشت سیاسی به 
دادن وکالت و طرد شدن از سپهر سیاسی برای ۴ سال نمایش دموکراسی و مغلطه 

دموکراسی است.

۱۲- دموکراسی 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.
۱۳- دیکتاتوری پرولتاریا با دموکراسی لیبرال خویشاوندی ندارد. دموکراسی دیکتاتوری 

اکثریت جامعه است برعلیه اقلیت جامعه.

۳۳
هنر استدالل

۱-ایده های مان را منطقی ارائه دهیم



۲-بدقت حرف دیگران را گوش دهیم
۳-سعی کنیم از زاویه  گوینده به مطلب نگاه بکنیم تا بهتر بفهمیم او چگونه می اندیشد

۴- به انصاف داوری کنیم
۵-به زمینه فکری طرف مقابل اندیشه کنیم

۶-از گفته های خود فاصله بگیریم تا ببینیم دیگران چگونه آن را می بینند
۷-در نوشنت آن گونه بنویسیم که روشن ومفهوم باشد

۸- از نتیجه گیری یکباره بپرهیزیم

۳۴
حزب چیست

-آیا به صرف حضور داشنت در فضای سیاسی کشور یک جریان حزب تلقی می شود
-آیابصرف داشنت یک مرام فکری و کار و تبلیغ روی آن آن محفل فکری حزب می شود

-آیا جمع کردن عده ای حول یک عقیده باعث می شود که ما آن را حزب قلمدادکنیم
-آیابحث 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 ما -
با 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.
۱-قدرت سیاسی

انچه یک سازمان رایک حزب سیاسی می کندرابطه آن سازمان با قدرت سیاسی است.:
-در اندیشه آن سازمان
-ودر پراتیک آن سازمان
قدرت 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.

۲-.مبارزه علنی
مبارزه برای قدرت سیاسی یک مبارزه علنی است.مبارزه مخفی به حزب تحمیل می شود.

۳- داشنت 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.
۴- شبکه محکم زیر زمینی

فعالیت علنی نافی داشنت شبکه محکم زیر زمینی نیست . که فعالیت مداوم حزب را 
تضمین می کند.

۵-کار 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.
۶-ستون 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 یا 

احزاب 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 قدرت 

سیاسی اند.

شکل گروه های فشار



-می توانند  به شکل یک حزب و یا یک سازمان سیاسی باشند.گروه فشار بودن مغایرتی 
با 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 ،متینگ
غیر 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 نظامی-

شیوه 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:



۱-رهبر
۲- ساختار

۳-باز 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

۱- علمی
۲- ادبی

۳- سیاسی
۴- هنری

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

۱-در 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

۲- انقالب در گرو حزب طبقه کارگر است
۳-حزب کمونیست باید خودرا به حزب توده ای و سراسری کارکران تبدیل کند

۴- این 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

۵-ساختمان حزب باید بر حوزه های حزبی درمحل کار وزیست کارگران متکی باشد
۶-ارگان 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
تحصن -

-اعتصاب 
و کم کاری-

اکسیونیسم:

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

۱-اکسیونیسم سازمانی 
۲- اکونومیسم 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



-مذهب
-زبان

باید 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

۱-رشد بحد اکمل نیرو های مولده؛قدرت اقتصادی و
۲-بوجود 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:
۱- وجه اثباتی -علمی .شیوه تولید سرمایه داری را توضیح می دهد.

۲- وجه 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
۱-کمونیسم یک پوشش اخالقی است که جامعه باید به آن ملبس شود؟
۲- کمونیسم یک ایدئال است که باید واقعیت خودرا با آن تطبیق دهد؟

۳- اگر 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 است
                                             -اخالقی است
                                              -ایدئال است

مارکس 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 شیئ نیست چرا که دو ویژگی دارد:
۱-ارزش مصرف دارد. یعنی بدرد کاری می خورد

۲- ارزش 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 باشد
-قابل حمل باشد

-خراب نشود
در 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 اجتماعاً 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 اجتماعاً الزم که هیچ شکلی نداشت متعین می شود در پول

کارکرد پول:
-معیار ارزش کاالست



-وسیله مبادله کاالست

تبدیل 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 —-کاال
سیکل 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
                ۲-فاقد 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 است
-کار آن چیزی است که بعد از خرید در کارخانه انجام می شود.

دوجنبه نیروی کار:
-جنبه صوری و حقوقی:که خرید و فروش می شود

-جنبه فیزیکی:که ابزار رابدست می گیرد
۵۸

پروسه تولید کاال

-سرمایه دار سرمایه اش را دوجا خرج می کند:پول—-کاال. کاال از دید سرمایه دار دو 
بخش 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 دهد
      -ارزش اضافی. که بشکل سود +بهره+واجاره بین سرمایه داران تقسیم می شود

کل 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 خانوادگی
در 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 است

-در فئودالیسم:بخشی از محصول و بخشی از کار متعلق به فئودال است 
-در سرمایه داری: بخشی از کار اضافه کارگر تصاحب می شود

۶۱
کار الزم، کار اضافه

-یک روز کاری بدو بخش تقسیم می شود:
                                                  -کار الزم

                                                  -کار اضافی
کار الزم آن بخش از کار کارگر است که هزینه یک روز زندگی کارگر و خانوادهاش را 

تامین می کند. مثال از ۸ ساعت کار ۴ ساعت
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 الزم
یا 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 از۸ ساعت به۱۰ ساعت

-افزایش تعدادکارگران
ساعات 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 ۴ ساعت 
کار الزم می شود ۲ ساعت
بدو طریق صورت می گیرد:

                           -کاهش دستمزد
                           -تکنولوژی را پیش رفته می کند

در 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 است

-سرمایه متغیر: مزد کارگر است
یک نکته

برای افزایش نرخ سود سرمایه دار دو کار می کند
۱-یا ساعت کار را افزایش می دهد و یا دستمزد را کم می کند

۲-تکنولوژی 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 ارزش

کار 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

۱-در تکامل نیروهای مولده مرحله ای فرا می رسد که نیروهای مولده نقش بازدارنده پیدا 
می کنند.

۲-طبقه ای شکل می گیرد که تمام بار جامعه را بردوش می کشد. بدون آن که از مواهب 
آن بهره ببرد

۳- از این طبقه آگاهی به ضرورت یک انقالب بنیادی بر می خیزد
۴- این آگاهی یک اگاهی کمونیستی است.

۵- انقالب برعلیه طبقه ای صورت می گیرد که تسلطش ناشی از دارایی هایش که در 
دولت عینیت می یابد ناشی می شود

۶-در این انقالب برخالف تمامی انقالب ها که نوع فعالیت تغییر نمی یافت خود کار از 
بین می رود

۷- این انقالب نه تنها سلطه طبقات را از بین می برد بلکه خود طبقات را هم از بین می 
برد

۸-آگاهی کمونیستی و انقالب کمونیستی مستلزم تغییر انسان است
۹- این تغییر در یک جنبش عملی و در یک انقالب صورت می گیرد



۱۰-ضرورت 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 ۱۹۲۰ ببعد 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
۱- تبدیل یک فرماسیون به فرماسیون دیگر ناگهانی نیست . بشکل پروسه ای طوالنی 

است. این پروسه ،پروسه دولت در دوران انتقال است.



۲-دوره 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.

۳-دولت 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 ۱۹۱۷ از نظرطبقاتی پایگاه بورژازی بزرگ و امپریالیسم 

نبودند.ولی عملکر دشان در راستای منافع بورژازی بزرگ و امپریالیسم بود.
۴-مارکس 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:

۱-فاز تالش برای تثبیت
۲- فاز 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 ۱۹۱۷تا۱۹۲۲ طول کشید.فاز دوم از 
سال۱۹۲۳ شروع شد که به بیراهه رفت

۷۳
سوسیالیسم و مذهب



۱-سوسیال دموکراسی به هیچ طریق با عقاید مذهبی مبارزه نمی کند
۲-سوسیال دموکراسی خواهان آزادی کامل عقیده برای هر فرد و گسترده ترین مدارای 

ممکن برای ایمان وعقیده است
۳- اگر 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.
۴-باید رابطه بین طبقات استثمارگر و سازمان  تبلیغات مذهبی را قطع کرد.

۵- با سازماندهی وسیع تبلیغی و علمی باید توده ها را از تعصبات مذهبی نجات داد
۶- از اهانت به عواطف مذهبی باید خودداری کرد

۷-تنها 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.

۱-یک 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
۲-نظر 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

۱- نیروی 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. 

۲-آن چه که مهم است نیروی تغییر نیست .سمت و سوی تاریخی این تغییر است.
۳-برابری 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.
۴-پیش شرط سوسیالیسم آزادی است . وپیش شرط آزادی رهایی انسان از تمامی 

تابوهای اجتماعی است.
۵- رهایی 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

کــــار فــــرایــــندی اســــت مــــیان انــــسان و طــــبیعت کــــه بــــه مــــوجــــب آن انــــسان از راه کــــنش خــــودش، 
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

فــعالــیتی اســت کــه از طــریــق آن آدمــی بــه دنــبال پــاســخ بــه نــیازهــایــش بــا کــنش بــه طــبیعت و 
دگــرگــون کــردن آن عــمل مــی کــند. ایــن بــه مــعنای یــک ســازمــان یــابــی تــولــید، تــملک ابــزارهــای 



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 کار

-موضوع کار زمین و مواد خام است که باید به اشیاء مورد نیاز تبدیل شود.

۷۹
صورت بندی های اقتصادی (فرماسیون ها)

آنــــچه صــــورت بــــندی هــــای اقــــتصادی جــــامــــعه را مــــتمایــــز مــــی کــــند، شــــکلی اســــت کــــه از کــــار 

اضافی (برده، رعیت، کارگر) بهره گیری می شود.

چهار فرماسیون را انسان پشت سر گذاشته است:
۱-شیوه تولید آسیایی،

۲- شیوه تولید باستانی،
 ۳- شیوه تولید فئودالی 
۴-شیوه 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:
الــف) بــه لــحاظ جــایــگاهــی کــه در درون نــظام تــاریــخاً تــعیین شــده تــولــید اجــتماعــی اشــغال 

می کنند.
ب) به لحاظ رابطه شان با وسایل تولید

پ) به لحاظ نقشی که در سازمان اجتماعی کار ایفاء می کنند.
ت) بـه لـحاظ ابـعادی از ثـروت اجـتماعـی کـه در اخـتیار دارنـد و شـیوه کسـب آن از یـکدیـگر 

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.

شـیوه تـولـید فـرآیـند حـیات اجـتماعـی، سـیاسـی و مـعنوی را بـه طـور کـلی مشـروط مـی سـازد. 
ایـــــن آگـــــاهـــــی انـــــسان نیســـــت کـــــه هســـــتی انـــــسان را تـــــعیین مـــــی کـــــند. بـــــلکه بـــــرعـــــکس هســـــتی 



اجــتماعــی اســت کــه آگــاهــی اجــتماعــی را تــعیین مــی کــند. امــا ایــن بــازتــاب یــک بــازتــاب صــرفــاً 

انـفعالـی نیسـت. عـنصر تـعیین کـننده در تـاریـخ نـهایـتاً تـولـید و بـازتـولـید زنـدگـی واقـعی اسـت 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.
بــــررســــی ســــاخــــتار اقــــتصادی جــــامــــعه آغــــاز گــــاهــــی اســــت بــــرای شــــناخــــت آن جــــامــــعه، امــــا 

شــــناخــــت هــــنگامــــی جــــامــــع و کــــامــــل مــــی شــــود کــــه روبــــنا و زیــــربــــنا در حــــال تــــعامــــل را در یــــک 

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.

بــرای نخســتین بــار ِاســتوت دوتــراس فــیلسوف فــرانــسوی آن را بــه عــنوان «عــلم عــقایــد» بــه 
کــار بــرد و تــا قــرن ۱۹ نــیز از ایــدئــولــوژی بــه عــنوان «ایــمان بــه عــقایــد بــدون تــوجــه بــه واقــعیت 

ها» برداشت می شد. و اما مارکس از ایدئولوژی سه تعریف می کند: 
۱-آگــاهــی دروغــین، امــری کــاذب و بــاژگــونــۀ واقــعیت را بــه جــای واقــعیت پــنداشــنت و مــعرفــی 

کردن (در کتاب ایدئولوژی آملانی). 
۲-بــــه مــــعنای نــــظام جــــهان شــــمول و کــــلی تــــولــــید عــــقایــــد، بــــاورهــــا و دانــــایــــی در جــــامــــعه ای 

خاص 

۳-به معنای نظام اندیشه ها و باورها و عقاید کم و بیش منسجم هر طبقه اجتماعی
آنـچه کـه بـعد از مـارکـس از ایـدئـولـوژی بـرداشـت شـد هـمان «عـلم عـقایـد» اسـتوت دوتـراس 

بود و نظام جهان شمول به جهان بینی اطالق شد.



امـــا مـــی رســـیم بـــه تـــعریـــف مـــارکـــس از ایـــدئـــولـــوژی بـــه عـــنوان آگـــاهـــی دروغـــین و بـــاژگـــونـــه 
واقــعیت را بــه جــای واقــعیت پــنداشــنت. کــه مــارکــس بــا هــمین بــرداشــت هــگلیهــای جــوان، فــوئــر 

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 
۱۵ در 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.»

روسـو مـعتقد بـود کـه وضـعیت طـبیعی انـسان از دسـت رفـته و نسـبت بـه او بـیگانـه شـده اسـت 
بــعدهــا هــگل در فــلسفه حــق از بــیگانــگی ســخن گــفت. هــگل گــفت: در جــریــان خــارج شــدن 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.

بـعد از فـوئـر بـاخ مـارکـس از بـیگانـگی حـرف مـی زنـد. مـارکـس مـی گـویـد: در جـامـعه سـرمـایـه 
داری کــارگــر نخســت از فــرآورده هــای کــارش و بــعد نســبت بــه پــروســه کــارش و بــعد نســبت بــه 
انسان های دیگر و از اینجا نسبت به زندگی و در آخر نسبت به خودش بیگانه می شود.

مــارکــس در بــحث دیــن نــیز بــه نــوعــی بــیگانــگی رســید. مــارکــس گــفت: انــسان کــه خــود هســتنده 

ای مـتناهـی اسـت سـاخـته هـای ذهـن خـودش را نـامـتناهـی فـرض مـی کـند (آگـاهـی نـامـتناهـی، 
خــواســت نــامــتناهــی و عــشق نــامــتناهــی) و آن هــا را بــه عــنوان مــوضــوعــی نــامــتناهــی (خــدا) و 

هستنده ای نامتناهی، متمایز از خودش و مسلط بر خودش، می پندارد.



۸۶

مبارزه طبقاتی

قـبل از آنکـه پـیکار طـبقاتـی یـا مـبارزه طـبقاتـی را تـوضـیح بـدهـیم الزم اسـت بـه چـند نـکته تـوجـه 

کنیم:
طــبقه چــگونــه بــه وجــود مــی آیــد وطــبقه چیســت. جــامــعه چــرا و چــگونــه بــه طــبقات تــقسیم مــی 

شود طبقات موجود در جامعه چه طبقاتی هستند و علت اختالف آن ها چیست. 
۱-طبقه محصول تقسیم کار در جوامع اولیه است. 

۲-تمام فرماسیون های اقتصادی ـ اجتماعی دربردارنده مناسبات میان طبقه های 
اجتماعی اند و این مناسبات براساس مالکیت و عدم مالکیت ابزار تولید استوارند. 

۳-وضعیت 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 
۴-در 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 
۵-یک 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: دهــقانــان: کــه بــه دهــقانــان صــاحــب زمــین، فــاقــد زمــین و کــارگــران روســتایــی تــقسیم مــی 

شوند.  
۶- پــــرولــــتاریــــا واژه ای اســــت کــــه مــــارکــــس در بــــرابــــر کــــارگــــر بــــه کــــار مــــی بــــرد. کــــه بیشــــتر 



منظورش کارگران صنعتی بود. اما تمامی کارگران را هم شامل می شود.

مـارکـس مـانیفسـت را ایـن گـونـه آغـاز مـی کـند: تـاریـخ تـمامـی جـامـعه هـایـی کـه تـا بـه امـروز 

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.
مــارکــس در نــامــه ای بــه ژوزف وایــدمــر (۱۸۵۲) کــشف طــبقات و مــبارزه طــبقاتــی را از آن 

خود نمی داند بلکه کار خود را در سه نکته خالصه می کند.
الف: هستی طبقه ها صرفاً وابسته به مرحله تاریخی خاصی در تکامل تولید است.

ب: پیکار طبقاتی ضرورتاً به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می شود.
پ: ایـن دیـکتاتـوری مـرحـله ای اسـت گـذار بـرای انـحالل تـمامـی طـبقات و رسـیدن بـه جـامـعه 

ای بی طبقه.
امــا مــبارزه طــبقاتــی بــه عــنوان نــیروی پــیشبــرنــده و لــکومــوتــیو تــاریــخ فــقط و فــقط در انــدیــشه 
هـــای مـــارکـــس اســـت کـــه بـــرجســـتگی خـــاص خـــود را مـــی یـــابـــد. در تحـــلیلهـــای اقـــتصاددانـــان 

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

دیـالـکتیک در اصـل یـک واژه یـونـانـی اسـت. بـه مـعنای روشـنگـر جـدل و بـحث مـیان کـسانـی کـه 

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 بـعد هـگل از دیـالـکتیک سـود جسـت او دیـالـکتیک را در پـروسـه تـکامـل بـا مـعنا مـی 
یـافـت. پـروسـه ای کـه در آن تـناقـض حـاصـل مـی شـونـد تـا بـر مـوضـع تـازه ای بـرسـند. کـه ایـن 

نیز در خود متناقض است و باز باید این تناقضها باید حاصل شوند.
دیالکتیک هگل شامل سه مرحله بود: 

۱-مرحله تجریدی یا فهم 
۲-مرحله دیالکیتکی یا خرد منفی 

۳-مرحله 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.

امـا بـرای مـارکـس دیـالـکتیک نـظریـه ای اسـت کـه راه فـهم چـگونـگی پـیدایـش تـضادهـا و حـل 
شـدن آن هـا و پـیدایـش تـضادهـای تـازه را نـشان مـی دهـد. مـارکـس مـی گـفت: دیـالـکتیک هـگل 

روی سر راه می رود و باید بر پاهایش استوار بایستد تا دیگر جهان را باژگونه نبیند.
دیالکتیک مارکس مبتنی بر چهار عنصر است: 

۱-دیالکتیک واقعیت را مجموعه ای از مناسبات می داند نه مجموعه ای از عوامل. 
۲-دیالکتیک 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. 
۳-دیـالـکتیک بـا رابـطه مـتقابـل عـین و ذهـن (ابـژه و سـوژه) سـروکـار دارد. در نـتیجه بـا روش 

هایی که ذهن را از عین جدا می کند تفاوت دارد. 
۴-دیـالـکتیک بـه طـور هـمزمـان و بـه طـور در زمـان تـبدیـل مـرحـله ای بـه مـرحـله دیـگر را مـورد 

دقت قرار می دهد. و می کوشد تا میانجی ها را بیابد.
۸۹

سرمایه

ســــرمــــایــــه پــــول یــــا کــــارخــــانــــه یــــا کــــاال نیســــت. یــــک مــــناســــبت اجــــتماعــــی اســــت کــــه بــــا بــــرقــــراری 
مــناســبات اجــتماعــی خــاص بــه شــکل گــیری مــکانــیسمی در تــولــید امــکان مــی دهــد کــه ارزش 

اضافی شکل بگیرد.

سرمایه به پنج شکل وجود دارد: 
۱-سرمایه ثابت: که مجموعۀ ابزار تولید است. (مواد اولیه، وسایل فنی، ماشین ها و 

ابزارها) 
۲-سرمایه متغییر: که بهای نیروی کار است که خریداری می شود. 

۳-سرمایه مولد: که مجموع سرمایه ثابت است و سرمایه متغییر. 



۴-سرمایه در گردش: در بردانده مواد اولیه و نیروی کار است. 
۵-ســـرمـــایـــه ـ پـــول، ســـرمـــایـــه ـ کـــاال: در جـــریـــان گـــردش ســـرمـــایـــه، ســـرمـــایـــه ـ پـــول تـــبدیـــل بـــه 

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:

۱-سرمایه داری تجاری، 
۲- سرمایه داری مانوفاکتوری، 

۳- سرمایه داری صنعتی، 
 ۴-سرمایه داری انحصاری، 

۵- سرمایه داری دولتی که ناشی از سرمایه داری انحصاری است.
 ۶- سرمایه 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.
مـشخصه اصـلی کـمونـیسم از بـین رفـنت کـامـل مـناسـبات سـاالری و اسـتثمار بـه هـر شـکل و 

بـــه هـــر مـــعنا اســـت از نـــظر مـــارکـــس نـــابـــودی چـــنان مـــناســـباتـــی نـــتیجه مـــنطقی شـــکل گـــیری و 
رشـــد روابـــط ســـلطه جـــویـــان در وجـــه تـــولـــید ســـرمـــایـــه داری اســـت کـــه بـــه دلـــیل تـــضادهـــایـــی کـــه 

میسازد از بین می رود.

امـا پـیش شـرط ایـن کـار جـنبش مـبارزاتـی و آگـاهـانـه پـرولـتاریـا اسـت. انـقالب کـمونیسـتی بـر 

خالف انقالب های پیشین در تاریخ، انقالبی است آگاهانه مبتنی بر آگاهی طبقاتی.

و اما چند نکته مهم: 



۱-مــارکــس ســوســیالــیسم و کــمونــیسم را بــه یــک مــعنا مــیگرفــت و از بــین املــلل دوم اســت کــه 
بین سوسیالیسم و کمونیسم فرق گذاشته می شود. 

۲-کــمونــیسم از نــظر مــارکــس یــک پــروســه انــقالبــی و روشــنگر جــامــعه ای اســت بــدون طــبقه 
که در آن مالکیت همگانی ابزار تولید به شکل گیری دمکراسی واقعی منجر می شود. 

۳-قـدرت در دولـت تجـلی نـمی یـابـد بـلکه قـدرت اقـتصادی در دسـت تـولـیدکـنندگـان هـم بسـته 
خواهد بود. 

۴-مـــــارکـــــس بـــــحث از جـــــامـــــعه کـــــمونیســـــتی را کـــــه مـــــتعلق بـــــه فـــــردا اســـــت، خـــــیالـــــپردازانـــــه و 
غیرضروری می دانست. 

۵-جامعه کمونیستی جامعه ای است همبسته و انسانی که تکامل هر فرد شرط تکامل 
آزادانه همگان خواهد بود. 

۶-کمونیسم رد مالکیت مخصوصی نیست بلکه اثبات مالکیت اجتماعی است. 
۷-کمونیسم وضعیت نهایی تکامل تاریخ نیست حرکت مؤثر و آگاهانه ای است که 

وضعیت کنونی را منحل و تعالی می بخشد. 

۸-در مــــرحــــله انــــتقالــــی پــــرولــــتاریــــا بــــه طــــبقه حــــاکــــم تــــبدیــــل مــــی شــــود. و بــــا تــــکویــــن مــــادی و 
اقتصادی مبانی این دوران انتقالی، دولت منحل خواهد شد.

۹-در 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. 
۱۰-در محـــله اســـتقرا جـــامـــعه کـــمونیســـتی، تـــقسیم کـــار اجـــتماعـــی از بـــین مـــی رود و چـــون 
کـمبود مـادی مـطرح نیسـت. سـازمـانـدهـی اجـتماعـی مـبتنی بـر امـکان سـاالری و رفـع هـرگـونـه 

تبعیض است. 

۱۱- در جــامــعه کــمونیســتی هــرگــونــه ســد در بــرابــر بــروز آفــریــنشگــری انــسان بــرداشــته مــی 
شود و توانایی های فردی شکوفا می شود. 

۱۲- با شروع کمونیسم تاریخ راستین انسان آغاز می شود و مرحله پیشاتاریخ انسان 
سپری می شود

             
                          



 


