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یک.
پطاتیک اجتماعی ي تاضیری اوسانَ ،مچًن آمیعٌای جسایی واپصیط اظ کىص ،ضابؽٍ ي وطاوٍ ،کٍ سطضتوماای ایاه
َستی اجتماعی ي تاضیری است ،تىُا ومؽٍ ی ععیمت عیىی ضىاذت َمٍی يجًٌ ایه َستی است .بطضىاسی عیىیت
ایه پطاتیک ،ومؽٍ ی عؽفی زض تاضید ذًزضىاسی اوسان است؛ عیىیتی کٍ بٍ وًبٍ ی ذًز ،باط سطضات اوتماازی ي
اومالبی آن استًاض میضًز .اوتمازی ي اومالبی بًزنِ زضين ماوسگاض پطاتیک اجتماعی ي تااضیری اوساان  ،ظاامه ي
متعمه تاضیریت ي آفطیىىسگی آن است.
دو.
ضيش ضااىاذتم ماضکسیسااتیِ َسااتیِ اجتماااعی ي تاااضیری اوسااان ضيضاای زیااا تی ی اساات :زض ضااىاذتم )1
پی طیافتگیَاای يالیای ایاه َساتی؛  )2اوتاعاق اظ ایاه پی طیاافتگیَاا؛  )3پی طیاافتگی ایاه اوتعاعاا ي
مفصلبىسیضان زض ضيابػ مبتىی بط سلؽٍ ي استثماض؛  )4با مًگیَای َساتیضاىاذتیِ ت اًیه ي تیییاط آنَاا؛ )5
ضاَ اضَای آگاَاوٍی زگطگًنساظی ،ياغگًنساظی ي بطاوساظی اومالبی آنَا؛ ي  )6ساذتمان مفُاًمی ي وفاطی
ایه ضىاذت .دیالکتیک مارکسیستی،زیا تی ی يیػٌ است )1 :چٍ آن جا کاٍ زض تیاضظاا ي کطام صَاای
يالیی بیه ویطيَا ي گطایص َای پطاتیک اجتماعی ي تاضیری اوسان بٍ کاض بستٍ ضسٌ اسات؛  )2چاٍ آنجاا کاٍ
ضیًٌ ی َستی يالیی ایه پطاتیکَای متىالط ي متعاز زض َیأ

اوتعاعاتی پی طیافتٍ است؛ ي  )3چٍ آنجاا کاٍ

ابعاضی است زض زست پػيَطگط واـط ي والس .يیػگی زیا تیک ماضکس ي ماضکسیسم ،اوتمازی ي اومالبای باًزنِ
آن است :بٍ اعتباض زال تص بط تاضیریتم مًظًق ي لسض م آفطیىىسگیِ اوسان.
سه.
زضين ماوسگاضی يیػگیَای ا ومالبی ي اوتمازی زض وگطش ي ضيی طز ماضکس ي ماضکسیسم بٍ جامیاٍ ،آنَاا ضا اظ
ماضکسیسم جسایی واپصیط می کىس .بسين ایه سطضتا وطانَا ،اظ ماضکسیسم پی ط بیجان ایسئً ًغیای واکجاآبازی
بطجای می ماوس کٍ ذًز ضا بٍ پًضص ي پیطایٍی «علم»ی ایجابی آضاساتٍ اسات .آظازیذاًاَی ي عاسا تؼلبای
ماضکسیسم اظ شا

اومالبی ي اوتمازی آن سطچطمٍ میگیطز ي ذًاستٍای صطفاً اظ مىفط اذالق یا ذیطذًاَی ویست؛

چٍ زض وگطش ،چٍ زض کىص.
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چهار.
ماتطیا یسمی استًاض بط ضا ًزٌ َای عیىیت ي تاضیریتم پطاتیک اجتماعی ي تااضیری اوساان ،باهپایاٍی زساتگاٌ
مفًُمی م اضکسیسم زض تبییه ي ومس بطابطایستای ضىاذت ،جامیٍ ي تاضید ،است .ماضکسیسم تاضیریگطی ویست ي با
َطگًوٍ لسضگطایی ي جبطگطایی ي ایسئً ًغیَای آذطا عماوی بیگاوٍ است .گًاٌ کا بس ي ضیًٌ ی يجًزی جاان ي
جان مایٍ ی ماضکسیسمَ ،ماوا تاضیریت یا تییه اجتماعی ي تاضیری ضایًٌی ظواسگی اجتمااعی اوساان اسات .زض
ضىاذت جامیٍ ي تاضید ،ومؽٍ ای اضضمیسسی زض بیطين اظ جامیٍ ي تاضید يجًز وساضز کٍ بتًان اَاط «علمیات» ي
«عیىیت» ضىاذت ضا بٍ آن ت یٍ زاز .ماضکسیسم با وگاٌ اظ پایگاٌ ي جایگاٌ اجتماعی ي تاضیری ؼبمٍی کاضگط باٍ
جامیٍ ي تاضید ثابت می کىس کٍ چىیه ومؽٍی ات ایی تىُا ظماوی مم ه است کٍ :ضيضىگطی ي ستیعٌجًیی تًأمان
باضىس؛ کٍ :ضىاذت حمیمت سلؽٍ ي استثماض ،تًأمان او اضِ آن ي کىص گاطی زض او ااض آن باضاس ،کاٍ :ضاىاذت
ساذتمان ؼبماتی جامیٍ ي تاضید ،تًأمان مباضظٌ زض ضاٌ بطاوساظی ؼبما ي ساذتاض ؼبماتی جامیٍ باضس؛ کٍ :ضىاذت
ساظيکاض سلؽٍ ،تًأمانِ او اض سلؽٍ ي سلؽٍگطان باضس.
پنج.
ماضکسیسم َمَىگا سٍ ومس است :ومس التصاز سیاسی ،ومس بتًاضگی کاالیی ،ومس ایسئً ًغی بًضغيایی ي ایسئً ًغی
بٍ ؼًض اعم .وفطیٍ ی اضظش ماضکسیستی کاضاتطیه وفطیٍ زض تبییه ي ومس ساظيکاض ضیًٌی تً یس سطمایٍزاضی است.
َط اوحطافی اظ ایه وفطیٍ ،تاکىًن بٍ ایسئً ًغیَای حفاؿ ي زيا ضایًٌی تً یاس ساطمایٍزاضی ضاٌ باطزٌ اسات.
ماضکسیسم بٍ مثابٍ ی وفطیٍ ،ایسئً ًغی ویست؛ ومس ایسئً ًغی است .ماضکسیسم التصاز سیاسی ویست ،واٍ التصااز
سیاسی ماضکسی ي وٍ التصاز سیاسی ماضکسیستی .ماضکسیسم ومس التصاز سیاسی است.
شش.
َمٍ ی ساظيکاضَایی کٍ ضي بٍ سًی جامیٍ ای آظاز ي ضَاا اظ سالؽٍ زاضواس ،چاٍ زض پطاتیاکَاای مبااضظاتی ي
بطاوساظوسٌی کىًوی ضان ي چٍ زض فطآیىس گصاضی کٍ ـطف ،حامل ي يسیلٍی ساذته جامیٍای آظاز ي ضَا اظ سالؽٍ
باضىس ،چٍ ایه ظمان ي چٍ آن ظمان ،چٍ بٍ حاؾ وفطی ي چٍ زض تحمك وُازیهضسٌی فطزی ي گطيَی یا سیاسای ي
ساظماوی ،بایس ام ان ي زاعیٍ ی ومایىسگی اوحصاضی حمیمت ،زاعیٍ ی ومایىسگی اوحصاضی ؼبمٍ ي ویطيی بطاوساظوسٌ
یا ساظوسٌ ضا او اض کىىس .بایس ضیًٌَایی اظ ساظمانیابی ي اتراش ي اعمال اضازٌ ضا استًاض ساظوس کٍ َطگًوٍ بتساظی
ي بتًاضگی ي َطگًوٍ گسست با ضیطٍَا ي پایٍ َای ؼبماتی ي زیگط اض ال سلؽٍگاطی ضا ییاطمم ه کىاسَ .اط
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ضطؼی زض آظازی بی لیس ي ضطغ اوسیطٍ ي بیانَ ،طچىس کًچک ي بٍ َط بُاوٍای ،وؽفٍ ي زاوٍای اسات کاٍ ضيظی
مجال با یسن بٍ َیًالی تىًمىس ي لسض لسض

استبسازی سلؽٍگط ضا ذًاَس یافت .آظازی بیلیس ي ضطغَ ،یچ لیاس ي

ضطؼی وساضز .بٍ ایه اعتباض ،ماضکسیسم ضفافتطیه پىجطٌ ضا بٍ چطماواساظ جُااوی ضَاا اظ سالؽٍ ي اساتثماض ،باٍ
سًسیا یسم ،میگطایس.
هفت.
جُاوی کٍ ض ًفایی اوسان زض آن ،ضَا اظ َمٍی بىسَای سلؽٍ ي استثماض وػازی ،لًمی ،ؼبمااتی ي جىسای ،ضاطغ
ض ًفایی َمگان است؛ جُاوی کٍ زض آن ،اوسان َا برًاَىس ي بتًاوىس ضطایػ ظیست ي ازامٍی ظیست ذاًز ضا زض
اضتباؼی آظازاوٍ ي آگاَاوٍ ي صلح آمیع با َمىًعان ذًز ي زض اضتباؼی ذًیطايوساوٍ ي آضتیجًیاوٍ ي وٍ يیطاوگطاوٍ
ي ستی عجًیاوٍ با ؼبییت تً یس ي باظتً یس کىىس ي لسض

ي ـطفیتم َمعازان ي َمًوسانِ اوسیطٍ ي عمالضاان ضا زض

ایه ضاٌ بٍکاض بىسوس ،وٍ تىُا امکانی واقعی است ،بل ٍ تنها بدیل ضَایی اوساوی اظ بطبطیتی اسات کاٍ ایىاک باٍ
زيظخ ظوسگی ما مبسل ضسٌ است .ناممکن ذًاوسن ایه جُان ،افساوٍ ي تطفىسی ایاسئً ًغیک بایص ویسات ،کاٍ
ؼطاحان ،مطيجان ي پاسساضاوص ،ذسایان ،آتصافطيظان ي وگُباوان زيظخ ظوسگی امطيظیه جُان مایىس.
هشت.
ماضکسیسم ،ماضکسیسم است؛ بیَیچ پیطًوس ي پسًوسی .وماس مااضکس ي ماضکسیسام زض ضاساتای اساتًاضکطزن
ضيی طزی وفطی ي عملی ،امطيظیه ي تًاوا زض ومس ایسئً ًغی َای میاصط ،زض للمطي ماضکسیسم است؛ َمانگًواٍ
کٍ ومس ذطز زض حًظٌی ذطز است .اگط چىیه وبًزَ ،یچ اوسیطٍای مجال ي ام ان بیاوی گفتماوی (زیس ًضسیً) ضا
ومییافت .ومس اصل عس تىالط ،بسين اصل عس تىالط ییطمم ه است ،ظیطا َمان ورستیه گعاضٌی چىایه وماسی
زض َیچ ظباوی گفتىی ویست .گعاضٌی «َستی ،ویستی است» ،بسين اعتباض ایجابیِ «اسات» ،بایمیىاسات .تىاالط
مم ه ویست ،مگط زض سپُط َىط ،کٍ بایس َم؛ ي زض بطابطایستای اوسیطٍای؛ ي زض يالییت یک اوتعاق پی طیافتاٍی
يیػٌ اظ کطزاض اجتماعی ي تاضیری اوسان ،یا سطمایٍ زاضی؛ ي ضایس زض ضؽحیا  .ماضکسیسم میتًاوس زضبطاباط وماس
ذطزستیعاوٍ ممايمت کىس ،چًن ذطز ضا تاضیریت می برطس ي ظامه زضکی اظ ذطز است کاٍ ذطزساتیعی ضا ویاع
زضبطمیگیطز.
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نُه.
ماضکس ی ی اظ یىیتطیه گىجَای اوسیطٍی بططی است .اما ایه گىج سطضاض اوسیطٍ باسين اوسیطاٍی زضذطاان
اوس یطمىسان ،اومالبیًن ي مباضظاوی کٍ ذًز ضا ماضکسیست وامیسٌاوس ي مایوامىاس ،ي باسين ضٌآيضزَاای وفاطی ي
تجطبٍی سیاسی ،اجتماعی ي تاضیریضان ،فمیط ذًاَس بًزَ .مٍی زیسگاٌَا ي ضٌآيضزَای وفطی ي سیاسی پطمایاٍ
ي زضذطاوی کٍ ضي بٍ سًی جُاوی ضَا اظ سلؽٍ ي استثماض ،ذًز ضا بیطين اظ ماضکسیسم تیطیف مایکىىاس ،چىاان
تیاضض ي تىافطی با ماضکسیسم وساضوس کٍ وتًاوىس زض للمطي ماضکسیسمَ ،ماوا زض ومس ماضکس ي ماضکسیسم ،تیطیف
ضًوس .محسيز ماوسن بٍ ماضکس ي اوسیطٍی ماضکسی ،ازعای زضيییه ي زض عمل ییطمم ىی است کٍ میذًاَس باا
باال گطفتهِ مىعٌ ؼلباوٍ ی زامهِ ذًز ،بٍ ماضکسیسم آ ًزٌ وطًز ي زض زویای ذیاا یِ ذًزضایفتگیاش ،تىُاا مفساط
ماضکس ضاستیه ي تىُا ومایىسٌی حمیمت واب باضس .چىایه ماضکسیسام ضاطمىسٌ ای زض بُتاطیه حا ات ؼیماٍی
«جامیٍی ومایص» ،ضسٌ است یا ذًاَس ضس .زض ماضکسیست بًزن بایس صطاحت زاضت.

ده.
بُتطیه ،اومالبیتطیه ي وبًغآمیعتطیه وفطیٍ ،بسين پیًوس اوسا ياض با وبط ،مته ي کىطگطان یک جىبص اجتماعی ي
سیاسیِ يالیی ،بٍؼًض بالياسؽٍَ ،یچ ًَزٌای وساضز.

یازده.
بطای ماضکسیست بًزن ،تسلیم ضسن بٍ ماضکسیسمَا ظطيضی ویست .وگاٌ ي کىص اوتماازی ي زگطگاًنسااظ باٍ
ماضکس ي ماضکسیستَا ي تاضیدِ يالیی آنچٍ ظیط پطچم ماضکسیسم ضلم ظزٌ ضسٌ است ،کافی است .ضاطغَاای
زٌگاوٍی باال بطای ماضکسیست بًزن کافیاوس ،حتی اگط َمٍ الظ وباضىس.
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