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جم اسایس ب کمونیست انقالبر برای توضیح مختصات ز نوشته رفیق باب آواکیان رهتر ح" ها فراشکافت:  "توضیح متر

ز نوین کمونیسم است ز نوین کمونیسم ای  این نوشته یک درک پایه. سنتر به جویندگان نسل نوین کمونیست در باره سنتر

 . دهد ارائه یم

جماین نوشته در چند بخش مختلف مدتها پیش  ز متر ز بار به فاریس ترجمه و  توسط همی  ده برای اولی  در سطح گستر

ز  ها  ترجمه نهابی کلیه بخشاکنون  همو . منتشر شده استهای ناشر افکار کمونیستر  های وبالگ توسط زحمات ادمی 

د عموم قرار یم سبصورت یک جزوه در دستر  وری است. گت  جم بارها  نکهآ با وجودآنکه اول . تذکر دو نکته ضز متر

ز اصیل رفیق آواکیان  ی به میر ز ز اصیل وفادار مانده است و از خود چت  ز فاریس مقایسه نمود و به میر ز انگلییس را با میر میر

دو  ؛کلیه حق طبع و نشر به ناشر تعلق دارد قلمداد شود، زیرا   ترجمه رسیمنباید ال این حاست، با این کردهاضافه ن

ز اصیل نیست  صفحه توضیحات در هردیگر آنکه  ها با فونت کوچک  و درالزم که در میر ز از ، مشخص گردیدهپرانتر

جم   . مشخص شده است( م)باشد و با عالمت  یممتر

این جویندگان و پویندگان حقیقت علم کمونیسم، به کلیه   ،به جوانان پرشور نسل نوین چالشگر این جزوه 

، به کلیه مردم ستم کمونیست های  گروه کمونیست"ویژه به رفقای  کش و تحت استثمار ایران و جهان و به های انقالبر

ز نوین کمونیسم در ایران د یک انقالب  " انقالبر سنتر کمونیستر برای ایجاد یک حزب کمونیست انقالبر در ایران  و پیشتر

ز یک جامعه سوسیالیستر نوین    انقالبر نظام شمایهبا هدف ساخیر
ز
ز گامش شنگوب داری تحت حاکمیت  که اولی 

 .گردد تقدیم یم است، برای نیل به هدف نهابی کمونیسمجمهوری اسالیم و 

ماه  ۱   ۱۹۳۱تت 

برهانعظیمی:مترجم

https://t.me/New_Communism/1572 

 

 . به روز شده است ۱۹۳۳فروردین  ۹۳ویرایش نهابی در تاری    خ 

https://t.me/New_Communism/1969 

 

https://t.me/New_Communism/1572
https://t.me/New_Communism/1969
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 ها فراشکافت

 ، فراشکافت تاریخز توسط مارکس

 و فراشکافت بیشتر با کمونیسم نوین

ح خالصه پایه  اییک شر

 باب آواکیان :نویسنده

 توضیخ  مخترص دیباچهیک 

وری است به بسیاری از مفاهیم   ایع که در ادامه ضر ر من . است، برخورد شود کتئوریدر سطح باالی انت 

قابل فهم آشنایی اولیه با این مفاهیم ندارند حت  ام تا این را در اختیار افرادی که  حداکتر تالشم را نموده

ر  راه" شانبرایباشد و  ر حال در  ؛قرار دهم ،در عنوان اصیل اشاره شده استآنچه " به درون یافت  عت 

تری  عمیقکه درک این است   باشند یمبا این مفاهیم آشنایی دارند و طرفدار آن قبال برای کسایر که هدف 

و به انقالب برای خدمت برای کار با آن و استفاده از آن شان را  و توانایی تئوری این  (م-قاپیدن)فهمیدناز 

ورت، امکان  این تئوری بههدف نهایی کمونیسم که  در رهایی بشر  عظیماجل برای یک جهش نیاز ع، و ضر

 که قبال در جزئیای  درباره بیشت  و توضیح  بسطنوشته  ایندر یک بعد مهم . میش سازد به آن اشاره دارد،

ر در رئوس  یجهت: کمونیسمنوین  سنت  آمده   مرکزی و رویکرد، و عناض  (متدولوژی)، روشاسایس گت 

ر  .است ح یک ، این مشخص شده استکه در عنوان   طور  همان، حال درعت  است، " ای پایه ی خالصه"شر

ی    ح در اینجا  ازآنچه یزیرا حت  بسیار  به آن   " ویننکمونیسم "، در کتاب آمده است (کامل)جامعبا تشر

 مهیمطرق  به تواند یمکه ( BAsics   -کتاب مبایر )  مبایر  منتخبات در و عناض مهم این شده است  اشاره

ر  ،استفاده شود برای انقالب دست  کتاب  یک عنوان به در  ای تقطت  شدهی گفتگو  و بحثبه نیاز همچنت 

ی جهتمورد تئوری،  اتژیک و اهداف جنبش کمونیست   گت  و یافت تکامل  هماوونه که از زمان مارک  است 

ر و  ر نوشته   این .وجود دارد، نمود  با کمونیسم نوین  یبیشت  تکامل سنت  ح  یکهمچنت   " ای پایهخالصه "شر

، به در توضیح  است، نه تالش و مخترص  در ی است که کار نوین  کمونیسم تکامل  که دلیل  این کامل و نهایی
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فت ر آن ، بخش مهم است حال پیشر ر  بیشت  ادامه آموخت  ر موج از ، آمده استاز آنچه قبال  و سنت  اولت 

،  .شدآغاز  مارک توسط تاریخر   فراشکافتبا که   بزرگ انقالب کمونیست 

ز بار در تاری    خ: کارل مارکس  بنیاد دیک رویکر ، با برای اولی 
 
تکامل اجتمایع علیم  ا

یترهابی  برایانداز  و چشم وتحلیل تجزیهانسان   را میش ساخت بشر

د و نک یم، به محدودیت اسایس اقتصاددانان سیایس بورژوایی اشاره ارزش اضافر های  تئوریمارک  در 

ارد را  قرار د داری شمایهآن اقتصاد بر اساس که  ای و جامعه داری شمایهروابط اقتصادی  ها  آن: گوید یم

گفته یا به  . پندارند یم، اجتمایع بشر کامل ت  نهایی نقطه  و باالترین و اقتصاد " طبییع"تنها شکل  عنوان به

پدیدار  داری شمایهکه در تولید   طور  هماناجتمایع، کار و تاریخر   خاصاین شکل مشخص، : "خود مارک 

ی که  عنوان بهابدی، و  (م- معمول و مرسوم)متداولشکل  عنوان به، توسط این اقتصاددانان شود  یم ر چت 

 مطلق عنوان به یروابط تولید اینو ر شده است ر مقتوسط طبیعت 
 
وری ا  تاریخنه )ضر

 
، روابط طبییع و (ا

ر تأکید در ]  «.شود اعالم یم، کار اجتمایعاز  معقول   "،دهد  یم، مارک  توضیح ها  آنفکار ا[ اصیلمت 
ا
 کامل

 . هستند  "است   داری شمایهتولید  ی در محدوده

 
 

، پردازان نظریهو شکست همه بنیادین  این نقطه کوررنگ  و تفاست  مربوط به وجود  ها   تئوری بورژوابی

یت ز  و -اش تاریخز کامل و ت بشر یت مکاناتاهمچنی  های  و طرحها  پروژهکلیه و  -مقابل پای بشر

 .ندنک حرکت یم، بورژوابی  بیتز  جهان مطابق با ایناست که  ای  هطلبان اصالح

یتو نمودن انقالب »نوشته : در این موردیک مثال  جدل )یک پلومیک ، حاوی (۱قسمت )«رهابی بشر

 های تالشبخشر از آن، من در . باشد ، یمیک علم نیستکه علیه کارل پوپر و حمله او به مارکسیسم   (داغ

 ت  و تجزیه کلیتکردن    اعتبار  ی  پوپر برای کذب 
ر
و اضار پوپر بر اینکه در حلیل مارکسیست  ارزش اضاف

ر کند است  عوض این عرضه و تقاضا  رزش توسط زمان  آن اکه ترصی    ح نمودم  و کردم رد   ،که ارزش را تعیت 

                                                           
فت مهم یک دستاورد یا  (کشف) دستیابر بهبه معتز  (breakthroughبه زبان انگلییس )فراشکافت - 1 منتظره پیشر  از گی درغت 

یت یم یفز کدر شناخت و دانش   (تشی    ع)که باعث شتابهای علوم   حوزه جم  .شود بشر  توضیح متر
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وری  ر کار اجتمایع ضر ی تعیت  ر  کامل این استداللرد  اما واقعیت این است که  ،شود  یمبرای تولید چت 

  شهای ارز  تئوری نوشته  در از جمله ، توسط خود مارک  مشخص
ز

انجام شده  (و جاهای دیگر) اضاف

ر  افرادی مانند پوپر در کنار . است زحمت صحبت در مورد حت   ها  آن. تنبل هستندضفا ، های دیگر چت 

  ایه تئوریازجمله در   مارک اینکه 
ز

 .دهند به خود نیم، رد این مطلب را رد ک ارزش اضاف

یک تا حد بسیار زیاد  گوید یمآن سخن از اما، فراتر از کش مانند پوپر، محدودیت اسایس که مارک  

 )که از طرفکسایر    است که از طرف کننده هدایت پندار 
 

بر  درهرصورتیا ) سیستماین  (م-به نمایندگ

ا ، کنند  یمصحبت  (سیستم آن های ارزشاساس اصول و  خرد "به عنوان بخشر از ایتر

، به  (”common wisdom“)"متعارف غالبا و  اند"به ارث برده"یا آن وارد نموده درون جامعه بورژوایی

، بر آن پایه حرکت د نآگاه باشدر هر زمان مشخص نسبت به آن د یا نبدون آنکه حت  در مورد آن فکر کن

ر  .کنند و به آن عمل یم یالیسم  داری شمایه طفیلیگریبا کامل   طور  بهو این نت  در  ویژه به معاض، امتر

ان  ر فزاینده ب طور   به هشد جهایر  داری   شمایهاین واقعیت که یعتر : ، مرتبط استآمریکا  متحده ایاالت  ر مت 

ان سود  ر دهیک شبکه  بر بسیار باالیی برای تولید و حفظ مت  در  ویژه به ، انریز  عرقهای  کارگاهاز   ای گست 

، آفریقا، آسیا ر در   داری شمایهفعالیت  که درحایل .کند تکیه یم خاورمیانهو  جهان سوم آمریکای التت 

یالیست  -داری شمایه« شور اصیلک»کشورهای    ای فزاینده طور بهامتر
 
 زیر  گمانهگذاری و   شمایه درزمینه

وری نه تولید مواد اولیه )« یباال سطح»مایل و  فته،  (برایضر ر بخش خدمات و تکنولوژی پیشر و همچنت 

ر آن را بیان کرد، این . باشد ، یم(از جمله نقش رو به رشد بازاریای  آنالین)حوزه تجاری  همانطور که لنت 

 طفییل انگل)"گری طفییلموم  و مهر"
 

، زندگ و  .زده استبر تمام جوامع مانند ایاالت متحده آمریکا را  (م-گرایی

روابط تولیدی بورژوازی، روابط طبییع،  کنند ها و مشاهدات کسایر که دوباره تصور یم تئورینه تنها 

 تجیل فکری آن روابط بورژوایی است   نهایی و ابدی کار اجتمایع است را در بر یم
ر د، بلکه این همچنت  گت 

. ص شده استمشخآمریکا مانند ایاالت متحده  یکشور   طفیلیگریکه امروزه با آنها درجه باالیی از 

ی است که مارک  به عنوان ی  همه ر بورژوازی حق  تنگافق عدم توانایی فراتر از آنها نشان دهنده آن چت 

                                                           
2
ایط نامطلوب و ور یک کارخانه یا  ظمن -   و تحت شر

ز
کارگاه، به خصوص در صنعت پوشاک است، که در آن  کارگران در ساعات بسیار طوالب

جممتوضیح  -.کار یدی میکنند  ،با دستمزد بسیار کم  تر



هافراشکافت

بابآواکیان
7 

 

 روابط تولیدی بورژوایی و روابط اجتمایع مربوطه توسطحدش ش  که مشخص نمود، حق  دیدن را 

ر ، محدود گشته  .شده استتعیت 

ر )ساحرانه" دموکرایس"و این اغلب بیانگر نویع  ر حالاست که در  (م-سحرآمت  بصورت همزمان  عت 

یک -محتوای اجتمایع و طبقای  نداردکه به نویع  با وجود این است مرتبط داری  به شمایه ناپذیر  تفکیک

ییک ر ( همانطور که من به طور کامل بعدا صحبت خواهم کرد)که در واقع -است "ناب" دموکرایس متافت 

، نویع شود  قرار داده یممافوق برتر در مقام به این طریق  وشود  گفته یمدموکرایس که از آن سخن  

کل استثمار و ستم   (سیستم)نظام رفته روی هم داری و روابط تولید شمایه دیکتاتوری طبقای  است که

 .آورد تسهیل و  به اجرا در یمداری را  شمایه

، اشاره هستند  یشماربع بااز منها  مثالشامل از جمله که ،  نظام معاض این های طرحبرخر از اینجا به 

 .شود یم

دیوید بروک ، مفش   "راستبه سمت  کار  روشنفکران محافظهدر باره زایش مجدد خالقیت "کتاب در  

را به نها آ (John Locke)جان الکهای  تئوریقول آوردن از  با نقل، (مپانالد تر ااما مخالف د)کار  محافظه

یی داری آمریکا موفقیت بزرگ دموکرایس و شمایهیک   آنچه که بروکبرای بزرگ بخش  عنوان الهام

در دوره ظهور  (م-۱۱قرن )چندین قرن پیشالک، یک فیلسوف انگلیش جان . ستاید یمداند،  یم

 فرد به عنوان، او معتقد است است (individual-اندیویجوال)یتفردنهادینه کردن داری، قهرمان  شمایه

 فردی 
 

اجتمایع طبقه شود و نه بر اساس  یمقضاوت فردی با ظرفیت تحرک اجتمایع، بر اساس شایستیک

شناخته بورژوایی  (م-داروی)معجونیک بروک  . شود متولد یمآن در که فرد   (طبقه یا قشر -caste -ستاک)

یتای برای برابری  پایهکه را   عالج همه دردهاستگویا که  را   فرسودهبسیار ی  شده و برای دموکرایس  بشر

در . کند بیان و تکرار یم ،استآن مدل عایل و درخشان  آمریکا  ایاالت متحدهو  ستاداری  و شمایه

ر  همهسوای ک، حقیقت، ال . مال و مالک ملکبه عنوان ، فرد بود  یتپرداز فرد تئوری، یک طرفدار و چت 

 اشاره کردم کهدر آنجا و  برریس کردم عمل کنیم؟ توانیم بهتر از این آیا یم :دموکرایسنوشته من این را در 

ر تئوریکش ک یک نماینده ای که ال جامعه» نچنان آ سیایس انطرفدار از  (پراتیک)در عملو همچنت 
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ای  که باید اشاره کرد، جامعهقرار دارد   -  " داری دستمزد و استثمار شمایه -بردهای بود که بر پایه  جامعه

ر ک در مورد المن  و . قرار دارد گرانه عمیق و روابط اجتمایع ستم نابرابری با ادش یبناست که  همچنت 

 :اشاره کردم

داری  بردهنهاد داری در انگلستان بود، نه تنها از  بردهمخالف ور نیست در حایل که او آ تعجب... 

ر  رساله دومدر  ایط خایص دفاع کرد، بلکه خود در تجارت برده به سود ناچت  دست یافت تحت شر

افو  ی اشر  در ییک از مستعمرات آمریکا داران  متعلق به برده یتبرای یک دولت تحت رهت 

  .تدوین نمود (م-اساسنامه)منشور

ر چشمگت  " نقاط کور"در اینجا ییک دیگر از  ر و ها  تئوریست  جامعه بورژوایی و به ویژه کسایر که مدافعت 

 طور منظم نقشآنها به: بينيمرا یمند ماین شان یم تمجید و  شایندداری آمريکا را یم شمايههای  نغمه

ندداری آمریکایی نادیده یم شمایه" داستان موفقیت بزرگ"داری را در  برده در واقع، همانطور که در  -گت 

همینطور که  آمریکا  ایاالت متحده"اشاره نمودم  (BAsics 1:1 -بیسیک )کتاب مبایر   ۱در بخش من 

این  .ه باشدوجود داشتتوانست  نیمداری  بدون برده وجود داردصوربر که  به شناسیمش و امروز یم

همانطور  . وجود دارد ام، گفتهکه در این  متمرکز  یک واقعیت عمیق   ".یک واقعیت ساده و اسایس است

ر کمت  "در نوشته  که من  ،  ۱۶۸۱ش در سالدر کتاب هارتدآدام گو اشاره نمودم، !" انقالب نه هیچ چت 

ی که منجر به جنگ داخیل ا در دوره داری تا از ابتدای برقراری نظام برده»: ذکر یم کند را  این واقعیت

ها و راه  بیشتر از ارزش کل تمام کارخانهبردگان در این کشور تولید شده توسط پول کل ارزش   ،شد 

ر یم). [تاکید اضافه شده]    «.بود ها  آهن هرگز   که نییمدر کتاب  توانیم به این اشاره کنیم که و همچنت 

داری در توسعه  نقش برده پتیست عمیقا به اهمیتابتوسط ادوارد نوشته شده  ،  گفته نشده است

 (.، اشاره شده استناپذیر که شامل آن بود  های توصیف دهشتاقتصاد آمریكا و 

                                                           
 برده -  

ز
 است که به خاطر کار مجاب

ز
ا بیش از -از طلوع تا غروب خورشید ها  اشاره آواکیان به ثروت کالب  روزانه  ۱۱که اکتر

ز
ساعت کار مجاب

یالیستر آمریکا را به موقعیت  -داری های کشور ایاالت متحده تولید شد و  سیستم شمایه در مزرعه ۱۳و  ۱۱یط دو قرن در قرن  -نمودند یم امتر
ز اقتصاد جهان تبدیل نمود، هست  اولی 

ز
جم. کنوب  توضیح متر
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ش اقتصادی بزرگ در ایاالت  رخ  ۱۰۱۱تا  ۱۶۸۱در دوره که آمریکا  متحده  دیوید بروک  به ویژه از گست 

ر به  -Ayn Rand -توسط آیان راندکه )داد   تاکید مجدد اما، . کند دفاع یم (شود طرز  عجیت  ستوده یمنت 

ش اقتصادیاین   کنم، یم و در دوره پ  . داری ساخته شد بردهروی یک شالوده بر ای  فزایندهتا حد  (گست 

اییط در پوست های سیاه شدید تودهاستثمار از جنگ داخیل، همراه با  داری  بهت  از برده که تنها کیم شر

ر حال  )بود  ش (داری را با خود همراه داشت بردهنظام  ترکیب برخر از عناض آنکه و در عت  ، این گست 

ش شزمیتر به غرب همراه بود،    (پوستان شخ)آمریکایی  بومیاناز  شامل کشتار بیشت  که اقتصادی با گست 

ر کالن و شقت   و  ( پوستان شکسته و فسخ شد ها امضا شده با شخ بارها معاهده در این فرایند )شان  زمت 

ش راه ر سوای غرب، سوی آهن به  گست  ، با  شامل استثمار وحشیانهموارد دیگر همچنت  مهاجران چیتر

ر یک حقیقت اسایس و ساده . همراه استستمگرانه آنها تبعیض وحشیانه  که، همانطور که است  این نت 

یت، ما یک آمریکبه ! برود باید پنس -ترامپرژیم نوشته   در  ، جهابز پذیریم  را نیمی فاشیستر انام بشر

و  (مرزهایش)شا تاسی  قلمروکه   ستشوریآمریکا کمتحده  ایاالت : "اشاره نمودم ،بهتر ممکن است

ر  ، نسلرا اش  اساس ثروتپایه و همچنت  ر ، برده از طریق تسخت  مسلحانه زمت  استثمار  داری و  کشر

حمانه از امواج یر در یر مهاجران      ".است  ساختهبه آمریکا بت 

نتیجه فلسفه " ، در مقالهبرد  بکار یم آرزوهای بورژوایی به نیابت از امید و استثنایی که فلسفه را یک مثال 

ر . ی  توسط رابرت " دهد یم . آمده است( Philosophy Pays Off” by Robert E. Rubin“ ) روبت 

ر  ر از  روبت  رافائل دموس، به نام  ۱۰۹۱ در دهه یک استاد فلسفه در دانشگاه هارواردبا نسیه گرفت 

ر   :کند توصیف یمان ناینچ ا ر  آن همانطور که روبت 

اثبات در تحلیل نهایی و غایی کند تا نشان دهد که  از افالطون و دیگر فیلسوفان بزرگ استفاده یم

ممکن است(تئوری)ای  نظریهگونه  هردرست    ... .غت 

ی را  که شما نیمرسیدم  نتیجه به این من  ر از آن من که آنچه  ت کنید، بمطلق ثابطور توانید چت 

بنابراین . باید گرفته شوداحتماالت بر مبنای ه همه تصمیمات مهم این است کرداشت کردم ب

ه کارهایی را کهمه   و ، تلفیق دادم مکار در  وارد کردن  با  این درس پروفسور دموس را  اصل اسایس
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ر یعتر  ای در امور مایل و دولت  انجام دادم، رو بطور حرفه های پیش من در دهه سنجیدن و تعیت 

   .، نقش مرکزی داشته استو  تجارت کردناحتماالت بروز 

 نیست که رابرت 
ر
ر این نوع . ی  تصادف و  )دهد گرایی ضد علیم را در اینجا ارائه یم نست  سفسطه روبت 

ی وجود ندارد و به جای آن ثابت کردن امکان :گوید یم ر ر کردن  و سبکبا باید قطیع چت  ر سنگت  و تخمت 

ر بروز  -اتطر خ-ها ریسک . همانند رابرت ای( دادادامه را  ها  تجارت کردن ،احتماالت سنجیدن و تعیت 

ر که در دوران ریاست بیل کلینتون وزیر خزانه   نقد و برریسدر در نیویورک تایمز اش  مقاله)و  داری بود  روبت 

 :نویسد اش یم این کشور و تصویب قانون اسایسپیدایش باره در  :که( کتاب منتشر شد

ان قدرت فدرال و طراخ موسسات دموکراتیک ما  اختالف ر های  و جدال بحثبا  ،نظر در مورد مت 

   .حل شد، اصویل و سازش کردن مصالحهاز طریق طوالیر و در نهایت 

یت"ی اصویلها  ازشسدر باره "»نوشته در  به این واقعیت توجه را ،  من   «، و سایر جنایات علیه بشر

ر  کردم که یک نمونه برجسته و غمجلب   که توسط بنیانگذاران این کشور " های اصویل سازش"انگت 

قانون اسایس که بردگان سه پنجم و با اضافه کردن یک ماده متمم به داری بود  تصویب شد، پذیرش برده

ر   !برودباید  پنس-ترامپ رژیمنوشته و همانطور که در . نددش در نظر گرفته انسان یک  اشاره  همچنت 

همه . نهادینه نمودداری  در کنار برده رافراوت   جنشتجاوز در واقع این قانون اسایس : کهکردم  

. بر عهده دارندوحشتناک را مسئولیت این جنایات بلکه  -بودند دار برده شانخودنها ت نه -" بنیانگذاران"

ر مصالحه اغلب به این ترتیب استدالل یم توانستند   نیم، شد  یمایجاد ن (سازیسر )ای شود که اور چنت 

اما در اینجا، این سوال مطرح . دنواحد متحد کنحکومت یک با یک کشور واحد در را  (مستعمرات)ها کلویر 

وری بود و به چه نحو توجیه شده : طلبد ضی    ح یم به شدت پاسخ (این سوال)رحطو شود،  یم چرا ضر

ز کشوریکه  است بسیار آیا  ؟بوجود بیاید  آنداری و جنایات همراه  بر اساس نهادینه کردن برده چنی 

 ؟شد  یممخالفت بر این اساس  با بوجود آوردن یک کشور بهت  نبود که 

ی   بطور شدیدی ی  نه تنها در اینجا   )بصت 
 

هفردی ای برای خودتسیل دادن  مایه دست (کور رنیک  شی خت 

ر و به و شمایهکمپ  کیل  طور مانند روبت  یالیسم حامیان  ویژه بهداری و  روشنفکران و متفکران پت  امتر
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ر شود، بلکه  مشخص یم متحده آمریکا  داری ایاالت  شمایه  کاملهمچنت 
 

به وجه بسیار  شان ورشکسستیک

 . شود روشتر برجسته یم

  

 مارکسیسمبا  فراشکافت

یا کاالیی نمودن )تئوری سیایس و تئوری اجتمایع  ،مختلف فلسفه بورژوایی اظهارت بر خالف آنچه در این 

ر صادق است در آنچه   شدهادغام رویکرد علیم شود،  مطرح یم (فلسفه، همانطور که در مورد روبت 

وری  و بنیادین روابط بر این که  تاکیددادن و ، تشخیص جلو گذاشتمارک   جامعه در که مردم ضر

در هر  روابط تولیدیو کلید فهمیدن اینکه چگونه اقتصاد و جامعه عمل یم کنند،  ،بخشر از آن هستند 

ر جامعه  ی است که . )آن استرتبط با و روابط اجتمایع ممعت  ر که   بندیمارک  در فرمولاین چت 

 (.پرداختخواهم به آن که من بعدا ،  بیان کرد  شود، نامیده یم" کلیت۴"

 

 "این روابط  
ر
 "یا " تصادف

 
که ایست   هقطری ،دارند  واقعیت مادیپایه در آنها  -ستندنینتخای  ایا و " اتفاف

مورد واد تا م شوند  یموارد کنش و تعامل متقابل هر جامعه با همدیگر و با بقیه طبیعت در ها  اساسا انسان

 وهای نیاز 
 

ر کنندرا  های آینده پرورش نسلبرای  زندگ ی )تامت 
 

این و . (م-براي توليد و بازتوليد ملزومات مادي زندگ

انتخاب که شوند   یممعیتر تولید  مردم وارد روابط  ای  مارک  وجود دارد که در هر جامعه اسایس بینش  

وهای خصلت اساسا توسط  بلکه، خودشان نیست ، مواد خام، ساختمانکه شامل )مولده نت  ر ها و  زمت 

ییک، فن ر زمان در هر ( شان هست مختلف های آوری، و افراد با دانش و توانایی  سایر ساختارهای فت 

ز یممشخص،  وهای . شود تعیی   بشر عمل به طور مداوم از طریق ابتکار و  مولدهو از آنجابی که نت 

به غل و زنجت  که روابط تولیدی   رسند  یمای  نقطهبه  های مشخص  نظامیابند، هر یک از  یمکامل ت

وهای مولد انقالب برای  یک شوند، و  یمبیشتر آنها نیست تبدل کامل که دیگر فرم مناستر برای ت هنت 

                                                           
4

-  embodied-  ز معتز دیگری برای جم. باشد ادغام کردن یمممزوج کردن یا آمیخیر     توضیح متر



هافراشکافت

بابآواکیان
12 

 

وری است  قدرت سیایس  شود  یم انجام  این انقالب در قلمرو سیایس. حل این تضاد ضز
ز
، در شنگوب

دگرگون   شاساسینیاز که آنچنان تمرکز یم یابد  از حکومت سیایس  نویتز ایجاد سیستم کهن و 

وهای طریفر است  ه بکردنش ( همطراز)و سازگار یروابط تولید (تغیت  )کردن  کاملت مولدهکه نت 

 .است یافته

  همانطور
 

 "های سوسیالیست"طلبان، از جمله اصالحهای متمایز  که مارک  اشاره کرد، ییک از ویژگ

های  آنها اقتصاد را به عنوان منبع نابرابری و سایر بیماریهنگایم که که ، اینستکه  (رفرمیست)طلب اصالح

، در حایل که منبع قرار دهند  (ثروت)توزی    عحوزه کنند، تمایل دارند مشکل را در اجتمایع شناسایی یم

کند، در  داری را مشخص یم شمایه یک جامعه استثمارگرمشخصه اسایس ظلم و ستم و نابرابری که 

 .داردقرار  یروابط تولیدطور مشخص  بهو  تولیدحوزه 

 شناسایی نمود های مختلف روابط تولید مولفهجا دارد که  ،یروابط تولیددر ارتباط با حاال 
ر را ی که لنت 

تولید؛ ابزار مالکیت : از سه بخش تشکیل شده است یاو گفت، روابط تولید .بدهیممورد برریس قرار 

بنابراین، اور . در توزی    ع ثروت اجتمایع( م-بری سهم)تسهیم( نتیجه)برآینداجتمایع کار؛ و تقسیم نقش کیل 

کت بزرگ یا موسسه مایل، یک شمایه ، شما هستید  دار بزرگ شما در مورد آن فکر کنید، اور شما یک شر

ر  کارخانه)از ابزارهای تولید  یزیاد بسیار مالک مقدار  ه آوری فن دیگر  آالت و  ها، ماشت  ، و غت  ر  (، زمت 

هستید، ممکن است چند مورد از این ( بورژوایی  یک خرده)داری کوچک اور شما یک شمایه. هستید

ها ر میلیارد ها یا  ت شما میلیونر و صرا داشته باشید، اما نه مقدار زیادی از آنها را؛  در این (م-ابزار تولید)چت 

ی داشته باشید -دالر شمایه نخواهید داشت ر نکته است و . شاید مقدار بسیار کمت  بنابراین این نخستت 

ر آن را به عنوان اسایس ر مالکیت : و گفت ی تشخیص داد تولیدروابط ترین جنبه  لنت  یا عدم داشت 

ه)یک شخص را تولید ابزار تولید، و چقدر از این ابزار بر  مالکیت کت و غت   .دارددر اختیار ( یا یک شر

 

، کش که ممکن است مثال عنوان به. اجتمایع است کار     میتقسدر  نقششتولید  دوم روابط   ۀمؤلفیا جنبه 

 
ر
 تممکن اسو ست همهارت نادر  داشته باشد، اما دارای یکاختیار نتولیدی را در ابزار ( ضفا) نفسه ف
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با وجود اینکه حت  کند،   درخواستزیادی را حقوق  شمهارت آنبرای و ( کند  سماجت)پافشاری کندبتواند 

سطح  تحصیالت   طورکیل بهو افرادی که . نداشته باشندتملک خویش در ابزار تولید را این افراد ور ا 

ر در جایگاه متفاوت نسبت به دارند ن ای افراد که شغل حرفه مثال عنوان بهاند،  باالتری را کسب کرده ت 

فتهتولیدی و هیچ مهارت ابزار افرادی که هیچ   در که   ها  آنو همه )ندارند  (افتهی توسعه)ای پیشر
 

شان  زندگ

وی کارفروش شان در  توانایی تنها  و  (ها شغل)ها در حرفهافراد بنابراین  .قرار دارند ،(هست نت 

یا ابزارهای توزی    ع در مقیاس  )مقیاس کوچک در تولید ابزار های مشابه، همراه با صاحبان  موقعیت

با مقایسه در را ( بورژوازی خرده)طبقه متوسط( دار فروشگاه کوچک یا مغازهیک کوچک، مانند صاحب 

 .دهند ، تشکیل یمداری طبقه حاکم شمایهیا  بورژوازی بزرگ

ر بخش  توجیه قابلهای  بورژوازی و تفاوت در مورد خرده ر  که بت  های خایص از این طبقه وجود دارد، و نت 

ک وجه  رتبط و منافذ ، بسیار هجدهم برومر لوبی بناپارتدارند، مشاهدات مارک  در بنیادیتر که مشت 

 : که روشنفکران دموکرات  *که نباید تصور کرد  سد ینو  یممارک  . ستندبا این بحث ه

سطح توجه به ها با  زیرا آن. هستند اندار  مغازه مزاج آتشر دار و یا قهرمانان  مغازه ه، همدرواقع»

ر ممکن است  شان و موقعیت فردی التیتحص  . فاصله داشته باشند باهم آسمانتا از زمت 

که فاکتور است  کند، این  یم یی بورژوا خردهمایندگان را ن(روشنفکران دمکرات)ها آنآنچه  

 واقیع  قادر به فراتر ( دارن مغازه)دومرو محدودی که گروه متواند از قل نیم شان تیذهن
 

در زندگ

ر از آن و  (سائلم)شکالتتئوریک به همان نوع م ازلحاظ ها ، و درنتیجه، آنبرود  ها نيست رفت 

در عمل  را (نادار  مغازه)رسند که منفعت مادى و موقعيت اجتمایع گروه دوم هایی یم حل راه

 «راند یم شیپ به

داری که موقعیت اجتمایع و  در جامعه شمایه مردیمگرویه از )ی ز بورژوا خردهروشنفکران دموکراتیک 

 
 

 ( ها است ایدهاز دیگری حوزه این یا هر نوع شان مبتتر بر کار در  زندگ
 
طیف  "چپ"در قسمت  عمدتا

ال"در موقعیت )سیایس بورژوایی   " یا" "لیت 
 
ف ند گ قرار یم "(مت  " )داران مغازهقشر بیشت   که درحایل، ت 

shopkeeper" اغلب به ( کنندگان عی    توز تر، صاحبان ابزارهای تولید کوچک یا  و یا، به معنای وسیع
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ند و از آن طرفداری کن یمگرایش پیدا   (م-سیایس بورژوازی)سمت راست و حت  راست افرایط این طیف

ر بسیاری از افراد در  اورچه)ند نک یم   "کریپ غولتصاد اق"حداقل برخر از کارآفرینان کوچک و همچنت 

 - gig economy- داران  مغازه یهردو در مورد  آنچهاما   (.باشندستثنا از این قاعده مرسد  به نظر یم

دهمفهوم  به آنچه )  طور  به است کهاست این صادق و روشنفکران دموکراتیک ( شدهای درک  گست 

صور حق بورژوایی محافکار مرتبط با داری و  شمایه یی خود در محدوده تنگاتنگ روابط کاال به خود

 .شوند یم

از سطح باالیی از هیچ مهارت باالیی ندارند و حت  تولیدی و ابزار  گونه چیهپ  افرادی وجود دارند که سو 

 آن کار میتقسدر  طورکیل به در جامعه ووانند به موقعیت متوسط بته برخوردار نیستند کتحصیالت 

ر جامعه  ها  آن، بنابراین پیدا نمایند  ءارتقا  و فروشند  یمرا برای کار شان  یا توانایی که قرار دارند  در پایت 

مانند و یا  یا گرسنه یم جهیدرنتآن را به فروش برسانند و  توانند  نیماینکه د یا نشو  یماستثمار  بیترت نیا به

،  خردهمرتبط با های  اغلب به فعالیتکه ،  کار کنند   یدیگر شکل یا  این و در کنند  تالش یم بورژوایی

هایی مانند آن  فرویسر  خرده
ر  .شوند درگت  یمخاطر آنکه زنده بمانند، به  -و یا چت 

ر با  ارتباط درویر  کار  میتقستوانید ببینید که  بنابراین شما یم ابزار تولید بر مالکیت یا عدم مالکیت داشت 

ه، و مشاغلآموزش، مهارت، سطح مسئله به خاطر دارد، اما  ارتباط )مانند اینیکسان و کامل   طور  به غت 

ر با   کار میتقسدرویر  ر یم .یستن (ابزار تولیدبر مالکیت یا عدم مالکیت داشت  توانید ببینید که  و همچنت 

توزی    ع ثروت در سهم بردن از با جامعه، در  کار میتقسابزار تولید و بر ( یا عدم مالکیت)چگونه مالکیت 

ها یا میلیاردها دالر هستید،  ابزار تولید با ارزش میلیونمالک اور شما .  داردنزدییکبسیار جامعه ارتباط 

وی آناریسر توسط  یا  خییل بد باشید دهید  مگر اینکه شما در آنچه انجام یم داری  شمایه (ومرج هرج)نت 

 شخیص درآمد  عنوان بهو برخر از آن خواهید نمود ، سود زیادی کسب (م-ورشکست شوید)شویدبلعیده 

شخیص  حساب به)شود رد یم (م-یی استشو پولمنظور -شویه آب)توسط سیفون زدنبرای شما در مقادیر زیاد 

ین (م- شود یمتان ریخته  بانیک ، داری شمایه رقابت( فرماندیه نمودن)تحت رانش ن را مقدار آ، حت  اور بیشت 

یا )تولید ابزار از اما نه زیاد هستید و یا مقدار مشخیص مشاغیل اور شما در . گذاری نمایید دوباره شمایه
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و اور . آورید دست یم توزی    ع ثروت جامعه بهاز توسیط سهم م، یک د یخوددار در اختیار را ( توزی    عابزار 

های بسیار  و یا مهارت وپرورش آموزشسطح باالیی از از تولیدی ندارید و ابزار مالکیت  بر شما هیچ 

توزی    ع ثروت اجتمایع را خواهید  از سهم  را بخش  نیتر  کوچک، پ  شما  برخوردار نیستید یافته  توسعه

 .گرفت

تر از کش که در یک   برای مثال یک مغازه: وجود دارد جالب و مهم در اینجا کته یک ن دار ممکن است فقت 

ه)یا در یک وضعیت مشابه  (کارگر)کارخانه  .دباش، کند  یمبرای دستمزد کار ( یک بیمارستان یا انبار و غت 

 ابزار صاحبان ابزار تولید کوچک یا  ها  آنستند، زیرا هبورژوازی  کماکان خردهداران   ، مغازهحال نیباا

ابزار تولید و بر  مالکیت دی که ممکن است درآمد باالتری داشته باشد، اما دارایافر ا که درحایل، اند  توزی    ع

وی کار خو  افتهی توسعهبسیار  یها مهارتدارای حت    یمیش نیست، بلکه تنها با فروش نت 
 

 به    کند،  زندگ

 ی با همه (آمریکا)در این کشورنکته این درک . تعلق دارد پرولتاریایعتر دیگر،  تفاوتمی  طبقهیک 

  بهطبقه  مزیرا شناسایی خا ،مهم است که وجود دارد  پوپولیسیم
 

اقتصادی یا درآمد موقعیت با  سادگ

ر تع گویند  وقت  یم شنویم، و تحلیلگران بورژوازی را یم "طبقه کارگر"آن واژه ما اغلب بنابراین . شود یم یت 

نند  ک اغلب فراموش یم "بودندموقعیت بدی ها ازنظر اقتصادی در  داد زیرا آن یطبقه کارگر به ترامپ رأ"

اما  .منظورشان همان استوضوح  اما به، (م-"پوست طبقه کارگر سفید )"را در آن قرار دهند" سفید"کلمه   که

ر تع یک عاملنسبت به درآمد " ها ارزش"این واقعیت که روابط اجتمایع و  همراه با ی  کننده یت  در بیشت 

لحاظ به  سوای آنکه" طبقه کارگر"دادند یا نه، بسیاری از این  یرأه ترامپ مردم ب نکهیبااارتباط 

بنابراین مهم است   .هستندبورژوازی  خردهبخشر از  درواقع، نه یاشتند قرار دادر موقعیت بدی  اقتصادی  

توان  نیم( اختیاری)را بدلخواه (م-"طبقه کارگری)"این موضوع. علیم درک کنیم طور بهرا مسائل که این 

 نکهیباادر ارتباط تفاوت واقیع یک این . نمود (categories -کتگوری-شده یبند طبقه)بندی دسته 

ی شما چیست ایجاد  جهت و کنید  تالش یمکار و برای موفقیت  و اور شما واقعا در کسبکه  ،کند  یمگت 
                                                           

5
  تالش یمکه است   ایسیس کرد یرو  کیپوپولیسم  -

ز
نخبه مستقر  یها توسط گروهکنند  ی که احساس یممردم عادهای واقیع  کند روی دلنگراب

این رویکرد ناصحیح معتقد است هر چه  .شده و حمایت آنها را  جلب کندشود، سوار  در ساختار قدرت سیایس لگدمال شده و برآورده نیم
یت ناصحیح مردم روان شوند و کمونیست. مردم بگویند صحیح و یک حقیقت است نقش این رویکرد در . ها باید ضفا به دنبال افکار اکتر

ی کردند و بدنبال ارتش روان شدند خاطرهدنباله روی مردم مرص از السییس و ارتش مرص نشان داد که مردم مرص چه اشتباه م ز این رویکرد . آمت 
وی و دنباله وهای سیایس فعال در صحنه سیایس مرص باعث شد که از افکار ناصحیح مردم پت  یت نت  روی کنند و آنرا حقیقت و  از طرف اکتر

ز نوشته در صفحه . صحیح بدانند جممتوضیح  -ر کامل توضیح داده استبه طو  ۹۱رفیق باب آواکیان پوپولیسم را در بخش علم همی   تر
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 که هستید  ، و یا اور شما کش اشتغال دارید  تر بزرگدر مقیاس کار  و شاید به یک کسب
 
فروش  توانایی  ضفا

ر  است کهاین عواقب واقیع -ش را دارد کار   شما   کند یمتعیت 
 

ر  زندگ شبیه شما  انداز  چشمو همچنت 

 و . )یخود به خود طور به، حت  چیست
 
ی  جهتهای  محدودیتدر باره درباره  بعدا خودی  بهخودگت 

 (.صحبت خواهم کرد

ر است که سه جزء روابط تولید را تعریف یم کی نیا دارای چگونه آنها  که نیاند و ک تحلیل مهم از لنت 

 توانند   گذارند و نیم یم ت  تأثو بر یکدیگر ارتباط درویر هستند 
ا
هرچند هر یک بر جدا باشند، از هم  کامل

ر  جایگاه مهیم دارند پایه کارکرد خویش  ر تع طورکیل به( تولیدابزار بر  مالکیت)نآمولفه و اولت   کننده یت 

این )ها آنمیان مردم در جامعه نیست،  توجه قابلروابط تولیدی تنها روابط  که درحایلبنابراین، . است

  (سه جزء روابط تولید
 
ر تع تیدرنهاو  اساسا ر به ما  کننده یت  علیم رویکرد هستند و این تحلیل توسط لنت 

 حداقل   در طورکیل به ها آندارند، و نقش  قرار جامعه  یکجابرای درک اینکه مردم در  
به  جامعه و حت 

ان مشخیص ر اتفاق و جهان مختلقر که در جامعه مسائل در ارتباط با  ها  آنخودی  تمایالت خودبه مت 

 وجود دارد که  یخود خودبه گرایشدر   سلیمهای م محدودیتکنم که  تاکید یم)افتد یم
 
به آن  بعدا

  نکته به و  .دهد یمرا نشان  ،(گشت  بازخواهم
 

در جامعه الزم این نیست که این روابط اسایس و سادگ

مستقل از اراده افراد ( بطارو ) ها نیاشود درک باید  ،که مارک  تأکید کرد   طور  همانبلکه وجود دارد، 

این . اجتمایع واقیع هستند که معنای واقیع دارند (م-های دسته بندی-بندی گروه)های کتگوری ها آن. است

واقیع این انعکاس  ،بلکه نیست یبند گروهمردم در  برای قرار دادن  دلبخواهفکری  عملیاتیک ضفا 

 .عمیق  بر روی مردم دارد اتت  تأثکه عواقب واقیع و   است مادی واقعیت  

صحبت  درمألعام شو حمالت مخرب اش فاشیست  های شدیدالحن  نطقترامپ با برخر از  که هنگایم

متفرق جدا و کند، ما را  او ما را متحد نیم: "کند یمشکایت که   شنوید  حزب دموکرات یماز ، شما کند  یم

از کلمات درست متعصبانه و هار زدن  تند  حرف  یجا به جمهور  یرئاور  که گویی   تو  -"کند یم

ر تسک  میگرد بریمبه عقب وقت  و . شوندمتحد توانند  یممه هاستفاده کند ( م-شکرشکن)دهنده ت 

اینکه در جامعه تظاهر کردن به تالش برای یک بخشر از  ها  نی ای همه ،جان الکزمان به  مثال عنوان به

 ها آنافراد هستند، اما مردم البته . (م-گویا ما فقط با افراد در جامعه شوکار داریم)هستیک فرد  هر ک  ضفا 
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 ، بخشر از روابط اجتمایع و فرد بودن فراتر از آن ها  آنافراد نیستند؛  ضفا

 
روابط تولیدی هستند و  اساسا

  
 

 در  ،شان کردناین عواقب واقیع در نحوه زندگ
 

و نحوه  شان یخود خودبه  درک چگونیک

ان  ها  آن( عملکردشان)برخورد ر ها در . دارد ت  تأث توجیه قابلبه مت  ر شده تنیده این جامعه ساختار  این چت 

ر کلمات  ها  آنتوانید  است و شما نیم  "نمودن متفرقماناینکه  یجا به مان بکنمتحد" شکرشکنانهرا با گفت 

 .جایگزین نمایید

تنها اما ، هستند  مهم و اسایسکه  گونه همانبه که من اشاره کردم، روابط تولیدی در جامعه   طور  همان

ر چ همهو ، نیستند روابط مهم در جامعه  . دادن اشتباه استکاهش تقلیل و   یرا به این روابط تولید ت 

ر درعکه  توجیه قابلروابط اجتمایع بسیار مشخص و   عیتر و نه  حال ت 
 
خواه و بدل بندی دسته ضفا

هایی  
ر ر  -تمگرانهیک رابطه نابرابر س -بطه اجتمایع رابرای مثال،  .وجود دارد ،استافراد در ذهن که چت  بت 

ر ستمگران و . مردان و زنان وجود دارد و )جامعه در  (-میل یها تیاقل)لو یا مل مردم تحت ستمرابطه بت 

ر در مقیاس جهایر  شما در عیتر  طور  بههستید،  پوست ، اور شما سفید مثال عنوان به. وجود دارد (همچنت 

ید؛ و اور شما سفید نیستید، اور بخشر  یک موقعیت در این جامعه قرار یم مردم " عنوان به ازآنچهگت 

ر رنگ ر  مردم سیاه، یعتر شوند  یمشناخته " پوست ت  شما در جایگاه  ،باشید  ها و دیگرانتبار   پوست، التت 

ر  (م-بندی گروه)تعیتر در موقعی طور  بهشما و دیگری قرار دارید،  قرار داده  ستمگرانهو  (م-تر پست)تر پایت 

  .شوید یم
 
هستید، اما شما بخشر از یک دسته تر  پستیک انسان  عنوان بهنیست که شما  طور  این مطمئنا

تری به شما  تحت رفتار پستو عیتر وجود دارد  طور  بهروابط اجتمایع در جامعه  ازلحاظاز افرادی که 

و یک . یدنیستتر  پست وجه چیه بهیک انسان  عنوان به که  حت  شما ، شوید  قرار داده یمشود و  برخورد یم

هستید  گروه مردم یک  گوید شما بخشر از  که یم شده دادهنکته تکامل این  کردنتوجیه  ایدئولوژی برای 

ر روابط اجتمایع شکوبگرانه با روابط تولید استثمارگرانه مطابقت دارد. ندتر  که پست  . چنت 

 ت  اخزمایر که : بسیار جالب است
 
ر این در آریزونا  ا  حوزهحمالت خود را در  یوسطا قرونمرتجعت 

وع نمودند پرورش  و آموزش در باره مردم انجام دادند این بود که مطالعات  ها  آنکه کارهایی  ، ییک از  شر
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در موسسه آموزش عایل دولت  که مسئولیت این افراد  و من شنیدم ییک از . را متوقف کنند  چیکانو

بخشر از یک   ها  آنکه  دیگو  یمبه مردم آموزیسر توانیم  نیمما : که  د نمو اعالم ت شداتصمیم را 

گوید همه بآموزیسر داشته باشیم که به مردم ما باید  ،ارائه دهیمی جامعه هستند   ستمدیده (دسته)گروه

 .هستندمجرد افراد ضفا  ها آن

 نزنید،  درواقعخوب حاال، اور شما  
ر
 یمبتوانید از ظلم و ستم اجتمایع حرف

 
و تر  تواند خییل ساده زندگ

این روابط و  مردم از (م-یا قشر و طبقه -دسته بندی اجتمایع)گروه در دنیای واقیع، این   باشد، اماتر  راحت

شما . هستندتاریخر در این جامعه  افتهی تکامل بخشر از روابط ها  آن .ارندعیتر وجود د طور  بهاجتمایع 

ندادن صحبت با اجازه را   ها  آنتوانید  ، و نیمنداشته باشند وجود اینها که   توانید فقط آرزو کنید  نیم

ید ،هرکشآن به  درباره ر بت   البته، هدف و . از بت 
 
در مورد آن به مردم ندادن  حبت صاجازه ، در ت  تأث قطعا

ند، بلکه برعک ،  (م-های میل و یا ستم بر زنان و ستم بر اقلیت مظل)ها آننیست که این  ر بت  را  ها  آنرا از بت 

 .کند یمو بازتولید و تقویت دائیم 

های فردی  شامل درک محدودیت وضوح بهجامعه و نیاز به انقالب  (ماهیت)ششتاز شناخت علیم 

ر لوتر کینگ  ر مانند مارتت  و حت  برخر از  انیگرا راستشود، اما بسیار جالب است بدانیم که چگونه  یمنت 

ال ایر معروف او  " به این  ها  لیت  برخورد  (”I Have a Dream“) "دارم یی ایرؤ من "تحت عنوان سختر

ر لوتر کینگ گفت. کنند یم همه  دار  برده و فرزندان بردهاوالدان  یک روزکه دارم   یی ایرؤ من یک : "مارتت 

د و  عنوان بهرا دیگری  ها آناز هر یک و ه هم بپیوندند که ببتوانند    رنگبر اساس نه یک فرد در نظر بگت 

ر لوتر کینگبه یاد داشته باشید . قضاوت شوند (تشانیشخص)ششتشانبا محتوای بلکه ، پوست   مارتت 

به این  یک روز، یا یک امید یا یک هدف است که استیرؤ  کی نیا ، «دارم ا یرؤ من یک »: گوید یم

ال گرا  راست جناحو سپ  این . شود تبدیل یمواقعیت  ر لوتر  ": گویند آیند و یم ها یم و برخر از لیت  مارتت 

با توجه به محتوای  بلکهرنگ پوستشان، نه بر اساس  ،همه  آندر ای است که  این جامعه: کینگ گفت

( دادخوایه)شکایت پوست هستید، سیاه ی هستمدیداینکه مورد  پ  در ، شوند  قضاوت یم ششتشان

 ".نکنید
                                                           

6
 یم-شده برخز از مردم مکزیک یا مکزیگ هویت انتخاب -چیکانو - 

 
جم -.کنند آمریکابی هستند که در آمریکا زندگ  توضیح متر
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برای پاک کردن  استوپرورش فاشیست آریزونا  رسیم آموزش اتتوسط مقامدیگری خوب، این تالش 

ز هویتیا برای پاک کردن )مسئله روابط ستمگرانه  به از طریق اجازه ندادن ( این روابط ستمگرانه تعیی 

هدف . کنند در موردشان صحبت یممردم  کردن آنچه کهکه در موردش صحبت کنند و تحریف  مردم  

بدییه . بسیار مهم استمسئله روابط اجتمایع بنابراین، . ن استحفظ این ستم و تشدید آ وضوح به

ر  ها  آناست که این روابط اجتمایع با روابط تولیدی بنیادی در جامعه ارتباط دارند، اما   (م-کارکرد)نقشنت 

، نکته مهم در اینجا این است که این کنم تاکید یم و، بار دیگر . و پیامدهای فراوایر دارند دارند  راخود 

 متحده االت یایک توانید  شما نیم. وجود دارندعیتر  صورت بهو  افتهی تکاملتاریخر  ازلحاظروابط 

دیگر از  یکی نیا. پوست داشته باشد سفید نژاد بدون برتری  (م-وجود دارد حاضر که در   یا گونه به)آمریکا

 .استای  واقعیت ساده و پایه

  آنچهبازگشت به در 
ا
   قبل

 
کشور،  (گذاردن بنیان-آوردن به وجود )تشکیل دادنگفتم، نگاه کنید به چگونیک

ر   ها آن. بودند انپدر  ها آنو بله،  -" بزرگ گذار  انیبنپدران " " اصویل سازش"کشور را بر اساس یک ساخت 

 این جامعهساختار در (داری برده)آن. قراردادندداری  برای نهادینه کردن برده" اصویل مصالحهسازش یا " -

اع نیست برده. دارد واقیعپیامد  کی نیاشد، و و بافته  تنیده ر ر چ کیداری  برده .داری فقط یک انت  واقیع  ت 

 استز شیوه  کی نیا. گذارد یم ت  تأثبر مردم واقیع است که 
 

است؛ امور برای تولید شیوه یک :  ندگ

وی محرکه)دینامیک در های جامعه و در سطح جهایر  با تولید و مبادله در دیگر بخش ،را دارد  خود  (م-نت 

ر چ کی  -تعامل است  شمالجنوب توسط داشتند، و  جنگ داخیل ها  آنو سپ ، زمایر که  .واقیع است ت 

وری برای  عنوان به، خورد شکست  ، کرد  را لغو یم داری بردهباید  یمجنوب، شمال  شکست دادنبخشر ضر

ی ،طورکیل به و سپ  (م-داری بودند های متفق جنوب که موافق برده دولت)یتکنفدر های   ایالتابتدا در  ر  این چت 

 .مجبور به انجام آن بودند ،لینکلن و بقیه ،ها  آنکه   است

را در اختیار نییم از کشور ند که فقط دنبو  مایل ها  آن؟ را بازسازی کردند کشور   ها  آن، چگونه ازآن پ اما 

ر دلیل لینکلن . داشته باشند اجازه توانیم  ما نیم: او گفت. رفت (با جنوب)به جنگساکن  به ابتدابه همت 

ترک کند، را و ما  اور نییم از کشور از دست برود، د ترک کن ها آنخارج شود و نییم از کشور دهیم که 

ی لینکلن)ها آنبنابراین . توانید یک کشور داشته باشید نیم مایل نبودند که نییم از کشور را  (شمال به رهت 
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 ،بودند  جداشدهکه از کشور  دیگر نییم آن ی اروپایی با ها داشته باشند و تمام این قدرت

و تنها رایه   ازسازی کنند کل کشور ب  عنوان بهمجبور شدند کشور را  ها  آنبنابراین . کنند  (ائتالف)مایر یپ هم

دوباره  روابط اجتمایع آن، این کار را انجام دهند، این بود کهتوانستند با توجه به روابط تولیدی و  که یم

ر بزرگ که تا حد زیادی برده" اصویل همصالح"نوع  ر ه ، مالکت  اف جنوی  سابق بودند، ایجاد  ان دار  را با اشر

ر دلیل است که بازسازی. کنند   گرد  عقب بسیار طوالیر پ  از جنگ داخیل زمان کی  به همت 

 .شد خیانت دوباره پوست سیاه مردمو به ، (معکوس شد)کرد

تالش  (م-"پدران)" ها آن مثال عنوان بهاور . اند افتهی تکامل اتاریخاین روابط  هداللت بر آن دارد ک هاهمه این

  کردند یم
ا
ی صاحبان برده مثل یعتر کسایر که سیع کردند  کردند  یم( هدایت)ای که شورش کنفدریت را رهت 

 (پدران)ها آناور ، کنند کامل شکوب    طور  بهرا که از کشور جدا شوند و برای این کار جنگ راه انداختند 

 داری یک کشور شمایه عنوان بهدوباره را توانستند این کشور  نیم ،ند دبر  یم شیپ بهآن برنامه را کامل   طور  به

ان کنفدر شکوب  )چنان راهکاری. بوجود آورند   تکه تکهو   کل کشور را از هم جدا ( جنوب یتکامل رهت 

 و  رد ک یم
ا
بنابراین این روابط . حفظ کنند آن راوچیک از کبخش  توانستند  یم تنهاکار   در پایان  احتمال

 .با روابط تولیدی غالب، معنای واقیع و اثر واقیع دارند ها  آناجتمایع و ارتباط 

این رابطه و اکنون  امل یافتکتتاریخر  صورت بهمیان مردان و زنان در طول هزاران سال گرانه مترابطه س

در یک   فقط نه) طورکیل بهداری  شمایهسیستم  وداری  شمایهتولیدی شکل خایص در چارچوب روابط 

 و یا ( انتخای  )خواهباین فقط یک امر دل. به خود گرفته است (کشور خاص بلکه در مقیاس جهایر 
 
 ضفا

، که تحت شود  یممرتبط  خانوادهدر مورد  سؤالو این به . نیستمردم رتبط با طرز برخورد پرسشر م

روابط . باشدستمگرانه پدرساالرانه  نهاد    کی( خانواده)که محصورشدهدر آن داری است و  شمایه

ر شامل یمدر آن نقش دارد اما  اقتصادی واحد اقتصادی یک ( خانواده)این ،شود  روابط اجتمایع را نت 

ر تع در هر جامعه  توسط روابط تولیدی اسایس تیدرنهااست که رابطه اجتمایع یک و  جامعه و  شده یت 

د، حت   یمشکل   و  طور همانگت 
 

 .ردرا داخودش  ت  تأثو   دینامیککه زندگ

                                                           
7
وی محرکه یک فرایند یا سیستم که باعث تغیت  مداوم، فعالیت یا تکامل مشخص یک پدیده یماشاره به  -  جممتوضیح -.شود نت     تر
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و تولیدی ابط و این ر :  شود یم د یتأک دیگر بار کیو  شوددرک نیاز است در اینجا ای که  کتهبنابراین ن

ای مانند  جامعه ازجملهمشخص  در جامعه  زمان   یکدر  ها  آناست،  افتهی تکاملتاریخر  ازلحاظاجتمایع 

 یعم آمریکا متحده ایاالت 
 
پردازان  تئوریتوسط تمام این  آنچهاز سوی دیگر، در مقابل . اند مستقرشده قا

، اند  افتهی تکاملتاریخر  ازلحاظ که درحایلاین روابط مطرح شده است، ( خواهت  خ)بورژوایی و فالسفه 

ر درع  .دائیم نیستنداین روابط  حال ت 

ییک از  عنوان بهاجتمایع که اغلب یا جابجایی تحرک بحث در ارتباط با ، ها  نیای  در رابطه با همه

 
 

 به نام  شا دیگر از کارهای اصیل یکی درشود، مارک   داری مطرح یم های بزرگ جامعه شمایه ویژگ

ای مثل  اشاره کرد که افراد ممکن است موقعیت اجتمایع و طبقای  خود را در جامعه هندریسو گر 

از این تولید ستمگرانه و  های مردم توده ، اما تغیت  دهند  (م-داری شمایه یا جامعه عنوان بهآمریکا )این

بر این  بنیادش  و  پیدایش کهسیستیم  با شنگویر و محو یعتر  انقالی   ابزار توسط روابط اجتمایع فقط 

 .(م-رهایی کامل بدست آورند)بگریزندتوانند  یم ،ر شده استقروابط استوار و مست

 :استام مناسب  آن داشته به نوینکمونیسم تکامل  در ای که  نکته بر  زیاد  د یتأکذکر در اینجا 

زنان یا ظلم به سیاهان یا بر اجتمایع مانند ستم  هگونه مسئل هربه شما چگونه  نکهیبااارتباط در 

ر  ر کار  ،تبارها   التت  یا وضعیت مهاجران و  ستیز  طیمح، یا وضعیت یدیکار  وفکری یا تناقض بت 

 ،(م-دهید قرار یم لیوتحل هیتجز مورد )کنید برخورد یم ها آنو به  د یده یممورد خطاب قرار را  هغت  

ز یم پایه و محدودیتکه   است ، شیوه تولید تیدرنها همه  که درحایل. کند های تغیت  را تعیی 

وی محرکهواقعیت و  ها  نیا  لیتقل قابلاقتصادی سیستم خود را دارند و به  (های دینامیک)نت 

صورت  اقتصادیسیستم ن آ نبنیادیهای  دینامیک در چارچوب و درون ها  آن، همه یستند ن

ند  یم نهایی تغیت  را در رابطه با همه یت تولید پایه و محدود شیوهاقتصادی، این  سیستمآن ؛ و گت 

ر یممشکالت این  خواهید از تمام این اشکال مختلف ظلم و  بنابراین، اور یم. کند اجتمایع تعیت 

، اما شما برخورد کنید  درست   بهدر جایگاه مشخیص که قرار دارند  ها  آنبه شوید، باید  رها ستم 

ر باید سیستم اقتصادی را ات  طور  به همچنت  اسایس تغیت  دهید تا بتوانید توانایی انجام این تغیت 
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اقتصادی داشته باشید که  نظام شما باید یک :برای این کار گر ید انیب به. را داشته باشیداسایس 

ی  ات جلوگت  برای   را دهد، بلکه پایه مطلوبر  اجازه یم تنها  نهآن  یجا بهکند و ناز ایجاد تغیت 

ات  [اصیلنوشته در  دیتأک]   .کند یمفراهم  ایجاد این تغیت 

ر رفرمیست  در برابر مارک   دیدگاه  ، بحث کرد که چگونه در **پرودونزمان خویش (آلیست   ایده)اتوپت 

در مورد نقد  -مارک -نوشته  عنوایر از  «فلسفهفقر  »The Philosophy of Poverty) فقر فلسفهن و ودر پ

ه در بخشر از نظریه. وجود دارد( بودفلسفه و دیدگاه پرودون  ، مفشان و غت   پردازان بورژواهای کنویر

ر از تخیل و  توجیه قابلفقر ( سمیالیامتر  داری معاض شمایه دافعانم)  و  یاتاخالقهمچنت 
 
فقر  اساسا

 .وجود دارد علیم

 (متد)را بر پایه علیم و با روش علیم اش انسایر و توسعه تاریخر تحلیل جامعه  و در مقابل، مارک  تجزیه

 .بنا نهاد

 که من   ،ارزش اضافر های  تئوری در همان بخشر ازکه این اظهار مارک   جا دارد
ا
از آن  قویل نقل قبل

 :آوردم را کندوکاو کنیم

همان ، دانند  یممنبع ارزش مبادله و منبع فعال ارزش مرصف  یگانه را  کار که    به همان طریقاما 

ر "شمایه"به اقتصاددانان بورژوازی   عنوان بهو شمایه را . کنند یمبرخورد طریق همان به نت 

کار   عنوان بهرا کار آنها   که درحایل، کنند  تصور یم تولید، منبع ثروت و هدف تولید  کننده میتنظ

دستمزد  (تابع)وابسته بهکه  تولیدابزار هزینه تولید و یک که ضفا کنند   محسوب یم مزدی

وری)""زائد"برای شمایه موجود  کار    محض اینکه کمیت  بهو است  حداقل ضر  شود یم "(غت 

اقتصاد . شود یم نزول داده ، حداقلدستمزد این به زیر حت  و ( تقلیل)کاهشمجبور به  

  این تضاددر [ بورژوازی]سیایس
 
را کار مزدی جوهر   در واقع  داری یا  ماهیت تولید شمایه ضفا

  با (م-کار مزدی) ، شده گانهیازخودبی که کار  :کند بیان یم
ر
تولید ثروت بیگانه  عنوان بهکه   ثروب

وی نموده است،  وی کار، محصولعنوان  به اش مولدهتوسط نت  توسط  آن نت 
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ر  ثروتمند فرایند شخیص را )اش یساز  غتز   قدرت لهیوس بهو واسازیش نبی عنوان به (م-ساخت 

 [شده اضافه هبرجسته شدجمالت ]   .در ضدیت قرار دارد جامعهقدرت  عنوان بهاش  اجتمایع

   خاص ،(بدییه)قطیعاین شکل "گوید که  یمدهد و  ادامه یممارک  ست که در اینجا
 اجتمایع کار    و تاریخر

شکل  عنوان به (م-بورژوازی)، توسط این اقتصاددانانشود  یم ظاهر داری  که در تولید شمایه  طور  همانرا 

ر و مقدر شده است و  مثابه به، ابدی، عمویم ی که توسط طبیعت تعیت  ر  طور بهرا روابط تولیدی  این چت 

 
ا
وری( نه به لحاظ تاریخر )کامل بیایید این    «.کنند یم  اعالم، اجتمایع کار   روابط   اسب  ، طبییع و منضر

به ، (بولد کردنش)برجسته کردنشبا در اینجا من که را  ویژه بخشر  برریس کنیم، بهاز نزدیک تحلیل مهم را 

 .ما گذارده  د یتأکآن 

 عنوان بهرا  کار مزدیگوید اقتصاددانان سیایس بورژوایی   ، من بر عبارای  که در آن مارک  یممثال عنوان به

 ها آن گرید انیب به. مودمای ن برجسته دیتأک، کنند  محسوب یم" ضف هزینه تولید و ابزار تولید "یک 

ی که از شمایه و از  عنوان بهو فرایند تولید و تولید سود را  دهند  جلوه یم (معکوس)وارونهواقعیت را  ر چت 

ون یم دار  نقش شمایه مستقر  کار مزدیاستثمار  در این  یتدر واقعدر حالیکه ، ند ت  گ یمدر نظر آید،  بت 

 ی حیای  که من  هکتو این به ن. است
ا
  هر چه به آن اشاره شود کم استو  ،رسد  یم ام کرده  د یتأکبه آن  قبل

یک شمایه . ستم استی اجتمایع استثمار و  رابطهیک  -است ی اجتمایع رابطهیک   شمایه: هک

ر " ء" )"چت  ر ماششمایه . نیست (م- "یسر ر یی تنها به آالت  ت  ساختمان ؛ یی تنها بهخام واد ؛ میی تنها به ؛ زمت 

رابطه  کی؛ بلکه (م-مسئله اسایس نیستند یی تنها به دهند یمکه ابزار تولید را تشکل   ها  نیااز  کی چیه) ؛نیست یی تنها به

. شود رجوع یم(م-در طول نوشته)مداوم  طور  بهآن به سیار مهم است، و بنکته این درک  .اجتمایع است

ر  عنوان بهدر مورد شمایه  تنها  نه (م-اقتصاددانان سیایس بورژوایی )ها آنامروز،  ی   های بژهآالت و دیگر ا ماشت 

مانهبلکه حت  کنند،  جان صحبت یم شمایه "مردم و به نند، ک  صحبت یم" شمایه انسایر "از  بیشر

تقلیل  "شمایه انسایر "به را ردم سازد که م را برمال یم (نظایم)ماهیت سیستیمکه این . گویند یم" انسایر 

 .دهد یم
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داری است و منبع ارزش  شمایهتحت خایص از استثمار شکل ، مزدی کار استثمار یعتر  این رابطه اجتمایع

 و سود در این سیستم
ر
مورد استفاده عمیل  تولید در فرایند که کار  نقش واقیع  . است (داری شمایه)اضاف

 گرانکار   عنوان بهکه در این راه  یافرادبه که  (م-قیمت)ارزیسر  از شت  یبارزش بوجود آوردن  ،شود  واقع یم

  همان (م-نقش واقیع کارو  کار مزدیاستثمار )این. شود یمپرداخت  مزدی
ر
و پ   آفریند  یماست که ارزش اضاف

 یی روابط کاالتعمیم  تنها نهداری،  و شمايه. آید بدست یمسود از درون آن های دیگر  از کش هزینه

ر چ همهیعتر )است ر بلکه ، (شود تبديل به کاال یمای  فزاینده طور  به ت  ( کلیدی)ی محوری مشخصههمچنت 

وی کار شدیگر  نوع خایص از کاال  کی نیابه زبان ساده،  .استيک کاال  عنوان به توانایی کار کردنیعتر  نت 

وی کار  (ابزار تولید یا طبق گفته مارک  دیگر )عناض تولید دیگر  برخالفو  است یک کاال  عنوان بهکه   نت 

ی آورد  استخدام خویش در یمبه  را در فرایند که برابر با دستمزدش است،   ارزیسر نسبت به ارزش بیشت 

ر دلیل است که مارک  به . ایجاد کندتواند  یمتولید   و نه شمایه ثابت متغت  شمایه  عنوان بهآن از همت 

وی کار شمایه شمایه: یعتر شمایه متغت  . ندک اشاره یم تواند منجر به  یمو  شود  یم گذاری ای که در نت 

 ، ثروت بیشت  و شمایه بیشت  ایجاد 
ر
ر ماششمایه ثابت به  که درحایلشود؛  ارزش اضاف و  خام، مواد آالت  ت 

ها اشاره دارد که  ر "یی ها ورودی"تنها دیگر چت 
را ( محصول)تولیدهستند که ارزش ( ضف تولید " ابزار)"  

  ها آندهند؛  در فرآیند تولید افزایش نیم
 
 که   ارزیسر  ضفا

ا
 .کنند نتقل یمممحصول جدید به  را  داشتند  قبل

ا در کنار این، مهم است که  ، پندارهای  برخالفدرک کنیم که ایتر از طریق ارزش حاکم بر اقتصاد بورژوایی

ر معامالت تجاری  نیم "اضافه"فروش محصول در حوزه تجاری  شود؛ در عوض، آنچه از طریق چنت 

 است که  ارزیسر  تحققافتد،  اتفاق یم
ا
، یعتر در فرآیند تولید  از شمایه متغت  عمیل از طریق استفاده  قبل

 . آفریده شده است ،مزدی کار استثمار  

وی کار   در تولید، به کار رفته شمایه متغت   عنوان بهبنابراین این نت 
 
  ازییکیا  "هزینه تولیدی" ضفا

ر « رشد اقتصادی»؛ و منبع دیگر نیست( اه نهاده)"ها ورودی" و ( داران شمایه)« ها  نهاده»صاحبان چنت 

کارشان مارک   به قول که کسایر است   استثمار  ، بلکه نیست ها  آن« نبوغ کارآفریتر »و یا  ها  آن« نوآوری»

، قرار دارد تقابل در آفریند  را یم" ثروت بیگانه" عنوان به ها آنخود ثروی  که با ، آفریند  یمرا " ثروت بیگانه"
                                                           

8
-  input- د  ها یعتز آنچه توسط هر فرآیند یا سیستیم وارد شده یا مورد استفاده قرار یم  ورودی، یا نهاده جم -.گت   توضیح متر
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وی با یعتر  از طریق کار خود ایجاد   ها  آن درواقعکه " محصولقدرت تولیدی  " عنوان به شان تولیدینت 

 .دنگت   ، در ضدیت قرار یماند  کرده

وان ت یمطریق دیگری این را به  نور افشاند آن  ر که مارک  ببسیار مهم دیگری  ی  ترین نکته ییک دیگر از مهم

؟ این بدان معنا نیست که  .تسلط دارد زنده کار مرده بر  کار داری  تحت شمایه :توضیح داد این یعتر خر

  !نیدبی یم شما به یک کارخانه بروید و مردم مرده را در آنجا 
 
 طور  به ک  چیهاکنون  هم، مطمئنا

ر چن نیا (آمریکا)خودی در این نوع جامعه به خود ند، و اقتصاددانان سیایس بورژوایی ک  به آن فکر نیم ت 

کار "عبارت این ، بلکه (تسلط دارد زندهکار مرده بر  کار که ) کنند صحبت نیم یقطر  نیابه  طورکیل به

ی آیا است تولید محصول واقیع که  کاالی هر  زیرا  ،کند  اشاره یممواردی از به درک صحیح " مرده ر چت 

از کجا مواد خام اما  ،رود  یمبه کار  (م-فرایند تولید کاال)در آن است؟ بله، مواد خام محصول کار ازت  غ به

ر محصول کار هستند ها  آن ؟آمده است یک سند بسیار مهم از )   "کردن  در مورد امکان انقالب"در . نت 

ر و مواد خام ( آمریکا حزب کمونیست انقالی   هایی مانند زمت 
ر فراهم  تطبیعتوسط "اشاره شد که چت 

مستقل از وجود )اینکه  مردم در آنجا باشند و یا نهسوای وجود دارند ( طبیعت)در آنجا ها آن. "دنشو  یم

. شودکار روی آن  ، باید توسط مردم شوند  بخشر از فرآیند تولید  ها  آناما، برای اینکه  .(م-مردم وجود دارند

ر باید کار روی . برای مثال، طال یا نقره یا سایر مواد معدیر باید استخراج شوند باید  ها  آن .انجام شود زمت 

 ، مزدی کار   لهیوس بهداری این کار  تحت شمایه. تولید شوندنظام ز یک بخشر ا
 
کامل،   طور  به، نه عمدتا

ان زیادی انجام یم ر ی را   آنکنید،  به مواد خام نگاه یم که هنگایم، مثال عنوان به. شود بلکه به مت  ر که در چت 

 ای که  کار مردهیعتر   است، کار مردهینید  ب آنجا یم
ا
  یکار شما  اما   ؛بینید  را یماست  شده  فرایندن وارد آ قبل

 (مرده کار)این. انجام شده استپیشاپیش بینید زیرا  نیمآنجا در را است  شده انجام(روی آن مواد خام)که 

  طور  هماناما . شوند محسوب یمضف داری و اقتصاددانان سیایس بورژوایی یک ابزار تولید  شمایهتوسط 

ءاست که ای  شدهجامد درگت  است، کار  درواقعکند، آنچه  یم د یتأککه مارک   ر آن یسر ( کاال)برای ساخت 

ر   بر انجام شده  کار استخراج مواد اولیه یا   :به کار رفته استدر آن  روی آن مواد خام برای ایجاد یک ماشت 

ر  نوبه بهکه  ر خود برای ساخت  ر )این، که شود  یمدیگری استفاده ماشت  ر ( ماشت  خود برای تولید  نوبه بهنت 

  عنوان بهکه  یا شده لیتکم محصول
ر
د قرار یم مورداستفادهرسد،  به فروش یمنهایی محصول مرصف  .گت 
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، این بدان معتر است  "زنده تسلط دارد کار بر  کار مرده "داری  تحت شمایه مییگو  یم که هنگایمبنابراین، 

 ، (شوند یموارد )آیند به فرآیند تولید یم یکه وقت  کارگران مزد
 
ر ضمیمه مکمل یک  عنوان به اساسا ماشت 

ند و  قرار یممورد نظر  ر تحت  ها  آنگت  ر این )خود که  ند ت  گ یمقرار تسلط ماشت  محصول کار قبیل  (ماشت 

 . است

ر )شعت دادنکه   هرکش، مثال عنوان به داند که این  ، یمتجربه کرده باشد را  در یک کارخانه(م-به کار و ماشت 

نگاه کنید، جایی  « هستم ق لویسشامن ع»فیلم معروف سکان  آن به  د یتوان یما و ی. استبه چه معتر 

  شکه شخصیت لویس و دوست
 
شی    ع آمدن )خود را با آنتوانند  نند و نیمک  یم تولید ، در یک خط نیل ا

وی کار تسلط تحت  ها  آنخوب، . تطبیق دهند (م-در خط تولید های مختلف یک محصول بخش  نت 

ر ماش)مرده ند قرار یم (آالت  ت  ی است که تحت شمایه. گت  ر که   مردمای از  طبقه: افتد داری اتفاق یم این چت 

ر را  ند، که  خود تحت سلطه آن قرار یم نوبه به تولید یم کنداین ماشت   (الزم)االجراء الزم  (تجیل)گربیانگت 

ایط استثمار   .استشان شر

 عمومیت یافت-بخشر  کلیت )تعمیم
 

 داری و  شمایهتحت روابط کاالیی  (م-یک
 

وی کار  ویژگ یک   عنوان بهمهم نت 

ی را در اشتغال سایر عناض تولید یم برخالفیک نوع خاص کاال که که  ،کاال  مشغول )ش تواند ارزش بیشت 

یه ا شماب مقابلدر شمایه متغت  )تولید  ایند ر ف در  (م-دار در آمدن به استخدام شمایه شدن برای تولید  مزدی به کار 

 مشخص، ایجاد نماید ( ثابت
 

و با تعمیم تولید و  .یک رابطه اجتمایع است عنوان بهداری  شمایه هویژگ

وی کار   نت 
 

اسایس  ضاد را داریم، ت داری اسایس شمایه اد تضیک کاال، ما  عنوان بهمبادله کاالها و ویژگ

ر تولید  مختلف  های  نظاماز کارگران در زیادی با تعداد ( تولید فردیبا ضدیت در )تولید اجتمایعبت 

سازمان داده  (م-استهای مختلف و جدا از هم  در کارخانهتولید محصوالت مختلف کار مزدی برای اشاره به  )کار

 تیدرنهاها نفر و  یک سقف، اما بخشر از فرایند کیل شامل میلیونزیر ، اغلب هزاران نفر اند  شده

شود، بلکه توسط افرادی که  تولید انجام نیمابزار که توسط صاحبان ی  کار ،  میلیاردها نفر از مردم

د  یمانجام  اند  شده استخدام(صاحبان ابزار تولید)ها آنتوسط  یکارگران مزد  عنوان به تولید این ، شما گت 

ر درعکه   دارید را  اجتمایع داران  دست تک شمایهدر  تنها نه (م-تخصیص)تصاحب خصویصاین  حال ت 

کت شمایهتخصیص کلیت ویژه در دنیای امروز   بلکه بهمنفرد هست   مؤسساتها و دیگر  در قالب شر
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در ، دارد جامعه تعلق  کل بهاجتمایع که ثروت  مالکیت برخالف. قرار دارد ،افتهی تجیل مشابه شمایه

، اما در هستند  گایهی افراد که  خاص با شمایه   مرتبطان (م-تصاحبتحت )تخصیصبه ( ثروت)عوض این

  دنياي امروز
 
کت عمدتا ل ميلياردها دالر شمايه  مؤسساتها و ساير  شر در يک   فقط نهرا شمايه اغلب کنت 

ر  توسط  که است  این خصویص شمایه معنای تخصیص . آمده استدر  ،الملیلی  کشور بلکه در سطح بت 

به تصاحب و تملک )شود احب یمتصداران  شمایه ، بلکه توسط رقابتنیست احبجامعه تصکلیت 

 خصویصبسیار مهم است، زیرا این اختصاص " رقابت"و این کلمه . (م-آید رقابت در یم لهیوس بهداران  شمایه

 خصویص ثروی   طور  بهدارایر که  مختلف شمایههای  به این معتر است که میان گروه
 
تولید   که اجتماعا

 . بود، رقابت خواهد اند  دادهبه خود تخصیص را  د و ش یم

ی منجر یم (رقابت)و این ر  نظامدر  آناریسر آناریسر در تولید و  ،(مرج و هرج)آناریسر به شود؟  به چه چت 

تضاد حرکت  ،(Anti-Dühring)آنتر دورینگ نوشته انگل  در  شود، منجر یم یک کل عنوان بهداری  شمایه

ر تولید اجتمایع و تخصیص خصویص را شمایهاسایس  او اشاره کرد که  . داد قرار بحث موردداری بت 

این دو . دهد را بروز یمین تضاد اسایس ادینامیک در فرایند ، دو شکل مختلف حرکت ضاد این ت کارکرد 

 کند، و شکل دیگری از  یمیی که استثمارش میان بورژوازی و پرولتاریا اد ، تضسو  کیاز شکل از حرکت، 

ر سازماناد ب، تضاست تر مهمکه که انگل  شناسایی کرد،   را  حرکت    دیه سازماناست،  آناریسر و  دیه ت 

 تولید در سطح 
ا
کت، که ممکن است مثل که ،  شده باشد  دیه سازمان باالبسیار سطح در ، یک شر

ر همچون ، رود  بکار یمدر آن محاسبات زیادی  ر چ همهبازار و  (محاسبات)های تخمت  ، و ممکن است ت 

ل بسیار سفت)محکیمبسیار  دیه سازمان یک فرایند تولید واقیع در سطح اینکه  ازنظر( سخت و  کنت 

کت شمایه ه   شر ه شیپ بهچگونه داری خاص و غت  این  یکه درهمان زمانحال در  - برود، داشته باشد و غت 

و امروزه در کل جهان،  امروز یا )و تبادل در کل جامعه  (تولید آناریسر )تولیدومرج  هرجتضاد با در دیه  سازمان

 و من ،بنابراین شما این دو شکل از حرکت را دارید . قرار دارد (یک کل عنوان بهبیش از همیشه در جهان 

 
 
اهمیت تشخیص شکل دوم حرکت این تضاد : یعتر به نوینکمونیسم از  متمایز کلیدی به یک جنبه   بعدا

وی محرک  دیه سازمان/آناریسر تضاد که اسایس،   وری اصیل عنوان به، آناریسر یا نت  ترین شکل  ترین و ضر

 .خواهم پرداخت ،است داری شمایهسایس حرکت تضاد ا
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سیایس و  تئوریهمه آنچه اقتصاددانان سیایس بورژوا و نمایندگان کاری کرد که ، مارک   همه نیباا

وری  ی به طریقهحداقل یا ، اند  خورده شکستناموفق و در انجام آن اجتمایع  از انجام آن  استوار و ضر

  آشکار کرد تر،  داری و روابط اسایس تولید آن را در بست  تاریخر وسیع شمایه: یعتر مارک  اند  اجتناب کرده

شکل ، کیلشکل  » او گفت نیست، انسابز  جامعه  نقطه پایابز و باالترین بیان توسعه درواقعاین که 

 روابط ... ابدی 
 
وری، طبییع و معقول(نه تاریخر ) مطلقا ایط تنها یک بلکه  -نیست« روابط ضر  -تاریخز شر

ر روابیط است که یماز  موقت، و شکل خاص روابط اجتمایع و اقتصادی تواند و باید توسط  چنت 

تمام روابط  محو که شامل ( با آن های مربوطه و ایدهنهادها و )کمونیست    تیدرنهاسوسیالیست  و 

 .شودپشت ش نهاده استثمار و ستم هستند، 

جامعه  های گرایش   ی از طریق مشاهدههای خاص مارک  و انگل   بیتر  پیشبرخر از درست است که این 

ر از )با کم شدنداری  اینکه جامعه شمایهه ژ وی ه، بزمان حیاتشان انجام شده بود داری در  شمایه تقلیل یافت 

(لحاظ تعداد
گران  استثمار )ورژوازی خاصم ببه دو طبقه متبطور مدام بیشت  و بیشت   متوسط طبقه 

به منصه ظهور )به حقیقت نپیوسته استشود،  یمتقسیم استثمارشونده های پرولتاریا  و توده( دار شمایه

ز نظام داری به یک  با توسعه بیشت  شمایه ویژه به اینچرایی ، (م-نرسید استثمارکننده یعتر  (جهایر )یالملل بی 

یالیسم داری شمایه شمار عظیم استثمار نمودن   فوقماجهان سوم و  رات ستعممغارت که متیک به  امتر

منتقدان بورژوایی  .استقابل توضیح    ریزان عرقهای   از کارگاههای مردم آنجا، در یک شبکه جهایر  توده

    شدندر مورد قطت   (و انگل )های مارک   بیتر  بر تفاوت میان پیش( مانند کارل پوپر)مارکسیسماز 

داری  شمایهبه  کاملشبا ت (م-رقابت آزاد ندورا داری جوامع شمایه)جاآندر  درواقع آنچه و  داری  جامعه شمایه

یالیسم   اعتبار ساخته به  را ی   دارد لیم که اعتبار ع  اش یدعو مارکسیسم و کنند  یماست، تالش  داده رخامتر

                                                           
 
تر یم کردند طبقه متوسط یا خرده مارکس و انگلس فکر یم -  وی کار خویش ندارد و با   بورژوازی فقت  گرویدن به شود و چاره ای مگر فروش نت 

داری  و در فرایند مناسبات تولیدی شمایه. صف طبقه پرولتاریا برای امرار معاش تعداد پرولتاریا بیشتر و تعداد طبقه متوسط کمتر خواهد شد
 جمتوضیح متر  -. شود یمهای پرولتاریا استثمارشونده تقسیم  و توده( دار گران شمایه استثمار )ورژوازی خاصم ببه دو طبقه متجامعه 

 
  

 است   خصوص در صنعت پوشاک کارخانه یا کارگاه، بهاشاره به  - 
ز
 در  ساعات بسیار طوالب

 
ساعت، تحت  ۱۱تا  ۱۱که در آن کارگران غالبا

ایط نامطلوب و با دستمزد بسیار کم، کار یدی  جم - .کنند ا عرق یمئمشان دا و با تحلیل انرژی کنند  یمسخت شر  توضیح متر
 

  
بورژوای  با هرچه کوچکتر شدن جمعیت خرهداری دوران رقابت آزاد  در فرایند شمایهکه   به تحلیل مارکس و انگلس استره آواکیان ااش - 

ز استازی و متضاد و متخاصم پرولتاریا و بورژ طبقه دو قطب یا دو مرفه  جم  -. در حال شکل گرفیر    توضیح متر
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ر با اما . آن بتازند در انتهای قرن )شعمر  علیم که ابتدا توسط انگل  در اواخر تحلیل  "هایی نقد"چنت 

ر ( نوزدهم استعماری توسط غارتگری ، در مورد اینکه چگونه ادامه یافتآغاز شد و توسط لنت 

یالیسم داری  شمایه ی  پایه اقتصادی مادی بورژواز  یا مالحظه قابلدرجه   بهکه هم کرد  اغناییم را فر امتر

ر مادری" در یک بخش از طبقه کارگر و رشد طبقه متوسط    کردن یالیسم،  (م-"کشورهای")"شزمت  امتر

 یا استعمار ) یاستعمار قدرت پیشتازان عمده  عنوان بهآمریکا کشورهایی مانند انگلستان و سپ    ازجمله

اتوری که  (نوین ند و یا در تالش برای رد آن  ، را نادیده یمدر اختیار دارند  استثمار برای پهناوری امتر گت 

 .هستند

 شده  مشاهدهداری که توسط مارک   در جامعه شمایه( مسلیم)قطیع یها شیگرا که درحایلبنابراین، 

یالیست   -داری ، در کشورهای شمایهبود   (واژوون)و یا حت  تا حدی معکوس (mitigated)افتهی کاهشامتر

ذشته ی گ دههیط چندین  جهان سومدر بسیاری از کشورهای طبقه متوسط  باوجودآنکهاند و  شده

مارک  آن که   در این کشورها همچنان پدیده اسایس استو قطت  شدن فقر عظیم و است،  افتهی شیافزا

ر ترتیب همو جامعه  قطب کیانباشت ثروت در : "عنوان به را  (تجمع)انباشتبا آن  زمان به همت 

، جهل، خشونت، کار پرمشقتدر اثر  مرگ تدریخ  ، روزی سیه
 

، در قطب تحقت  و تخریب ذهتر ، بردگ

  کرده استشناسایی     "مخالف 
 
 ر حال حاضر د، اما و پابرجاست شود  اعمال یمهنوز هم  قطعا

 
در  اساسا

 (approach)و رویکرد (method-متد)روشو اهمیت بنیادی، . دهد خود را نشان یم عملکرد  مقیاس جهایر 

تحلیل از  و  در ارتباط با تجزیه عظییم است که توسط مارکس (کشف)فراشکافت ه نشانکه علیم  

ی و تکامل تاریخز آن   یم به معنای کیل معتتر  تنها نه ،یافت تحقق جامعه بشر
ر

، بلکه مبنابی ماند  باف

ز نمودن تحلیل و  و برای تجزیه ابر که از زمان سنتر ابر که مارکس  ازجملهمارکس،  عمر  ، تغیت  تغیت 

 .اتفاق افتاده استازلحاظ علیم  نکرده است،  تز یب شیپ

                                                           
  
-  bourgeoisification -  شود که از طبقه خود کنده شده و به طبقه  که بطور مضحک به قشر یا گروه خاص اطالق یم) شدن یبورژواز

( به غت  از ضمت  )یا نایم اسمدیه  به معتز شکل ficationبورژوازی و  bourgeoisieترکیتر از دو کلمه این (. پیوندد بورژوازی مرفه یم خرده

در دستور زبان انگلییس  .است (ساده simplifyاز  یساده ساز  simplificationنند ما) fy-به  از افعال منتیهبرای مشخص کردن طرز عمل 

وساز داخیل  ی است که تحت سوختندیفرآوقتر این دو کلمه با هم ترکیب شده و مثال در این مورد مشخص استفاده میشود به معتز 

یالیستر  شمایه  یو داری امتر
 

ی به آنها ( بورژوازی مرفهخرده )جزو طبقه متوسط ی یا بورژواز  یها ژگ شدن گرویه از کارگران که دستمزد بیشتر

د ، صورت یمپیوندد  بورژوازی مرفه یم و  از طبقه خود کنده و جدا شده و به طبقه خرده ود ش داده یم جممتوضیح  -. گت   تر
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یگ یپرداز  الیخماتریالیسم دیالکتیک، نه  -علمیک  عنوان بهمارکسیسم  ز  متافت 

ر  طالع-پیشگو)غیبگوها  کند، مارکسیست ای بیان یم که مائو آن را به طرز قاطعانه  طور  همان . نیستند (م-بت 

به طور مستمر به واقعیت که در حال حرکت و تحول ( زنده)پویااست که باید به شیوه  علممارکسیسم 

ر ایناعمال شود،  ،دائیم است ییک از عناض اسایس  (م-مارکسیسم علم استکه )به رسمیت شناخت 

 .مارکسیست است دیالکتیگماتریالیسم 

 :او گفت. ای مهم را به دست آورد این خالصه( ۱۶۹۱در نامه ای به جوزف ویدمایر، در سال )مارک  

مبارزه میان آنها به  در جامعه مدرن طبقات به خاطر کشف وجود امتیازی در مورد خودم هیچ 

دگ من تعلق نیم ، تمناز ا پیش ه مدت. ت  ح  کامل، مورخان بورژوایی تاریخر این مبارزه طبقات را شر

 اقتصاددانان و  دادند 
ر
ی -آناتویم)بورژوازی به کالبدشکاف ر  (م-برریس دقیق عناض یا ساختار هر جت 

که من انجام دادم این بود که کار نویتر  . تحلیل نمودند و طبقات پرداختند و آنرا  تجزیه یاقتصاد

ر تاریخر تنها با مراحل  طبقاتوجود اینکه ( ۱: اثبات کنم ( ۱؛ ارتباط دارد  در توسعه تولیدمعت 

ورتا مبارزه طبقای  اینکه  این دیکتاتوری خود اینکه ( ۳شود؛  یم اریدیکتاتوری پرولتابه منجر  ضر

بناء نهاده و آنها را نهادینه را  جامعه بدون طبقهو یک  طبقاتکلیه  محوبه  (انتقال)گذارفقط  

ر اصیل هستنددر  ها  لکایتالی. ]کند یم  [مت 

ر او مورد  همه، مارک ، اوه: "گویند بسیاری از مردم یم کشف با  کرد که یماو فکر  .است مبارزه طبقای  چت 

ر طبقات  ، مبارزه  و وجود داشت  ر حال، مارک  در سال  ."القمر کرده است شقطبقای  ، ۱۶۹۱و در عت 

کاری   -نیست ،و نوین بود  و اهمیت آنچه که او آن را انجام داد عصاره ، هسته مرکزی این  توضیح داد که

ر که او انجام داد   .رفتوجود طبقات و مبارزه طبقای  در باره  فراتر از ضفا سخن گفت 

ورتا"کلمه در باره   از مارک  مقصود باید بگویم که :  (م-آورده شدباالتر از نقل قویل که از مارک    بند )"ضر

ورتا" ورت"نیست، اما رابطهبرایم روشن به طور کامل چارچوب در این " ضر و  "ناپذیری اجتناب"و " ضر

ر  طور مستقیم در  بهبعدا این موضوع  در بارهمن . بسیار مهم استسوال یک این دو به ویژه تفاوت بت 
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بسیار مهم را از بیاینه بیشت  صحبت خواهم کرد، اما در حال حاضر اجازه دهید این  نوینکمونیسم بخش  

 :نقل قول کنم" گذشتهتصویری از پسمانده   -آجیت"بحث 

ی توان نیم"است که  بدان معتر  یر یناپذ اجتناب آنچه آجیت در اینجا ." کرد  از وقوع آن جلوگت 

ر خط ست   کناپذیری ی اجتنابۀ این است که دنده نشان یم گوید  که  یابنده را  کاملت (ثابت)معت 

ورت. پیماید امکان دیگری برایش متصور نیست یم ورت، مفهویم  ضز متفاوت است؛ ضر

ر تعرا ساختارها  واحد را  جهینت کی شهیکند اما هم را محدود یم ها ت  و مس ها  لیکند و پتانس یم یت 

و (فرایافت)مفهوم . کند نیم د یتول ر شامل قوان رتضر سبت   ت 
علت و "روابط در آن شود،  یم   

ر تع شیو از پرود  در یک خط مستقیم به پیش نیموجود دارد، اما " معلویل  کی -شده است ن یت 

انقالب  " نوشته هفتم بخشنقل قول باال از  . استاصیلنوشته  در  د یتأک ]   .است ا یپو  ند یفرآ

ور  تر سیکمون آگاهانه به طور  د یبااین انقالب ... پذیر نیست نا اجتناباست، اما ممکن  و  یضز

آورده شده  بشر  خی    در تار "انسجام " باره در  انیواکآمارک  و "در بخش  ژهیو  و به ،"ساخته شود

 [.است

 موضوع خواهم گفت، اما  نیدر مورد ا شت  یعدا بب
 

ورتا که   مبارزه طبقای   چون مارک  در مورد چگونیک  ضر

 و دموکرایس یکتاتور یبه مسئله د د یبگذار  ، صحبت کرده استشود  یم  منجر ا یپرولتار  یکتاتور یبه د

وع، دموکرایس یبرا. بازگردیم  طبقه یکتاتور یاست، د یکتاتور ید نویع یدار  هیتحت شما شر

ا دموکرایسیک (: یبورژواز )یدار  هیشما   بر و فرمانروابی  و سلطه یدار  هیشما طیدر شر
 

 زندگ

به  نیا .است دار حاکم هیها، توسط طبقه شما دهیو قلمرو فرهنگ و ا ایسیو س اجتمایع ،یاقتصاد

ر  نیا. است یکتاتور یآنچه که د تیماه شما آنچه را  : "دیو گ  که یمیک فرد نیست  از طرف کوبیدن بر مت 

 یکتاتور یطبقه است، د کی یکتاتور ید ،تسفردی نی یکتاتور ید "!داد ید انجام خواه میگو  که یم

آن متمرکز  انیو باساس طبقه  آنکه هست   طبقه و در خدمت نظام خایص کیفع برمبنای منا

                                                           
13

ز قوان -  ی  تیعل .دهنده علت است بیان کننده یا نشان  -سبتر یا علیتر  ی   کیه به موجب آن کاست  کارابی یا تاثت 
است و  غیت  مسئول ت یکه اثر آن تا حد  است علت کیشود،  یم یگر یحالت د ا ی ندیفرآ د یحالت، موجب تول ا ی ندیفرآ

جممتوضیح  -.وابسته به علت است یاثر تا حد  تر
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انحصار تحت  -شود که اعمال  ای هر طبقهتوسط ی و کتاتور یداز هر نوع  -یتور ماهیت دیکتا .است

به نوبه خود  نیو ا. است ایسیقدرت سآن  یعاز هرگونه اعمال واق گرانیو محروم کردن د ایسیقدرت س

ر  انحصار نه تنها در  آنچه در متمرکز است، بلکه  خشونت به طور کیلاعمال مسلح و  یوهات  نداشت 

وع» و،یاز ا. ، متمرکز استشود  تلق  یممسلح و خشونت  یو ت  ن«  یتمشر  که ارتش به جنگ  هنگایم تر

ش اود ر  یم وع»و  ،یکتاتور ید نی، گست  ر مسلح و خشونت در سطح ب یو ت  نبودن استفاده از « مشر  الملیل ت 

وع استعلیه او و خشونت  (م-زور)وت  ناستفاده از آن  ند،ک شقت یم فروشگایهدر  کش. است  .نامشر

استفاده از خواهد اعالم کند که  طبقه حاکمه یم -کشد  یم ابانیدر خپوست را  اهیشخص س کی  یپل کی

وع است و تالش یم یوهات  ن تواند  کجا که یم  هر زمان و ر حکم را ه نیکه ا  کند  مسلح و خشونت مشر

توسل به زور و دفاع کند، (م-با اسلحه در مقابل پلی ) شاز خود که اور کش  ، در حایلنهادینه کند  باشد 

وعت  غ"خشونت  ایع برخر مرتبط با  بازتای   نها یهمه ا. است" مشر ر وع از مقوالت انت  وعت  غ /مشر به که  مشر

از نیست، بلکه بازتای  ( دارد یابدموجودیت  ایو )استنازل شده آسمان بیان میشوند که گویی از  ینحو 

طبقه  یکتاتور ید عتر یمربوط به حکومت،  ستمیو س بنیادین یدیروابط تول و واقیع روابط اجتمایع

  .ی، استدار  هیشما

گر و نماینده انیطبقه ب نیاست که ا ستیمیبه نفع س طبقه کی یکتاتور یو اساسا د تیدر نها یکتاتور ید

بنیاد واقیع به طور مستقل و جدا از که   گروه کوچک  کیفقط  ا یفرد و یک  یکتاتور ینه د ،آن است

 . کنند شان را اعمال یم ارادهضفا   جتمایعاو  یدیتولروابط 

ر رابطه ب: میرو  یم ست  یمارکس علیمدرک مهم در  یها از مولفه گر ید یکیما به  نجا یدر ا و   یاقتصاد هیپا ت 

(. غالب یها دهی، و فرهنگ و اایسیو مؤسسات س ساختارها یعتر ) کیدئولوژ یو ا ایسیس یروبناجامعه و 

ر که همه چ  یکینه به لحاظ مکان ت،یدر نها و اساسا،  تیدر نها بلکه، تقلیل یابد  نیتواند به ا یمالفاصله ب ت 

یعتر جامعه،  یاقتصادبنیاد . مطابقت داشته باشد یدیا روابط تولب دیجامعه با صیلی ااروبنساختار 

ور برد  را به پیش یم (م-کاال)دیجامعه در واقع تولاینکه چگونه  -" دیتول وهیش"   یو مواد ضر
 

بازتولید را  زندگ

ا (م -" دیتول وهیش"یعتر جامعه،  یاقتصادبنیاد )نید، انکنبازتولید  سازد تا آنها را  و مردم را قادر یم نماید  یم  طیشر

و فرهنگ  یها دهیو آنچه که ا (م -و باید باشد)خواهد بود ایسیس یندهایآنچه که نهادها و فرآ یرا برا
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 بزایند،ند تمساح وانت نیمها  پرندهنکته به عنوان مثال در  نیابه  و من. کند ، را فراهم یمغالب خواهد بود 

و ای  روبنای سیایس بطرز قابل مالحظه، که اور ام اشاره کرده   ،بپیماید افقفراتر از تواند  یم تیاما بشر 

ی اقتصادزیربنای  با مبنای زیر بنای اقتصادی کار نکند و بطور اسایس در تضاد طبق، زمایر مرحله در هر 

نحوه عملکرد  ا باین ، شود درک که مهم است   ار یبس نیا. متوقف خواهد شدمتالیسر و جامعه  ،باشد 

 جامعه، از جمله 
 

همه . ، ارتباط داردوجود دارد در جامعه که انتخابات   یی جانقش انتخابات چگونیک

ند یم شکلجامعه  نیکه در آن مردم توسط اهایی   راه ی یم قالب)گت  و  ،(م -به شکل معیتر عمل میکنند-شوند گت 

 یی ها دهی، و چه ا(دهند پاسخ یم)دهند واکنش نشان یم ایسیچگونه از نظر س اینکه آنها اسایسمعنای به 

ر جامعه و همچن عملکرد توسط  ضفا، شود  غالب یمشان تفکر بر  حاکم بر  کیدئولوژ یو ا ایسیسروبنای  ت 

ا و آن  ر یم طیشر ر بیک ارتباط درویر . شود واقیع تعیت   " کیدو وجود دارد؛  نیا ت 
 

و عملکرد خودش  زندگ

ر را  ر " داشت  ر وجود دارد، اما آنها ن ایسیس یندهایها و فرهنگ جامعه و نهادها و فرآ دهیا یبرامعت  با هم  ت 

ر یم و اجتمایع یدیتولروابط نزدییک دارند و نهایتا توسط تباط ار   .شوند تعیت 

مشخیص روبنای سیایس به هر طریق اسایس و در هر مرحله زمایر اور ساختار  ،شود  تاکید یم گر یبار د کی

و متالیسر توقف روابط تولیدی کار نکند سبب خواهد شد که جامعه را به ( زیرین)ای منطبق با الیه پایه

را به اتکا به این یا آن ابزار " نظم"کنند که  و تالش یممداخله خواهند کرد  وها ت  سپ  نشدن کشاند، و  

در  ایسیحزب س کیاور  د یتصور کن مثال  .ممکن دوباره برقرار نمایندابزار شدیدترین از جمله  گر،دی

 تضاد اسایس جی    ما به تدر »: دیگو و بباشد، به قدرت رسیده انتخاب ی از طریق دار  هیجامعه شما

ر ب یدار  هیشما ل درآوردن تدریخ   را  (م-مالکیت خصویص)خصویص صیو تخص اجتمایع د یتول ت  با به کنت 

دگرگون  دولت قیکل از طر   کیجامعه به عنوان عمویم آنها به اموال  لیو تبد یدار  هیشماموسسات تمام 

وع به  ".خواهیم نمود و  ایسیسشورش  اور بالفاصله حت  . شوند  آن برنامه یم ادهیپو کردن اجرا  و آنها شر

تواند  هرج و مرج در جامعه یمیک مسلح آن وجود نداشته باشد،  ندگانیو نما یدار  هیشما ۀطبق نظایم

برای تغیت   ایسیت ساحرک نیاتالش کند و سپ   خاص عمل یم یبه نحو زیرا زیربنای اصیل   بوجود بیاید؛

د  تدریخ  آن صورت یم ر  یکار بر مبنا  نیاما ا ،گت  و انجام نخواهد گرفت  یبورژواز قدرت از ( تسخت  )گرفت 

ر یک  ر و همچن یاقتصادپایه  (تدریخ  )یت  تغ یبرا  برنامهواقعا با داشت  در  .شود انجام یم روابط اجتمایع ت 
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ر تحقق چن یبراکنند  تالش یمکه است   یدست افراددر ( از آن بخشر  ا ی)عوض، دولت  تغیت    ای تحویل ت 

دار  هیطبقه شما قدرت دولت   (شکست دادن)خرد کردنو بدون  تدریخ  آن را به طور  یها از جنبه برخر 

 یوهات  نسیایس و نظایم از طرف  (تقابل)باعث مخالفتبالفاصله این حت  اور ، دهند انجام 

ر در هر صورت همه چاما ، نشود  (دیگر)یی بورژوا  یتا حدود" جامعه را ی، ز دهد  سوق یم مرج  و را به هرج ت 

عملکرد "تا  (anarchic-کیکآنار -ومرج هرج)آناریسر  شت  یب ، حت  خواهد بود  "طور نآ یو تا حدوداینطور 

 .خواهد بود یدار  هیجامعه شما" یعاد

ر از ب یکه دولت نروژ برا  یی ویکه در اطراف سنار   «غالتحت اش» ویر یز یتلو شیال  ات  اخ نفت  د یبردن تول ت 

اروپا  هیبا اتحاد اتحادکه  هیکشور به شعت توسط روس  نیانجام داد، وجود داشت و ا یعیو گاز طب

ر که در انتخابات )یدولت نروژ  نیا. اشغال شد ،کرد   یم یهمکار   حزب ست 
 

به قدرت رسیده به نمایندگ

حفظ کند و به پیش آن  یلیفس یها سوخت نیا د یقطع تول یارا بر  شتیحاکم ا ی مینتوانست تصم( م -بود

د که توسط نروژ   یعینفت و گاز طب بدون توانستند نیم ست  یالیامتر -یدار  هیشما گر ید یکشورهازیرا   -بت 

 دیتول نیآنها را مجبور کردند که نروژ ا بیترت نی، به اشد به کار ادامه دهند و کارکرد داشته باشند  یم دیتول

ر  و با توجه به مقدار کیمتخییل اور چه در قلمرو داستان . ادامه دهدرا  نروژ   یدار  هیشما تر یب شیپ) یفانت 

 کیدهد که در آن  را نشان یمیی ها اهر  نی، ا(عمل کند یعیبدون نفت و گاز طبتواند  یمکه اقتصاد آن 

 کینامیکوچک که در تضاد با د  یدار  هیکشور شما  کیدولت تصمییم توسط  حت   ،ایسیس میتصم

-یدار  هیمختلف شماکشورهای که اقتصاد    -است جهایر  ست  یالیمتر ا -یدار  هیشما ستمیسکارکرد  اسایس

ر و همچن ست  یالیامتر   گر یکدیبه شدت به و  تسلط دارند که بر آنها جهان سوم   یآن دسته از کشورها ت 

 ی و مداخله (مرج و هرج)آناریسر  تیوضع کیهستند، منجر به  مرتبطپیوسته و  هم  با وابسته و 

بازگشت به کشور به   نیا (م -با اتکا به زور و مداخله نظایم)مجبور کردن یبرا ست  یالیقدرتمند امتر  یها دولت

 .شود ، یمموجود مقرر  یها یی ایچارچوب و پو 

جامعه را  د یتوان نیمیعتر  -دیانجام دهکار را بتدری    ج  نیا د یتوان ه شما نیمهمچنان بیانگر این است ک نیا

ر شکست دادن و از بتوانید بدون  نیم ،روبنای سیایس دگرگون کنید قدرت در کسب قدرت سیایس بدون    ت 

بدون کنند، و  اعمال یم یدار  هیطبقه شما یکتاتور یدخشونت را توسط که به شدت   بردن موسسای  
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نماید،که نقطه  فراهم یمرا  یاقتصادابزار دگرگون نمودن کامل زیرساخت  کهنوین   موسسات انقالی   جاد یا

 یها تالش هیو دفاع از انقالب عل ،اجتمایع د یو ابزار عمده تول عمده اندار  هیشمااغازش سلب مالکیت از 

و اور . نماییدجامعه را دگرگون انقالب، به طور کامل  نیامست   یت  جهت تغ داخیل ا ی/ و  خارخ   یوهات  ن

و سازید  یم( ی  نظیم)اغتشاش کیفقط  د،یانجام دهقسیم و تدریخ  کار را به طور   نیا د ینک شما سیع

ر چهمه "کنند تا  دخالت یم گرید یوهات  ، و سپ  نآورید  بوجود یمهرج و مرج  راه بر اساس را " ت 

 .برقرار نمایند یدار  هیشما

 یاقتصادزیر بنای با  در انطباق اسایس د یباروبنا  کیدئولوژ یو ا ایسیس یساختارهادر مورد اینکه قبال 

تواند وجود  که وجود ندارد و در واقع نیمحق    - یدار  هیتحت شما "خوردنغذا  حق"»باشد، از مثال 

تواند  ، در واقع نیمتثبیت و به رسمیت شناخته شده باشد قانون توسط اور  ، که حت  حق  )داشته باشد، 

ر در چن ی ازهاینکه شامل کلیه فراتر از حق غذا خوردن   د ییایب. ام ، استفاده نموده(اجرا شود یا جامعه ت 

وری اولیه   ضر
 

ح دهیمشود  یم زندگ  تر یو قوان ایسیاور نظام س د یتصور کن: ، را بسط  و به تفصیل شر

 بمردم که   د نشو وضع 
 

ور  بههر چه  توانند به سادگ   هیاول اتیعنوان ضر
 

 ندت  خواهند بگ را که یم زندگ

دازند؛ آنها  نهیهز اینکه بدون  که اقتصاد هنوز هم با توجه به اصول و   د، در حایلو کار انجام ش  نیاور ا بتر

وهای محرکه فتیپ ا ی یت  که تغای   ی محرکهو ت  ن -دینامیک -dynamic)نت   -کند  یم کیرا تحر  ند یفرآ ا ی ستمیس کیدر  شر

ر همه چفرایندی که ، یدار  هیشما (م  ژهیو به و ) گرید یکاالهاو برای اینکه  شود  یم د یتول یی به عنوان کاال ت 

هایی که به طور خالصه، )د نمبادله شو ( برخر مواردپول در 
ر  نماید، ، عمل یم(دنشو  یدار یخر  د یباهمه چت 

واضح است که  ار یبس نیا. اقتصاد به شعت سقوط خواهد کرددر چنان صوری  روشن است که 

اض یم نمایند ودر واکنش به آن یماز مردم فورا  یار یبس   نیا د یتوان شما نیمکه « البته» گویند   به آن اعت 

ی را از مغازه)پیشنهادو  د یکار را انجام ده ر ر و پول آنرا ندادن چت  ر کاری  (م -ای برداشت  اما . مضحک استچنت 

ر چن رون محدوده روابط  ددر نمودن فکر تحت تابعیت عمل و از  انعکایس ساسا اخود  خودی واکنشر به ت 

ر که تصور   است یدار  هیشما یی کاال  یایدن کیعتر یمتفاوت رادیکال  جامعه و جهان کامال  کیساخت 

ر یمکه در واقع   ، دشوار هست، جایی ست  یکمون شود، آنجا   مردم توزی    ع  از ین یبر مبناتواند و باید  همه چت 

و فراتر رفته ( معادل جهایر کاالهاآن، پول به عنوان  با و ) هاو مبادله کاال د یتولاز ( جهان کمونیست  )که
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 "شاناز یبر اساس ن کی، به هر یشها یی بر اساس توانانفر از هر " ست  ی، و شعار کمونخواهد شد حذف 

 .عمل کننده خواهد بود اصل

ر ن یدر تالش برای افرادنیست که  نیامسئله  که  شود  استداللممکن است )   یازهایبرآورده ساخت 

دولت مسئله این است که بلکه ، [م -ها از مغازه بدون پرداخت آن]رندبردا ضفا باید فراوردها شان اسایس

ر نماید  -«یدار  هیدادن به شما انیو پا" ... هیشمابه  هیاول بدیلت"»نوشته در : نیازهای اسایس را تامت 

  چرا"و کنار بگذارد  "یدار  هیشما اسایس های کینامید"تواند  دولت نیم»بخشدر  ژهیو  به
 

تحت  زندگ

من  -«باشدکامال متفاوت   د توان است، و چگونه یمگونه این  چرا جهان "... ستنی داری منصفانه شمایه

وجود  (م -داری شمایه)نظامتحت این دولت  کیاور  حت  که ،  نمودم لیتحل و هیتجز چرایی آنرا اینگونه 

بیش از آن  طور کیل به او ی "ق غذا خوردنح"ی اعطا یاز درآمد دولت برا تا  ندک  که تالششته باشد  دا

  اسایس یازهایرفع ن یبرا
 

وی محرکهو  مردم استفاده کند، روابط اسایس یها توده زندگ ( ها دینامیک)نت 

ر تالیسر را م جهایر  اسیکشور خاص بلکه در مق  کینه فقط در  یدار  هیشما و حدود هر گونه اینچنت 

ر خواهد برد تیدر نها کرده و  فیتضع  (.به آن مهار زده و از بت 

به آن رای دهید که در مصدر امور قرار  ) دیحزب را انتخاب کنتالش کنید یک اور شما واقعا اینکه ا در مورد ی

د  خواهد ."ریشه  کن کنیم را پوست نژاد پرست دیسف یبرتر خواهیم  یمما : "گوید یمکه   (م-گت 
 
، چه اتفاف

به که  کوچیک  ازاتیامت، مثال یبرا رجوع کنید؛ اتفاق افتاده است آمریکا  متحده االت یبه آنچه در ا. افتاد

 کیفراخوان به پیش گذاردن در  هیمعامل مداده شد مردانه  یو برتر  پوستاندیسف یبرتر  هیمبارزه عل

مقام  نیبه باالتر    کالج انتخابای    ستمیس قیاز طر  که ست  یاز حکومت بوده است؛ فاش ست  یشکل فاش

                                                           
14

 -   
ر
 )کالج انتخاباب

ر
طبق . متحده آمریکا ایجادشده است ایاالت دهندگان است که توسط قانون اسایس  بخیسر از بدنه رأی!( دانشکده انتخاباب

 برای انتخاب رئیس
 
 هر چهار سال ضفا

ز
 شامل . شود متحده تشکیل یم جمهور ایاالت  جمهور و معاون رئیس چنان قانوب

ر
 ۱۹۱کالج انتخاباب

یت مطلق  دهنده یم رأی قانون اسایس هر ایالت، نحوه  ۱ ، بند۱بخش  ۱طبق ماده . دهنده در انتخابات برنده خواهد شد رأی ۱۷۳باشد و اکتر
ز یم انتخاب . کنندگان هر ایالت برابر با مجموع عضویت دولت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان است شمار انتخاب. کند کنندگان آن را تعیی 

کند که ناحیه   یب یمسوم این قانون را تصو  و  عالوه بر این، اصالحیه بیست. نماینده مجلس وجود دارد ۵۹۱سناتور و  ۱۳۳در حال حاضز 
ی این کالج  اما افراد تشکیل دهنده. ترین ایالت آمریکا باشد جمعیت ها را ندارد که بیشتر از کم حق انتخاب تعدادی از گزینه.( D.C)کلمبیا 

 همان نمایندگان مجلس و سنا نیستند بلکه افراد به دانشگاه رفته و تحصیل
ر
دان هر ایالت انتخاب و اند که گویا از طرف شهرون کرده انتخاباب

ز نام آن کالج . شوند منصوب یم( هر دو حزب اصیل)ویل واقعا این افراد تحت تأثت  سیاستمداران پرنفوذ آمریکا! شوند منصوب یم برای همی 
 
ر
 )انتخاباب

ر
شان از برده" پدران موسس"این قانون توسط . گذاشته شده است( به فاریس دانشکده انتخاباب ران آمریکا بودند به دا آمریکا که اکتر

     ... ادامه در صفحه بعد... !قانون اسایس آمریکا اضافه شد
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بر ، هست ست  یحزب فاشیک  در اصلکه هم اکنون  خواهیو حزب جمهور است انتخاب شده دولت  

ه گشته  دولت   یساختارها ر به مها  نیای  همه: استغالب و چت   ازاتیاز امت برخر  به پاسخر  یادیز  انت 

و روابط  جنش یها از حوزه شر در بخ( م-توسط حاکمان دولت شمایه داری آمریکا)داده شده جزی  

با  اسایسروبنای سیایس واقعا بطور اور  د ینیبب د یتوان شما یم نیبنابرا. پوستان، استدیسف یو برتر  جنش

 همخوایر نداشته باشد و قدیم خارج از آن ب و روابط اجتمایعزیربنای اقتصادی تولیدی 
 
ردارد چه اتفاف

ر و شما انگ منجر شود هرج و مرج به تواند  امر یم نیاخواهد افتاد،  آنها  تیکه مأمور   یی وهات  نرا به  یا هت 

امروز اتفاق افتاده آمریکا متحده  االت یکه در اطور  است، همان ست  یفاشبا مضمون  بازگرداندن نظم

 .، یم دهیداست

 از زمان یونان باستان تا جامعه مدرنکه عایل   ی دهیایک  دموکرایسها بیانگر این نکته است که نیهمه ا

شوم و  یها از وقفه با برخر و  استبه ظهور رسیده  مردان بزرگکله در  و    ایتوسدر که     کایآمر 

روبرو و از مست  خارج شده باشد،  فئودایلو  داری بردهجوامع طول راه در  در (م-اتفاقات ناووار)بخت سیاه

ر از چه چ در واقع بخشر  دموکرایس .نیست از آنچه  شر بخ نیا. خشر از روبنای سیایس استاست؟ ب یت 

                                                                                                                                                                                           
ز ایالتر تعداد آراء عمویم ، هر ایالت رأی خود را مطابق با قوانی  ( پاپورال)پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در هفته اول ماه نوامتر

 تمام ایالت. کند شمارش یمدهندگان ریاست جمهوری  شده را برای انتخاب رأی داده
 
ها تمام رأی خود را به نامزد انتخابر برنده در آن  تقریبا

انتخابات کنندگان ایالتر در ماه دسامتر در پایتخت هر ایالت برای اعالم رأی . کنند، مهم نیست که کاندیدا با چند رأی شده باشد ایالت اعطا یم
ک  ای که آن در کنگره. شود وسط کنگره تائید یمآمده ت دست و سپس نتایج به. شوند خود جمع یم ها در ابتدای ماه ژانویه قبل از جلسه مشتر

یت آرا برای یک نامزد انتخاب اعالم . صورت جدول گرافیک روشن شده است مجلس سنا و مجلس نمایندگان، در سطح میل و به اگر اکتر
ری با یک رأی از طرف هر نمایندگان هر پنجاه ایالت برای انتخاب نشود، مجلس تصمیم نهابی را در یک جلسه انتخابات ریاست جمهو 

. کنند ژانویه آغاز به کار یم ۱۳جمهور منتخب در  جمهور و معاون رئیس رئیس. دهد استثنای منطقه کلمبیا اختصاص یم جمهور به رئیس
های  اند، اما در چند انتخابات، ازجمله انتخابات سال دهدهندگان انتخابات عمویم را در اغلب انتخابات به نتیجه رسان که نتایج رأی درحایل
ز  نبوده است۱۳۱۲و  ۱۳۳۳ پدیا  اما همان توجیهات مرسویم که ویگ. پدیا نوشته است این توضیح بخشا با استفاده از اطالعات ویگ.)، چنی 

د از مردم آمریکا رای به صندوق صلیون نفر و چند در نکته این است که مهم نیست چند می.(. خواهد به خواننده بدهد را ارائه نداده است یم
ز میکند رئیس جمهورآمریکا چه کیس خواهد بود  است که تعیی 

ر
یزند، این کالج انتخاباب باز یم بینیم که کسانیکه از طرف ! انتخابات مت 

 منتصب شده شمایه
ر
ی داران پرنفوذ در قدرت حاکمه آمریکا در کالج انتخاباب بیسواد " پدران موسس"ت فرودستان که از دید اند که برای اکتر

ند چه فردی رئیس جمهوری است جم-. هستند تصمیم بگت   توضیح متر
 

  
ی که در ابتدا  " پدران مؤسس"اشاره به  - طلبانه متحد نمودند و در ادامه با  مستعمره انگلستان را برای جنگ استقالل ۱۹یا گروه رهتر

ز اصیل و اولیه ایاالت  ۱۷۷۲امضای     بیانیه استقالل در سال  جان ادمز، توماس : اند از متحده آمریکا هستند که ازجمله عبارت از مؤسسی 
ز و بقیه ، الکساندر همیلتون و جورج واشنگیر ، جیمز مدیسون، جان خر ز ز فرانکلی  پدران "نفر  اصیل  ۷نفر از  ۵. شان جفرسون، بنجامی 

، توماس جفرسون، جیمز " مؤسس ز جم -.داران بودند مدیسون و جان ادمز از برده یعتز جورج واشنگیر  توضیح متر
 

  
- (ethos- و به معنای : ایتوس 

ز
 "یک کلمه یوناب

ر
است که برای توصیف و مشخص کردن باورهای و یا صفت و شخصیت انسان  "مشخصاب

دی جم -.شود کنند، استفاده یم هابی که یک اجتماع، ملت یا ایدئولوژی را مشخص یم یا آرمان -راهنما کننده-راهتر  توضیح متر
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ر یم (م-زیر بنای اقتصادی)ا متیک بر شالوده زیرینتینها و شکل خاص . شود، است و توسط آن در جامعه تعیت 

ی است که نهایتا بوسیله زیربنای . بخشر از روبنای سیایس است در هر جامعه دموکرایس ر بخشر از آنچت 

ر یم ر نوع  یدر هر کشور و . شود اقتصادی جامعه تعیت   دمکرایس توسط خصلت روابط زیربنایی معت 

ر یم  یدار  هیشما یاقتصادشالوده  کیاور شما  ن،یبنابرا. شود تولیدی و روابط اجتمایع هر جامعه تعیت 

یک شما  گر یبه عبارت د. داشته باشید از دموکرایس یدار  هیشکل شما کتوانید ی فقط یم د،یداشته باش

داری مرتبط و مطابق با  بر مبنای سیستم شمایه دموکرایسشما یک . دمکرایس بورژوازی خواهید داشت

 .  اهید داشتاست، خو غالب  و روابط اجتمایع یدیتولسیستم آن  بر که   یدار  هیطبقه شمامنافع 

شکل  «یعاد یزمانها»در  -است  یی بورژوا یکتاتور ید کیکه در واقع شکل دموکرات  - یی بورژوا دموکرایس

توهم را در  تواند امر یم نیا را یباشد ز ترین  ممکن است مناسب یدار  هیجامعه شما یاست که برا حکومت  

حفظ   حاکم در جامعه هستند ی و ت  ن( مردم)آنهاکه گویا حاکم که   یدار  هیشما ۀطبقتوسط مردم  انیم

 نیبنابرا. کند  کند و آنها را اداره یم است که بر آنها حکومت یم یورژواز این ب قتیدر حقاما ، کند 

نوع  نیحفظ ا یبرا" یعاد یها زمان"در  یدار  هیطبقه شما منافعبر مبنای ( دمکرایس بورژوازی)این

که را   یدار  هیشماطبقه حکومت ها رای دهند تا ار د  هیاز شمادهد به کدام گروه  یمحکومت به مردم اجازه 

ند و به  بر توده هر   نه تنها در  یدار  هیشماای سیستم  پایهمنافع های مردم حاکم خواهد شد به دست گت 

ر بلکه در سطح ب (م-داری غرب شمایه)کشور و حفظ و آنرا  خدمت کنند جنگ قیاز جمله از طر  ،الملیل ت 

 .تحکیم نماید

ورت از قدرت ساقط کردن همانطور که من در  اما، ر  مسالمت جیبس قیاز طر  پن /ترامپ میرژ باره ضر آمت 

بروز  یا وهیخود را به ش که یو حاد د یشددهای تضاچارچوب در : نمودم کهاشاره  یا توده دار  ادامهاما 

رد)پاره و را تکهساختار جامعه بافت و ه دهند ک یم
ُ
های عمیق  در شالوده بنای آن ایجاد  و شکاف کند  یم( خ

ر در سطح ب یجد یها دار حاکم با چالش هیشما ۀکه طبقهمزمان  و ، کند  یم  ،مواجه است الملیل ت 

ر اوضایع مکن م (حل راه)یک گزینش سم،یفاش ایطبرای رویارویی با چنت   نیا( سیاق و سبک)بر مبنای شر

عظیم در بر دارد، یک دهشت  تیبشر  یبرا امر نیازمانیکه که  ، حت  آن ی حاکمه ی و طبقهسیستم 

ر  استاندارد )"یهنجارها" دار است که هیشما ی طبقهآشکار و خشن  یکتاتور ی، دسمیفاش. است  -یا قوانت 
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ر و ق مدیر  قانون و حقوق تیاز جمله حاکم ،کیدمکرات یت بورژوایکما ح (م-قبول شده و عادی را  رسیم وانت 

ر یم مال کرده لگد عمل کردن به طور معمول، به  ا یدر فکر  باعث ناتوایر )کردن  شامل فلج د و به طور کیلبر  و از بت 

طبقه حاکمه  یوهات  ن (mainstream)"اصیل مست  "خرد کردن  ا ی/و (م -.ترس ا یوحشت و ایجاد  قیاز طر  ژهیو 

توان در تجربه  را یم نیا) .است نموده صعود ای که به قدرت  هیئت حاکمه ستیتوسط بخش فاش

پن  در  / ترامپ میرژ کنویر    اول مشاهده کرد و در زمان پ  از جنگ جهایر  یآلمان ناز  و  ایتالیا ستیفاش

 سمیفاش ا یاز حکومت قابل توجه  یی ها نمونهمشابه در اروپا  یوهات  ها و ن میو رژ  آمریکا  متحده االت یا

 .(هستند

ر نخست ر در فراتر یا جهش  قطیعگام   ت  ر همه اینها شنگویر رفت  به )یی بورژوا یکتاتور یو پشت ش گذاشت 

 هدف اصیلدیگر که کشور پ  از کشور هر  در  ایپرولتار  یکتاتور و جایگزین کردن آن توسط دی( هر شکل

و  ستمروابط استثمار و کلیه  از طریق محو در شاش جهان سم،یبه کمون ای  یدست (ایپرولتار  یکتاتور دی)آن

با  (بر ضد)در تقابلاساسا  ا یپرولتار  یکتاتور ید نیا. تبط با آن استمر متمم و اجتمایع تخاصمات 

 ست  یالیسوس نظام کی مردم در چارچوب   عیوس یها توده یبرا دموکرایسیک : است یی بورژوا یکتاتور ید

هدف   یجامعه به سو در را  ها، تحوالی   دهیو ا روابط اجتمایع ،تاسیاست که در حوزه اقتصاد، س

 .برد یم، به پیش سمیکمون

که   در فرمویل) ۱۱۵۱-۱۱۱۳ در فرانسه، طبقابر  ۀمبارز در  بصورت بسیار متمرکز که مارک    همانطور 

ور  (انتقال)دوره گذار ا،یپرولتار  یکتاتور ید نیاظهار داشت، ا( شناخته شده است" کلیت" به  به  یضر

 محو؛ استبر آن استوار  طبقای   اتز یتمااین که   یدیروابط تول کلیه محو ؛طبقای   اتز یهمه تما محو 

که   یی ها دهیاکلیه (دگرگون کردن)انقالی  نمودناست؛ و  د یآن روابط تول ر ب بقطنکه م  روابط اجتمایعکلیه 

د شچشمه یمروابط اجتمایع از آن  و اضار بر  «دیعک  کنبر »را « کلیت ۴» فرمول نیو اور شما ا .گت 

  د یبا د،یداشته باش طبقای   زاتیها و فرهنگ و تما دهیاحاکم،  یدار  هیشما اجتمایعروابط و  د یحفظ تول

با هم که به طور کامل   د یداشته باشروبنای سیایس و زیربنا  کی دیتوان که چرا نیمباشد  کامال روشن 

که راه معیتر را دیکته خواهند نمود   و اجتمایع یدیدوباره روابط تول را ی، ز (همخوایر ندارند)ناسازگارند

. کند یمدیکته در جامعه را  عیاساسا نحوه واکنش مردم به وقا نیو اشود، اداره طبق آن  دیجامعه با
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برنامه  کیاور مردم به سمت  ، حت  کند  یمو  عمل هست در قدرت نظام  نیکه ا  تا زمایر بنابراین 

این د، ننظام حرکت کن نیا ستمگرانهروابط استثمارگرانه و  محو  در مست  تر حرکت کنند که  کالیراد

 قیاز طر و  شوند  از ان دور یم شود، به عقب برگردانده یم (داری شمایه)نظامتوسط کارکرد آنها حرکت 

 نظام نیکار را در ا  نیا د یتوان شما نیم: "شود که گفته یمطبقه حاکمه به طور متمرکز به آنها   ندگانینما

ر  ور شما ا . خواهید شدهرج و مرج باعث شما  د،یکار را بکن  نیاور ا. دیانجام ده شغلتان را از  د،یکنچنت 

در شاش جامعه هرج و مرج  م،یکنمحو  را  ساالری دیو سف ساالری اور ما به طور کامل مرد . دهید دست یم

و  د یبده یدموکرات رأحزب به شما بهت  است  نیبنابرا. آوریم بوجود یم فاشیسمو فقط  میکن  یم جاد یا

ر  ر چهمت   ."دیحفظ کنوجود دارند را را که  یی هات 

 اتز یتمایعتر . تنیده استدر هم  گر یکدیبا "کلیت۴" نیکه چطور همه ا  د ینیبب د یتوان شما یم نیبنابرا

مطابقت دارند و  یدیکه با آن روابط تول  ، روابط اجتمایعشود  حاصل یم یدیروابط تول که از طبقای  

یا ، و هم تنیده است در ها  اینهمه . شود همراه یمسازگار شده و روابط تولیدی و اجتمایع آن با که   افکاری

ر اشما  ا ی: ستییا دیگر ییک این  ر ولبا برداشت  ر  ت  طبقه  قدرت   (م-قطع کردن)که قضببزرگ  جهش و خت 

 او ی ،کنید  حرکت یم ("کلیت ۴")آنهاهمه  محو مست  در جهت هست یی بورژوا یکتاتور ید محو دار و  هیشما

غالب،  و اجتمایع یدیتولروابط )فعیلنظام  تحت ها"کلیت۴" نای (م-عمل کرد)رد  ک و کارتاثت   تحت  

 نظامو تحکیم  تیمردم را به سمت تقو دائما ( اکنون موجودند غالت  که همافکار و  طبقای   اتز یتما

ر مردم نظام برای  نیتحت ا نانهیب واقعکار  نیبنابرا. گرداند باز یمموجود  های رای  به پای صندوقرفت 

ر )صورت نیا ت  در غ. دهند یراکند  یمو تحکیم  تیتقو را نظام این که اینکه به اموری   ی، براهست نرفت 

اییط و آید  بوجود یم ،شود  یم ممردباعث مصائب که   مرخ   و ، هرج(م -مردم به پای صندوق رای ر شر در چنت 

ابه آن عی    ش  خییلکه   بورژوای   استمدارانیسشمار  نخواهد  کم،  تذکر دهند  (م-مرج و هرجمردم از مصائب )ها ایتر

ر به هم. بود و مبارزه گذار امکان  ، که پ  از آن شود  شنگونباید این نظام بطور کامل است که  لیدل ت 

 .یم تواند میش شود "کلیت ۴"آن دگرگویر  یبرا

تکامل  بر مبنای آن که است   (م-و اساس هیپا)ای شالودهتوسط مارک   خر یتار فراشکافت به دستیای  

 یبرا (م-پویا)زندهمبارزات ی  کننده  تیهدا یعنوان تئور  بهو ، جلو گذاشته شده استبه  علیم سمیکمون
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ی جامعه تکامل و " کلیت۴"به  ای  یدست دازانه  رایی خیالآرمانگ کینه و  نوینکامال مرحلۀ   کیبه بشر که تر

ی نباشد،از تضاد در آن   غلبه و اجتمایعخصومت ه از یک جهان از انسانهایی کجامعه،  کیبلکه  خت 

یت را و تعامل  یتجودمو این که همه طریق   و رتبط با آن مافکار  ر از بمحدود کرده و  عتیطب هیبا بقبشر  ت 

جمله معروفش را   نیاست که مارک  ا درک علیمبا این و  علیماین اساس با . باشد آزاد شده ،برده است

 .دهد یی رهارا  خود  تواند  یم تیهمه بشر  یی رهابا تنها  ا یکه پرولتار ه است  گفت

 

ز نوینفراشکافت : کمونیسم نوین  بیشتر با سنتر

ر ، صحبت کنم استکه نوین ام   آنچه انجام دادهدر باره خواهم   یم نجا یدر ا  یبر رو ( بنا نمودن)ساخت 

ر که از ، اما فراتر از ست  یالیو جامعه سوس ست  یمارک  و تمام مرحله اول انقالب کمون  یها جنبهآن رفت 

 .آن هستمهم 

 رسیم  در
ر
ر نوین  اشاره شده است که آواکیان باب بیوگراف ر همچن) سمیکمونسنت   نوین سمیکمونآن به  ت 

ر  مهم  موارد از  فراتر از آن و در برخر  و  قر یک  جهشنشان دهنده اما ، دهندهادامه ( "شود اشاره یم نت 

  نیو ا   «.، هستبود  افتهی کاملهمانطور که قبال ت ست  یکمون  یتئور گسست با 
ر
ر  رسیمبیوگراف از اولت 

 ای  یح یا در مورد نقطه کا یمتحده آمر  االت یا انقالی   ستیحزب کمون یمرکز  تهیشش قطعنامه کمبخش 

ر نوین ر نقل قول آورده است که سنت   :چنت 

 نیتا ا سمیکمونوسعه  تاست که در حاد تناقض  کی فز یدهنده و مظهر حل و فصل ک نشان

ز نقطه، ب است،  نآضدیت با که در   سمیکمون  یها و جنبه علیم نیادیبن کرد یروش و رو  ی 

ز  دیتاک]   .وجود داشته است  [اصیلدر میر

ده که زمایر  از دیگر آثار  ر ی، و در سا۱۰۶۱دهه  لیدر اوا   ؟فتح جهاندر ، شیپ سالها   یا من به طور گست 

و را برای کندوکاو مطالعه کردم ( و انگل )مارک   از زمان ست  یالیو جامعه سوس ست  یجنبش کمون خی    تار 

 بسیار دوراندیش ، و به لحاظ اسایسبه طرق مختلفکه مارک  و انگل  اشاره کردم   تیواقع نیا هب
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ر و در ع ،بودند   یها از جنبه ، در بعیصر (naive)حلو  سادهموارد  برخر در  محدود و حت   آور، شگفتحال  ت 

 متدولوژی هایها و  تمام روش در ، ید مهم، که اور شما در مورد آن فکر کنهای  هر چند جنبه ه،یثانو 

ر متافهای انداز  چشم و بر خالف علیم انداز  چشمدر باره و، صحبت . مذهب، صادق استمانند  یکیت 

ر متاف ر ب ستیاز افراد در جنبش کمون بعیصر  د،آم ونت  بتازه  جهان؟فتح که   زمایر  ،و مذهت   یکیت   الملیل ت 

  کیرا به عنوان  سمیکمون  نیبودند که گفتند ا
ر
نگرش وجود  نیا کند؛ و حت   یم پرچم تکه تکه معرف

ی مورد صحبت در داشت که نه تنها 
ر در باره كه انجام شد   اشتباهای  ی  بلکه همچنت 

ی از که مشكالی 
در برخر

، از جمله مؤسسان آن، مارك  و انگل مفاهيم  ی
ان واقیعی بزرگ جنبش كمونيست  وجود  و رويكردهاي رهت 

به آن برخورد (از طرف آنها ) اتمقدسحرمت  به  ی   اساسا به عنوانیعتر  -ممنوع است ینحو  به ،دارد 

قرا دارد و از ابتدا از  (م -علم کمونیسم)در تقابل با آنبه طور کامل  کرد ینوع نگرش و رو  نیا خوب،. شد یم

ر مارک  و انگل  نطرف  ر در هر صورت، اول .شده است با تنفر روبرو  ت  وجود  ست  یموج انقالب کمون ت 

 و سپ ( ۱۰۹۱تا اواسط دهه  ۱۰۱۱از )یدر اتحاد شورو  سمیالیست که منجر به تجربه سوسداشته ا

ر چدر  روبرو شد،  یدار  هیشمااحیای و  یی وابورژ  یوهات  قدرت ن شیکه با افزاشد  ( ۱۰۱۸تا  ۱۰۴۰از ) ت 

ر و سپ  در چ یشورو  ت  ابتدا در اتحاد جماه وری است که از . سقوط کرد پ  از مرگ مائو  ت  موج  نیاضر

 ،یت  گ از جهت د یگرفته شود، اما با  اد ی قایعم ست  یالیو جامعه سوس ست  یاول انقالب کمون

ییک)در تقابل با آن برداشت مذهت  در مخالفت و  علیم یانتقاد کرد یو رو  (متدولوژی)روش ر ( م -متافت 

ر همان چاین . آموخت وع   فتح جهان؟از است که من  یت  و از آن زمان در آثار مختلف ادامه داده کردم شر

 .نوین بوده است سمیکمون  توسعه مهم درعزم مولفه و  کی نیو ا. استشده 

ز در نوین هست  سمیاز آنچه که در کمون یار یبسمتمرکز  انیب  ،اسایس یت  جهت گ: سمیکموننوین  سنتر

ور  برخر در باره من  نجا یدر ا .وجود دارد  ،طرح کیل کی -اصیل و عناض هسته کرد یروش و رو   اتیاز ضر

عنوان   -(THE NEW COMMUNISM)کمونیسم نوین  صحبت خواهم کرد، با استفاده از عنوان کتاب نیا

اتژ  ،نوین سمیکمونکامل آن،  در نوین جامعه کامال  کیو  انقالب واقیع کی یبرا یرهتر  ،یعلم، استر

 .است کار   نیدر انجام ا یی نماو راه چارچوب اسایس کیبه عنوان  - واقیع بی به رها دنیراه رس

 



هافراشکافت

بابآواکیان
43 

 

 علم

به  یدئولوژ یا ا یفلسفه  کیبلکه  ست،یمذهب ن کینه تنها  سمیکمون  ،شودکه تاکید یم گر یبار د کی

ر چیعتر  ،(علیمت  و غ ذهتر  عتر ی)مفهوم غلط   کیبا تقابل  در تیو در نهابا واقعیت عیتر ارتباط  ی   یت 

ورتا اساسا و کمونیسم . ستینهم  علیمیکرد روش و رو  ر و  لیتحل یبرا علیمرویکرد روش و ضر سنت 

یت  اجتمایعکامل ت   بودند  توسعه یافته سمیدرون کمونعلیم  ت  غ یها شیگرا  اما  .انداز آن است و چشمبشر

ر که به م  شنایس معرفت و سمیپوپول. اش است اسایس علیم انیبن (م-برضد)در تقابل با قابل توجیه انت 

به آن متیک که شما   خایص گروه اجتمایع  کی ایافراد  تیاکتر  ا ی -ند نک یمفکر چه مردم هر : ست  یپوپول

 (م-خداوونه)الیهاز یک توانایی ویژه برای دستیای  به حقیقت  دیا کرده  یگذار  هیشماهستید یا بر رویش 

 ر در هنند، ک  یم هر آنچه که آنها فکر ( کنم استفاده یم نجا یدر ا" الیه"از کلمه عمدا و من )برخوردار است

و  سمیپوپولیت ایده کل. است قتیقح (م-شاخص، نماینده)معادل کارکرد ا ی قتی، حقزمان مشخص

ر به م ست  یپوپول شنایس معرفت ان و باز کرده است  ست  یجنبش کمونبه راهش را  قابل توجیه انت  ر به مت 

ر بردجنبش کمونیست  و نیاز به علیم بودن  (کارآیی )زیادی کیفیت  ن،یعالوه بر ا. ه استآنرا از بت 

را ها  توده یها دهیا -«یا خط توده»ها و مفهوم  تودهروی از حرکت خودبخودی  دنبالهو  (پرستیدن)عبادت

ر چ-بردن ها  دهبه درون تو  استیشکل خط و س بهدادن و تمرکز آنها را و سپ  آوری کردن  جمع که مائو   یت 

ها و  استیطوط، سدر تکامل خ سایسا یمعنامائو به ، اشاره نمودمکرد، اما همانطور که قبال آنرا فرموله  

اتژ  ر ها، و در تع یاست  ر زمان مهر در ها ادکدام تضبر   نکهیا یت  د یدر پکه  باید تمرکز نمودعت  مبارزه  شت 

ور  انقالی   انجام گرفت،  امر عمدتا توسط مائو بر اساس علیم نیا. رفت پیش نیماینگونه واقعا ، بود  یضر

 .اآنهدرودن به آن  ردنبها و  توده یها دهیو سپ  تمرکز اآوری  جمع قیو نه از طر 

ر ن نیهمراه با ا  یها و گروه) ایپرولتار کیل  دهیپدبه این مفهوم که ، بوجود آمد    جسمیت بخشیدن ت 

 یها گروهی از  گر یافراد دیا  هاپرولت  د افر در اچگونه این آنرا ظاهرا به اینکه و گرفته را  ( گرید دهیستمد

قیقت حاز مالکیت ویژه بر  آنهامثل اینکه با  تاکید مجدد، ، دهد  تقلیل یم یابد موجودیت یم ستمکش

                                                           
17

  (-افیکیشن ری -reification)جسمیت بخشیدن - 
 

 افراد درگت   فرایندی که روابط اجتمایع را به عنوان ویژگ
ر
 در آنها در نظر های ذاب

د یم جم -.گت   توضیح متر
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ا با )اند و آنرا خریده برخورداند  ر  بطور تحریکسخن مرسوم شده کنویر ناد به استایتر که   ،(کنم بیان یمآمت 

ر چگویا یک  وجود  دهیتمدگروه سآن   ایو  نیدر ا (inherent- inheritance)و به ارث برده شده  ذای   یت 

 ا ی ،قتیبه حق (م-بصورت خودکار یا اتوماتیک)جوش خودطور  بهسازد  قادر یمرا گروه این  افراد دارد که 

امر همراه با  نیا. برسند، است قیقتقابل قبول و مناست  برای حکه جایگزیتر  «تیروا» کیبه  حداقل

ماهیت  کی قتیاست، که حق ست  یدر جنبش کمونمحبوبیت  یمرصر است که دارا ار یبستصور  کی

 یراه خود را به راهنما حت   نیا. وجود دارد یپرولت   قتیو حق یی بورژوا قتیکه حق-دارد طبقای  

  یها دستورالعمل
 

ز در چ انقالب فرهنگ بر که  یا  توده انقالی   ی مبارزهآن کامال مثبت و بر ضد ماهیت   ی 

ه  کمفهویمبا وجود دارد که " ایسیس قتیحق"قوله سپ  م. ، باز کردشد  یم تیهدا ست  یکمونپایه  

شکل از  کی" ایسیس قتیحق"؛ همخوان و همراه هست است طبقای  ماهیت  کی یدارا قتیحق

  ا یها  ستیمنافع و اهداف کمونرسیدن به  یبرافکری که  که هر   دهیا نیاست و ا" مناسب قتیحق"

، سوای آنکه واقعا حقیقت باشد است قتیحق -باشد مشخض خوب در هر زمان  خایص یها  ستیکمون

بخود  را   ناب اریبس( گرایی  مصلحت" realpolitik"-")گرایی سیایس واقع" اوقات فرم  گایه  نیو ا .نه ا ی

 .(که من بعدا در مورد آن صحبت خواهم کرد)استگرفته 

ر با توجه به  مهم است که بر  ق،یطر این از  سمیکمون  شت  یبتکامل و نوین  سمیکمون  -نوینسنت 

ر تئوری یعتر  ،شنایس معرفت شما درباره تئوری  ایاست که آ نیسوال ا. میتمرکز کن (علم)دانشفراورفت 

ر  دانش ر  علم را فرا)اندوخت  ر حقیقت و چگونچیست  (گرفت  وید، و یا  شیپه برای تعیت  شما حت   نکهیامت 

ر چن د یکن فکر یم ر چ ت  ه اسایس و مرکزی دارد ک تیاهم قطعا ، یا نه وجود دارد  تر یع قتیبه عنوان حق یت 

هتز و  در باره مشاهدابر نوشته که در   این گفته من، . برخوردارید علیم کرد یرو ها از یک  پدیدهشما به  ا یآ

در  یادیبنمایز ، از جمله خطوط تتمرکز بر شامل به درجه زیادی شود،  یم افتی فرهنگ، علم و فلسفه

ر همه چ: "آن کالیرادتغیت  و  تیبه واقع کیل  کرد یو رو  معرفت شنایس  هستند حقیقت که در واقع هایی   ت 

   ."کمک کنندبه ما   سمیمونرای رسیدن به کتوانند ب یم قیخوب است، همه حقا ا یپرولتار  یبرا

دست  قتیحقبه  دیشما بااینکه خوب : "ندیگو  و یم  دادهموضوع واکنش نشان  نیاز افراد به ا بعیصر 

دانشگاه اور به : ها گفت ستیاز اپورتون یکی" ؟انجام شدهالقمر  شقکار  رمگ -کنند کار را یم  نیهمه ا. یابید
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 "،باشند  قتیحقطرفدار  دیکه همه با  میکن فکر یمو  ،طرفدار حقیقت هستیمما " بگوییدو قدم بگذارید 

همانطور که ما در پاسخ به  .خوب، اول از همه، بله ؟اید  ای کرده العاده کار خارقکه    د یکن واقعا فکر یم ا یآ

ها  دانشگاهمحیط در  تر یع قتیحقو جستجو کردن  یت  گیپ دهیامروزه ا م،یاشاره کرد ستیاپورتون نیا

ین طرفدار ای نیست که واقعا ایده در مخالفت با آن وجود دارد، مختلقر  یاه دهیا. را داشته باشدبیشت 

هو  طلت   تیهو  استیسبه در خدمت  انهیگرا تینسب یها شهیانواع اند  گوید  یم که  هایی  استدالل -غت 

که  یا دهیا و حت  وجود ندارد،  تر یع قتیحق چی، که هوجود دارد متفاوت " قیحقا"مختلف و های  تیروا

ر چنمعتقد است  ر چ ت  این بله، اول از همه،  ن،یبنابرا. اشدوجود داشته ب د ینبا تر یع قتیبه عنوان حق یت 

 .ها باشد دانشگاه شت  یب در  ینقطه بحث جدباید موضوع  نیا( در حال حاضر )روزها

یعتر  -اشیمب قتیحقدر جستجوی دائما  علیمتوسط اسلوب  ست  یکه ما با  نیاما فراتر از آن، اضار بر ا

همانطور که در حال حرکت و و د نر وجود داواقع در که  یماد یها تیواقع که به درست    میکن تالش 

ر جا گفتهآنچه  تیماه و حت    همه، اما به همان اندازه مهم است -درک نماییم هستند را یت  تغ م ا در همت 

ر چ همه: "مینگاه کن شد ( اظهار)فتهدوباره به آنچه که گ د ییایب. نیست است حقیقت که در واقع هایی   ت 

هدف به  ."کمک کنندبه ما   سمیمونرای رسیدن به کتوانند ب یم قیخوب است، همه حقا ا یپرولتار  یبرا

باید بدنبال است که ضفا شده گفته نه تنها  ( بیانیه)هیاظهار  نیادر . اشاره شده است نجایدر ا مشخیص

و اساسا  عمدتا است که  یا هیانیب نیابلکه  .مهم است ار یو بس یت دارد موضوع نی، اورچه احقیقت بود 

ز رابطه بدرباره  د یو پ قتیحقتشخیص  ی  در مورد  هیانیب نیا. است سمیکمون  یمبارزه برا شتر

ر به  نیکه ا  میمهم است که درک کن نیو ا. جهان استرادیکال  و ارتباط آن با دگرگویر  شنایس معرفت رفت 

  .ستا دهیچیپ ار یبس ند یفرآ کی سمیکمونرسیدن   یمبارزه براتکامل و  (کشف حقیقت)دنبال حقیقت

ارادی ماهیچه که باعث   یی ها قتیآنچه که من به عنوان حق -وجود دارد  یادیز  قیحقا شود  یمانقباض غت 

قرار  سمیکمونرسیدن به   یبارزه برار ش راه مکه در کوتاه مدت ب  -مکن اشاره یم ،و ما را به تعجب وا میدارد 

دگ یم ر چ است که حت   نیشود ا یم د یتأک نجا یاما آنچه که در ا. ت   منقر  یها جنبه ا کمبودها یکه    یی هات 

را  مهیمو آگایه   نشیتواند ب یموجود دارد، و ما  در تفکر فعیل ا یدهد  نشان یم را  سمیکمون  یمبارزه برا

تواند ما را قادر سازد  خود یم ی باشد که به نوبه تیتر از واقع قیاز درک عم تواند بخشر  فراهم کند، یم
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 علیم یبر مبنا یی و نها بطور اسایسآن را تنها  دیتوان شما یم را یز  م؛یت  ب شیرا به پ سمیکمون  یمبارزه برا

 .دیانجام ده

 

ر و گاه به شدت متناقض ب یکیالکتیشود، رابطه د صحبت یمدر موردش  نجایآنچه در ا ر تشخیص  ت  و رفت 

د یپاز یک طرف و از طرف دیگر  قتیحقبسوی   )، و پافشاریاست سمیکمونرسیدن به   یمبارزه برا شت 

ممکن است ویم قق آن مت  حتبه سوی و داده را تشخیص حت  زمانیکه حقیقت در کوتاه مدت،  (اضار

کار را انجام   نیا د یکند، شما هنوز هم با  جاد یشما ا یرا برا یشت  یکند و مشکالت ب  دچار مشکالی   شما را 

 طرفدار بودن و  به رابطه علیم نیا. دیرسب سمیمونکبه هدف  توانید  صورت هرگز نیم نیا ت  در غ را یز  د یده

 سمیکمونه هدف  ببودن نسبت  (م-کردنغیر علمی یکطرفه و  بانهمتعص جانبداری -partisan)متعصب

 و قتیحق یکه جستجو   نجاستیتمام نکته ا. (آن صحبت خواهم کردره بادر  یکه به زود)رسد یم

  سمیبه سمت کمون ویشر یپ
 
اوقات، در کوتاه  وجود دارد و گایه یی اما تضادها هستند،در وحدت  اساسا

، شما د یبجنگاز این طریق  دیهستند، و شما بادر تقابل با هم آنها  بشدت مواقع حت   در بعیصر مدت، 

د یو روش پ یت  گجهت د یبا  است حفظ کن تیدرک واقع شت 
 
، و همانطور که در د یرا همانطور که واقعا

 را  قتیتا مسئله حقبزنید  انت  یمتالش کنید و خارج شوید  حیصحاز مست  اور است،  یت  حال حرکت و تغ

ید پیچب ر اع قیحقا ا ی، انید و بطور لذیذ آنرا بتر  ،د یکن  جاد یا" ایسیس قتیحق" ای، د یکن  (م-مهندیس)را اخت 

که    موقت  دستاورد هرگونه ، ستند یناصال حقیقت واقع در که   د یکن  دا یپ را مناست   یی ها قتیحقیعتر 

  .دیبرو  شیپ سمیبه سمت کمون د یتوانهرگز نیمو کنید  و عقبگرد یم شود  یممعکوس  دیکن یمکسب 

 

و  یبه صورت فور  شهیخوب است هم ا یپرولتار  یاست براحقیقت گفته که هر آنچه که در واقع   نیا

ر چ. یستن ادقصمحدود  ما بد  یبرابه صورت فوری و محدود هستند ممکن است حقیقت که   یی هات 

ور باشد، اما آنها  ر و گنجاندن آن آنها و  ، درک علیمقیبه آن حقا دنیرس -هستند یضز در فهم  آمیخت 

، و میبرو  شیپ سمیبه سمت کمون میمهم است تا بتوان ار یاساس، بسآن ما بر مبارزه ما از جهان، و  کیل
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شده است که به طرح  نجایکامل در ابسیار   هیانیب کی نیبنابرا. کرد  د یکار را نخواه  نیشما بدون آن هرگز ا

 دنیتوانند به ما در رس یم قیهمه حقا: "فرمول متمرکز شده است نیامرکز مخترص و مفید در مت یا وهیش

 ر یدلپذ یلیوجود دارد که خ ست  یجنبش کمون خی    در مورد تار  ق  یخوب، حقا." کمک کنند  سمیبه کمون

 به آنها . ستین
 
به   دنیتوانند به ما در رس هم یم نوز ، آنها هبرخورد کنیم علیمبا رویکرد اما اور واقعا

و کاربرد آن در  اش علیم (متدولوژی)درک خود را از روش میتوان یم قیطر  نیکمک کنند، و از ا  سمیکمون

 .میده یت  تغ سمیتا آن را در جهت کمون میتر کن قیجهان عم

 

 به ا من
ا
ر در ب ژهیو  ، بهگر ید یها و جاها اشاره کردم که در محوطه دانشگاه تیواقع نیقبل  ت 

از آنچه ممکن است اشتباه بکار  بعد از برریسبخصوص  -روشنفکران-استفاده از آن اصطالح)روشنفکران

 نیا( مکین را روشنفکر خطاب یمیعتر اینکه باید مراقب باشیم که واقعا چه کش . شود توصیه یم ،رود 

ده که دارا  ار یبسطرز تفکر  کیوجود دارد،  تصور  ده است ا  ار یمفهوم بس یگست  که یم باشد   نیگست 

 و اساساخودکامه ایده  کی، مختلف" حقایق"و  فمختل اتیبرخالف روا قتیحقمفهوم 

ین -totalitarian)استبدادی تواند  یم که هر کش  دهیا نیایعتر  -است( استبدادی-خودکامه-توتالیت 

به سطح )هنوز هم خودکامه است و به آن شباهت دارد، اور واقعا داشته باشد، خویش را  قتیحق

ین ر چاینجا در  خوب،. یتاریسم قرار داردل، در قلمرو توتارسیده باشد ن( توتالیت  وارد  (انهشیاد)دزدگی ت 

به  ا ی، شده استگفته واقعا   نجایآنچه در ا. است قتیدرباره حق علیمت  غ دهیا کی نی، که اشده است

ح یا حکایت)تیفقط روا قتیاست که حقایده  نیشود، ا منعک  یم نجا یآنچه در ا تر یطور ع  گر ید (شر

، د یکن  لیتحم یگر یخود را به شخص د تیروا د یخواه ، یمد یرا دار  قتیحق د ییگو  یم که وقت    نیاست و ا

ر که همه چموجود   تیروایگانه خود را به عنوان  تیرواکند   تالش دیک  نبا  چیو ه  ،شود  را شامل یم ت 

 یدق در معرض خطر استمورد بحث و  نجا یآنچه در ا. دکن  لیتحم
 
 ست؟یچ قتیحق: استاین  قا

  چیو البته، درست است که ه. آنتکامل است، از جمله حرکت و  تیاز واقعصحیح بازتاب  کی قتیحق

از  ، بخشر تیاز درک درست واقع بخشر  نیا. (کشف کند)را داشته باشد قتیتواند همه حق ک  نیم

ر اما، بر خالف . است علیم (متد)روش مانند رابرت  یتوسط افراد( فتهیو خودش)پوچ  انکارهایچنت 
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ر روب کشف  ها را   پدیده از موارد خاص یار یبسواقعیت  دیتوان یمنهایی قطع و بطور  درست است کهاین ، ت 

احتمال که  نیابه ، و آماده و باز باشد  شت  یب یت  ادگی یبرا د یباذهنتان  شهیکه هم  در حایل حت   ،نید ک

رخ دهد  یدیتحوالت جد ا ینداشته باشد  تیممکن است واقع ستادرست  د یکرد یماز آنچه فکر  برخر 

 . (شوداصالح )ابدییت  تغباید که درک شما   باشد کرده   یت  تغ یا است که جهان به گونه معتر  نیبه ا
 

 همیک

به عنوان  قتیحق، ما در مورد مینک  صحبت یم قتیدر مورد حق وقت  . است یماز روش عل بخشر اینها 

 کیما در مورد . کنیم صحبت نیمهم  تیدر مورد رواو ، میکن صحبت نیم یی مطلق و نها قتیحق کی

 علیم کرد یو رو . میده یت  اساس، آن را تغ نیو سپ  بر ا میکن صحبت یم تیدرک واقع یبرا علیم کرد یرو 

ر نمودن و  لیو تحل هیتجز  ند یبه آن فرآ همانگونه   برسد، حت   مهیم یی نها جهیتواند به نت یم تیواقعسنت 

را درک    تیهمه واقع د یتوان شما هرگز نیم را یز  ستیکامل ن  هرگز است که در حال تداوم روند  کی نیاکه 

وجود خواهد داشت که  تیاز واقع یی ها جنبه شهیاست و چون هم یت  دائما در حال تغ را یز  از جمله -دیکن

. آن ، چه رسد به درکو آنرا دریابد  نفوذ کند در آن تواند  نیم در هر زمان مشخص حت   انسان حت  

 مفهوم  کیبه عنوان  قتیحق از  دهیا نیا نیبنابرا
 

مجموعه کامل از  کیدر دزدگ ، ت  یو توتالخودکامیک

 .هستند واقیع ت  ، غعلیمت  که خودشان غ وارد شده است یی کردهایو رو  میمفاه

 

ر هر چ"که گفته   نیبه ا د ییایاما ب  یم قیخوب است، همه حقا ا یپرولتار  یاست براحقیقت که در واقع   یت 

اور آن . میبرگردآنچه در ضدیت در این مورد گفته شده و " میبرس سمیتوانند به ما کمک کنند تا به کمون

د  ضد را در رابطه با  مسئله را  نیا واقیع تیاهمو  معنا ، آنچه در مقابل آن ارائه شده است در نظر بگت 

ر هر چ: "عتر یدرک کرد  شت  یتوان ب یم است، هر آنچه به ما  حقیقت خوب باشد،  ا یپرولتار  یکه برا  یت 

و اور شما به آن اینگونه نگاه کنید، اور شما در ." استحقیقت  .میبرس سمیکند تا به کمون کمک یم

دیت با اینکه هر چه برای پرولتاریا خوب است حقیت است ، با طرح واقعا صحیح آن که هر چه واقعا ض

ی از اهمیت  یک . عمیق بدست بیاوریدصحیح است برای پرولتاریا خوب است، یم توانید درک بهت 

 یعم یگر یو کاربرد آن است و د مربوط به روش علیمفرمولبندی 
 
 تیاست و در نها و ذهتر  علیمت  غ قا

  .خواهد شدو افتضاح منجر  وحشتبه  یدر موارد منجر به انواع خطاها و حت  
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الیل" برریس  موضوع توسط برخر  نینمونه بارز ا. مهم است قتیحقدر ارتباط با ها  ستیو فاش" ها ت 

ان ان در  یسکه از طرف  جلسه سالن شهر کیدر  کایم  مز یج یآ سابق اف ی   ر یاظهارات توسط مد

  یو . ارائه شده استپخش شد،  ۱۱۱۶سال  ایلاو 
 

ر  در مورد چگونیک ترامپ صحبت دائیم دروغ گفت 

 دروغ  نکهیدر مورد اش صحبتخالل و، در . درست است نیکه البته ا  -کرد  یم
 
چگونه ترامپ دائما

 را   (the instrumentalist method)یانهگراابزار  روشبه روش خودش،  ، کایمد یگو  یم
ر
که ابتدا به ساکن هدف

ر یم ر فاکت"با و سپ  کند  تعیت   ،آن هدفخدمت به  یبرا( برم بکار یم -آواکیان-من که عباری  " )ها ساخت 

  د یبا -دیبرو  شیپبه  دیکه با  ستین رویسر  نیاظهار داشت که ا کایم. موضع خود را گرفت
 
، قیحقا بهواقعا

ی اشاره ها و شواهد  تیواقع د ینیتا بب د یت  را به کار گ و سپ  تفکر عقالیر  د ینگاه کن شواهد  ر به چه چت 

 یکه حمله به سازمانهاادامه داد و گفت   اما کایم. درست بود یتا حدآنچه او گفت  نیبنابرا. کند یم

وهای   اشتباه است، ز   نیمسلح ا یوهات  و ن و اطالعای   انتظایمنت 
 
 یبرا یی وت  ن شهیآنها هم را یکشور واقعا

 کی، از  نجا یدر ا نیبنابرا! اند بوده قتیحق یدر جستجو  شهیاند و هم بوده انهخواهت  خامر خوب و 

 متناقض ااز طرف دیگر  کند، و سپ   یم انیدرست را ب شیکماب  کرد یرو  کیطرف، او 
ا
ر  با  را  نیکامل چنت 

، اما بیش از دانم  مدت زیادی را ضف کنیم، نیمتوانیم  یمالبته . کند  و خرد یماره پ تکهای  گفته چه مدی 

 یها ، آژان انتظایم یو ت  نتوسط که   یی ها روغاز همه د هیاول ستیل کیفقط که ما اینجا داریم،  زمایر 

  اتی، و همه جناآمریکا  متحده االت یمسلح ا یوهات  و ن اطالعای  
 

که در شاش   تیبشر  هیعل اتیو جنا جنیک

  .دهم ، ارائه یماستشده جهان انجام 

 

ی که   مینیب یم نجا یدر ا ر الیل: شده استترسیم  به راحت  چت  ال"ه طبقه حاکم ژهیو  ها ، و به ت   "لیت 

خالف بر باشد و " ندیناخوشا" تیواقع ، اما وقت  کنند  صحبت  قتیدر مورد حقخواهند  یم

 دروغشان باشد،  و اهدافمحبوب " یها تیروا"
 
اور در  حت   ؛کنند  یم فیتحر آنرا  و  گویند  یم مرتبا

شود که  یمانجام  یا به گونهشان  آشکارا صحبت کردن قتیحقضد که   هنگایم ژهیو  و به)حداقل  مواقیع
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ر توهآنرا  ر آم ت  ، آنها به (استتوجه  قابلیه وجه بارزی  ژهیامر به و  نیرسد، و ا یم شانو مرصر به نظر  ت 

ه  فاکتاز  یت  گ جهیو نت قتیحق تیبه اهمشان را  یبندیشدت پا در  .دهند را نشان یمها و اسناد و غت 

ر ع نند و آنرا ک شپیخر یم قتیحق یو جستجو  علم، روش علیماز  اآشکارا و مکرر  ها  ستی، فاش حال ت 

ا ژهی، به و را یمهم است ز نکته  نیدرک ا نیبنابرا. نندک یملگدمال   میرژ بقدرت رسیدن  طیدر شر

به این را  یعر یان ان تبل یس. کنند صحبت یم قتیحق تیمردم مرتبا در مورد اهمشنوید که   یمپن ، /ترامپ

ها  بیوجود دارد، س یادیز  های بیاست، س بیس شهیاست، هم بیس کی نیا: "دهد انجام یمصورت 

یعتر فاکتها اهمیت دارند، حقیقت مهم -ها فاکت هستند فاکت" گویند به عبارت دیگر یم." دهستن بیس

خطر بیفتد و بر این  این سیستم واقعا بهطبقه حاکمه  وقت منافع هر که آنها   د ید د یخواه اما بعد . است

 دست قر یتحر به هرگونه و  ند یگو  دروغ یم، کنند  درک یمرا  (شان عمناف)آنراهمانطور که آنها اساس 

 قتیحق" نویع نیا. ندیگو  دروغ یمافتخار باشد، با مناع در خدمت آن پردازی اور دروغگو . زنند یم

به طور کامل  د یها با ستیها در آن سقوط کرده اند و ما کمون ستیکمون  است که متأسفانه برخر " ایسیس

کرد،   میالبته ما اشتباه خواه - مینک یمکه ما اشتباه ن  ستین طور نیا. گسست قطیع کنیمآن  از و شانجام 

   د یو روش، ما با یت  گ جهتدر نکته مهم  کیاما، به عنوان . کنند همه اشتباه یم
ا
 نیااز کامل

سودمند  قتیمکن است به اندازه حقشخص ملحظه م کیکه آنچه در ( "ایسیس قتیحق")مفهوم

ر ، شما همه چد ییگو  شما به مردم دروغ یمیعتر  - ، گسست نماییمباشد  در آنصورت  رایز  کنید  پنهان یمرا  ت 

ر همه چ انیو در پا کرد وادار  خواهید   دیخواه که یم  یی مردم را به انجام کارها ما ! نه. خوب خواهد بود ت 

    کرد یو آن رو  آن مفهوم کال از  دیبا
ا
 .گسست نماییمکامل

 

آن صحبت کردم در باره ، همانطور که من نوین سمیکمون  شنایس از معرفت ، بخش مهیمنیبنابرا

 -اصول)کتاب مبایر   و دو جمله از . است" تیبه عنوان روا قتیحق"و  یی گرا  تیمخالفت آن با نسب

BAsics)  هستند مهم یلیخوجود دارد که .  
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ر اول  :استاز مبایر  ۴:۱۱ این نقل قول  مورد ت 

آنچه مردم فکر توسط  تر یع تیاست، اما واقع تر یع تیواقع از بخیسر کنند  مردم فکر یم آنچه

ز تعکنند  یم ر در  د یتأک] .شود نیم یی   [اصیلمت 

، میاست که ما با آن ش و کار دار  تیاز واقع کنند بخشر  آنچه مردم فکر یم .است مهیم ار یجمله بس نیا

دگرگون کردن شمار به  از ین د یتوان ، نیمد ینده صیو اور آن را تشخ. وجود دارد تر یکه به صورت ع  ت  یواقع

و  یی بورژوا ابطرو  ت  مردم تحت تأث شت  یب را ی، ز د یده صیکنند را تشخ از آنچه مردم فکر یم زیادی بسیار 

ی  یی بورژواسیایس  یروبنا ر   ستیبدان معنا ن نیا. دنکن یمدر ماتحتشان االغ مثل ششان را  و  دانند  نیمچت 

کنند  آنچه مردم فکر یم که  میمهم است بدان. است فعیل تیواقع نی، اما اند ت  بگ اد یتوانند  که آنها نیم

در هر کجا  و کنند  آنچه  که فکر یمبا  دیو تالش کن د یبفهم را  نیا د یاست؛ شما با تر یع تیاز واقع بخشر 

( خودبخودی)به طور خودجوش یادیز  ار یبسحد که به   -، مبارزه کنیدباشد ن واقیع تیکه منطبق با واقع

ر کنند تع با آنچه مردم فکر یم تر یع تیاما، واقع. است  نیخوب، ا"که  ستین نیمثل ا -شود نیم یت 

 قتیشما بهت  از حق قتیکه حق  د ییبگو  د یتوان را دارم ، و شما نیمخودم قت یشما است و من حق قتیحق

ی به نام ." من است ر  تر یع قتیحق. باشدداشته صاحب حقیقت نباید . وجود ندارد هر کش قتیحقچت 

 .است

  :وجود دارد ۴:۱۱مبایر  سپ  و 

یت فراتر از  و جایی که نهایتا اوضاع به  - برود   "کند یم شدرستزور "که وضعیت   برای اینکه بشر

بر ه ک( شنایس معرفت)وعاتضمو  کلیه  رویکرد برای درکیک - گردد باز یم نابروابط قدرت 
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 است در زبان انگلییس که دارای چندین معنای بالقوه است" زور برحق است"یا " قدرت درستش میکند" - 
ر
ایده  -۱: اصطالخ یا عبارب

 نشان یم
ر
ز عبارب  که در حال حاضز در دهد که دیدگاه یک جامعه از حق و باطل، مانند دیدگایه در مورد تاری    خ،  مرتبط با چنی 

ز
توسط کساب

ز یم شود وز و طبقه دیگر شکست یم. قدرت هستند، تعیی   در میگرد و یک طبقه پت 
ر
د طبقاب خورد و بقول معروف  به یک کالم هنگایم که نتر

ز خود را بر " قوی"حالکمان در قدرت به عنوان افراد " تاری    خ را فاتحان یم نویسند" جامعه تحمیل میکنند و با توسل به زور احکام و قوانی 
ز به آن را ندارندیبنابرا جم -.ن حکومت شوندگان ستمدیده رایه مگر تحمل و گردن گذاشیر  توضیح متر

   
د،  خواهند هستند زیرا هیچ کس نیم این اصطالح در مورد افرادی که چون قدرت دارند پس قادر به انجام آنچه یم -۱ تواند جلوی آنها را بگت 

یعتز )اش منطبق با واقعیت عیتز  تواند فراگت  شود، سوای آنکه ایده یک ایده از طریق افراد پرنفوذ و پرقدرت در جامعه یم -۹. شود اطالق یم
جم -.باشد یا نباشد( حقیقت   توضیح متر
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 طبقو  سازد ملزم یمهستند را  (بژکتیوآ)عیتز که واقعیت و حقیقت اده شود  تشخیص دآن اساس 

ان  "روایت" ر قدرت و  قدر یا چ، "(روایت"یک یا )ایده در پشت آن " تقدر "های مختلف و مت 

و  از  نت 
 

ر بکار برده یمخاص یک ایده به نمایندگ ر نیم ،شود  در هر نقطه معت  تأکید . ]شوند تعیت 

ر اصیل  [در مت 

ر ن نیا ر رابطه ب -مهم است  ار یبس ت   بگو    ."کند یم شدرستقدرت "و  یی گرا تینسب ت 
ا
که شما   د ییمثل

 هیو عادالنه علحق  بهاور مبارزه  اما  .دیخود دار   ستمدر مورد  ت  یروا. دیهست ستمکشگروه   کیاز  بخشر 

 كایآمر پوست  شخ انیو بومپوستان  ای  قهوهو پوست  اهیقتل مردم س هیبه عنوان مثال عل - ستمگری نیا

 a subjective view of the world)رانهگ دیدگاه ذهتر ، به ابد ی تقلیل تیبه موضوع روا -توسط پلی 

گرایی   تیاز هو  به عنوان بخشر "گوید  ای که یم گرایانه دیدگاه ذهنتر ) ودش یم از جهان منتیه( سابجکتیو -

 را ی، ز میانجام ده د یبا یی که از کجا آمده و چه کارها  میدان به چه معناست، یم نیا میدان یم نما گروه خاص

با  شما  وقت   ، خوب، پ د یکن است که شما مطرح یم شنایس معرفت نیاور ا -"( میکن ما آن را تجربه یم

 شوید، چ ی از شما دارد روبرو یمشت  یب (زور)قدرت که گرویه
 
هم ، آنها  یمانند پل ؟افتد  یم ه اتفاف

ر خود را ن تیو روا شنایس فتمعر  و زندان محصور  د ی، باد یهست واناتیدسته از ح کیهمه شما : "دارند ت 

 نیا. آنهاست تیروا نیا ."میشما را بکش می، ما حق دار  د یکن  کیما را تحر  ق  یو اور شما به هر طر . دیشو 

 نیاز ا ممنظور . آن نوشته شده است یی بورژوا یکتاتور یجامعه و د نیدرست در قانون ا نژادپرست  

در آسیب رساندن از   "ترس معقویل"  یاور پل د؟یگو  چه یمقانون ها  التیا شت  یخوب، در ب ست؟یچ

. کشنده را دارند  یو ت  آنها حق استفاده از زور از جمله ن، طرف شخیص نسبت به خود یا فرد دیگری ببیند 

 یتقر  را ی، ز ه شده است شوکار دارید نوشتمورد  نیدر اکه را   نژادپرست  با شما  نیخوب، بنابرا
 
 مهه با

را ( جوان  پوست اهیمردان س ژهینه تنها آنها بلکه بو )پوست  اهیمردان س ژهیبه و و پوستها  اهیس ها   یپل

توسط پلی  ساخته و مهندیس شده  پوستان اهیقتل س یرا بیلیدل نیبنابرا. کنند و خطر قلمداد یم د یتهد

آنها از پشتوانه دولت برخوردار  تیو روا -آنهاست تیروا نیا. قانویر کرده اند  ، آنها نژادپرست  است

                                                                                                                                                                                           
 

  
جم -«.شود درستممکن است توسط کسانیکه در قدرت هستند اوضاع »در واقع اشاره است به اینکه  -     توضیح متر
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ر است، به هم  یآنها تقر  لیدل ت 
 
 نیمحکوم به ا نکهیچه رسد به ا نیم شوند متهم  قتلبه ارتکاب هرگز  با

 .بارها اتفاق افتاده است بارهاوها شوند،  قتل

ر آنها همچن. وجود دارد ستمیس نیسپ  ارتش ا و    ت  یروا ت 
 

در  ت  امر خکه بایر  یی وت  ن در مورد چگونیک

یای  به امر  دستبه سود  نیا را ی، ز ند ت  را به کار گ و ت  ن نیا د یبا شان نظم لیتحم یدارند و براهستند جهان 

همه  نی، اور انیبنابرا. در اختیار دارند تیروا نیاز ا بایر یپشت یخود را برا آنها قدرت نظایم. است خوب

 .خواهد شد وز ت  پ تیخود دارد، در نها تیرواپشت قدرت را در  نیشت  یباشد، آن ک  که ب تیروا

الیمبارزه با ل"نوشته از مائو در ای  نکتهبه  نیا کاربرد   نجا یمهم است و در ادر جای خودش که " سمیت 

ر ن مهیم ر افراد خاص  مائو گفت که. رسد ، یمدارد  ت  ی که نیستند را برای مرعوب کردن ژست در بت  ر چت 

ر  ر را  قدرتمند بودن مثل ژست )دیگران گرفت  ر یا  گرفت   یو . است جیرا ار یبس کیتاکت کی (م-زهر چشم گرفت 

 ی    نیبا دشمن، ابارزه در م: خاطرنشان كرد
ا
ر و در ب تاس دهیفا كامل   بیمردم آس ت 

 
   .به همراه دارد بزرگ

است،  گرایی در آن رایجتیهو  استیکه س  د یهست ای کوچیکه گروهییک از  اور در : دیفکر کن نیدر مورد ا

ه. به شما کمک نماید یگر یشخص ددر مقابل روایت  تانخود تیممکن است با اضار بر روا  اما در گست 

ی قائل نیستند، ماش تیروارای طبقه حاکم، آنها بیعتر علیه  دشمن هیعل ژهیو  ، و بهجهان ر  تیهو به  پشت 

، و وجود دارد  یادیز قدرت  شان و در پشت منافعدارند  آنها منافع خود را . ارزیسر قائل نیستندشما 

 ی  ان قرار دادن  ت خودتان را پشت هویت
ا
از همه  شیب نیو ا. استارزش  است، در مقابل آن ی   دهیفا کامل

به  سمیکه فاش  ستین نگونهیالبته ا. افتد اتفاق یم شت  یاست، ب درتکه اکنون در ق  ست  یفاش میرژ در 

است   نینکته ا. دیبه وجود آمد و به قدرت رسبا آن طه تبمر  شنایس و معرفتگری  تیهو  استیس لیدل

آن به توضیح درصدد  هنگرا تیهو  استیرا که س یا خواهند روابط شکوبگرانه ها یم ستیفاش نیکه ا

باعث  یگر تیهو  یها استیس نیکنند و ا  د یو تشد تیاساس است، تقو  و هیپا شده و ی   فیتحر  یا وهیش

موضوع  نیاه شود که کمت  بتوانند ب شده و باعث یمایدئولوژییک و خلع سالح مردم از نظر  نظیم ی  

                                                           
21

الیسم"مائو در نوشته  -  الیسم) مبارزه با لیتر ال»: گوید یم(" علیه لیتر . نگرند های خشک تجریدی یم ها به اصول مارکسیسم به دیدۀ دگم لیتر
د آنها مارکسیسم را یم پسندند ویل حاض نیستند آن را به مرحله عمل درآورند، و یا آن را کامال به مرحله عمل درآورند، آنها حاضز نیستن

الیسم خود نمایندما الیسم خود را خفظ یم. رکسیسم را جایگزین لیتر کنند، آنها از  این اشخاص هم صاحب مارکسیسم خاص خودند و هم لیتر
الیسم عمل یم مارکسیسم دم یم الیسم را زنند ویل به شیوه لیتر در . کنند، در مور د دیگران مارکسیسم را به کار یم بندند ویل در مورد خود لیتر

ز است شیوه تفکر برخ از افراد. ای دارد ها هم این موجود است وهم آن، و هرکدام مورد استعمال ویژه ن آنانبا جمتوضیح  -«.چنی   متر
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دازند ر چن. بتر  جاد یکه به منظور ا  یخاص رفتار  وهیش کی)یی ها ژست ژهیو به و  گرانه تیهو  استیس ت 

 با آن همراه   (م-.اتخاذ شده باشد گرانیقرار دادن د ت  تحت تأث ا ی گرانیتصور نادرست به د
 
که غالبا

ر هستند، فقط در ب ر است، و در واقع چن" دیمف"شوند،  مرعوب یم ار ک  نیکه از ا  یافراد ت   بیآس ارعای   ت 

 
 

  نیمائو بود که او گفت ا یهمان معنا نیا. کند وارد یم بزرگ
 

ر را در ب نوع کارها صدمات بزرگ  جاد یمردم ا ت 

و  برسند  تیاز واقع علیماینکه به شناخت  یمردم به جا (م-ترس و وحشت ایجاد کردن)ارعاب. کند  یم

که قدرت   برساند، و در برابر کسایر  بیتواند به مردم آس ، فقط یمبدهند جام در مودرش ان دیآنچه با

 ی  دار  واقیع
ا
 .است دهیفا ند کامل

ر از نظر ارتباط بتاکید میشودکه  گر یبار د کی، نیبنابرا فتیو پ شنایس معرفت ت   ت  یفراتر از وضع شر

 فیتوص یبرا. مرکز شده استتمزیادی مطالب  ۴:۱۱ (کتاب مبایر )کیبیس ، در "کند ش یمدرستقدرت "

از " شنایس تبحث با رفقا درباره معرف"از   ر یموارد ز  د ی، اجازه دهت  سؤاالت مهم اصول و روش درگ شت  یب

 :استناد کنم ست  یجنبش کمون خر یتجربه تار 

 كسایر  ا یآ"است كه  نیاز سؤاالت بزرگ ا یکی
 
دست  قتیبه حق میخواه كه یم  میهست ما واقعا

 فقط  نكهیا ا ی میابی
 
 کنیم؟ برخورد یم "است ندهسازماندهاصل  كیبه عنوان  قتیحق"به واقعا

ر این فلسفه   ر را  را نقد کرد، و "ندهسازماندهاصل  كیبه عنوان  قتیحق"لنت  شما یم توانید همت 

کار را به   نیا د یتوان ، اما یمد کنید قن ستین د یکه به نظر شما مفآپورتونیسم  و  نیدبرای رد کردن 

 ...دیانجام دهخودتان  یگر یشکل د

ر نوین در مورد  من  ماتر   شنایس معرفت -کنم  صحبت یمسنت 
ا
ر لن. ست  یالیکامل  سمیالیماتر کتاب  ت 

یوکریتیسم و  ر چ نیا هیعلکه در آن وشت  را نامتر به  قتیحق" ای" ایسیس قتیحق"مانند ]هات 

ر اوقات لن اما گایه ،کند  استدالل یم"( اصل سازمان دهنده کیعنوان  ر راه لنبر ش  گراعمل ت   ت 

ا لیتحمسیاست اضطراری . گرفت قرار یم سقر فل از نحوه  شد که بخشر  منجر  یطیشده به شر

ر برخورد لن ر از استال یا جنبهضادها با ت ت  موارد در   نیاز ا یار یبس ینمونه ها.* داشته باشد ت 

وجود [ ریتوسط آرنو ما هیدرباره انقالب فرانسه و روس کتای  - The Furies] "خشم ها" کتاب
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که پ  از انقالب   در زمان جنگ داخیل ژهیمناطق به و  در برخر  ها  کیموارد بلشو  خر در بر . دارد

که مردم   موارد، هنگایم در بعیصر . داشتند" یی ایماف" کردیرو  ، نویعبوقوع پیوست ۱۰۱۱اکتت  

ده  کیشدند، بلشو  یم ها سازماندیه کیجنگ با بلشو  یتوسط ارتجاع برا واکنش ها به طور گست 

 دادند  نشان یم
ر
به خاطر ترک کردن ارتش شخ نه تنها افراد را آنها  ا ی. کردند یم و بدون رحم تالف

اوقات در  که گایه  در حایل. شتندک ، را یمدر جنگ داخیلو احمال  سست  به خاطر  بلکه حت  

مقابله با  یبرا روش رایه نیدر کل ااما ممکن است الزم باشد،  د یبحبوحه جنگ، اقدامات شد

ر لنباره  نیدر ا نم...  ستیندها تضا نیا ." ستیدرست ن نیا"فکر کردم، به آن خواندم و را  ت 

   .ارتباط دارد نهایهمه اکه با وجود دارد   شناخت   عرفتنکات م

ز از استال یا جنبه"به  نجا یدر ا  :سندهیاضافه شده توسط نو  ادداشتی*  اشاره مخترصی " ی 

ز استال منفز جنبه   هب  واقیع ار یبستضادهای او در برخورد با آنچه که  شیگرا  ژهیبه و  -است  ی 

 حاد بود،
 
 همبارز  یشکوب دولت، از جمله مجازات اعدام، به جاتکیه بر   و غالبا

نقض نظم و انضباط، در  یاز نظم و مجازات کمتر برا یو ت  همراه با اضار بر پ)کیدئولوژ یا

ا  .(امر الزم بود نیکه ا  یطیشر

ر ب کیما ارتباط نزد نجا یو در ا هر "اصل که  نیو ا یت  گ جهت. مینیب را یم یاتو اخالق شنایس معرفت ت 

توانند به ما کمک کنند تا به   یم قیخوب است، همه حقا ا یپرولتار  یاست برا حقیقت آنچه که در واقع 

 دید  نیانوین  سمیکمونارتباط دارد که   تیواقع نیمهم است بلکه با ا ار ینه تنها بس" میبرس سمیکمون

 را  "کندیم هیرا توجوسیله  فهد"که  ست  یجنبش کمونو پراتیک مسموم 
ا
و مصمم است   کند یمرد کامل

اس ر اسب د یجنبش با نیا" لهیوس"است که نوین  سمیکمونای   پایهاصل  کی نیا. کند کن   شهیرا ر آنکه 

ی علیم  ر از ب"یک رهت  د  ستم و کلیه اشکال استثمار  "بردن ت  استوار و از آن شچشمه  ، انقالبدر پیشت 

 .گرفته باشد
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دگرگون و  تیبه واقع علیم کرد یاز رو  ، به عنوان بخشر ایسیو اقتصاد سنوین  سمی، از نظر کموناکنون

 به مسئله نمودن 
ا
. پرداختم یدار  هیشما حرکت تضاد اسایس شکل اصیلعنوان به  آناریسر آن، من قبل

ر در ب به چالش کشیده شده اریسوال بس کی موجود  (مدعیان کمونیست)خواندهخود یها ستیکمون  ت 

مردم،  یها از تودهروی  دنبالهو  (-افیکیشن ری -reification)جسمیت بخشیدندر کنار  را یبوده است، ز 

ر مه چمحور هکه   دهیا نیا  .باشد( ستمگرانستمکش علیه ، مبارزه کیلبه طور   ا ی) باید مبارزه طبقای   ت 

وی  کی ستم هیمبارزه علبطور کیل و  البته، مبارزه طبقای   . آن است نمودن دگرگونجامعه و ه در محرکنت 

ر از چه چو ، ستیدر چ( مبارزه طبقای  )آن شهیر : ستا نیاما سؤال ا ا یم نایسر  یت   یماد طیشود؟ چه شر

مبارزات به  نیدهد و ا هد و شکل یمد  قرار یم ت  مبارزات را تحت تأث نیو ادهد  که به آن پا یموجود دارد  

، گر ی؟ به عبارت دشود  جهت داده یم،  در آن دارد شهیکه ر   واقیع یتضادهاجه  براساسفرجایم، و چه 

ر ا)است  سمیدئالیو ا کیالکتیدماتریالیسم و  سمیالیسؤال ماتر  کی نیا  چیهکه   تان در ذهن یی ها دهیپخت 

ر و متاف( ندارد تیبا واقع ارتبایط به  طبق گفته برخر (. ر هستندیناپذ یت  که تغگرایی   مطلقاعتقاد به ) کیت 

را و مبارزه علیه ستم است   مبارزه طبقای  کلیدی که حرف  آن  دیبا شهیها، شما همستیکموناصطالح  

، شود  تاکید یم گر یبار د کی. کند جدا یم یو اساس ماد هیمسئله را از هر پا نیکه ا  یا ، به گونهبزنید 

ده اکه ) که مبارزه طبقای    ستین نگونهیا محرکه  یو ت  ن کی ایاست  تیاهم ی  ( درک شده یبه طور گست 

ر چ کیمسئله به عنوان  نیابه اما اور  ؛ستیدر تحول در جامعه ن ، در نظر گرفته شود با خودش ضف  ت 

  یکردیچشم انداز و رو )شود  یم لیتبد نیداشته باشد، آنگاه به موضوع د یو اساس ماد هیبدون آنکه پا

آن واقیع  یرهت  برای  علیم کرد یرو  کیو نه ( است -دگم دیتر -تر یداصول عقاید با همپایه و معادل که 

 .ستم گر  یدهمه اشکال و  ستم طبقای  در جهت محو مبارزه 

 

  نیبه ا شت  یب کیم  نکهیا یبرا
ا
دازم، همانطور که قبل در صحبت کردم ، انگل  در موردش موضوع بتر

 دو شکل حرکت، تضاد طبقای   نیا -کرد  یی را شناسا یدار  هیشما دو نوع حرکت تضاد اسایس نگیور د آنتر 

ر در هم. است سازمانده/آناریسر تضاد دیگری و  و " آناریسر  همحرک یو ت  درباره ن"» راستا، در مقاله ت 

 :استناد کردام  گفته  نیابه لوتا  موند ی، ر "یت  تغ کینامید
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 د یتول] ندیفرآ نیمحرک ا یو ت  ن ا یفرمانده  قتیاست که در حق یدار  هیشما د یتول آناریسر  نیا

ر از تضاد ب ر یناپذ یی جدا بخشر  ا یو پرولتار  یتضاد بورژواز زمانیکه  است، حت  [ یدار  هیشما  د یتول ت 

آن  قیاست که از طر  کار شکیل  یو ت  ناستثمار که   در حایل. است خصویصمالکیت و  اجتمایع

  ارزش
ر
ز ب روابط آناریسر  نیاشود،  و ترصف یم جاد یا اضاف است و  یدار  هیشما دکنندگانیتول ی 

  د یتول نیا، که تضاد طبقابر به همان گونه  ا یبدون مالکیت  یها ینه ضف وجود پرولتر 

دهبطور  خر یلحاظ تار  از برای استثمار طبقه کارگر کنندگان را  ده فشر به سمت خود  تر  تر و گست 

 یدار  هیشما د یتول وهیاست که ش تیواقع نیا انگر یب آناریسر محرکه  یو ت  ن نیا .دهد سوق یم

فتینشان دهنده پ ر اصیل نوشته است]   .کاال و قانون ارزش است  د یکامل تول  شر  [تاکید در مت 

 :مهم وجود دارد ار یبسقول  نقل نیسپ  ا و 

و با عملکرد قانون  بودند جدا ن گر یکدیاز  یدار  هیشما یکاالها  دکنندگانیتول نیکه ا  صوری   در 

ر ب تضاد طبقای  و  شدند  یمروبرو ن ا یپرولتار استثمار  یبرا یخورند، با همان اجبار  یمن وندیارزش پ  ت 

ش است که   یبرا هیشما اجبار درویر  نیا. ابدیکاهش ست  توان یم ا یو پرولتار  یبورژواز  گست 

که به طور مداوم   یندیدهد، فرا را به خود اختصاص یم د یتول ۀو یش نیا ۀسابق ی   خر یتار  دینامیک  

   .شود یم و به بحران منتیه کند  دگرگون یمروابط ارزش را 

مورد وجود  نیدر ا یادیز موارد اشاره کردم،  نوینکمونیسم موضوع در  نیابه که من در بحث   همانطور 

وع )دارد   یمستق نی، و ا(جمله اول نقل قول باالاز با شر
 
 لیتبد" خرد متعارف"بر خالف آنچه که به  ما

است   سوال اسایس نیا با آن شوکار دارد آنچه  .رود یم ست  یشده است و تعصبات غالب در جنبش کمون

ر  کت  یالکتیدتحلیل ماتریالیست ، علیم لیتحل کیقرار است براساس  ست  یجنبش کمون ا یکه آ و سنت 

  تیواقع
 
در ضادهای مرتبط با آن واقعیت که دائما و همانطور که بر اساس ت هستهمانطور که واقعا

و در  -علیمت  غ یاه الشبر اساس تمعیوب شده که و  فیتحر  سمیکمون  کی ای، است یت  حال حرکت و تغ

 (یی اتوپیا)گرایی آرمان یها و آنچه که طرح اندیشر  دگم، تیواقعاحکام بر از تحمیل  -ضد علیمواقع 

مادی  گرانه  ذهتر  وع یماست، اساس  ی   غت   .کند شر
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به . با آن ارتباط داردغلط مرتبط  التیو تما سازی شیت  با  شت  یبنیاز به گسست مهم است، و  ار یبس نیا

ر هم  یکاالها  دکنندگانیتول نیکه ا  صوری   در : "تمرکز کنم هیانیببخش خایص از   خواهم به من یم لیدل ت 

 یبرا یخورند، با همان اجبار  یمن وندیو با عملکرد قانون ارزش پ بودند جدا ن گر یکدیاز  یدار  هیشما

ر ب تضاد طبقای  د و شدن یمروبرو ن ا یپرولتار استثمار   نیا. ابدیکاهش ست  توان یم ا یو پرولتار  یبورژواز  ت 

ش است که   یبرا هیشما اجبار درویر  را به خود اختصاص  د یتول وهیش نیسابقه ا ی   خر یتار دینامیک گست 

 ".شود یم و به بحران منتیه کند  دگرگون یمکه به طور مداوم روابط ارزش را   یندیدهد، فرا یم

ر و در ع هستند جدا  گر یکدیدارد که آنها از  یی چه معنا مرتبط با عملکرد قانون )"حال با قانون ارزش  ت 

جداگانه  یها دارد که آنها در جمع تیواقع نیاشاره به ا ند گر یکدی؟ خوب، جدا از ند  به هم متصل"( ارزش

اکم شده  . سهیم باشندهمه آنها در آن که  ستیبزرگ ن هیشمایک  نیهمه ا. اند گرد آمدهشمایه  مت 

اکم شده ه ، و این جمعداری وجود دارد  مالیکت خصویص بخشهای مختلف شمایه شمایه  مختلفای مت 

در رقابت  گر یکدیبا    (م-یک صنعت مشخص مختلفهای  ختلف شمایهاز اجزای م ی مرکت   مجموعه)

با عملکرد قانون ارزش  آنها : گریحال قسمت د نیو با ا. شوند جدا یم گر یکدیاز  قیطر  نیآنها از ا. هستند

کند   یم انیرا ب تیواقع نیقانون ارزش ا ست؟یچ یقانون ارزش گذار  ست؟یآن چ معتر . اند خورده وند یپ

ر که ارزش هر چ ر رود تع یمبکار آن  د یتولدر که   الزم با کار اجتمایع یت  توانم به  نیم نجا یدر ا. شود یم یت 

دازم ، اما مارک    نها یهمه ا وع کردکاال  را با برریس هیشمااش در کتاب  اصلکار بتر کاال  خر یتار تکامل او  .شر

اتفاق    پایاپای در انواع معامالت هیاول ار یکاال در جامعه بس  د یچگونه تول نکهیا ،نمود ( کشف)ای  یرا رد

ر یا معادیل  (گله احشام)گاوگله  مانند   یکه موارد  د یرس یی به جاتکاملش و سپ   ،افتاد   یبراجانشت 

 را یکرد ز  محدویت بسیاری ایجاد یم( پایاپای)اما در ادامه این نوع معامله -باشد گر ید یاز کاالها یا دسته

                                                           
21

 خوروسازی شمایه - 
ز
  به عنوان مثال در صنعت جهاب

ز
یالیستر در کشورهای مختلف هم در سطح میل -های شمایه داری داران در کمپاب امتر

 یک و روی  همرفته هم د
ز
اکم شده از اجزای مختلف شمایه مجموعهر سطح جهاب ز هستند در  ی متر های مختلف را که با هم در رقابت خونی 

ز ترتیب در صنعت فوالد  پدیده صنعت خودروسازی تشکیل یم یالیستر و  سازی چه در سطح میل کشورهای شمایه دهند؛ به همی  داری امتر
ز نکته شمایه  همی 

ز
ز در سطح جهاب ز با هم هستند وجود دارند همچنی  . های مختلف مجزا از هم  در این صنعت که باز در حال رقابت خونی 

ه و  و یا در صنعت حمل وشییم و غت  االمجموع و جمعا  حیث بنابراین روشن است که یک تک شمایه من. نقل و یا صنعت نفت و یا صنعت پتر
دازند، وجود نداردداران صنای در یک کشور یا در سطح جهان که همه شمایه توضیح  - .ع مختلف در آن سهیم باشند و با هم به رقابت بتر

جم     متر
 

22
 کاالها یا خدمات را  - 

 
کت کنندگان در یک معامله مستقیما  معامله پایاپای یعتز در تجارت، تجارت پایاپای کاال سیستم مبادله ای است که شر

جم -.سطه مبادله مانند پول مبادله یم کنندبرای کاالها یا خدمات دیگر بدون استفاده از وا  توضیح متر
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ر ن یگر یو مشکالت د ند ت  م گاوها یم  به هر حال که طال، چون   د یرس یی شانجام به جا نیبنابرا. بود موجود ت 

 .کاالها شد  ر یسا (جهایر )همگایر ، در واقع معادل میشود نابود ن و به راحت   یی استگرانبها  فلز طال 

ر از اپ یکی، در (Jonathan Swift)نوشته جاناتان سویفت ور یگال  یسفرهاکتاب  در   یماجراها) ودهات 

ر  یبه جامردم که   یی رود جا جامعه یم نیبه ااو ( وریگال ،  کردنصحبت  برای تر  همگایر زبان  کیداشت 

ارتباط برقرار   یگر یخواهند با شخص د یم ، و مردم مجبور هستند وقت  در یک لوح بزرگ دارند  کلمای  

ر سنگ یها  لوح نیکنند، ا  ت  دست و پا گ ار یاست بس یهیحمل کنند، که بد شانخودبا را به اطراف  ت 

که اور در هر مبادله    د یتصور کن. کنم مبادله کاال است یماز آن استفاده  نجایکه من در ا  ایسیق. است

در حال  تر یرا که به طور ع یی کاالها  د ی، مجبور بود(اعتبار معادل پول ا ی)استفاده از پول  ی، به جایی الکا

از  نیبنابرا. خواهد بود ممکنت  غ و عمال  ت  دست و پا گ ار یکار بس  نیا - دیحمل کنآنها هستید را مبادله 

و  شیآزما قی، از طر خر یتار بلکه از نظر  د ت  گ یم میکه نشسته است و تصم  نه توسط کش - خر ینظر تار 

و پول . شده است لیتبد استاندارد جهایر  کیکه طال به آنچنایر صورت پذیرفته است  تحول -هت  خطا و غ

اع ر ر همه چ - دیپول دار  د یو اکنون شما تجر . شد لیتبدطال  (تجرید)به انت   -شود  یم دهیچیو پ انگیل ار یبس ت 

، در ط
 
ر به و  لی، طال تبدزمایر  ۀدور  کی ولاما اساسا  .شد گر ید یکاالها  یهکل عامجانشت 

ی را واقعا کنند چه  یم یی مردم مبادله کاال به آن اشاره کردم، وقت   «نوین مسیکمون»همانطور که در  ر چت 

آن کاالها  د یتولضف هستند که  -کار الزم از نظر اجتمایع  -کار   مقدار د؟ آنها در حال تبادل نکن مبادله یم

ی را اور . شود یم ر ر یک کاال  یگر یو شخص د د یکن  هیته عی    ش  یلیخچت  طول بکشد تا  هدو هفتبرای ساخت 

ی را تولیدکند  ر  یبد ار یبس تیوضع در  زود آنها یلیبا شما تبادل کنند، خ ی، اور آن را به طور مساو چت 

ور   نیبنابرا .ندت  گ  قرار یم ر چ اجتمایع یکار ضر اور در روابط روزانه کاال  شود، حت   است که مبادله یم یت 

حدس و   یدر باالزدن که و گمان  حدس انگیل ار یبس مایلشمایه  نیپنهان باشد، به خصوص اکنون با ا

ر همان چ نیاما ا. مواجهیم (هیبق یدر باال نیکو   تیبا ب)مایل یسوداور  یدر باالو  مایل یها هگمان است   یت 

و مردم  د یداشته باش یکارکرد اقتصاد  کی دیتوان نیمو شما . کار  یو ت  تبادل ن -آن استدر بنیان زیرین که 

 مزدی   کار مبادله   توانند زنده بمانند اور در هر دوره زمایر  نیم
ا
 .خارج از نظم حاکم باشدکامل
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کلیت ، قانون ارزش، اتحاد  نموده استبرقرار  وند یو هر آنچه که با آن پ مایل یها همه گمانه زیر  ر یدر ز 

 یها با دخالت انحصارها و انواع مقررات و تعرفه که حت  به این ترتیب کار میکند  و . و مبادله است د یتول

 یشت  یب یوجود دارد که سودآور  به مناطق   هیورود شما یبرا عمویم لیموارد آن، تما ر یو سا ایسیس

ر اور چ را یرا بدست آورند، ز  کنواختیبه طور داشته باشند و نرخ سود  سودآور باشد،  مدی   یبرا یت 

وجود خواهد داشت و نرخ سود   یشت  ی، و پ  از آن رقابت بد یآ به دست یمآن حوزه  در  یشت  یب هیشما

 توسط  نیاور ا شود، حت   کنواختیوجود دارد که نرخ سود  کیل  شیگرا  کی نیبنابرا. ابدی کاهش یم
 
دائما

، قانون شان داران، به اصطالح، يا حت  با محاسبات پشت شمايهدر . مختل شود یدار  هیشماآناریسر 

دهد، اما  انجام یمی ( م-به عنوان فرماندیه امور تولید کاال)خود را شدن  ابقا بازو بقا ارزش به طور مداوم ا

 موند یبود که در مقاله ر  یاز موارد یکی نیا. افتد یم یدار  هیو مبادله شما د یتول آناریسر  قیطر  از  اين اتفاق 

ر لوتا ن در کل نظم نظیم  یک ی  کرد که   انیب یدار  هینکته را در مورد شما نیبه آن اشاره شد، که مارک  ا ت 

 باعث یم نیو ا. وجود داردآن 
 
شعت در  شی، با افزاا یتار از پرول شت  یباستثمار داران با  هیشماشود كه  دائما

تالش   گر یبخش از جهان به بخش د كیاز  یگذار  هیشما یی ، با جابجامشخص زمان كیدر  شت  یب د یتول

 . كنند  ر سودآو تولید را بیشت  كنند تا 
ر
یا حت  خییل بیشت  با ، افزایش تولید که باعث   یی ها یفناور  با معرف

 .نداستثمار کن تمردم را با دستمزد ارزان به شد، شود  یم  کارگراناز   یکمت    تعداد 

 -میبازگشت هیشما ت  ثابت و متغ هیاکنون ما به شما را یمتناقض است ز  ار ی، بسنها یهمه اود که ش تاکید یم

 
ر
ر ماش به محض معرف ر ماش ، اور نسبت(ثابت هیشما)دیجد آالت  ت  کار   یو ت  به قدرت ننسبت آالت  ت 

  د یتوان که از آن یم( ت  متغ هیشما) هیاز شما ، سپ  بخشر ابد ی شیافزا
ر
کاهش   د یکن  افتیدر  ارزش اضاف

ر نرخ سود شما را پا نیا. است افتهی ان د یکن  سیع د یآورد ، و سپ  شما با یم یت   یرا براپذیری  اقدامات جت 

ان  که از هم   د ت  گ  صورت یم دارایر  هیکارها توسط شما  نیو باز هم، همه ا. دیآن انجام دهخسارت جت 

 در محاسبات فور  - تیجدا شده اند، اما در نها
 
بر اساس قانون ارزش، با  -تیآنها بلکه در نها ینه لزوما

 .کنند رقابت یم گر یکدی

ر همان چ نیا ر به هم. دهد سوق یم ا یپرولتار استثمار  دیاست که آنها را به سمت تشد یت  است که  لیدل ت 

ر به هم. ندکنتان   ونت  بکارخانه درب  از آن روز  یو فردا د یسال کار کن   آنها  یبرا د یتوان یم است   لیدل ت 
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ر چ کیتوانند  که آنها امروز یم   سالمت  بیمه های لحاظ  به دیرا به شما قول دهند و بعد فردا شا ت 
ا
مثل

ر به هم. نباشد نگونهیا آنرا )برنتابیدرا  یدستمزدکاهش اور شما  "، ند یگو  یماست که آنها به کارگران  لیدل ت 

 بهداشت  بیمه  یایمزا نیاور شما از ا ا ی، اخراج کنیمشد همه شما را از کار  می، ما مجبور خواه(رد کنید

ون میکنیممتعداد نصف ش، پ  ما دست نکشید  شود آنها به طور مداوم به  باعث یم نیا." ا را از کار بت 

ده که یم  یافراد ژهیباشند، و به و  ت  متغ هیشما د یدنبال منابع جد  .استثمار کنند تر  تر و ارزان توانند فشر

د  محرکه شچشمه یم یو ت  به عنوان ن آناریسر از  نها یا همه عبارت است که اور آنها با  نیمنظور از ا. گت 

ر و در ع خورده باشند ن وند یقانون ارزش به هم پ نشده ها جدا  هیشما مصارف خصویصتوسط حال  ت 

در چنان صوری  . را کاهش دهند نیاستند توان یمو  کنند استثمار  ارگران آنقدر ک شدند یم، مجبور نباشند 

ر مطمئنا، ما به شما تضم"، ند یبگو  ستند توان یم ا آنه  ، ما به شما . میده شغل را یم کیعمر  ت 
 
مطمئنا

  یبرا یدستمزد
 

 یم  میكن پرداخت یم زندگ
 
  د یتوان كه با آن واقعا

 
در ." دیداشته باش مناسب و معقویل زندگ

ه بعد از خاتمه جنگ جهایر دوم  شمار زیادی از کارگران  آمریکا در زمان اوج اتحادیه های کارگری و غت 

خواب و  یبرا بزرگ با امکانای   یموتور  هینقل لهیوس) کامتر  کیو ، قیقا کی، لیخانه، دو اتومبدستمزدی 

 کیامروز در  یدار  هیعملکرد شما لیبه دل نیاز مردم، ا یار یبس یخوب، برا. داشتند( م -پخت و پز

ر عرصه ب ر شده  اکنون از ب جهایر  الملیل ت   .رفته است ت 

مسئله، راه "همانطور که در . دارد بلکه عواقب وحشتنایک ستین" خنتر "روند  کی" نظمنظم ی  " نیا

 : کردم  د یتأک" ما یرو  شیپ یها حل و چالش

، رنج ستیز  طیمردم و محبرای  جهایر  اسیاختالل در مق نیاست که ا نیا انهیوحش تیواقع

است که  دهیرس یی به جا اش داخیلدینامیک و  ستمیسکارکرد این  نیکند، که ا یم جاد یرا ا یمیعظ

  رایر یو  کی، نها یهمه اافزون بر و ب. شده است دیتهد یبه طور جد تیبشر  ندهیآموجودیت و 

ده   ر اقدامات خون ر یها، کودتاها و سا جنگه توسط کگست   شود  انجام یمدر هر نقطه از جهان  ت 

   .را اجرا کند ستمیس نیاانه ستمگر حاکمیت تا بتواند  بوجود آمده است
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 . فهمیده شوداین است که مهم  ار یبس
 

ر را از ب یدار  هیکه شما شما  که رایهکردن  فکر   به سادگ ، د یبر  یم ت 

گرفته  دهیاست ناد انیدر جر  طبقای  ه را که در آن مبارز  یا هیاست، پا طبقای  مبارزه از طریق فقط 

ادرک سطخ  نیا. شود یم ایط به طور مداوم که  طیشر آن که با  مردیم یانبوه توده ها یت  در حال تغشر

منافع تحقق رای مبارزه ب یآنها براان و بسیج کردن ش در تسخت  قلب یوز ت  پخاطر را بد یشوکار دار 

  . دت  گ  ده یمینادشان، از یانقالب مورد ن قیاز طر شان  اسایس

 شیپ شما به صورت علیم ا یکه آاط با این دارد  بارتمسئله  نیاشودکه  تاکید یم گریبار د کی، نیبنابرا

تصور را که مبارزه  نیو فقط ا د یرو  یم شیپ (subjective ideas)گرانه ذهتر  یها دهیبر اساس ا ا ی دیرو  یم

او طالق گرفته ، جدا بخودی خود  طبقای   وری برای آن مبارزات، به  بنیادینو  یماد طیاز هر شر نیاز ضر

ی آن    نیمتفاوت امروز در ا ار یبس اجتمایع اتطبق( وضعیت)های پیکربندیبه . خواهد شدمنجر رهت 

ا. دیچهار دهه قبل نگاه کن ا یبا سه  سهیکشور در مقا  یبرانیاز است که مردیم  مختلف  یماد طیبه شر

کت فوالد ا"که در   یدر مورد افراد. دینگاه کن شوند، جیانقالب بس نیا  انا یندیا "یمتحده گر  االت یشر

 
ا
 در  یگر شهر  فوالد و  می، با بسته شدن آن کارخانه عظستند بیکار همشغول به کار بودند و اکنون کامل

، "مبارزه طبقای  "، "مبارزه طبقای  " دییبگو  د یتوان فقط یم د یکن شهر ارواح است؟ فکر یم کیواقع 

در حال حاضر در وضعیت کجا هستند؟ خوب، آنها   انجام مبارزه طبقای   یبرا ا ی؟ پرولتار "مبارزه طبقای  "

 مییبگو  د ی، فقط بامیباره فکر کن نیدر ا ستیالزم ن یی عمل نخواهد کرد که گو نگونهیو ا. هستند متفاوی  

، شما بیترت نیبه ا. دینخواهد رس خوی   جهیبه نت نیخوب، ا". سمیالیسوس ی، مبارزه برامبارزه طبقای  "

ر به اول حت    نیم د،یرس د ینخواه ستمیس نیا یبرانداز  یجهش بزرگ برا ت 
 
جامعه را به  د یتوان و مطمئنا

 .دیو استثمار، مقابله کن طبقای   زاتیتمابا ، از جمله "کلیت ۴"که با آن دگرگون نمایید   شکیل

. ستین یبورژواز  مبارزه با و شنگویر  یبرا ا یپرولتار  ذای   لی، تماست  یکمون/ یانقالب پرولت   تر یع یمبنا

 ستمیس نیا یکه برا  یی تضادها نیتر  است، عمده یدار  هیشما ستمیسواقیع و عملکرد  تیماه نیا بلکه

مردم، در شاش  یها که توده  و بدبخت   - ندستیآن قابل حل نچارچوب اما در بنیادین هستند و  اسایس

ده   یبه معنا د یبا نیاما ا. جهیدر نت. نتیجه آن استجهان    بهو نه فهمیده شود گست 
 

 هب (سطخ)سادگ

  موند یدر مقاله ر . کونومیست  و ا محدود مفهوم 
ا
آمده به نقل از من صحبت کردم، در مود آن لوتا که قبل
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کند و به مدام روابط ارزش را دگرگون یم یر دا هیو انباشت شما د یتولآناریسر بر  روند مبتتر  نیا: است

 به طور مکرر به آن منجر یم یدار هیکه شما" بحرایر . "شودیم بحران منتیه
 
 یبحران اقتصادشود ، ضفا

که   ستیمعنا ن نیبه ا سمیکمون  ، درک علیمجیرا ار یبس فیو برخالف تصور غلط و تحر  ؛ستین

 که آنها را به بدبخت    مردیم یها توده با عمل انقالی   د یبا -کند یم" سقوط"د خو  خودیبه  یدار  هیشما

در  شهیر و  دهد  یمسوق  زیست   طیمح یها رایر یها و و  متنوع، از جمله جنگ یها بحرانبه مداوم و 

   ..شنگون شود ،دارد  ستمیس نیا اسایس یها دینامیکتضادها و 

ر  خواهم به  تر، یم تر و مداوم محکم علیم هیبر پا سمین در کمونکامل آو ت نوین در ادامه با توجه به سنت 

ورت و شناخت  یبه معنا یآزاد نکهیبر ا مائو در انتقاد از اظهارات انگل  مبتر ، ازگردمب یآزاد مسئله ضر

ورت است، ا ر چ د ینکته را مطرح کرد که با نیضر را به  یآزاد د یشما با -اضافه شود (گفته انگل )به آن یت 

ورتغیت  تعنوان شناخت و   مهیم ار ینکته بس نیا. دت  مبارزه صورت گ د یمائو گفت، با. دیدرک کن ضز

ر  با و . است ر ، درک رابطه بنوینسنت  ورت و آزاد ت   .است افتهیتوسعه  شت  یب یضر

ر از مراحل نخست کتاب  یرا که در ابتدا گر یعبارت د کی دیبگذار  آردی اسکای  ندهیآ یها گام و جهش  ت 

وع کنمذکر شده است، بریک   :شر

ر تع شیاز پ یهات  مسکنون تا  یجامعه بشر کامل و نه ت انسایر  یها ظهور گونه نه  ایشده  یت 

ها ر شده باشد مست   ایماوراءالطبییع اراده  چیه. نبودی دنبال شده  که قبال تعیت 

فتیپ نیاکلیه که     (یا واسطه)عامیل وجود  و شکل داده باشد ( آفریده باشد)خلق کردهها را  شر

ر ، چنبلکه. کردبرخورد   خی    و تار  عتیطبنباید به عنوان چنان  خی    و تار  عتیطب هب، و ندارد   ت 

ر ب یکیالکتیتداخل د قیاز طر  تحویل ورت و تصادف و در مورد  ت  ر بانسان تاری    خ ضر  یوهات  ن ت 

   .افتد اتفاق یممردم آگاهانه و مبارزات  تیو فعالبنیادین  یماد

ورتو  تصادف نیا کیم  د ییایب نامحدود  و حرکت ماده عتیرابطه با طب نیا. مینکحالخ   و  هیتجز را ... ضر

گرافلسفه . ارتباط دارد ر ، چتیاستدالل که در نها نیایعتر  -( که مطلق است) اکید یی جت  به عنوان  یت 

                                                           

  transcendent will or agent - 23
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ر وجود ندارد بلکه فقط " تصادف" انجام  تیو اور ظرف)و معلول وجود دارد  تعلعلیت یعتر رابطه بت 

شش،-دیکن  ای  یت هر آنچه اتفاق افتاده است را ردیعل د یتوان ، یمد یکار را داشت  نیا هر  و، توسط گست 

 به  نیا -(افتد  یمآنچه اتفاق 
 
آن از طریق رد در پاسخ، و . شود یممنتیه  خدابه  " علت اول"منطقا

ز اشکال . دهم یمارائه  یفکر ی را به عنوان غذا نیا د یدهاجازه استدالل   یدر حال حرکت دارا   مادهمعی 

ویع ،است انیآغاز و پا کی ر داشته باشد به چ اما اور خود ماده شر ر ، چ دارد از یاز ماده ن" قبل" یت   یت 

ر از ماده، چ" خارج" وع و  وجود نامحدود ماده. (خالق)آورد که ماده را به وجود یم( خدا) یت  ، بدون شر

   کش  حت  )سخت است  ار یبس یامر  ذهن آدیم ی، براانیپا
 
رها  تعصب بورژوای  و  سمیلآ هدیااز که عمدتا

را ش شما  نیا)به آن فکر کند  حت   ا یکند   ش را تصور که ( برایش بوجود نیامده باشدمحدودیت  باشد و 

، روش و کیالکتید ستیالیماتر توان با استفاده از علم،  است که یم یت  گ جهیتنها نت نیاما ا!(. اذیت میکند

 که است   یت  گ جهیتنها نت نیا. دیبه آن رس کرد یرو 
ر
با آنچه و مطابقت دارد  د ت  گ شچشمه یم از شواهد کاف

  و به طور خاص یماد ت  غ وجود یبرا تز یمدرک ع چیهکه آنچه   و است  -ماده یتوجودم -ایبر  در واقع

ر چ مادهکه منظور ما از )و اور ماده . وجود ندارد (انیخدا ا یخدا  کیاز جمله ) لطبیعهماورا یوهات  ن  یت 

، و  ردوجود دا تینها ی  تا ( داشته باشد یوجود ماد یانرژ بطور مثال و از جمله  به هر شکلاست که 

و  -دت  گ تحول قرار یمتغیت  و به طور مکرر تحت که   به عنوان ماده در حال حرکت تینها بطور مداوم و ی  

ر ا وجود  شان هر کداموجود دارد، که ماده در حال حرکت از  سطوح و اشکال مختلقر  نکهیبا در نظر گرفت 

 
 
ر در هر زمان معد و ندار مستقیل نسبتا گرفته  جهینت نها ید، از همه انشو  مشخص یمدهای خایص با تضا ت 

بنابراین در . باشدوجود داشته  اندتو  وجود ندارد و نیم" تیناوسستتر علرشته "تک  کیکه شود   یم

ر اما تصادف ن ،وجود دارد  تیعل یماد تیواقع  .وجود دارد ت 

ر ، در مورد رابطه بهیانیب نیا گر یبخش دباره در   نیو مبارزات انسان، ا تیو فعالبنیادین  یماد یوهات  ن ت 

آنها آن را در . کنند طریق  که آرزو یمبه نه سازند اما  یم خی    گردد که مردم تار  به اظهارات مارک  بریم

 یدیتول یوهات  جامعه، ن یاداقتص زیربنای ژهیجامعه همانطور که به آنها واوذار شده است، بو چارچوب 

از طریق ، رادیکال یها کار را با جهش  نیو آنها ا. سازند مربوطه، یم یدیجامعه در دست و روابط تول

ا  یی دهند، جا انجام یم یانقالب در جامعه بشر  جم-زیربنا)بنیادین طیکه آنها شر اما . کنند یم دگرگون را  (مت 
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بر مبنای  یت  تغ نویعبوجود آوردن  او نه ب ،دهند  کار را براساس آنچه موجود است انجام یم  نیآنها ا

 یعیدر جهان طب (فرگشت)تحول اسیق -ها پرندگان و تمساحکه در   ایسیدوباره ق نجا یدر ا. تصوراتشان

، سازد  را میش یم دیجد یها گونه  ظهور از جمله ، مداومکیقر و تحوالت   یت  ، تغیعیتکامل طب. آمده است

ر دهد، و نه توسط چ که از قبل موجود است انجام یم  یا کار را بر اساس ماده  نیاما ا  یو ت  که توسط ن  یت 

ر "که منظور خدا است، یا یک   -شود یمبه این فرایند تزریق  خارخ    د یخواه هرچه یمیا  ")هوش خالق تت 

ر هم(. بنامیدآنرا  فتیپدر مورد امر  ت  را  خی    مردم تار . صادق است یو تحول در جامعه بشر  خر یتار  شر

دگرگون  سازند، با  را یم خی    شوند، تار  که با آن روبرو یم  یماد تیواقع که بر عمیلتوسط  هاسازند، اما آن یم

برای ای که از تصوراتشان  عمیل نمودن ایدهو توسط موجودیت بخشیدن ، و نه  یماد تیآن واقعکردن 

 .دنکن  لیتحمبر واقعیت و بعد آن را ای را دوست دارند  جامعهکه چگونه اینکه  

 من چگون   جفرسوبز  دموکرایسو  سمیکمونکتاب در  
 

 ایسیستئوری در  قطیعتشنج  کیوجود  یک

   یبورژواز 
 
ر چ از یآزاد -بیند یم منفز  یآزادآنرا به عنوان که اساسا در استفاده از زور ، مانند اجبار یت 

، !(با کلمات مقاومت کنم یباز  در مقابلتوانم  که نیم دیببخش) مثبت یآزادتنها به عنوان  -توسط دولت

ر چن .برریس نمودم اهداف  انجام برخر  یبرامردیم که  -مثبت یآزادبرای تالش  یبورژواز  یتئور  ت 

  -اند برانگیخته شده
 
 (ریسماتوتالیت)خوایه تیتمامسوی به  لیاجبار و تما تیحداقل در نها ا یرا ذاتا

 اشتباه است،  کی نیا. داند یم
 
به  کیالکتید ستیالیماتر  علیم کرد یبا رو عاری از و در تضاد درک اساسا

داز  شت  یموضوع ب نیبه ا نجایدر ا نکهیبدون ا. بشر  اجتمایع بط، از جمله رواتیواقع و مهم  حی، صحمیبتر

وجود ای  جامعه ستیبا کموناز آن  شت  یو هنوز هم ب ،ستیالیو با سوس -تواند که یم  میکن  د یاست که تأک

 
 
ر به رابطه ب نیا. وجود خواهد داشتمثبت  مثبتبسیار  یآزاد کای با ی جامعهداشته باشد، قطعا  ت 

ورت و آزاد  .خورده است وند یپ رابطه نیاز ا خیدرک صحچنان و عملکرد مطابق  حیدرک صح -یضر

 :اشاره دارد نیا اسایس یها از جنبه به برخر آمده است  جفرسوبز  دموکرایسو  سمیکموناز  ر یدر ز  آنچه

موجودیت ، هرگز جهایر  ا یجامعه هرگز مسئله است که  نیدرک ا امر نیا حیصحفهم اساس یک 

ورت و به همان دلیل انسان  وجود نداشته است و اجبار از  گریشکل د ا یشکل  کیبدون بدون ضر
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ر برابطه : است نیسؤال ا. تواند وجود داشته باشد هرگز نیم ورت و اجبار از  ت   یسو و آزاد كیضر

ر و ب گر یاز طرف د ا كیاز انه آگاه خود یی رها ت   گر یاز طرف د مادی بنیادین طیسو و شر

 ...ست؟یچ

ر وجود دارد که در هر زمان مع تیواقع نی، انیکنار ا  در  ر تعقواعد "، قیطر این یا آن و به  ت   یت 

ر وجود بیان  یبرا یگر یروش د نیا." خواهد شد ورت استداشت  ر   قواعدی. "و نقش ضر که تعیت 

ر آنها نبله شوند، و  یم میتنظتر  کالن یبه معنا تر یع تیتوسط واقع "خواهند شد بوسیله  ت 

 و با تأثب-ها اقدامات آگاهانه انسان
 
 اجتمایع یوهات  توسط ن شت  یب ت  ه عنوان افراد، اما اساسا

درجه  در . شده است انیب یدار  هیدر جامعه شما مختلقر  یاه امر به روش نیا. شوند یم میتنظ

ورتاین اول     دا یوجود دارد که افراد بتوانند کار پ ضر
 

 ....کنند   کنند تا بتوانند زندگ

ی    ح بیشت   یبرا   بعیصر خوب  (یآرزوها)انتظاراتاز  برخر  د یمسئله، اجازه ده نیاتشر
 
ف  از افراد مت 

: کهباشند  مضطرببه شدت  د ی، شامضطربند  واقعدر  -آنها دوست ندارند . میت  را در نظر بگ

ر ب یادیز  اجتمایع یها ینابرابر  وجود  گر ید یها و به روش میل یها تیاقلبر  زن و مرد، در ستم ت 

ر تعقواعد  نیاما ا. دارد ، برقرار و ستمیس نیا دینامیکو  تیماه لیروابط به دل نیشده است، ا یت 

کنند، " انتخاب"توانند  فقط به خاطر آنکه از آنها متنفرند نیملغو آنها  یمردم براشود و  اجرا یم

ا مردم مجبور یم. تنفرشان را عمیل کننداور  از آنها متنفر هستند، حت   را یز  و  طیشوند به شر

در . پاسخ دهند ،شود  فراتر از آنها به عنوان افراد اعمال یم و  ایر فوق یوهات  كه توسط نقواعدی  

است که، در  نیتفاوت ا. صادق است یا ها در هر جامعه انسان یبرا شهیهم نی، اقتیحق

ر شکوبگرانه از ب روابط اجتمایع گر ید و  ، اختالفات طبقای  ست  یجامعه کمون  نیا. خواهد رفت ت 

به  -ها  انسان یها و مداخله تالش پاسخگویی در  به عنوان مانیع ،بیتر مرتبط با آن جهانروابط و 

ایکو  یهمکار با صورت جداگانه و مهمت  از همه  ور یی پاسخگو یبرا - بطور اشت  که در هر   ی  به ضر

ر زمان مع که   میهست یبشر  خی    اما در حال حاضر ما هنوز در عرص تار . قرار دارند ، نخواهد بود ت 

ورت، نه تنها با یی پاسخگو یهر گروه برا ا یهر فرد  یها تالش مقابله با  کیل  یمعنا کیبا  د یبه ضر
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ورت باشد، بلکه در تالش برا و  اجتمایع ماتیتقسکه توسط   کار با موانیع  نیانجام ا یآن ضر

 ..میشود روبرو هست یم لیتحم مربوطه یها دگاهیها و د دهیا... و  طبقابر 

ورت روبرو  گر یکه ما د  ستین نیدر ا ستر یدر رابطه با جامعه کمون اسایس تفاوت با ضز

اییطهیچ  ا یشد،  مینخواه ز از نظر اجتمایعبلکه  عتیطبتوسط  نه تنها  -شر ز تع -همچنی   یی 

ایک و باالتر از همه ی، به صورت فردا ه شود، بلکه انسان نیم ، قادر به (جمیع)بطور اشتر

  روبروشدن مقابله و 
ز
ورت برای دگرگوب روابط  گر یو د طبقابر تمایزات  آنکه  بدوناش  این ضز

 منشور توسط  تیدرک واقع یها از جمله راه ،مربوطه یها دهیشکوبگرانه و ا اجتمایع

، آنها  به تبطمر  یها دگاهیو د د یو عقا و طبقابر  اجتمایع متخاصمروابط  نیا تحریف کننده

  .مانیع ایجاد نمایند

  سمی، کمونبندی از این نکته در جمع
 
  ا یضفا

 
و آن را در بخشد  تجسم نیمرا " منقر  یآزاد"اساسا

ر و همچن ست  یالیه مردم، در جامعه سوسکاست   یی ها روش" آزادی منقر "منظور از  ؛د ت  گ یمنبر   ت 

 یدخالت نهادهابدون را شان  یفردخاص  التیقادر خواهند بود تما ست  یدر جامعه کمون

 که غت  قابل قبول ت  یبه جامعه آس به طور کیل ا یساند، نر  بیآس گرانیبه د هک  جامعه، تا زمایر 

ر تع اجتمایع از نظر بودن آن   سمی، کمون"(آزادی منقر )"اما، فراتر از آن -را دنبال کنند، شده باشد  یت 

 
ا
به صورت  یعتر مردم: شود بخشد و آنرا متضمن یم را تجسم یم مثبت یآزاد از نویتر ابعاد کامل

ایک مهو مهمت  از ه فردی مبارزه  قیاز جمله از طر  -تعامل متقابلشان قیاز طر  بطور اشت 

ر و رابطه ) عتیجامعه و طبدگرگویر  -خصمانهت  غ کنند و  را به طور مداوم دنبال یم( دو نیابت 

 
 

 فکری های خالقانه  فعالیتو  یماد زندگ
 

ر در کل جامعه  و فرهنیک که جامعه را   یافرادو همچنت 

ر اصیلحروف برجسته و ایتالیک ]   .بخشد بهبود یم ،دهند  یم لیتشک  [در مت 
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اتژ   انقالب واقیع کی یبرا...یاستر

ور  ند یفراو ، سمیهدف کمون جهان به طور   تیکامل جامعه و در نهادگرگویر  انقالب و  -که منجر به  یضر

 نها یهمه ا: انقالب نیا( بلکه امکان یر یناپذ نه اجتناب)و امکان  -ودش یم" کلیت ۴"به  ای  یدستبرای ، کیل

، د ت  گ صورت یم علیمپایه بلکه بر ( یی ایاتوپ) فاضلهرویای مدینه و  ذهتر زیر  و گمانه وهم نویع قینه از طر 

موضوع در  نی، مشاهده اسمیالیامتر  -یدار  هیموجود شما نظام اسایس یتضادها لیو تحل هیتجز  قیاز طر 

ر بزرگت  اج (م-محک زدن)وب و آزمودنچار چ ر چن محرک یوهات  و ن یدر توسعه جامعه بشر یگاهش در مت   ت 

و همه  نیفراتر از ارادیکال جهش  جاد یا یبالقوه برا یوهات  و ن هیشناخت پا قیطر  نیو از اای  وسعهت

ر  ظلم روابط استثمار و و گذشته  یها نظام قبال همانطور که در اینجا  . شده است (م-ثابت)، تصدیقرفت 

ر  قابلتبه  رف سوال ژ  کیو کلیدی فاوت  ت کی، مطرح شد  یر یناپذ با اجتنابپذیری  امکانو تناقض بت 

به یک گرایش ، گذاریش پایه، از زمان ست  یجنبش کمون خی    در تار . استموجود  (شنایس روش)متدولوژی

 سمیکمون  یوز ت  به پ ر یناوز  خر یکه توسعه تار غلط  باور  نیایعتر  -وجود داشته است" یسم-ریناپذ اجتناب"

ر گرایشر   -شود  منجر یم ، اما استشده ( اظهار)به طور مختلقر بیانمختلف  یها در زمان شیکم و بچنت 

آنرا  (و انگل )مارک  زمایر که  از  سمیکمون  علیم یادیبن کرد یخالف روش و رو  اظهاراتهمه آن 

راستا،  نیابر  . ندا روش و رویکرد بنیادین علیم کمونیسم حرکت نمودهیت با ضددر گذاری نمودند،  بنیان

ر و همچن جدی تضاد یک  فز یحل و فصل ک"معرف و تجسم نوین  سمی، کمونکلیدیابعاد   ر یدر سا ت 

ز ب: مرحله وجود داشته است نیتا ا اش در توسعه سمیکموندرون  که    است   ا ادیبن کرد یروش و رو  ی 

ز رویکرد و رویسر حرکت نموده استکه  بی ها آن و جنبه علیم -حروف درشت]  " .بر ضد چنی 

ر در  -برجسته  [ استاصیلمت 

 یها در تفکر تودهشخص در هر زمان مانقالب  نیکند که اساس ا یم د یتأک نوین سمیکمون  علیم کرد یرو 

 یها مداوم توده (بدبخت  )دست   تیهکه باعث   ستمیس نیابنیادین  ی، بلکه در تضادهاقرار ندارد مردم 

ر در عو شود  یم تیبشر  تعبیه  ستمیس نیا (محرکقوای )دینامیکتضادها در ساختارها و  نیحال ا ت 

ر از ب ا یشود برطرف  (سیستم)نظامچارچوب این در  ند توان نیم واند  شده  .، استوار استبرود  ت 
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 :کند یم دا یپ " توقف ۱"ش را متمرکز  مفهوم   نیا

و  پوست اهیسرساندن مردم قتل به و   یپلخشونت ، ای توده، حب  قتل عام توقف -۱

 !پوست یا قهوه

       یها همه زنان در همه جا و همه شکوب انقیاد ، و زدایی  انسان پدرساالرانه، بیتخر  توقف -۱

 !جنش شیگرا  ا ی تیبر جنس مبتتر 

اتور  یها جنگ توقف  -۳  !تیبشر  هیعل اتیو جنا گر اشغال ی، ارتشهایامتر

 مهاجران و نظایماخراج و انگاری  جرم، تیآزار و اذخبیث و پست شمردن مهاجرین،  وقفت -۴

 !هاشدن مرز 

ر از بدر  سمیالیامتر  -یدار  هیشما توقف -۹  !ما ارهیس (تخریب)بردن ت 

  دیتوان یم شما 
 

را آنها، موجود مرتبط با  یضادهاو ت" توقف ۱" نیاو اضطراری بودن  (مربوط)بجاچگونیک

 .ببینید

با  آمریکا  متحده االت یمانند ا یدر کشور  انقالب واقیع کیتوان  اینکه چگونه یم، در مورد سوال نیبنابرا

قوای عملکرد و در ، شیاساس یو ساختارها نظام نیر اکه دحل   قابلت  غاما مطرح  یتضادها نیا

  ؟، نمود بنا شده استاش  محرکه

 انقالبیم توانیم ، چگونه میشو  وزت  پ میتوان چگونه یم"و    "امکان انقالبباره در "نوشته در 
 
  واقعا

اتژ  نیبه ا از یتنها ن، نه (انقالی   ستیاز حزب کمون گر یمهم د ار یسند بس کی)   "میکن  یانقالب بلکه است 

ر  یبرا ا  ، هنگایمنظام نیا یحرکت به سمت و سپ  برانداز  کیساخت  آن به وجود آمده  یبرا طیکه شر

ده و عمنجا یدر ا. شود است، صحبت یم چرا ما "کار را در   نیا ،شوم کار نیم  نیوارد ا قی، من به طور گست 

 یم میدار  از ین انقالب واقیع کیبه 
 
قسمت  ژهیام، به و  انجام داده" میانقالب کن میتوان ، و چگونه واقعا

اتژ   دربه رویسر متمرکز  -"میشو  وز ت  پ میتوان چگونه یم"نوشته در  ؛د پرداز  انقالب یم یدوم، که به است 
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مردم ها نفر  ونیلیمو  انقالی   یتظهور وضع که منتظر  در حایل عی    تش  یبرااکنون  هم دیمورد آنچه با

زمانیکه ، تیآن وضع یبرا شگامیپ یساز  ، آماده کردن مردم و آمادههنیزم یساز  آماده ،میهست انقالی  

ور ممکن   شنگویر  یبرایعتر  —یوز ت  پای  به ی دست یبراجانبه  ای همه با مبارزهکه  خواهد بود یو ضر

 کی جادیآن و ا تیحاکم ینهادها ر یو سا گرششکوببه شدت  یوهات  ن دنیستمگر، برچ ستمیس نیا

 متفاوت با هدف از ب  ایسیو س یاقتصاد (ستمیس)نظام
ا
ر کامل روابط استثمار و  هیکل  یی بردن کامل و نها ت 

شده است ارائه  بطور عیتز واقعا آنچه که به به شدت خواهم  اما یم .دهد یم حیتوضرا  میانجام ده ستم

تر  و به طور کامل، "میشو  وزت  پ میتوان یم چگونه"سند  متمرکز در  که به رویسر و توضیح دهم  کنم   د یتأک

  میتوان ، و چگونه یممیدار  از ین انقالب واقیع کیچرا ما به "سند  در 
 
و ) مده حیتوضرا " انقالب کنیمواقعا

ر در هم ها  تواند فراتر از افق یم تی، اما بشر اورند یب ا یتوانند تمساح به دن پرندگان نیم"نوشته ارتباط،  ت 

در " ولاصدر باره که   یی ها مهم است از جمله بحث در مورد روش ار یبس ۱قسمت  ژهی، به و "صعود کند

در   انقالی  فرایند در  یشت  یب یممکن است کاربردهاصحبت شده است و  "نمودن مورد امکان انقالب 

  (.مختلف داشته باشد یکشورها

ده جنبه  حیتوض یبه جا اتژ  یها گست  ، از نوین تکامل یافته است سمیکه با کمون  انقالی   یمختلف است 

،  بوده است ست  یجنبش کمون" خرد متعارف"با آنچه که گسست   که نشان دهنده  مهیم یها جمله راه

 .دهمارائه های کلیدی آنرا  ای از جنبه خالصه پایه گریخواهم بار د یم

 

ر تع ۀاز همه، مسئل اول ن ۀکنند  یت  به مشاجره رجوع دادن خوانندگان همراه با . وجود دارد الیسمسیوناانتر

، ۴در  شماره  (OCR )،مکزیک انقالی  های  ستیتوسط سازمان کمونکه    "سم؟یونالیناس ا ی سمیکمون"

ناس۱۱۱۹زمستان  در اینجا ، قسمت دوم، نوین مسیکمونکتاب  در   سمیونالی، و بحث در مورد انت 

ناس یبرا فلسقر  مبایر اصول و خواهم به اختصار به  یم ر و  ست  یکمون  سمیونالیانت  اشاره   نیا شت  یبسنت 

 . کنم
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نالیسم  یماد یمبنا ر ب نظام کیبه به طور کامل ی دار  هیشمادر توسعه انت  ناسیونال)الملیل ت   سم  یالیامتر  (انت 

 یو و  یدار  هیشما
 

 اسیتر در مق کامل  ار یبساستثماری و  یگذار  هیمختلف آن، از جمله شما یها ژگ

ر ب  یکشور و جستجو براداخل   به طور عمده در  دیکه تول  یدار  هیشما هینه در مراحل اول) الملیل ت 

ر محصوالت در سطح ب نیا یبازارها چند دهه گذشته  یط دیروند تول. استنهفته ( شد یمانجام  الملیل ت 

 ب یا ندهیبه طور فزا
ا
ر کامل نا)الملیل ت   یاجزا یدارااست که یک کلیت  نظام نیا. شده است (لسیوناانت 

وی محرکه مختلف و   نیامحرکه  یقوا. هستنظام  نیاکل سازنده در   یاز اجزا کیهر  یبرا یادیز نت 

با اوضاع در نقاط  یکیالکتیدر رابطه دعمدتا بلکه ضفا، نه  -در سطح جهایر  یتکل  کیبه عنوان  نظام

ر کامل تدر  عامل اصیل - خاص یجهان و کشورهاخاص  مبارزات  یبراویژه  به( کتیوژ آب)عیتر فرایند و تعیت 

ر  انقالی   حادی تناقضات شکل خاص  ،یکیالکتید ند یفرا نیا قیکه از طر   و هنگایم. استدر کشورهای معت 

ر  یدر کشورها ژهیو  به  .در آنجا شود انقالی   تیوضع کیتواند منجر به ظهور  آورند، یم به وجود یممعت 

وهای )مسئلهآن اما مواجه هستید ( یی ها دینامیک)قوای محرکهمعیتر با  یشما در کشورهابنابراین  نت 

ایط حاکم بر کل نظام شمایه داخیل محرکه ایط داخیل در یک کشور بدون ارتباط با شر یالیسیم جهایر  متاثر از شر -داری امتر

جم ،  و نه حت   به تنهایی  (مت 
 
اه بمنجر اساسا گذارد و در  یم ت  تأث مبارزات انقالی  رشد بر که  یماد طیشر

ر  یکشورهادر آن   انقالی   تیوضع کیتواند منجر به ظهور  یم تینها  .نخواهد شد، شود معت 

ر با درک  مسئله نیدرک ا ناسیونالیسمو کاربرد  حیصح کرد یرو  کی یکه برا  فلسقر همچنت  الزم است،  انت 

توسط " سم؟یونالیناس ا ی سمیکمون" (جدال)پلمیکهمانطور که در . است ختهیدر هم آممرتبط و 

 مربوط به سطوح مختلف سازماندیه نیبحث شده است، ا "کیمکز های انقالی   سازمان کمونیست"

 ( در حال حرکت)ی در انواع مختلف ماده. ماده در حرکت است
 
وجود  یگسسته امجزا و  سطوح نسبتا

جم-ارگانها-اعضاء)های اندامدرون بدن انسان : دارد   کیوجود دارد و سپ  بدن انسان به عنوان  مختلقر  (مت 

ر و  د ت  گ را در بر یم ها  نداماوجود دارد که تمام آن  یتکل   کیدر وجود دارد؛  درویر  قوای محرکه آنها در بت 

 کیهر . هت  و غ. دنوجود دارند و در کل جهان وجود دار معیتر  یوجود دارد، کشورهامعیتر مناطق کشور 

  ها  نیاز ا
 
 بر من  —متفاوت و نسبتا

 
وی محرکه سطح جداگانه ماده در حال حرکت  -دارم تاکید  نسبتا و نت 

 یبزرگت  هستند، دق نظام کیاز  اما، به نوبه خود، آنها بخشر . خود را دارد ویر در  یتضادها
 
همانطور که  قا
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 ط  یآن به نوبه خود با مح بدن بزرگت  و تعاملاین بزرگت  است، و خود  هاز بدن بدن جزی   کیهای  اندام

ا تیکه در نها  یبزرگت   زیست    شر
 
هر یک از در و اینکه  افتد  بدن اتفاق یم آنآنچه در  یرا برا طیو اساسا

ر تعبوقوع یم پیوندد را چه مختلف بدن  یها اندام اندام  کیاوقات آنچه در  اورچه بعیصر  -کند  یم یت 

 یتکل  کیبدن به عنوان در  چه اتفاقای  اینکه  حت   ا یبگذارد  ت  تأثبر کل بدن تواند  افتد یم خاص اتفاق یم

  ،دهد  رخ یم
ا
 اور شما کامل

ا
ر تع ،مواجه شوید  حمله قلت   ابواضح بطور مثل  نیابنابر . باشد تواند یمکننده  یت 

 .است نها یهمه امرتبط با  کیالکتیدو  سمیالیهمان ماتر  نیا

ر هم و  ر  در مورد روابط رابطه  ت  عنوان یک کلیت اعمال به  (سیستم جهایر )جهایر  نظامجهان و و کشورها بت 

 یدهند، دق یم لیسطوح مختلف ماده در حال حرکت هستند که کشورها را تشک. شود یم
 
 همانطور که  قا

 .دن، وجود دار دهد  یم لیکشور تشک  کیرا در  از ماده در حال حرکت که مناطق مختلقر ای  جداگانه حو سط

، در ضادهایی که داخلش بطور خاص استو تجدایی و  نست   تیبا هو  ، حت  به نوبه خود  اما، آن کشورها 

 هم اشاره کردم)دارند که قرار بزرگت   کینامید کیدرون 
ا
ر با چکه ( همانطور که قبل به رابطه  هیشب یت 

ر زم ر ، بله، زمگر یبه عبارت د. متفاوت استهای جهان  کهکشانو همه   ت   منظومه شمش کیاز  بخشر  ت 

ها   اردیلیاز م بخشر این کهکشان هم کهکشان است و یک  از  بخشر ( منظومه شمش)خود ایناست که 

ر ب ی رابطه، جهاندیگر های  کهکشاندر  اما  ؛است هت  و غ ها  کهکشان وی محرکه کشورها و   ت   نظامنت 

عرص   نیا که مشخصه تحوالت اجتمایع یبه معناچنان عملکردی  ،جهایر  نظام کیبه عنوان  ست  یالیامتر 

ر   .وجود ندارد، استکره زمت 

ژرف،  دهیپد کیاست که با استناد به  کیل  (سیستم جهایر )جهایر  نظام نیا اسایسقوای محرکه  نیا

سازمان   جدالبحث و  نیهمانطور که در ا. را بر عهده داشته است دو جنگ جهایر  تیمسئول

 اول  اشاره شد، جنگ جهایر های انقالی  مکزیک  کمونیست
 

وی محرکه از  نایسر به سادگ هر   داخیلنت 

 به نویع
 
وی محرکه است که  یهیبد. تکرده اس  تیشا گر ید یکشورهابه   کشور نبوده است، که بعدا نت 

موجود در  یو تضادها بزرگت  جهایر فرایند  نیمختلف در آن نقش داشته است، اما ا یکشورهادرون   در 

ر و به هم. آن سطح بود که منجر به آن جنگ شد ر به عنوان مثال،  ،لیدل ت  از اظهارات بهت   یکیدر استالت 

ا نکهیادلیل  ای - هیروس ر آنها در انقالب د تیموفق لیفت که دلگ  خود  انقالب در  یبرا طیچرا شر
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جم-روسیه زمان جنگ جهایر اول)آنجا در آن است که  نیا -تر است مطلوب گر ید یجاها بعیصر نسبت به  (مت 

از  گر ینمونه د کی نیا نیبنابرا. متمرکز شد هیدر روس یادیتا حد ز  جهایر  ست  یالیامتر  نظامتضادها زمان 

ر رابطه ب حیدرک صح -از همارتباط  و ی  و نه به عنوان اجزاء جدا )عنوان یک کلیتکشورها و اوضاع جهان به   ت 

جم  .است( مت 

شود   انجام یم یهمانطور که توسط افراد ،د ینکنه  و وار ، اور آن رابطه را درک نکیند رابطه را درست  نیاور ا

 تیحما سمینام کمونتحت ( یی گرا میل)از ناسیونالیسماما در واقع  کنند  بودن یم ستیکمون  ادعای که 

در  یی بورژوا سمیونالیبه ناس تید که در نهایشو  یم افرایط یها ستیونالیحالت ناس نیکنند و در بهت   یم

 نیبه عنوان مهمت  را  نیو  که ا د یرو  یم شیکشور پ  داخیل ی قوای محرکهفقط بر اساس  غلطید زیرا  یم

ناسیونالیسم . دینیب یم ،د یکن یم تیدر آن فعال تیعرصه فعال    "کشنالت  ساینت  "به  بودن شما به نویعانت 

 هویت  )
 
ر ب تضاد به  تواند به راحت   زمان استفاده کند، که یمشود تا از اصطالحات  یم لیتبد (تالف  ت 

 "مختلف که " یها بخش"
 
 .(م-به دنباله روی خودبخودی از آن کشیده شود)شود لیهستند تبد" در حال تالف

ر از "وجود داشت كه  یی شهایگرا در مائو وع و نقطه نظر منافع ملت چت  سمت به شر

ناسیونالیسم)خارج ناسیونالیسم  (مائو)او زمانیکه ، حت  شد  رهسپار و عازم یم(" انت  به آن دفاع و از انت 

ناسیونالیسمبا  (یی گرا میل)ناسیونالیسم قیبه تلفیعتر بطور واضح گرایش  -کرد عمل یم  نیاهر چند  -انت 

 در جهت
 
ناسیونالیساسایس  یت  گ امر قطعا فریع  یها شیگرا  نیاما ا. و فریع داشت هیثانو نقش مائو  ت  انت 

که با  شده استتبدیل  لبه اصو ( تیمانند آژ  از جمله شخیص" )ها ستیمائوئ"از  مائو توسط برخر در 

ناسیونالیسم کار ،   نیا  .اند کرده  نیگز یجا (یی گرا میل)ناسیونالیسمرا با بطور موثر انت 

 مهم است که  نیبنابرا
 
ناسیونالیسم به  حیصحیک رویکرد  یرا برا و فلسقر مبایر مادی اساسا درک  انت 

ر و در عدیدن قطیع  اسایس هعرص کیبه عنوان را  جهایر  ی عرصه: میکن بکار بردن و صحیح  درکحال  ت 
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ر وابط در حال حرکت بر  ی آنها را  همهو  -کشورها   ر یکشور خاص و سا  کیدر قوای محرکه تضادها و  ت 

 .جهایر  نظام کیعنوان  به ست  یالیامتر  -یدار  هیشمانظام با رتباط ر اد

، از جمله  مورد وجود دارد نیدر ا قطیع عمیل یامدهایپ صحبت کردم کمونیسم نوینهمانطور که من در 

  (م-در آینده بوجود خواهند آمد)وجود داشته باشند تر یدر هر زمان مع ست  یالیسوس یهرچه کشورها نکهیا

 بلکه باالتر از همه  -مانند همه موارد  د یبا
 
فتیپ یبرا اصیلپایگاه به عنوان  -نه ضفا در ، انقالب جهایر  شر

فتیدر مقابل پدر تقابل و ضدیت صورت، آنها  نیا ت  در غ ا ی، نظر گرفته شوند  در   ست  یانقالب کمون شر

 ست  یالیسوس کشور در  انقالب برعک  کردن مست  و شنگویر  پایه و در واقع،  شوند؛ تبدیل یمکل جهان 

ر  ناس"که صل  ا نیا. خواهد شد تیتقو معت   انقالب جهایر  یبرا پایگاه اصیل کیاز همه  شی، بسمیونالیانت 

اع نویعمفهموم به و باید تلق  شود نشکوهمند اصل  کیاعالم  یبه معناضفا " است ر  یقر ت ا ی گرایی  انت 
 
 با

 یچیمسئله پ نیا، ستینهم  مذهت  
 

 در تار  شیب را یشود، ز  را شامل یم فراوایر  یها دگ
ا
 خی    از آنچه که قبل

 نیکه اتواند بوجود بیایند   ی یمحاد ار یبس دهایشناخته شده بود، تضا تیبه رسم ست  یجنبش کمون

ر را دارند که  لیپتانس در  و مبارزات انقالی   انقالی   یها دارد و توده وجود که   ست  یالیکشور سوس  کیبت 

 یها وجود دارد که دولت یار یبس یها راه. شوند لیتبد( سمینتاوونآ)تضاد خصمانه به کشورها   ر یسا

وهای ارتجایع  ست  یالیامتر  ورت توانند  یمبا استفاده از آنها در جهان موجود و ارتجایع و نت  اتخاذ ضر

که بر خالف منافع   ،یشحفظ خو به خاطر تالش برای  ست  یالیبر کشور سوس و اقدامای   ها  استیس

د یپ اسایس   یو اور انقالب به معنا. نمایند لی، تحمباشد هان جدر مقیاس  سمیانقالب به سمت کمون شت 

، از (م-شود داری در آن احیا یم شمایه)گردد باز یمعقب به  نرود، به طور کیل شیپ سمیبه سمت کمون کیل

 .رسیدندظهور به  ست  یالیسوس یکه در ابتدا کشورها  یی جمله جا

و بدون . دیحاد شوکار دار  ار یمواقع بس و در بعیصر  دهیچیپ ار یبستضادهای با  نجا یشما در ا نیبنابرا

ناس فلسقر  و مبایر  یماد مبایر  دنیفهم یبرا حیصحرویکرد   یبرا فرصت   ، حت  ست  یکمون  سمیونالیانت 

 و در بعیصر  قیعم ار یبس تضادها  نیبا ا واقیع یایدر دن نکهی، چه رسد به اد یندار  حیصحاتخاذ رویکرد 

فتیرا پ که در واقع انقالب جهایر برخورد کنید   به شکیلحاد  ار یمواقع بس در زمان از دست  کش. دهد شر

ر در چ سمیالیدادن سوس تحقق  یها نفر برا ونیلیم" .رفتآسان آمد و خوب، آسان : "گفتشانه   سبک ت 
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ر در چ سمیالیسوس ها نفر در شاش جهان از آن  ونیلیو مشان را از دست دادند جانکشیدند و  رنج   ت 

وع بودنش)خاطر روا  و جایز بودنش، و عمدتا بر ای کالن درجهنمودند و به  تیحما خود را  یدهایام( م-مشر

در آنجا  یدار  هیشنگون شد و شما سمیالیسوس وقت  . همسو و استوار کردنددر آن کشور  سمیالیبا سوس

حفظ و در خارج شود،  ها  ستیالیجا که قدرت از دست امتر  هر . ناووار بودعقبگرد  کی نیشد، ا ا یاح

د یواقع پ ر در ع. مهم است ار یبس سمیالیسوس شت  دیحال، اور حفظ و پ ت  در  ست  یالیکشور سوس  کی شت 

ر هر کشور   به هر روش اسایس ویژه  بهو  در رابطه با  به درست  معت 
 
را  توسعه انقالب جهایر  اور واقعا

ر معکوس نبر جاده کند، آنگاه   فیتضع د قرار یم ت   .گت 

 کمون سمیمونمسئله این است که ک تمام
 
 د یتأکبیشت   نوین سمیکموندر   نیابر و باشد وجود دارد  سمیواقعا

که تحت نام   سمیونالیبرخالف ناسکمونیسم  ،صحبت کردمدر موردش که من   ق  یبه طر . شده است

 کمونباید  سمیکمون با آن،  از نظر التقایط ق  یتلف ا کمونیسم ی
 
 و بنابراین  سمیواقعا

 
ناسیونالیست واقعا انت 

  .اشدب

ز ای  پایه کردیرو به خواهم  یمسپ   یسم -چه بایدکرد"بندی ، که در فرمولانقالب یجنبش برا ساخیر

، مقتیصر است تیواقع نیاذکر بطور خالصه حت   نجایدر ا. تفست  شده است، اشاره کنم   "شده غتز 

ر که   در حایل  یرهت   سمیالیسوس ت  متولد شده را در مس ازهت یشورو  ت  اتحاد جماه به طور کیلاستالت 

فتیپ یبرا مهیم یها راهاز طریق کرد و  یم ر ب ست  یجنبش کمون شر ر کرد، در ع کمک یم  الملیل ت  حال در  ت 

به عنوان مثال، در مورد . کرد (معکوس)"نهو وار "مهم مسئله  نیدر مورد چندرا  سمینیواقع لن

ناس ر انگ تت  به طرز ح نیو ا -سمیونالیانتر  انیدوم و در جر  که بالفاصله به جنگ جهایر   یا دورهدر  یت 

اساس  بردولت  کیبه عنوان  یشورو  ت  ه منافع اتحاد جماهک شود، هنگایم دوم منجر یم جنگ جهایر 

وی کیل  (م-تر مقدم)باالتربطور آشکار  (یی راگ  میل)ناسیونالیسم کی   شیدر پگذاشته و  انقالب جهایر از پیشر

اباشد که دروشن باید البته ، شد  گرفت  متناقیصر  ار یبس طیر شر
ا
ر لن. قرار داشت حاد و کامل کرده   د یتأک ت 
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ر شزم" چیه ست  یالیامتر  یکشورهادر   ژهیو  مختلف، به یدر کشورها ا یبود که پرولتار  دفاع  یبرا" یپدر  ت 

تکامل زمانیکه ، ستیکمون  فستیمانبه مارک  و انگل  در  موضع اسایس نیا و حت  )ندارد آن از 

ر در زمان لنهمچون   سمیالیامتر  یدار  هیشمابه هنوز  یدار  هیشما که   یی ، جاگردد  باز یمبود، تکامل نیافته  ت 

 موضع نیندارند و آنها از کارگران جهان خواستند که متحد شوند ا یکشور   چیآنها گفتند کارگران جهان ه

ناسیونالیست  خطاب مهم  ار یبس یا  بیانهو ای  پایه ر استال یاما، تحت رهت  (. بود به جهانانت  در اتحاد  ت 

الوقوع در حال آمدن  بیکردند جنگ قر  که آنها احساس   هنگایم ۱۰۴۱و  ۱۰۳۱در دهه  یشورو  ت  جماه

ده و پ  از آن، به عنوان بخش اصیل ،است توسط  یشورو  ت  اتحاد جماهبه  یا آن جنگ حمله گست 

كه  مفهوم   نینظر در مورد ا د یبه طور واضح تجد ؛صورت گرفتشده بود  لیتبد یآلمان که به ناز 

ر شزم"از  تیحمادر را منافیع  چیو اساس و ه هیپا چیو ه یكشور   چیكارگران ه " ست  یالیامتر پدری  ت 

 چن ستیكمون  .بوجود آمد ،ندارند 
 
ر ها واقعا درست بود كه كارگران قبال  نیا: "کهگفتند  را یم یی ها حرف ت 

ر چ اکنون آنها در  نیابرادارند، بن هت  مجل  و غ یها ، کریسیکارگر   یها هینداشتند، اما اکنون آنها اتحاد یت 

ر شزم  ."هستند میسه یپدر  ت 

 واضحغریب   و عقبگرد عجیب کی نیا
ا
ر بود که لن حیاز موضع صح کامل  جنگ جهایر  نهیدر زم ژهیبو  ت 

ر شزم"دفاع از به سمت ه بار  کیکه   یی ها "ستیالیسوس"اول، در مخالفت با به اصطالح   یها ت 

وع شد جنگ جهایر زمانیکه شان  "یپدر  به با آن و بشدت پرحرارت  اری، بسآرایی نمودند   صف اول شر

  حی    ض بسیار دوم،  و سپ  در طول جنگ جهایر نزدیک شدن ، با  نیبنابرا. پرداخته بود مبارزه
 
و نسبتا

ر استالتوسط  امیمستق، رحمانه ی   ناسیونالیسم و کاربرد  اصل اسایس کیکردن وارونه   ت  . صورت گرفتانت 

ا ا د یتوان حاد روبرو بودند، اما شما نیم ار یبس طیآنها با شر در ور بیندازید و د بهحاد  طیاصل را به خاطر شر

 یاست برا قتیحقواقعا شود که هر آنچه که  گفته مربوط یم  نیبه ا مهیمبه جهات امر  نیا. دیت  گننظر 

 .خوب است ا یپرولتار 

ر لن  ها، پرستش خودجوش تودهروی نکردن از حرکت  دنبالهبه اهمیت کرد؟   د یمهم خود چه بااثر در  ت 

از را  ست  یکمون  ، بلکه در عوض آگایه(م -ها هخزیدن بر پشت حرکت تود)بودننها  هدار تود عقبو  نکردن

ر لن.  ، اشاره نمودنمیان آنان بردرا به شان  و مبارزات روزانه اتیتجرب" خارج" کرد که طبقه کارگر و   د یتأک ت 
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که ممکن است به هرچند   ،دهند در خود رشد را  ست  یکمون  آگایه یخود به توانند خود مردم نیم یها توده

در جامعه وجود دارند که آنها را به عقب  یتر  یقو  یوهات  کنند، اما ن  دا یپ شیسمت آن گرا

ر  یتالش برا( کرد  انیامر را ب نیهمانطور که او ا)کشانند یم  . یبال بورژواز  ر یبه ز رفت 

ر اما استال ر را ن نها یاز ا ، بخشر ۱۰۱۱دهه  لیدر اوا ت  فردی که   یآورم روز  یم اد یمن به . برعک  کرد ت 

ر استال ای که توسط  همقال قبل از  انقالب آورد، حت   هیاز جلسات ما در اتحاد یکیبه را نوشته شده بود  ت 

  قهطبمیان تا به  میکن  یت  گجهت میردک  یمتالش بود که ما  زمایر  نیا. انقالی   ستیحزب کمون لیتشک

ر مقاله را آورد که استال نیافردی و ، میاور یطبقه کارگر بدرون انقالب را به یعتر  میکارگر برو  ه گفتدر آن   ت 

دانند که ما  و سپ  آنها یم ،میآنها باش یفور منافع  یمبارز برا نیو بهت  برویم کارگران   انیمبه  دیما با، بود 

 .به ما گوش دهند نما ست  یو کمون ست  یالیخواهند در مورد اعتقادات سوس و یم میهست افراد خوی  

ر گفته ) نیا ر که لن  بود اکونومیسم العمل  به شدت خام و به طور قطع دستور(م-استالت  بحث و آن  هیعل ت 

ر به چ سمیالیسوسه برای مبارز  تقلیلکونومیسم ا کل مفهوم . کرده بودمبارزه    از   یت 
 
درون که ظاهرا

ا امونت  کارگران پمره  مبارزات روز  ی  جهت اب و به طور کیل یابد،  یمتکامل ویا گ شان یاقتصاد طیشر گت 

ر جنبش همه چ" نکهیبر ا مبتر رویزیونیست    .ردمطابقت دا "هیچ  یی است، هدف نها ت 

ر لنکه  اسایسحیای  و از اصول  ، برخر نیبنابرا مبارزه   انبرایشو سایر کارهای دیگرش  ؟کرد  دیچه بادر  ت 

ر لن ؟کرد   دیچه بااهمیت درباره . ندشد (م-نقض)معکوس، کرد  ، توسط دونالد دار  نیشاظهار نظر  کی ت 

او در را بکار برد؛  (م-مقایسه)اسیقیک او  ، وقت  بیان شد  ۱۱۱۳جنگ عراق در سال  انیرامسفلد در جر 

کرد و  صحبت یم ارتجایع اسالیم یادگرایبن یوهات  در مورد نزمایر آشکار  ار یبسکننده  منحرف قیایس

را  اسیق نی، او ا(م-کردیم نابود یم)کندیم بالفاصله از ریشه یمآنها را  د یبا( ها ستیالیامتر " )ما"چگونه  نکهیا

ر  ر كه لنگذشته  در زمان  : انجام داداینچنت  آنوقت ، اور د را منتشر كر  کرد؟ دیباچه آن جزوه كوچك  ت 

ر چه چبه  میدانست یم چنان ، نیبنابرا. کندیم ریشه یمآنرا از باید بالفاصله شود، ما آن زمان  منجر یم یت 

رگرانهی  مقایسه ر توسط لن" جزوه کوچک نیا" تی، اهمای ستت  چقدر و اینکه دهد  نشان یمبه شما  را ت 
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ر مسئله پ  از مرگ لن نیکه ابود   (م-خطرناک)خطت   که   یی کارها  توسط، از جمله تا حد قابل توجیه ت 

ر استالتوسط  ا میمستق  .شد فیشد، تضع انجام یم ت 

ر چ نیاز مهمت   یکیو  ؟کرد  دیچه بار کلیدی داز موارد   یکی ر که لن  یی هات   یکییعتر  - دیجنگ یمبرایش در کل  ت 

 نکهیا یمفهوم است که به جا نیا - دت  گ که او به طور مکرر مورد حمله قرار یم  یدیکل  وطخط نیاز مهمت  

ا  "فشار بیاورید"آنها بر فعاالنه به طور  د ی، باد یواکنش نشان ده تر یع طیفقط به صورت منفعالنه به شر

(“pushing on”)،  من است اصطالح " فشار بیاورید)" باشیدآنها دگرگون کردن به دنبال فعاالنه به طور

ر نه لن شود که همه نوع  اتهام مطرح یم نیا(. مطابقت دارد داشت د یکه او بر آن تأکبا آنچه  ، اما ت 

ر از لنها  دهشت وع شده است ز  ت   یبه خود شیکم و ب  یاوضاع ماد د که اجازه ده  نیا یبه جااو  رایشر

اخودی  به بطور خودمردم اجازه دهد به و  (م-همچون میوه رسیده شود)رشد کندخود  چه   طیدر مورد آن شر

ر ، لنبرسند  انجام دهند  د یبا یکار   (م-پیشاهنگ)تازشیپ کیبه ها  توده یرهت   یبرااضار داشت که شما  ت 

ها به ارمغان  توده جوشتجربه و تفکر خود" خارج"را از  ست  یکمون  یها دهیا د یبا شتاز یپ کی، و د یدار نیاز 

ر استدالل یم)این مفهوم کهبه  - اوردیب رسیدن  ست  یکمون  آگایهبه فقط منتظر  د یتوان شما نیم (م-کرد لنت 

ر آم تواند به طور مسالمت یم سمیالیسوس د یکه شا  دهیا نی، با اد یباشی خود خودبهبطور  یها توده  ت 

فقط هم  یبورژواز کرد و خواهند  را طلب ( م-سوسیالیسم)آنرا یادیافراد ز شمار  تیدر نها را یحاصل شود ز 

ر به لن د یحمله شد کی نیا. رفتکنار خواهد  عمویماراده براساس  ر لنکرد؟  دیچه بابه  ژهیو  و به ت  است   ت 

ر خودخوانده و همچنهای  سوسیالیستو  ها  ستیالیسوس"شبه "که توسط انواع   یبورژواز  یوهات  ن ت 

ر اما لن. شود انجام یمدائما   صح  ت 
ا
ا د یشما با: گفت یم حیکامل تا  د یرا تحت فشار قرار ده تر یع طیشر

 یبورژواز  یکتاتور ید شنگوبز  ی، براواقیع ست  یانقالب کمون کیکه   د یسوق ده یی سمت جا بهاوضاع را 

کار را به   نیبه انجام ا از یکه درک ن  د یدار  از ینهنگ آ شیپ یو ت  ن کی شما به سازماندیه ؛شود  ر یپذ امکان

د بتوده مردم میان  ا به چنگ   تا مبارزه کند و با آنها ت  ندایتر  . گت 

 نجا یدر ا. است" شده غتر "و  "افتهینجات " واقیع یبه معنا" یسم-کرد دیچه با" نوین سمیدر کمون و 

 به آن اشاره کردمموضویع  به دوباره 
ا
  انقالی   تیوضع کیظهور  رمنتظ که  در حایل عتشی     یعتر   که قبل

که     ،تیبشر  بی و رهاکردن   انقالب اول قسمت دوم پارگراف خواهم به شش  یم .گردم  بازیم، کشیدن



هافراشکافت

بابآواکیان
79 

 

، از جمله اشاره کنم ،د ت  گ مورد بحث قرار یمکشیدن که در انتظار    در حایل عی    مهم تش  یها جنبه

ر ب یکیالکتیمهم در مورد رابطه د یها بحث عامل ابژه و سوژه و یا عامل آبجکتیو و )و ذهتر عامل عیتر  ت 

ایعتر  (ابژه)تر یعامل ع ؛(م-سابجکتیو ایط)آن یر یپذیت  از جمله تغ تر یع طیهر شر در هر مقطع زمان  (شر

نیمه پخته درک هیجانات یا گرا هستند و بر مبنای  افرادی که ذهتر  ذهتر عامل منظور از ، و مشخص

ر چ ا یکنند  عمل یم گان  عمل کننده)آگاه یها فاعل یت  به تعب( عامل ذهتر )بلکه ، باشد  نیمبه آن  هیشب یت 

ا که بر آگایه یوهات  نیعتر ، (م -یا سوژه آگاه -کنشگر-عامل -آگاه ، کرده  و تاثت  یم گذارند عمل   تر یع طیشر

در نه تنها بحث مهیم ، تیبشر  بی و رهاکردن انقالب  اول بخش دوم پاراوراف در شش  ،در آنجا . هست

ر ب یکیالکتیرابطه دباره  نها آشدن دگرگون ، نحوه ژهیو  بلکه بههست عام  یبه معنا و ذهتر  تر یع لعوام ت 

ر را ، دیگر  کیبه   . دهد مورد بحث قرار یمنت 

 (م-عامل عیتر )بدان معناست که آنچه در جهان وجود دارد نیا ست؟یآن چ معتر 
 
به زمانیکه  ، خصوصا

که شود  آگاه  یوهات  نیعتر  عامل ذهتر  از آگایه تواند بخشر  منعک  شده است، یم افراد در ذهن  درست  

وهای آگاه پ  از آن  . دنت  ب شیعمل کنند تا انقالب را پصحیح اساسا  توانند براساس آن آگایه یماین نت 

کرد به   لیتبدعینیت توان به  را یم تیو ذهن. شود یم تیذهن هب لیتبد (هابژ -تیوکبجآ)تیعین،  معنا نیبه ا

 صح کیمعنا که، بر اساس  نیا
 
تا  د یبرو  ونت  ب د یتوان ، یم(م-تیوآبچک-عینیت)تیاز واقع حیبازتاب واقعا

ا ( شما بود از آگایه بخشر آنچه که -سابجکتیو)آنچه که ذهتر  قیطر  نیو از ا ،د یده یت  را تغ تر یع طیشر

ابا تعامل کنش و در   ایط عیتر )است و آنرا تر یع طیشر از آنها  معنا جزی   نیبه ا و دهد،  یم یت  را تغ (شر

ا"گفته شود   نکهیا ی، به جا نیبنابرا. شود یم  میتوان که ما یم  یکار تنها  در آنجا وجود دارد و  تر یع طیشر

 دارد   نیابه ، "منفعالنه به آنها است پاسخر  میانجام ده
 

و مداوم طور سیستماتیک بکه آگاهانه بستیک

ادخالتگری کنید تا    دگرگون علیم کرد یو رو  (متد)ک روشیرا در جهت انقالب، بر اساس  تر یع طیآن شر

 .کنید

انقالب   ۱اول قسمت پاراوراف شش  نیدر او  توان گفت یم نجا یکه به اختصار در ا  یگر یمهم د نکته

در  ذهتر یعتر عامل  آگاه یوهات  است که ن تیواقع نی، ابه آن اشاره شده استیت بشر  بی و رهاکردن 

ایعبصورت فقط از موارد  بعیصر  ر ر متافنویع به و  (یکسان-ثابت)ریناپذ یت  و تغ انت  عوامل یعتر بدون مطالعه )یکیت 
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 در حال  یعیطب یاید كه در دننوجود دار  تر یععوامل . دهند واکنش نشان نیم (م-عیتر واقعیت مادی
 
دائما

ر به عنوان مثال، به چ هستند، یت  تغ  یامدهایطوفان و پبه خاطر و آنچه در آنجا    كویمانند پورتور  یت 

ادر آنجا ) دیكننگاه  مرتبط با آن  یبعداتفاق افتاده  دگرگون دائم وجود دارد كه به طور  تر یع طیشر

تعامل کنش و شده است،   د یپاراوراف تأک شش نیو سپ  همانطور که در ا( کنند  و تغیت  یم شوند  یم

ایطمداوم با  مختلف را  منافع طبقای   تیدرنهاکه وجود دارد  دیگر  اجتمایع یوهات  ن ر یساتوسط  تر یع شر

 یم
 

ر همه و ، کنند  نمایندگ    تالش یمآنها نت 
 

دازند و  تی، به فعالشان درک منافع کنند تا بر اساس چگونیک بتر

که دهند،   یمرا انجام  یكار   طبقای   یوهات  ن گر ید یو در موارد. دهند یت  را تغ تر یع ت  یوضعبا کنشگری 

منتظرهعواقب "ممکن است   ،پاسخ دهند  به آن به درست   ست  یكمون  یوهات  ن اگروجود آورد كه ب "ای غت 

ا"که طور نیست   نی، انیبنابرا .تمام شودانقالب به نفع  و  ریناپذیت  تغ یت  را به تعب تر یع طیخوب، ما شر

ا گر ید اجتمایع یوهات  تمام ن میتوان ، و یممیدار  ستایا  نیچگونه ا نکهیاو کنند  کار یم  طیرا که در آن شر

ر چ این در آنجا ای  ی منفعالنه در مخالفت با چنان نظریه." میت  بگ دهینادد نده قرار یم ت  را تحت تأث ها ت 

ر همه چنکته گفته شده است که   یوهات  ن"فقط نه  ،افتد  متفاوت اتفاق یم یوهات  ن نیهمه ادر که   یی هات 

 تیوضعهستند متقابل و کنش در تعامل  اجتمایع یوهات  ن با به خاطر اینکه  مهیمطرق به  " عتیطب

ر در جامعه بلکه هم ،دهند  انجام یماینکار را و  دهند  یم یت  را تغ تر یع ر نمختلقر ی اجتمایع وهات  نچنت   ت 

ایط   رویمختلف  طبقای  منافع  ندهینماکه وجود دارند     تیدر نها، و کنند  عمل یمکار و  تر یعشر
 
و اساسا

 دو ماهآنرا  دیتوانست یمشما ن د یشود که شا ت  یتواند منجر به وضع موارد یمآن ، همه تر ینقطه مع کیدر 

وع و  د یکن  تر یب شیپ( دو هفته حت   د یشا ا ی) پیش از وقوع آن حرکت   بحران انقالی   کیبه سمت کند  یمشر

و با ستمر مبه طور از قبل  ست  یآگاه کمون یوهات  نیعتر  ونیانقالباگر کنم  تاکید یم گریبار د کی، و کردن

                                                           
  

 ۱۱۳۱سال مستعمره اسپانیا بود، تا آنکه پورتوریکو در سال  ۵۳۳الجزایری است در شمال منطقه کارائیب که به مدت  پورتوریکو مجمع - 
الجزایر به اصطالح شهروندان  ساکنان این مجمع. آمریکا در جنگ با اسپانیا، توسط دولت آمریکا اشغال شد و از آن پس مستعمره آن گشت

توانند به آمریکا سفر کنند اما حق رای ندارند و در انتخابات ریاست جمهوری  شوند، تابعیت آمریکا را دارند و آزادنه یم یمآمریکا محسوب 
کت کنند آمریکا، انتخابات کنگره و سنای آمریکا نیم نظام سیایس و  !جمهور امریکاست رئیس دولت پورتوریکو رئیسبا وجود این ! توانند شر

ای است که در مسائل مایل، اقتصادی، دفایع، روابط خارخر و تجاری تحت نظارت و حاکمیت سیایس دولت   به گونه حکومتر پورتوریکو 
یالیستر آمریکا قرار دارد و در مسائیل به غت  این موارد، قانون اسایس خود را به اصطالح اعمال و اجرا یم-داری شمایه   .کند امتر

شهرستان و دوهزار روستا را ویران کرد و باعث رشد تضادهای اجتمایع و  ۱۳استان کرمانشاه که بیش از  در  ۱۹۳۲در این ارتبات تاثت  زلزله 
وهای اجتمایع مختلف نه تنها در این استان بلکه در شاش ایران شد شد را باید در نظر داشت جم. حرکت عامل ذهتز یعتز نت   توضیح متر
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ر داکتر مح، به علیم( پیوسته)همواره رویسر  ایط ممکن  انت  ر برا  تر یعشر ر همه چت 
طرف  هدر تطابق با رفت 

  .دگرگون نموده باشند نظام نیا شنگویر پذیر شدن  امکان

ر چ ا یهدف  کار ی   نیا  د یکامل وجود دارد که با  ند یفرآ کی. ستینانجام پذیر خود  یخود و به خوددر  یت 

ایط به طور مداوم   انقالی   یوهات  کند و نبه سمت هدف انقالب متحول  را  تر یعانجام شود که شر

انتظار که   در حایل کنید تشی    ع یمکه   ی، به طور آوری نماید  جمع ند یرا در هر نقطه از آن فرآ یشت  یب

ایطاست که شما در واقع  بدان معتر  نیا، کشید  یم ، نها یمه ادر مرکز ه. کنیدیم( تغیت  )را دگرگون تر یع شر

 آنها،شما با یعتر : دیده یم یت  را تغکردن مردم فکر  شیوه  کیلمقهوم  یک به  اتیت  تغشما در پاسخ به آن 

. کنید مبارزه یم شان تفکر  یت  تغ یبرا ،مردم یها تودهبا آنجا، بلکه  ا ی نجایادر ، با یک و یا دو نفر نه فقط 

ر است ،دیمتحول کنانقالب  یبراو مردم را  د یبا قدرت بجنگ: شعار تیاهم ، ند یفرا نیاشاش در . همت 

، نیبنابرا. کلیدی استحلقه  و محوری  اریتفکر مردم بسشیوه  (ترادیسیدن - transforming)دگرگون کردن

  یی ، جاشوید  متحد یم نظام نیا یها و سوءاستفادهها  عدالت   ی  مبارزه با  یکه شما با مردم برا  هنگایم حت  

آنها را متناسب با  شهیتا اندکنید  یم، شما تالش نند یب نیمکردن را به انقالب   از یاز مردم هنوز ن یار یکه بس

ر روند چ نیاشود که  تاکید یمو باز هم . دیده یت  تغبرای انقالب کردن  تر یع از ین  ستیهدف ن ی   یت 

ر جنبش همه چ" نکهیبر ا مبتر رویزیونیست  مطابق با مفهوم ) ر چهیچ  یی هدف نهااما است،  ت   یت 

کردن   انقالب: به سویخاص  ار یامر بس کی جادیا شاست که هدف یندیفرا کی نی، اخت  "(. ستین

 .شود( رازیدوالپپو -popularized)عمویمو پیش گذاشته شده د فراین نیاز امقطع در هر  د یامر با نیا. است

است که  نیاو آن وجود دارد اصل این "  یسم غتر شده-کرد دیچه با"از  سپ ، به عنوان بخش مهیمو 

ر حال ، در (م-ها مطرح کنیم مشکالت انقالب را با توده)میها قرار ده تودهدر مقابل مشکالت انقالب را  با آنها عت 

ر به )برای جذب کردن  نیچرا ا. مبارزه شود انقالب نیها ، اصول و برنامه ا چشم انداز، روش (چنگ گرفت 

ها  که توده  د یکن ، فکر ت  تونیسر آپو    تیلیسم یت  گ جهت کیکه، مطابق با   ستین لیدل نیمهم است؟ به ا

                                                           
روی در انجام هر نوع کار اشتباه  دنباله -Tailism: " وی گفت: دون رجوع یم کنیم تسه  تیلیسم  به مائو - Tailismبرای درک مفهوم علیم - 27

ز به زیر سطح سیایس آگاهانه توده ز رفیر ی توده است، زیرا پایی  ز اصل رهتر
روی به جلو است، این نشان دهنده  ها برای پیش ها و زیر پا گذاشیر

کنند؛  فهمند، درک نیم ها آنچه را که خودشان هنوز نیم رفقای ما نباید این فرض را بپذیرند که توده. نه استبیماری ناهنجاری و تنبیل منفعال 
ند و مشتاقاند که قدیم به پیش گذارند اما رفقای ما به جای اینکه  ها از ما پییسر یم افتد که توده اغلب اتفاق یم. آنها به عدم درکشان واقفند گت 
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 ا. مشکالت را بدهند نیتوانند جواب ا به صورت خودجوش یم
ا
در ، ما ه بودند کار را کرد  نیاور آنها قبل

ی قرار داشتیم و  آنها و خود داشت،  مینخواه اجیاحت شتاز یپسازمان  کیبه  حت  وضعیت بهت 

و  یرهت  با  ها  است که توده نینکته ا ست؟چی ا نجیابیان شده در نکته  نیبنابرا. کنندانقالب   ستند توان یم

طلبانه  فرصت کرد یرو  نوعبا اتکا به یک و حل مشکالت انقالب باشند، نه  یی روند شناسا ت  مبارزات، درگ

 متقاعد کردن آنها  یبرا الش، ت"ایسیسحقیقت "ا به کاتبا  ا ی، نمود پنهان از توده مردم را مشکالت انقالب 

ر همه چ:" شود که گویا  عا ت 
 
 -"دیشو  ت  است که درگ نیا د یانجام ده د یشما باو تنها کاری که . است یلواقعا

 یم (ای مردمه توده)آنهامورد  نیدر ا
ا
ر خوب اور همه چ" :ندیو گ  احتمال  د یچرا بامن رود،  یم شیپ عایل ت 

 شوم، به مبارزه و  ت  درگ
 

همه  وقت   د یبرو  شی، پد یکن کار یم  شما عایل. دارد از ینزیادی  اریبسخودگذشتیک

ر چ انقالب که مهم   ار یبساصل  نیا ."شاید بپیوندمهم و بعد  دیبه من اطالع ده دیرساند انیرا به پا ت 

از . به عمل در آید و شود  دهیو فهمصحیح باید ، یی و نها اسایس یبه معنا شود ها انجام یم توسط توده

استفاده شود  د یبانشان  انگیختهحرکت خودخم شدن در مقابل ها و  هروی از تود دنبالهالعمل  دستور نیا

وی کرداز آن نباید و  در نیاز دارند و  نجام دهند انقالب را ا نیا د یهستند که با کسایر (ها توده)اما آنها. پت 

ر کشمکش و گالویز شدن و خدمت به فرایند و در   وند ش ت  هر مرحله درگ و مبارزه با های حل ابزار یافت 

وی نمودن، شر یو پها  رای ایجاد فراشکافتانقالب بو مسائل  ،شما  یرو  شیپدگرگون کردن تضادهای 

آنرا با  دیاست که نبا مهم است و موضویع ار یاصل بس کی نیا. مشارکت داشته باشند

و به مفهوم کرد، همسان قلمداد  ها  تودهدر مقابل  (م -آوردن فرود ش)شدن خم

که شما   یها است و تمام کار  تودهنزد  (عقل سلیم)فضیلتتمام گویا که  ( Reification)بخشیدن جسمیت

خواهند وجود دارد و آنها بالفاصله راه حل ارائه  چه مشکیل د ییاست که به آنها بگو  نیا د یانجام ده د یبا

 ندیدر فرا علیمر مبنای هدایت برا ی از آنها زیادشمار ارتباط دارد با اینکه است که موضویع  نیا. داد

ر انقالب ت  در مسشان  حول دیکه با  یی تضادهادگرگون کردن  و با مقابله  یبراای که  مبارزه مبارزه  ساخت 

 .میکن  ت  درگ ،شود 

                                                                                                                                                                                           
ان تود  رفقابی منعکس کننده  روی یم مانده به دنباله ها فعالیت کنند، هنوز پشت بعضز از عناض عقب هبه عنوان رهتر

ز پردازند، چنی 
های وسیع اشتباه  به عنوان دیدگاه توده( مانده های این عناض عقب دیدگاه)مانده هستند و عالوه بر این، آنها را های این عناض عقب دیدگاه

ند یم   درباره" مائو، -."گت 
ز
جم  -. ۹۱۲، ص ۹، آثار منتخب ، جلد ( ۱۳۵۱آوریل  ۱۵" )دولت ائتالف  توضیح متر
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از جنبش   ست  یجنبش کمون(جدایی )تفکیکخواهم به طور مخترص درباره  ، یمنها یارتباط با همه ا در 

ر من به مبارزات لن. صحبت کنم یکارگر   کرد؟ دیچه باش در دیزمان خود و تأکهای  کونومیستبا ا  ت 

ش مبارزه اقتصادا  ب سمیالیسوسکه   اشاره کردم مبارزات تقلیل ، و د یآ کارگران به وجود نیم  یگست 

موجود  ستمیها در س تودهطبق آن شود که  یم ت  یوضعتداوم به آن منجر به  سمیکمونو  سمیالیسوس

ر لن دیتأکو درک یعتر  -شوند یم(است  )ت  زنج از هرگز  مردم ستمکش گریو د ا یمردم، پرولتار  یها که توده  ت 

مهم ا وجود آنکه ، بشان یفور  یازهاین یمبارزه برا به طور کیلخود و  انیبا کارفرما یمبارزه فور طریق 

 در مورد تبه رجوع و با . یافتدست نخواهند  ست  یکمون  آگایهبه  ،هستند 
ا
به  یدار  هیشماکامل آنچه قبل

ر گفتم، لن  ست  یالیامتر  یدر کشورها طبقای   یکربندیپ یت  و تغ یدار  هیشما سمیالیامتر  را با   مهیم لیتحل ت 

ر ، بانشعاب در طبقه کارگر او که ، آنچه را  انجام داد  یدار  هیشما سمیالیبه امتر  یدار  هیشماکامل ت  ت 

ر بیان کرد،)تر بودند دهکه بورژواز   معیتر  یها بخش تخریب  و  سمیالیامتر تاراج از  همانطور که لنت 

که او   یی و آنها (رشوه داده یم شود   رگتر طبقه کار  ژده بورژوازیبه آنان یعتر بخش جهان سوم  یاستعمار 

ر پا یها به عنوان بخش جنبش  کیو اساس  هیو پااستثمارند که به شدت مورد   پرولتاریا  تر  تحتایر و  یت 

ر مبارزه . هستند، نامید واقیع انقالی   طبقه  بوجود آمده در شکاف  نیااکونومیسیم و تشخیص  هیعللنت 

 .بود یاز جنبش کارگر  ست  یجنبش کمون هیاولگسست نشان دهنده   ست  یالیامتر  یکارگر در کشورها

نقل مکان به جهان سوم  یا ندهیبه طور فزا دوره زمایر  کی یبرا ست  یکه مبارزات کمون  سپ ، هنگایم و 

ر اول، مائو در چ پ  از جنگ جهایر  ژهیکرد، به و    یهیکه بد بر دهقانان تیکمخلق جنگ یک مدل   ت 

ر مبارزات در چاوایل در . ، را تکامل دادنبود  یبر جنبش کارگر  است که مبتتر   ، آنها سیع۱۰۱۱ دهه، در ت 

شکوب وحشیانه توسط  قرار دهند ویل در شهرها  یکارگر مبارزات  را بر پایه  ست  یجنبش کمونکردند که 

 شت  یب یی دهقانان، جداخلق متیک بر است، با جنگ  یهی، بدنیبنابرا. و قتل عام شدندنابود حاکم  یوهات  ن

 .صورت گرفت یاز جنبش کارگر  ست  یجنبش کمون

  نیاتوضیح بیشر  یبرا
 

را  بندیفرمول کیخواهم  یم، نوین سمیآن با کمونتکامل  نکته، با توجه به چگونیک

ر بار  کیتکرار کنم که  من گفتم، . بیان کردم یاز جنبش کارگر  ست  یجنبش کمون یی جداآنرا برای جا انداخت 
                                                           

28
ز این  - یالیستر را  بخش بورژوازیلنی  افیت کارگریتر طبقه کارکر در کشورهای امتر جم -.نامید اشر   توضیح متر
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عمدا من . میکن  جاد یارا !" که وجود ندارد  ا یبا پرولتار  یپرولت  انقالب  کی"که   میهست نیما به دنبال ا

ر آم کیبه طور تحر خواستم  یم وجود ندارد،  ا یپرولتار  تیکه در واقع  نینه ا: جا بیندازمرا  اسایسنکته این  ت 

ر آم کیتحر  وهیش کی نیبلکه ا ر ا  یبرا ت  ش  ستیجنبش قرار ن نیموضوع بود که ا نیگفت  جنبش  گست 

 نیتر  اصیل)محوربه عنوان  انشیکارفرما  هیطبقه کارگر علمبارزه کونومیست  که ا دیدگاه باشد و با  یکارگر 

د یپ یبرا (لهیوس ر به  حت  . شد نخواهد ، انجام سمیالیسوس شت  ر پا یها بخشدرون با رفت  تر  تحتایر تر و  یت 

جنبش   هیپاقرار دادن  یبرااز حد  شیبو تالش  آمریکا  متحده االت یمانند ا یکشور قعر   در  ا یپرولتار 

در  (م-فردوست  )موقعیتدر آن  که مردیم یها تودهواضح است شود، اورچه  انجام نیم آنجا در  انقالی  

 .کنند  یانقالب باز  نیدر ا شوند و نقش مهیم ت  درگ د یباقرار دارند جامعه 

از جمله در   شده به شدت استثمار  بگت   کارگران مزد  یاه تودهیعتر  ایپرولتار  کیکه ،   است واضح

ده اسیدر مق  حت  و آمریکا داخل خود آمریکا، در  متحده االت یمانند ا یی کشورها ر در سطح بتر  گست   ت 

 تحر  ی گفته  نیاما نکته من با ا. وجود دارند الملیل
 
ر آم کیعمدا از واند ت نیم یانقالب پرولتر : ن استیا ت 

ش مبارزات بطریق   ز گستر از  یدار  هیت شمایکما ح محو برای آنها،  انیو کارفرما بگت  کارگران مزد  ی 

د برا اصیل یوهات  ن ؛آمد نخواهد و  د یآ به وجود  گرانکار   اعتصاب عمویم نویعطریق   یمبارز در نتر

 
ز
 از ( بی بورژوا یکتاتور ید)یدار  هیشکوبگر مسلح دولت شما یو ت  ن شنگوب

 
کارگران درون  عمدتا

وری)الزایماین نه  ،نخواهند خواست شاغل بر  بگت  مزد   ستینمحتمل هم  و حتر است  (ضز
 
و مطمئنا

افیت کارگری)کارگر  طبقهشده تر  یاقشار پردرآمدتر و بورژواز  انیاز م  .شچشمه نخواهد گرفت (اشر

 آمریکا متحده االت یمانند ا یدر کشور  ژهیانقالب به و  یوهات  ن ،ستون فقرات بالقوه ا ی، ستون فقرات پ 

هستند   یا و شکوب شده دهیستم دشدیدا  و  ت  فق یها تودهنفر  ونیلیها م ده؟ خوب، آنها کدام هستند 

ر با مردم در ب یادیتا حد ز  نیو ا ؛کشور وجود دارند   نیکه در ا ، اورچه دارد ارتباط  ستمکش یها تیمل ت 

ر در ع. ستین نیمحدود به ا ر که در ب  میبدان د یحال، با ت  وجود دارد که  یا دهیها پد توده نیاز ا یار یبس ت 

 به عنوان کارگران مزد  مردیم، یعتر کرد   اد ی" زدایی  پرولتاریا "توان از آن به عنوان  یم
ا
مورد  بگت  که قبل

 کنون حت  ا اما ، (گرفتند  قرار یماستثمار  مورد از این طریق که   قبیل یها نسل ا ی) گرفتند قرار یماستثمار 

امر همراه با  نیا(. دنکن  دا یپ د شغیلنتوان نیم ،به عبارت ساده)کند  دا یپ تید خود را در آن موقعنتوان نیم
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ر و همچن "شدن یبورژواز  خرده"آنرا توان  از آنچه یم یار یبس ر توده " ت  ، در د ینام" شدن یبورژواز لمتر

  یتهایکه وارد فعال  یفراداستمکش به وقوع پیوسته است، یعتر  یها از توده یها بخش انیم

رد)کوچک
ُ
  د  شون یم (خ

 
درگت  شدن شامل  نیااست به این مفهوم که  یبورژواز  خردهکسب و کار که اساسا

ر  دست است و  نیاز ا یکوچک و موارد  اسیو تجارت در مق تیمالکدر  وارد که   یافرادهمچنت 

 
 

 قدرتمند و  یها تیکه به سمت موقع  از جمله کسایر  ،تند هس یی جنا( کسب و کارهای)زندگ
 
نسبتا

 و به طور کیل تیوضعهر چند که ، کنند  چاچوب کسب و کار صعود یمدر آن  یثروتمند
 
 اریبس آنها غالبا

لزل  ر  .استمت 

 کوچک اما  کی،  د به عنوان مثالنوجود دار در قلمرو فرهنگ ها  دهیپد نیا
 
از  متنفذ بخش خاص نسبتا

ر "که من به   یلیدل. صعود نمایند یبورژواز  تیموقع کیها به  توده نیاند از درون ا مردم توانسته لمتر

مثال )فرهنگقلمرو در شود که نه تنها  یم یافراد شامل نیاست که ا نیکنم ا اشاره یم" شده یبورژواز 

 یی قلمرو جنادر موارد  بلکه در بعیصر  (م -معروف شده و مورد استقبال مردم قرار گرفته اند افرادی که در موسیق  

ر ن  (م -همچون فروش مواد مخدر و یا تجارت در بازار سیاه)  ثروتمند شده  ت 
ا
خطوط لوازم در اند و سپ   کامل

از  یار یبس حت  با وجود آنکه شوند،  یم یعواقزی  بورژوا و  کنند  یم یگذار  هیشما هت  و پوشاک و غ شیآرا

ر افرادی و . هستند تحت ستممردم  ا یملت  کیاز  آنها بخشر  مرتبط با )انداز مربوطه  چشماینچنت 

   (Kanye West)وست یر ااالن در مورد ک من حت  . دارنددر خود  را تا حد قابل توجیه( م -بورژوازی

از  یار یبس یاز سو  ق  یوجود دارد که شما شاهد سکوت عم دهیپد نی، ااما، به طور کیل! کنم  صحبت نیم

 فر  یها چهره نیا
 

اند،  امروز با آن مواجه ها  تودهکه از مسائل سوزناک   در مورد برخر  گرانیو د هنیک

ر ممکن است درباره چاز آنها  برخر . میهست وضع گذارند و م نیمپا پیش ، اما آنها تویت  بکنند مختلف  یهات 

است که  لیدل نیو به ا. ندت  گ یمنمردم  یها توده هیعل الت  عد در مورد اعمال ظلم و ستم و ی   محکیم

 قابل توجیه" شده یخرده بورژواز "پدیده کرده است نه تنها   یت  آنها تغ تیموقع
 
 یتوده ها انیدر م نسبتا

                                                           
29

 وست  - 
ز
موسیفر او . پوست رپ، ترانه شا ، تهیه کننده ضبط ، کارآفرین و طراح مد آمریکابی است خواننده ساه -Kanye West -کاب

ده و، نوازه بسیار خوب ابزار مختلف  ای از سبک طیف گستر ها را فرا گرفته است و شامل طیف وسییع از جمله هیپ هاپ ، پاپ باروک ، الکتر
، سنت پاپ و انجیل است ز خاطر مورد تنفر بسیاری از مردم آمریکا است و به ویژه از طرف او اط ظرف. موسفر داران ترامپ است که به همی 

جم  . پوست رپ مورد انتقاد قرار گرفته است بساری از خوانندگان سیاه  توضیح متر
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ر "وجود دارد، بلکه  تحت ستم ر ن" شده یبورژواز لمتر   -وجود دارد که به آن اشاره کردم  ت 
 

ر ن و فرهنیک  ت 

 فردگرا  ششت  دهوجود دارد که منعک  کنن
ا
 .فرهنگ غالب استاز  و اکتسای   (ایندیوجوآلیسم)انهیکامل

ر در ب سمیگانگیر "آنرا توان  که یم  دهیپد نیا ر  دینام" مردم یها توده ت  که در " یای  اخالق"، کل وجود دارد  نت 

به وجود آمد،  (م - ۱۰۶۰تا  ۱۰۶۱  سالرونالد ریگان رئی  جمهور سابق آمریکا  از ) گانیبا ر  ۱۰۶۱دهه 

خصمانه نسبت به طور گرایی که ببلکه فرد  تجریدی،به صورت  یی و نه فقط فردگرا، افرایط یی فردگرایعتر 

 تیک  به شما اهم  چیه. بکنیداعتماد نیم توانید  انگر یشما به د: "که  شود  مطرح یم گریهمه افراد د

از روی نعش شما آنها قبل از آنکه  ،د یت  بگ شر یپتا  د بگذری گریافراد داز روی نعش  دیدهد؛ شما با نیم

ند بگذرند   شده است، حت   یی به الگو لیتبد ها توده یبراای  تا حد قابل توجه نیا ."و از شما سبقت بگت 

ی   یا تودهدر شمار ( میبرگرد هسیگروندر مارک  در  ی  به گفته گر یبار د) آنها اور  ر مست  برای پیمودن چنت 

 کا
ا
ها انسان  ونیلی، م قتیدر حق. کار را انجام دهند  نیتوانند ا یم یفقط تعداد معدودو  ناتوان هستند  مل

ثروت و موقعیت توانند به  از آنها یم وجود دارد، اما تنها تعداد کیم هت  با استعداد در ورزش، هتر و غ

برون  نه تنها به عنوان راه نیا. پابرجا استهمچنان مدل  کی نبه عنوا نیوجود، ا نیبا ا. برسندشهرت 

باید در این چارچوب که مردم  یی به عنوان الگو شود، بلکه به طور کیل ر نظر گرفته یمدمردم  یبرارفت 

وی کند از آن فکر کنند و رفتارشان   جاد یرا احد  شیب مشکل واقیع کیمسئله  نیا .شود یم تیحما ،پت 

. آن مبارزه کرد هیعل د یبزرگت  از نظر فرهنگ غالب است که با ار یمسئله بس کیحاد  انیباین کند،  یم

 .(دگرگون شود)کند  یت  تغ یادیبه صورت بن د یبا نهیزم نیتفکر مردم در ا

ر ع در اوصاف  نیبا تمام ا وجود دارد، که  یا رحمانه و ظلم و ستم ی   عدالت   و ی  تهیدست  حال، فقر و  ت 

ه را، هسیگروندر دوباره به مارک  در ا رجوع مردم به طور مداوم در معرض آن قرار دارند و ب یها توده

بدون  حت  . برایشان وجود ندارد ستمیساین شنگویر از  ت  غشان به  دیگری برای برون رفت از آن وضعیت

 هیشود مردم عل باعث یمدهد و  آن قرار یممعرض آنها را در ه به طور مداوم مواردی ک نیانقالب، همه ا

  ژهیبه و و ها  توده یرا براپایه عیتر از  یبخش قدرتمند ،ش بلند شوند ا خویی  درندهو  ستمیساین 

که بتوان آنان را   کند  فراهم یم ،سوزند  این سیستم یمجهنم  نیبدتر در که ( فقط اینهاهرچند نه )کسایر 

ر تع نقشر  یفایو ا یوز ت  پ یبرا جذب   انقالبشان به  اسایسمنافع و  ازها یبرآورده کردن ن یبراکننده   یت 



هافراشکافت

بابآواکیان
87 

 

که با آنها در   مردم در حایل یها تفکر تودهکه   دارد  از ین کیدئولوژ یا میمبارزه عظ کیامر به  نیاما ا. کرد

د با قدرت بلکه  ،خودشان یبرانه و  یی جو انتقام ینه برامردم را د، یم، متحول کنشو  متحد یمگر ستم  نت 

-یانقالب پرولت   یستون فقرات برای که وهات  به عنوان ن قیطر  نیو از ا تیبشر گان دهند  یی رها یبرا

 .عمل کنددهند،  را تشکیل یم ست  یکمون

 لمل ر یو سا پوست اهیظلم و ستم مردم سمحو  یموضوع با مبارزه برا نیکه اشاره کردم، ا  همانطور 

ر ابطه بر  ی مسئلهو کل آمریکا متحده  االت یداخل ا ستمکش در   ژهیبو  یو انقالب پرولت   میلآزادی  ت 

 کیل  یبه معنا و ، و به طور مشخص کمونیسم نویندر که   ،است دهیدر هم تن کا یمانند آمر  یکشور 

اتژ  قرار گرفته  بحثمورد    شمایل یکایدر آمر  ستر یالیسوس نوین یجمهور  قانون اسایس، در کیاست 

 .است

از  د یکه بایعتر کسایر   برند  رنج یم قیطر این از که   انقالب یبرا اسایس یوهات  ن نیبا وجود ا همزمان

 از ینشوند، ذب جاست،  یتفکر آنها محور دگرگون کردن انقالب که در آن  نیبه ا میمبارزه عظ کی قیطر 

ده کیبه  جسمیت بخشیدن  ینه به معنا، ا یپرولتار  یبا رهت  جبهه متحد . تر وجود دارد جبهه متحد گست 

 کیبه عنوان  ا یپرولتار  منافع اسایس یبلکه به معنا است، یرهت   نیجوهر ا انگر یکه نما  ا یلتار پرو فردی 

یت، محو تمام رهایی تنها با  ا یکه پرولتار   تیواقع نیبه مارک ، ابا رجوع طبقه است و  ظلم و استثمار بشر

مبتتر  ایپرولتار  یرهت  از منظور . دست یابدخود به رهایی تواند  یم سمیبه کمون ای  یدر شتاش جهان با دست

و یو پچنان درگ بر  ر ، طریق نیاز ا یشر تحقق آن  یاست و برا ا یپرولتار  نیادیبنمنافع و آنچه  .استهمت 

که ممکن است را جامعه   عیوس یها از ردهی شت  یبی وهات  ن استکه نیانقالب الزم است، ا منافع اسایس

. ارتقاع دهد انقالی   ستیکمونموضع   بهرا مردم مبارزه کند که ند و به طور مداوم انقالب کفرایند وارد 

 دارد  بمسئله  نیاوقوع 
 

جهنم  نیبدتر در که   سایر کبه صف مقدم آوردن  باید برای نه تنها که ه این بستیک

به صف مقدم آوردن و درگت   برای ، بلکه همزمان فعالیت نمود  سوزند  یم ستمیس نیابوجود آمده توسط 

 لیکتش را مهم موثر  یو ت  نیک که   انیجوانان و دانشجو  ژهیو  همه اقشار مختلف مردم از جمله بهکردن 

 .فعالیت کرد ،انقالی  فرایند  نیادر  دهند  یم
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 یخود به خود التیبه اوضاع و احساسات و تما علیم یکیالکتید ستیالیماتر  کردیرو  کیامر مستلزم  نیا

به صف  انقالی  فرایند  نیبه عنوان ستون فقرات و محرک ا د ید و بانتوان است که یم یی ها نه تنها توده

ر ، بلکه مقدم آورده شوند  طبقه متوسط که  نیکشور و اقشار مختلف در ا  نیدر اطبقه متوسط همچنت 

از تر  قیامر مستلزم درک عم نیا. است شیسال پ ۱۱ حت   ا یسال  ۹۱متفاوت از  ار یآنها بس تیوضع

ایعتر  یانداز ماد و چشم تیموقع   طیشر
 

مختلف مردم و نحوه  یها بخش نیا یخود به و تفکر خود زندگ

از آنها،  یاندهیو فزا اد یتعداد ز  یها انداز و ارزش چشم در  قیتحول عم جاد یا یانجام مبارزات الزم برا

روابط  هیکلمحو   اش یی که هدف نها  انقالی  فرایند آگاهانه در  ندهیآنها به مشارکت فعال و فزاجذب 

با آن  که یی هاانسانها در همه جا و همه آزارها و اضطراب انیروابط خصمانه م هیاستثمار و ستم، کل

  .استروابط ارتباط دارد، 

در همه  مکونومیسبا ا  اسایسگسست  کی" شده غتر  یسم-کرد دیچه با"کل مجموعه یعتر   نهایا همه

گسست  نیا که یی ها از راه یکیو . دت  گ در بر یمرا ام،  صحبت کردهدر موردشان که من   ابعاد مختلقر 

 ست  یدر جنبش کمون. زنان است یی رها یزنان و مبارزه برابر در مورد ستم اعالن شده  مهیمبصورت 

 مسئله  کی هبکه ستم بر زن را ست  وجود داشته ا (strain)تالیسر 
 
  یی جا تااد،  د تقلیل یم یاقتصادضفا

ر و همچن. فتای تقلیل  یاقتصاد ستمیس یت  که مبارزه با ستم بر زنان فقط با تغ که شت  وجود داگرایشر  ت 

به عنوان مثال، در . شد یمطرح  ستم میلعلیه در رابطه خصمانه با مبارزه  (م -ستم بر زنان را)امر نیا

با در ارتباط ، که منقر یک تاثت   یوجود داشت، به معناپرنفوذ  گذار   ت  تأث ار یخط بس کی ۱۰۸۱دهه 

پوست  اهیمردان س را ی، ز د یظلم و ستم زنان را مطرح کن د یتوان شما نیمکرد که  پافشاری یم پوستان اهیس

در مورد زنان اول از همه اما . البته درست استه ، کاند  ای تحت ستم وحشیانه اریبسبصورت 

مورد ظلم و ستم واقع تا به امروز کشور   نیا خی    که در طول تار دهشتنایک   یها پوست و همه راه اهیس

همه دگرگویر گفت؟ در مورد باید   چه به طور کیل تیبشر  یی تر، در مورد رها اسایس و حت   ؟هاند، چ شده

  عتر یعمیق  آن رابطه اجتمایعدر مورد ، از جمله "کلیت  ۴"آن 
 

جامعه در که  زنانموقعیت ستمدیدگ

پیوسته و در هم  بهم دگانیجامعه به ستمگران و ستمد میاز همان آغاز تقسبافته شده است و  طبقای  

 ؟باید کرد  چه ،شده استتنیده 
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وجود داشته است، که  سمیبه نام کمون حت  مواقع  در بعیصر  ست  یونالیو ناسکونومیست  ا  شاتیگرا

تشخیص و آن  از ارکان اصیل یکی، نوین سمیو با کمون. زنان را کاهش داده است یی رها یمبارزه برا تیاهم

 یپ مه بهزنان و  یی رها یمبارزه برا و اسایس ینقش محور تصدیق 
 

ر با و نقش تع اش وستیک آن در   نندهک  یت 

 سمیکمون( م-مبارزه برای رهایی زنان)با این تنگاتنگارتباط در . و استثمار استستم کلیت فرایند محو 

  جاد یاگسست قطیع  سنت   و روابط جنش جنش شیدر رابطه با گرا ست  یجنبش کمون قبیل خی    با تار نوین 

های  فراشکافت خر یلحاظ تار  ز ا ست  ی، جنبش کموناصویل سو و به طور  کیکه، از   در حایل. کرده است

جامعه  یلتکامل کبا  نیآن و ارتباط ا یی نهامحو  یزنان، مبنابر  ستم یها شهیر از  علیم لیدر تحلاسایس 

منشأ توسط انگل  پیشگامانه در کار  ویژه بهکه   استثمار ستم و تمام روابط محو  یبرا هو مبارز  یبشر 

ر حال در  -دولتو  خصویص تیخانواده، مالک  سمیدر درون کمون یمردساالر  اما مهیم هیثانو  ت  تأثعت 

ی  جهت توسط یک، گر یددر میان موارد وجود داشته است که از جمله  و  جنش شیگرابه   منقر گت 

ر چیعتر  -است تجیل یافتهدر تضاد است،  سنت   ت  یکه با روابط جنس  ت  یروابط جنس که ما  برخر از که   یت 

ش  ر به ارث آن زمان  موجود دات و عا ست  یاز جنبش کمونیم شد انقالی   ستیکمون ۱۰۸۱دهه در خت 

و شانجام با آن به عنوان  شد با خود حمل کردیم؛ طوالیر زمایر که مدت رای بو آنرا آشکار شد ، بردیم

 سمیکمون  کرد ی، رو گسست نیدر مواجهه با ا. نوین گسست نمودیم سمیمونکامل کتاز مهم جنبه  کی

هاگری  تیهو های  استیسروی از  دنباله یبه معنانوین  ها و  روش ر یو سا یی گرا تینسب یو بست 

 علیم کرد یروش و رو  کی یت  نبوده، بلکه به کارگ ست  یپوپول از جمله معرفت شنایس علیمت  غ یکردهایرو 

ر و همچن خی    انسان، در طول تار  ت  یو روابط جنس تیمطالعه جنس یبرا در جامعه معاض، از جمله با  ت 

ر و   مهیم یوجود کارها نی، اما با استین ست  یآنها کمون کرد یانداز و رو  که چشم  گرانیدکار مطالعه  آموخت 

مطابقت  تیبا واقع شت  یباره ب نیآنها در ا یت  گ اند و موضع مهم انجام دادهمسائل  نیرا در رابطه با ا

ر علیم کی ها نیهمه ا جهینت .ست  یجنبش کمون موضع سنت  تا  داشته است است که به طور متمرکز  سنت 

 که   کند  یم د یشود، که تأک ارائه یم شمایل یکایدر آمر نوین  ستیالیسوس یجمهور  یبرا قانون اسایسدر 

ر ب یهدف فقط برابر   :، بلکهستیزن و مرد ن ت 
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 ماتیو تقس (gender roles)ی جنسیت  ها که در نقش" سنت   یها هت  زنج"غلبه بر همه  یبرا

با این که از جامعه   یا در هر حوزه یا روابط ستمگرانهکلیه شده است، و   متجیل سنت   ت  یجنس

 یا ، در هر جنبهاندازه مرداناست که زنان، به طور کامل به  ر یاساس امکان پذ نیو بر ا اند، مرتبط

و ستم همه روابط محو کن کردن و   شهیجامعه و جهان به منظور ر  دگرگویر  یمبارزه برااز 

یت، یی رها به طور کیلاستثمار و  کت کنند  بشر    .و به آن خدمت نمایند شر

، پیوند خورد است سنت   که با روابط جنش  یی ها ستمزنان و غلبه بر همه  یی رهاکه در ارتباط با است   الزم

ر همچن .درک شود تصدیق  با شناخت علیمو  ست  یکمون  دگاهیکه اور از دفهمیده شود  انبه ج بطور همه ت 

بود بر  د یصورت قادر خواه نیدر اتنها  ،آغاز کنید  "کلیت۴"به  ای  یبه دست از یاز ن شده و شناسایی 

ر و ب انیملقوه  خصمانه با یو تضادها فاتاختال صورت  نیو تنها در ا ،د یاقشار مختلف مردم غلبه کن ت 

نشان داده بطور قابل توجیه " توقف ۹" نیهمانطور که در ارا  انقالب یعناض مختلف مبارزات الزم برا

ر چ چیه. آورید یمبه دست مهیا کرده و  شده است که موجود   ماتیشود که بر تقس کمت  از آن باعث نیم  ت 

 توسط کارکردهاوجود دارند ه طور خودجوش ب
 
 ندگانیبا اقدامات آگاهانه نماو  ستمیس تر یع یو مرتبا

مختلف  یها بخشاین است که به دنبال دائما طبقه حاکم . نمودغلبه کامل  ،شود  یم تیتقو مختلفش 

 کل  کیبه عنوان  تیبشر  یی رها دگاهیاز داور شما و  قرار دهد  گریکدیدر برابر را ضد هم کند و مردم 

  نیانجام ا یبرا یار یبسموثری  یاه ، طبقه حاکم روش"نالت  شکساینت  "برخالف توهمات  ،حرکت نکنید 

 .کار دارد

ر  گریکدیاز اقشار مختلف مردم در برابر  کامیل  خچهیتار  ر و به جان هم انداخت  . وجود داردشان  قرار گرفت 

ر  شنگویر  یکه برا  پوست   اهیشبازان س، یعتر د یرا دار  جنگ داخیلنمونه بارز شبازان بوفالو بعد از  و کشت 

ر و شقت شزم یی کایآمر  انیبوم  یماقوام مختلف بو  انی، در مکه در جنگ داخیل  در حایلجنگیدند، آنها  ت 

براساس  جنوی   ونیکنفدراساز   گرید کردند و برخر   یطرفدار  شمایل هیاتحاداز بودند که  یا ، عدهکا یآمر 

 د یتوان یم سمیکمون  دگاهیفقط با توجه به د. داری نمودندطرف، شان یو منافع فور نظرانه  تنگدرک 

  یبه معنا نیا. ابندیدست " کلیت۴"غلبه کنند و به ستم مظاهر کلیه تا بر   د یمردم را متحد کن یها توده

ازجمله در جنبش  دائیم  شیگرا  کی رایشود، ز  یم تر در مورد مسئله زن حاد ژهیو  مهم است و به ار یبس کیل
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کونومیست  و ا  نظرانه تنگ دگاهیو با د ای لحظه مفروضمنافع  به ای  ی دستکه برای وجود دارد،   ست  یکمون

ی   درباره آنچه ر آن  تابع این مسئله را  تشکیل دهد، ست  یجنبش کمون ا ید جنبش طبقه کارگر یباکه چه چت 

تشخیص نیاز به دادن ، نوین سمیمهم کمون یها از مؤلفه یکی، نیابنابر . دهد کند، یا بیان کامل به آن نیم

 .است" کلیت۴" یبرا آن در رابطه با مبارزات کیل یزنان و نقش مهم و محور  یی رها یکامل مبارزه برا  انیب

مختلف  یها نظامو نقش آن در ماهیت مورد بحث قرار گرفت و  در مورد دموکرایسقبال بر آنچه  هیتک با 

 ،ام دهانتخاب کر  هایمکتاب  ازییکعنوان برای طبقات مختلف، همانطور که من آن را  یکتاتور یدتحت و 

 یکی نیا ،توان تصور کرد  یم که به خوی    یلیبه دال . وجود دارد" عمل کنیم"دمکرایس  ز ا بهت  "به اینکه  ازین

ر و همچن از عناض اصیل قرار گرفته شده اغلب مورد حمله باشدکه  نوین یم سمیکمون نیتر  از جنجایل یکی ت 

 سمیبا کمون. از روبناست بخشر در واقع  دموکرایسکه  شود اشاره یممهم مائو  دیتأکبه  گریبار د. است

و  طبقای  قسیمات فراتر از تو بیشت  تکامل یافته است درک  نیکردن ا  کیستماتیس یمورد برا نی، انوین

ر همچن( طبقای   یکتاتور ید) طبقای   تیحاکم  نیا در باره  یمن به زود). استرفته " دموکرایس"فراتر از  ت 

و نقش حزب ماهیت از  ست  یو توسعه درک کمون ،یرهت  مسئله بحث در مورد  نهیدر زم ویژه موضوع، به

 ،ا یپرولتار  انقالی   یکتاتور یچه قبل و چه بعد از ترصف قدرت و استقرار ددر هر دو زمینه ،  شتاز یپ

 .(صحبت خواهم کرد

 

   یرهتر 

، قبل و بعد از ترصف ست  یکمون  آهنگ  شیپ کیمتناقض نقش  ژهیو  و به یرهت  مرا به نکته موضوع این 

 .ساندر  یمقدرت، 

امر در  نیچگونه ا نکهیو انقش  نیبا امرتبط  یتضادهایعتر  -است لینقش روشنفکران دخ نجا یا در 

 نوین مسیکمونکتاب در  موضوع  نیا) یی انقالب بورژوا برخالفه با و سدر مقای، ست  یانقالب کمون

و  ا یپرولتار  یکتاتور یو اهداف دماهیت از صحبت اینجا در و مهم است که  ،است قرارگرفته موردبحث
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کتاب در   .شود بکار بسته یمچگونه ( مراجعه کنیم در رابطه با آن ستیکمون  آهنگ شیپ کینقش 

ر آم کینکته به طرز تحر  نی، اکمونیسم نوین مردم  یها توده یی است که در انقالب بورژوا شده انیب ت 

و  دت  گ یمآن قرار  رأسدر  یبورژواز  عتر ی، است ها آنمنافع ضد که   یا ، اما طبقهند ت  م جنگند و یم یم

بیان طبقه این که   یدار  هیشما ستمیو س یی و سپ  مطابق با منافع طبقه بورژوا کند  یمقدرت را ترصف 

کنیم،  انیبعریان و  مخترص  صورت بهآن را  که  زمایر  گرید عبارت به .کند حکومت یم متمرکز آن است،

 ها آن( منفعت)میوه، ها  آنضد  شدت بهو  گانهیطبقه بیک یعتر ، گر ید و برخر  ند ت  م جنگند و یم ها یم توده

 و من عم. کند درو یمرا 
 
ر آم کیتحر اظهارات  دا  نیا یی کردم که در انقالب بورژوا  انیب کمونیسم نوینرا در  ت 

 تیاهم درواقعسپ  بالفاصله ادامه دادم كه البته . دارد تیاهم ی، اما در انقالب پرولت  ستیمهم ن

ر آم کیتحر  طور بهی که ا  نکته. دارد یادیز  این مسئله در انقالب بورژوازی مهم که این است  شد بیان  ت 

ر چ یاما در انقالب پرولت  . دارد ابقتمط یی انقالب بورژوا تیبا ماهنیست زیرا  با انقالب ) متفاوتبنیادا  یت 

بخشیدن جسمیت  ینه به معنا -عتر م نیتر  اسایسدر مردم،  یها منافع توده: باید اتفاق بیفتد (م-بورژوازی

ر مقدم  د یباامعه دگرگون کردن ج یبرا -اسایس یبلکه به معنابه آن  د بر هر چت   تیموردحماو قرار گت 

اینکه در انقالب  و .دهد و آسان رخ نیم (م-اتوماتیک)خود یخود بهکار   نیاما ا. دیجنگ و برایش  دت  گ قرار یم

 یعم دهد رخ یماین امر در واقعیت  یپرولت  
 
تبدیل  قتیدر حق یانقالب پرولت  ، یا آنکه خت  مهم است قا

 .شود یم یی انقالب بورژوا كیبه 

گفت که  ندارد  ربط  یی ایتانیبر ( مزخرفباید بگویم جمله که ) اکتونمعروف لرد به جمله  موضویع نیا

  ،هکند و قدرت مطلق یمفاسد  ،قدرت»
 
  یی تضادهاارتباط دارد با ادامه  موضوع  نیا «.کند یمفاسد  مطلقا

 یکتاتور یحکومت، د جاد یو ا یبورژواز  یکتاتور ید انقالب موفق به شنگویر  که هنگایم تر یع طور  بهکه 

وع و  ا یپرولتار   یعیدر جهان طبفرگشت  اسیبه ق نیا. دنوجود دار شود، همچنان  یم ست  یالیسوس ت  مسشر

و سپ  آن باشد،  نهجامعه چگو  د یدوست دار  نکهیها در مورد ا دهیا رشته کیگردآوری شما با  . گردد بریم

یرا به طرز  ر و  د؛یکن یمن جاد یارا ، انقالب د یکن  لیتحمانقالب  واقیع یایدنبر  (م-با سحر و جادو)سحرآمت 

ر سنگ تم تخته  کیانقالب بر روی  ر لن ت  به تعب. شود انجام نیم (م-صفحه نانوشته)ت  با انقالب را شما آن  ، ت 

ا در طول مردم  یها تودهکه   هرچند دهید،  انجام یم اند که از جامعه کهن به ارث رسیده و مردیم طیشر
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یعتر در  -تفکراتشاندر  تغیت   تنها آغاز این ، اما در افکارشان خواهند شد  دستخوش تحوالت مهمانقالب 

هنوز  ،د یگذاشتپا   ست  یالیسوس جادهبر مست   که هنگایمو سپ ، . است ها آن هت  ها و غ ، ارزشبیتر  جهان

ا روبرو خواهید شد، و به  دیا به ارث بردهکهن از جامعه   واقیع یکه به معنا  یی و تضادها طیهم با همه شر

و  توسعه درحال ست  یالیدولت سوسکه   طور  همان زمان همدگرگون نمایید و را  ها  آن دیبایک معنای واقیع 

 و باالتر از همه، ، استتکامل 
 
فتیپ یبرا یا هیمنطقه پا کی عنوان بهاساسا در کل  ست  یانقالب کمون شر

  .باشد جهان

 هم   طور  همان، را یز  ؟شود در مورد موضوع نقش روشنفکران صحبت باید ، چرا نیبنابرا
ا
در که قبل

بشر است  یی ش رهاهدفکه   نوع انقالی  آن انجام  دربارهما اشاره کردم،  گرید یو جاها کمونیسم نوین

کار  است    دهیچیپ تیواقع کیمربوط به  که یی ها دهیها، ا دهیمنظم با ا طور  به دی، شما بامیکن صحبت یم

مطرح دائم  طور  بهکه   واقیع یایدن یتضادهابا  -انقالب بایدآن  یرهت   ،و به شیوه متمرکز شما . دیکن

 یچیشوند، با تمام پ یم
 

 یچی، پواقیع انقالب کی انجام یها دگ
 

ر که قبل از هر چ  دگ به  ای  یدستدرگت  با  ت 

 یچیپ ازآن پ ، اما استکهنه  ستمیس شنگویر 
 

 ستمیکه بالفاصله پ  از ترصف قدرت و استقرار س  دگ

شما . برخورد کند، ند یآ یمنویتر گام گذاشتیم و در جاده سوسیالیسم گام نهادن به وجود  ایسیت سیکما ح

 یچیپ نیبا تمام ا د یتوان نیم
 

 تیبشر  یی و رها" کلیت ۴"به سمت  درواقعکه   د یبرخورد کن یا گونه به ها دگ

درگت   یعلم را برا کهبه طریق   ، د یکار کن  افتهی تکاملطریق ها به  دهیا قلمرو در  نکهیبرود بدون ا شیپ

که پر از تضاد ، حرکت   طور  همانکه در آن وجود دارد و   طور  همان تر یع یایو تحول دن یت  تغبرای ، شدن

که چه   د یده صیکامل تشخ  طور  بهتوانید  کار، شما هرگز نیم  نیبدون انجام ا. ، اعمال کنداست یت  و تغ

 دیبارا مبارزه برای حل آن چگونه را متحول کرد،  ها  آن دیو چگونه با کند  شبلند یم مقابلتاندر  یی تضادها

 یبا تضادها که  زمایر  ، حت  یی و نها از هدف اسایسنباید د، و چگونه یکار را انجام ده  نیا ادامن زده شود ت

  .دور نشد، د یدار  شوکار  یفور 

  تیکه شان  موفق  در هر انقالی  
 
 آن انقالی   داشته باشد و مطمئنا

ر که  در اولحت  موفق جهش بزرگ  ت 

 د یعهده دارند، با آن را بر یکه رهت    یشود، افراد یم یدار  هیشماستمگر کهن نظام  یبرانداز به 

توانند با  که یم  یمعنا افراداین باشند به  (م-است افتهکامل یت ار یبسقوه درک  کی یکه دارا  شخیص)روشنفکر
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اما آنچه کنند،  کار یم  در سطح مشخیص یی ها دهیهمه با ا بتهال. کار کنند جامع شیوب کم به رویسر  دهیا

وری  ، هسته اصیلنیبنابرا. است جامع و علیم صورت بهباال و  ار یکار در سطح بس  نیاست انجام ا ضز

روشنفکران ممکن است به طرق مختلف و از نقاط مختلف جامعه  نیا. روشنفکران خواهد بود یرهت  

ده   رسیم التیو تحص بخت خوش نهیشیبا پ یافراد تنها نه ازجمله -باشند افتهی تکامل آمده باشند، گست 

ر بلکه  ر در ب یافراد مثال عنوان بههمچنت  ر   یها توده ر یو سا انیزندان ت  که بر موانع فرودست سطح پایت 

 
 

ر  ها آناما همه . کنند  دا یپکامل روشنفکر ت عنوان بهاند تا  غلبه کرده بزرگ  افتهی تکامل یی توانا کیدر داشت 

ک هستند ،جامع و منظم ها به رویسر  دهیبا ا ر کا  یبرا  .مشت 

، روشنفكران طبقای  منقسم شده نکته وجود دارد كه مارك  اظهار داشت كه، در جامعه  نیو سپ  ا

 از ا  ها  آناور  حت  )طبقه هستند  كی و ادی   ایسیس ندگانینما
ا
  امر  نیكامل

 
 باشند آگاه ننمایندگ

 
و مطمئنا

 طبقای  اور 
 

 تز یع طور  به ها آنتفکر  یها و روش د یعقا(. هستند خودآگاهبه چنان نقش نمایندگ

 یخاص بودن معنا لیو به دل. است گر یطبقه د ا ی طبقهاین  (دگاهید)تر یب جهانو منافع  کننده منعک 

معنا که روشنفکران  نیوجود دارد، به ا تحرک اجتمایع ها، نویع دهیروشنفکر بودن و کار کردن با ا

و از کنند   جداطبقه  کیخود را از  توانند  یم، و "وصل کنند" گریطبقه د ا یطبقه  کیتوانند خود را به  یم

 .شوند متصل یگر یبه طبقه د تیبشر  تر یو منافع ع ست  یانقالب کمون دگاهیاز د منقر  ا یمثبت  جهت کی

در یعتر ، میا دهینرسباید برسیم هنوز که   یی آنجابه و  میاست که در آن هست یی بازتاب از جا ها  نیاهمه 

 ینهاتحول جامعه و  فرایند 
 
ر جهان به سمت از ب تا  مرتبط با آن  آنچهو هر ستم و  بردن همه استثمار ت 

قدرت فاسد "، که  ستین گونه نیابنابراین مسئله . ، قرار داریماستکهن ها   دهیهمه ا ازجمله ،است

 ه مطلق، قدرت کند   یم
 
 واقیع یایدن دهیچیپ یاست که شما با تضادها نیامسئله " .ندک فاسد یم مطلقا

که   تناقضات نیتمام ابا شما . دیدار  از یاز روشنفکران ن امر به گرویه نیا یرهت   یو برا د یکار دار  و  ش

را آن  یی جادو (گرز)عصا کیبا  د یتوان که نیم  د ی، روبرو هستاید  کهن به ارث بردهاز جامعه   اصطالح به

را  رسند فرایمکوتاه   دوره زمایر  کیدر  ا ی باره کی بهآنچه ، همه حیصحر مبنای ب توان حت   یم، و ند یمحوکن

 یبرا ،متفاوی   یها مختلف و برنامه یکردهایرو با توانند  افراد مختلف یم(. م-تغیت  داد)دگرگون نمود

 که   یی ایشما هنوز در دن ازآنجاکهو، . کنندبرخورد   واقیع یایدن یتضادها نیمقابله با ا
 
با آن ارتباط  عمدتا
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رویی ، خودد ده تحت سلطه خود قرار یماستثمارگرانه  ستمیس کیرا  ها  دهیروابط و ا ،اید  کردهبرقرار  

ادامه ، ستمگرانهو  انهبا آن روابط استثمارگر  مطابق جهتدر  -مدت طوالیر  یحداقل برا ا ی-شهیهم

هایبه دنبال م ا یخواهد داشت،  ر  یی انت  نقطه اول بازگشت به روابط ) جا همانبه  تر یع طور  بهشما را رفت 

 .خواهد رساند (م-سیستم استثمارگرانه دنیای کهن

وی  جادشدهیاعبور از سد که   نجاستیا  مدت طوالیر  یبرا -بیترت نیا بهشود،  حاد یم ار یبسجلو راه پیشر

و یپ گروه اصیل  کیبه  از ین ی  یها متفاوت از توده ت  یدر موقع تر یع طور  به، که شر قرار یش خو تحت رهت 

ر تعسؤال . د، خواهد بودندار  ، یانداز  چشماز چه نوع  ، نایسر (یی متدها)یی ها روشچه : است نیا کننده یت 

آن را اور بخواهیم  رود؟ و  تضادها به کار یم نیمقابله با ا ی، براضد علیم ا ی علیم کرد یچه نوع رو 

و یهسته پ نیکه ا  یافراد: میکن  انیواضح ب صورت به در مقابل تناقضات  که هنگایم"دهند  یم لیرا تشک شر

ر متوصل یمچه "به " ندت  گ حاد قرار یم ار یبس دهند و براساس  یم صیرا تشخ از ین نیا ها  آن ای؟ آ"شوند چت 

 جاد یدر حد ا ازجملهحاد خود را مطرح کنند  ار یتوانند بس که یم  واقیع یایمقابله با تناقضات دن یبرا از ین

عدم وجود  ای، وجود ادامه و از  ،برند  یم شیپ بهرویی خود هیعل د یشد یا مبارزهآیا سؤال درباره، 

و  نبدست آمدآسان "مسئله  کی نیاجواب به  بازهماست، که  شده حاصلتاکنون دستاوردهایی که 

 ؟کنند  یمحمایت ، "رود ت یمان از دسآس

ر چ نیا  با د یدار  شوکار با آن  ست  یکمون  یایبه دنکهن است که شما در انتقال از جامعه   یت 
 
، که عمدتا

ا  یبا تضادها ها نیاهمه و . رسیده است" ارث"که از جامعه کهنه به نوین به   شود  آغاز یم و مردیم طیشر

 نیمطرح شده است، و مهم است که به ا گونه نیا نوین مسیدر کمون. داردارتباط  شتازیحزب پ کی

ور  آهنگ شیپزب ح کیوجود که   بی همان تضادها: میموضوع توجه کن ز سازند، همچن یم یرا ضز  ی 

 .بازگرداند یدار  هیشما مست  را به  آهنگ شیآن پ توانند  یمهستند که  بی تضادها

دهشود که این به شکل بسیار  یم د یتأکدیگر  بار  کی . شود نقش روشنفکران مطرح یمدر ارتباط با  فشر

از  بخشر که  میا کل را تجربه کرده  کیاز  مثبت   ار یبس دهیپد میا بودهآن  ت  درگ از ما که مدی   یار یبس

جهان  تحت ستم  یها و به سمت توده "ترک کرده"خود را مشخص طبقه  یمعنایک روشنفکران به 
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به طبقه خویش و بازگشت های تحت ستم جهان  با پشت کردن به توده)مست  قبل  آنبه شمار زیادی اما . آیند یم

ر  نیا -اند بازگشته (م-داری مست  شمایهپیمودن  ر چنت  ای   و به شیوه،  فتدیتواند اتفاق ب است که یم یگر ید ت 

ا تیوضع نیا. د حل شودتوان تناقض را یم نیا منقر  و مستقر شده است  ایولتار پر  یکتاتور یکه د  یطیدر شر

 حادتر  تر  بزرگ اریسدر ابعاد ب، تاس شده گرفتهدر پیش   ست  یالیسوسمست  
 
و . تواند بروز یابد یمو بعضا

 شت  یب نوین سمیبا کمون که ، درگا یپرولتار  یکتاتور یدخود و نقش خصلت سؤال درباره  کل بهمربوط  نیا

 .است افتهی تکامل

ر به چن از یچرا ن: میکن  طرحرا  سؤال اسایس نیا د یبگذار   ها  سالدارم که  اد ی؟ من به است یکتاتور ید ت 

 د یخواه یمچرا : "صورت گرفت، که گفت دموکرات الیسوس نیااز انواع  یکیبا بحث و گفتگو  ،شیپ

وع کن یکتاتور یصحبت از د قرار  یکتاتور ید کی استقرارمست   نیرا در ا تانشما فقط خود -دیرا شر

ر چرا شما در مورد چ ؟د یده یم  د یبا (م-دیکتاتوری)تحقق آن یبراو کارهایی دیگری که روش یعتر از ، یگر ید ت 

استناد به  با دیگر به قیاس فرگشت در جهان طبییع بازگردیم، و  بار  کی" ؟د یکن صحبت نیم انجام شود

ند کن که آرزو یم  طور  آنسازند اما آنرا  مردم تاری    خ را یم: توسط مارک  که گفت شده طرحنکته عمیق 

اآنرا طبق  ها  آنتوانند بسازند؛ بلکه  نیم به ارث رسیده )""اعطا" ها آنبه  کهنکه از جامعه    یماد طیشر

ایعتر  -سازند ، یمشده است (م-"است ر به م کهننظم   شنگویر  ندیفرا قیکه از طر   یطیشر  توجیه قابل انت 

وع  (م-کهننظم   شنگویر )این کار هم، اما خواهد یافت یت  تغ گفته   که نیابنابراین  .است راه کییه اولفقط شر

ید   بدون تحقق دیکتاتوری در نظر نیمکار   نیانجام ا یبرادیگری  راه چرا شما : "شود یم نوع  کیتنها " ؟گت 

ر چ همهشما با  را ی، ز د یدار  اجیاحت ا یپرولتار  یکتاتور یشما به د. خب ، نه .است ست  یآل دهیافکر  که در   یی هات 

که   د یروبرو هست ت  یشما با موقع ؛اند  نکرده یت  ، که هنوز تغد یا ، آغاز کردهاند  متمرکزشده" کلیت۴"آن 

ا ر چنبر ضد اما در کل جهان،  ست  یالیسوس نوینآن جامعه  روند تنها  نه ،کالیر  ۀانداز  کیبه  یماد طیشر  ت 

 شدت بهحادی  دهایکه تضا  در مواقیع ژهیو  به نوینجامعه  نیدر درون ا. دنکن کار یم  (تحویل)دگرگویر 

از  در بخشر  فقط نه -(م -خودی بهخودرفتار و عمل ناوهایر )یخود خودبهگرایش د،  نشو  مطرح یم

در  ازجمله،  ممرد یها از توده توجیه قابل یها ، بلکه از طرف بخشاند  حکومت رأسدر " طلب قدرت"

. کنند و شبلند یم (م-داری شمایه)کهنبازگشت به جامعه  برای ند، دبر  رنج یم کهنکه در جامعه    کسایر   انیم
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ر چ همهه نیاز دارید ک ت  یحاکم ستمیس کی دیبا، شما نیبنابرا همه در  ست  یالیسوس ت  را در مس ت 

 .شود، هدایت کند مطرح یمحاد  طور  بهی که ها و تناقضات مکرر  ها و چرخش تاب و چیپ

 انیب نیباالتر  مثابه به دموکرایسیعتر  -هدف نیباالتر  عنوان به دموکرایس دهیابا که این   ،واضح است

 انیاستناد به سه جمله که ب نجا یدر ا. هست در تضاد اسایس، تعامل انسان و روابط اجتمایع ایسیس

 یاست و مستق نوین سمیاز کمون مهیم ار یبس عد  بُ از  یمتمرکز 
 
صحبت  دموکرایس سازی لآ ایده نیااز  ما

 :مهم است ار یکند، بس یم

است، صحبت کردن در مورد  شده مشخص اجتمایع یو نابرابر  قیعمای  که با اختالفات طبق  یی ایدن در 

، کند  یمخدمت کدام طبقه   به نکهیو ا آن دموکرایس طبقابر  تیماهصحبت از  نکهیبدون ا ،"دموکرایس"

" مهه یبرا دموکرایس" ،شود  میکه جامعه به طبقات تقس  تا زمایر . معنا هست ی   بدتر حت  و  معناست ی  

را که در خدمت منافع  حاکم خواهد بود ، و آن نوع دموکرایس گر یطبقه داین یا آن : وجود نخواهد داشت

 ا یحكومت خواهد كرد و آ طبقهكدام : است نیسؤال ا. و ارتقا خواهد داد تیحمارا  و اهداف خود باشد 

و مناسبات  طبقای  تقسیمات  محویا شانجام به  تداومآن، در خدمت  دموكرایس ستمیحكومت و س

   .خواهد بود ینابرابر و ستم مربوط به استثمار، 

  به. دیگو  چه یم نجا یکه در ا  د یتوجه کن
 

و  حاکمیت ایكدام طبقه حاكم خواهد بود و آ"، وید گ نیم سادگ

: گفته است  بلکه ." خواهد بود هت  ، و غطبقای   ماتیتقس محو  ایآن در خدمت تداوم  دموكرایس ستمیس

ود  ش که این نکته به رسیمت شناخته یم  نجاستیادر ..." خدمت خواهد کرد نهابی  به محو ایبه ادامه، "

به این " نهایی "با اضافه کردن کلمه . دارد ازیکامل ن  ند یفرا کیبه " کلیت۴"به آن  ای  یدست یه براک

 که مائو مطرح کرده است  به نکته مهیم نیو ا ؛کند که این فرایندی کامل خواهد بود  یم د یتأکواقعیت 

و احیای نظم کهن و روابط  عقبازگشت به ب)معکوس شدن  یمبنادر شاش این فرایند : که گفت  گردد  بریم

 .وجود دارد ،شود  ا یدوباره اح یدار  هیشنگون شود و شما سمیالیسوس نکهیا یبرا نیا  (م-داری شمایه

 تأک  طور  همانو 
ا
و  ستمو مناسبات مربوط به استثمار،  اختالفات طبقای   محو ، با از استشده  د یکه قبل

ا یجهان، جامعه بشر  در  در شاش سمیبه کمون ای  ی، با دستینابرابر   یدارا که دموکرایس  یطیفراتر از شر
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ورت باشد  ا یمعنا، هدف  وی  ،ضر است؟ و  طور  نیچرا ا ،حاال . شدخواهد  محو  دموکرایسو  د ینما یمپیشر

در دست خود قبضه قدرت را  شیازپ شیب خواهت  خ یکتاتورهاید از گروه   کی که است بدان معتر  نیا ا یآ

 یو تقر  د نرسان یم سمیبه کمون شمارا کنند و سپ   یم
 
  ها  آن، که گفت  افالطون انپادشاه-لسوفیمانند ف با

 
ا
بدان معناست که اور  نی، اخت  ؟ کنند  خدمت یم مردم یها منافع تودهبه وجه ممکن  نیبه بهت   ا یکامل

 کی منافعمحافظت از  یهستند و برا دمکرایس ندهینماکه  اجتمایع یو ساختارها ها نهاد، د یبخواه

ور  گریبخش از جامعه در برابر بخش د وری گری، دهستند  یضر  یبرا یماد هیشما پا را ید بود ز ننخواه ضر

ر را از ب ستماستثمار و  و بنابراین  ببیندمنافعش این را به سود از جامعه  که بخشر ی  تفکر چنان و  د یا برده ت 

 قطع نیا. دیا دگرگون کردهقرار دهد، ستم و استثمار را مورد جامعه  یها بخش ر یساتالش کند که 
 
به  ا

به اداره  یاز یجامعه ن نویع به نکهیا ا یدر اداره جامعه نخواهند داشت،  که مردم نقشر   ستین نیا یمعنا

 عنوان به، دموکرایس یو ساختارها ندها یو فرا رسیم یبدان معناست که نهادها نیاما ا. نخواهد داشت

ر  وری  گریدمنقسم شده  جامعه طبقای   کیسیایس نای ساختار روب (م-بیان کننده)مبت  . د بودننخواهضر

شدن  نهیاما نهاد. وجود خواهد داشت مؤسسای  هنوز هم . دولت وجود خواهد داشت از یهنوز ن

از  نانیاطم، گر ید عبارت بهو  - گریبخش ددر مقابل بخش از جامعه یک محافظت از  یبرا یی ابزارها

رک کامل دت ازنظر  نیا. محو خواهد شد دموکرایسمعنا  نیبه االزم نخواهد بود و  گر یتحقق اراده مردم د

گونه خواهد بود، چزمایر که به کمونیسم رسیدیم است و  لیدخ سمیبه کمون دنیرس برای  درواقعآنچه 

 .استبسیار مهم 

هتر و  درباره شاهدای  م"در که )   "به علم علیم کرد یرو  کی، سمیبه مائوئ علیم کرد یرو  کی"نوشته  در

   انیرا ب اظهارنظر  نیمن ا( درج شده است "فرهنگ، علم و فلسفه
ا
جامعه  وارد  ازآنکه پ کردم که احتمال

ر در مورد از ب مربوط به نکای   نیا. صحبت نخواهند کرد سمیدر مورد کمون گر ی، مردم دبشویم ست  یکمون  ت 

ر  : یدخوب شد جامو شانید شد مار یب وقت  در آنجا این تشبیه را کردم که . است دموکرایس (محو)رفت 

 آن لحظه  
ا
اوه، من : "زند یمتلنگر به شما  بعد از مدی  . دیشو  متوجه نیمکه حالتان خوب شود را معمول

ی است  و  د یشو  سمیوارد کمون است که، وقت  معتر  نیابه تشبیه ." یستمن مار یب گر ید ر این کمونیسم چت 

  دهیا. دیکن که وجود دارد مقابله یم  یی با تضادها" کلیت۴"بعد از تحقق ، هستکه در شاش جهان 
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ر  نیا. کنند نیمصحبت خییل در موردش که مردم است   جاافتادهمقبول و  چنان آن سمیکمون روش  کینت 

 .فکر کردن وجود دارد یبرا یشت  یب یغذا نیبنابرا. است دموکرایس محو   در مورد   ۀنکت ک  ر د یبرا گر ید

ر ستماتیس ا یپرولتار  یکتاتور یبه ادامه انقالب را تحت د از یبود که درک ن کشدون   تسهمائو   هیپا نیا. کرد  هت 

  لیو اساس تحل
 
ر او بود که من در مورد باف  یت  و به تعب -ست  یالیتناقضات موجود در جامعه سوس و سنت 

و  هست طبقات استثمارگر ریها و سا ستیالیهنوز تحت سلطه امتر  که تا مدت طوالیر   یی ایدر دن-تر کالن

 یبند فرمول. صحبت کردم ،و ستمگرانه همچنان روابط غالب خواهند بود  گرانهکه روابط استثمار   یی جا

ر مستلزم  ا یپرولتار  یکتاتور یمائو از لزوم ادامه انقالب تحت د ا نیابه رسمیت شناخت   طیاست که در شر

احیای  یوهات  ، خطر و ند یگذاشت  ش را پشت  (سوسیالیسم)هیمراحل اول نکهیبعدازا ژهیو  به، سمیالیسوس

  یدار  هیشما
 
 یی در عناض بورژوابلکه آشکار آن،  ندگانیو نما یبورژواز  شده شنگونطبقه نه در عمدتا

آن قرار  یباال یها در رده ژهیو  به، ستیحزب کمونخود متمرکز در درون  و به شکیل رسیده ظهور به تازه 

ر تع ر د (م-شان نسبت به تعداد کم باوجودیعتر )هستند که نقش نامتناسب یافراد ها  نیا. دارد وسوی  سمت یت 

و  نیتر  بزرگو  جامعه قرار دارند  نیا رأسکه در   هستند  یافرادها  ینا به قول گفتتر .دارندجامعه 

جامعه وجود دارد،  ینقطه اوج برا کیو ، بله ، هنوز  -باشند یم یدار  هیشما یایخطر اح نیمتمرکزتر 

طبقه و وجود دارد، هنوز در این جامعه  (م-هرم قدرت در جامعه سوسیالیست  )رأس  جامعهدر هنوز هم 

 ت  درگ درواقع، شما د یا افتهیدست ن" کلیت۴"، شما هنوز به موجود است اجتمایع (مایزاتت)اختالفات

مائو  . دیتحول هست یبرا جهایر  اسیکشور خاص بلکه در مقآن  در داخل  تنها  نه طوالیر کلیت یک فرایند 

کرد ، درست در درون حزب    د یتأک یو . کجاست  یبورژواز  د یدان و نیم د یشما در حال انقالب هست: گفت

 .آن است یباال یها در رده ژهیو  به ست،یکمون

ر مسئله،  نیدر رابطه با امهم  (م-حقیقت مسلم ا ی تیوضع کیدرک )شناسایی  كی است   نیابه رسمیت شناخت 

در جامعه  د یروابط مختلف تول ندهینما ستیحزب كمونل داخدر  ازجملهمختلف  ایسیس یوهات  كه ن

 در اما نامند  یم" ستیکمون"که خود را   یافرادیعتر  ها ستیونیز یرو که   ستین گونه نیا. هستند
 
واقعا

کنند   احساس یمو  کنند  یم داران عمل هیاشممانند  فاصلهبال ا یخام  مفهوم، به هستند  یدار  هیجاده شما

ر چن نیاگرچه ممکن است )کنند را اداره یم یا کارخانه  یدار  هیکه مطابق با اصول شما  بلکه ؛(باشدهم  ت 
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که از آن شچشمه   یی ها استیو سهر فرد  کردیانداز، روش و رو  است که چشم نیامر ا نیا جوهر مفهوم و 

 یمرا ن د ینوع روابط تولاین یا آن  -تز یع طور  بهحداقل  -ندت  گ یم
 

تحوالت دوران گذار و  و در . کند مایندگ

ر به ست  یالیسوس  ا ی دیمجموعه روابط تول کیتوان با  یم. وجود دارد گر ید ت  مساین و یا ، امکان رفت 

-روشارفتار ناوهایر در برخورد به واقعیت پی)یخود خودبهگرایش ،  دوباره د یتأکبا و،  ؛همراه شد  گریمجموعه د

 و گرانه ، به روابط استثمار کهنهبه سمت بازگشت به روابط  ن شد دهیکشکشش به عقب،   شدت به (م

 .را دارد یستمگر 

امر به کار گرفته شد  نیا نوین سمیکرد و با کمون  جاد یبود که مائو ا مهیم ار یبسهای  فراشکافت ها نیاهمه 

ه)مند نظام شت  یو ب ر  نوین یجمهور  یبرا قانون اسایسکه در   طور  همان. آن بنا شد هیشد و بر پا (سیستماتت 

 ا ی ایولتار پر افراد  یکتاتور ید یبه معنا ا یپرولتار  یکتاتور یآمده است، د شمایل یکایدر آمر  ستر یالیسوس

  صحبت یم ا یکه به نام پرولتار   ستین یافراد
 
. شود یم فیآن تعر  محتوا و نقش توسطکنند، بلکه اساسا

   از مقدمه آن قانون اسایس ر یجمله ز 
ا
 :کند روشن بیان یمکامل

[ ایپرولتار  یکتاتور ید]ایسیس یندهایآن، ساختارها، نهادها و فرآ و اصول اسایس صیلاخصلت 

که است   یا طبقه پرولتاریاخدمت کند،  ها  آنکند و به   انیرا ب ا یپرولتار  منافع اسایس د یبا

چنان آن از  یی و رها یدار  هیو عملکرد جامعه شما یدار  هیوتور انباشت ثروت شمااستثمارش م

روابط  هیکلمحو  شود و هدف آن از  حاصل یم ست  یفقط با انقالب کمون یاستثمار  تیعوض

حاکم  یها  نهاد، نیا مطابق با . استیک کلیت  عنوان به یتبشر  یی رهابه  ای  یاستثمار و ستم و دست

فتیپ یبراای   نقلیه  لهیوس د ی، در همه سطوح، باست  یالیدولت سوس نیا یو روندها  (م-ترفیع)شر

 یندهایساختارها، نهادها و فرآ)ها آن، نیاز ا کلیدیبعد   کی عنوان بهو  ؛باشند  ست  یانقالب کمون

فراهم   اند  شده واقعستم و  استثمار مورد  کهنهکه در جامعه    کسایر   یرا برا یلیوسا د یبا (م-ایسیس

ر و اداره جامعه و همچن ایسیمؤثر از اعمال قدرت س طور  بهو  -کنند روشنفکری و   یها حوزهاز  ت 

ون رانده  طورکیل بهها  کار با ایده کت روزافزون  یبرا - ها آنفراهم نمایند که  چنان آن، شدند بت  شر

کت کنند سمیدر جهت کمونمداوم جامعه دگرگویر  باهدفها،  حوزه نیدر ا    .شر
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فقط  را یز  ،میت  گ  یمبا دست دیگر پ  و  میده یم کدستیبا ما ، که  د یگو  یم ستیآنارش کی، نجا یدر ا حاال 

اداره  یبرا کیحق دموکرات د یو ظلم قرار گرفتند، بااستثمار مورد  کهنهکه در جامعه    کسایر   د نیگو  نیم

کار را   نیحق انجام ا د یبا ها  آنکه   د یگو  یم طور  نیا( سند قانون اسایس ما). نوین را داشته باشندجامعه 

 که   یی ها حوزهدر آن  ندهیفزا طور  بهو  -داشته باشند
ا
ون  قبل کت کنند  شده راندهاز آن بت   ی، برابودند شر

منتظره  کشف" کی ازآن پ اما  -کار  نیانجام ا   ار یوجود دارد، که بس" غت 
 
 باهدف: "مهم است، واقعا

 نیا. وجود دارد در این و جهت  هدف  کی، گر ید عبارت به." سمیکمون  یمداوم جامعه در راستا دگرگویر 

ر چن )شود تصور نیم اجتمایع یناب بدون محتوا دموکرایس ر چ ت  چارچوب  کیبلکه در . (ندارد ود وج یت 

 .و هدف مشخص است جهت کیدارای مشخص و 

ر از چ یکی: "شده است د یتأکبر آن  کمونیسم نوینشود که در  مربوط یم مهیم ار یبس موضوعبه  نیا   یی هات 

 با
 
درک  وجه نیتر  اسایسبه  نوین ستر یالیسوس یجمهور  یبرا قانون اسایس نیدر مورد ا د یکه واقعا

" .کند یم وفصل حلدارد  را دشوار  ار یو بس قیعم ار یتضاد بس کی قانون اسایس نیاست که ا نیا شود،

که  "کند، یعتر از تضادی  صحبت یم" دشوار ار یو بس قیعم ار یتضاد بس" که از یک  توجه کنید

یت واقعا به انقالب و کمونیسم نیاز دارد، اما از طرف دیگر  طرف کی در همۀ  ها  آن تی، تمام بشر بشر

   ".خواهند نیم ست  یالیسوس ۀدر جامع ازجملهها  زمان

ر اسلحه در پشت   د را مطرح کن قینکته عم نی، تا اد پرداز  موضوع یم نیا تیو سپ  به تقو  که با گذاشت 

 راه را  نیا د یشما با نیبه نفع شماست، بنابرا نیا: "دییو بگو  د یبرس سمیبه کمون دیتوان نیممردم  یها توده

، هر بار که گر یاز طرف د. دیکن  یی مایراهپبه با اجبار را  ها  آنبر این اساس  سپ و  "،(م-دیبرو  شیپ)یط کنید

 خوب،"، د ییبگو فقط  دیتوان ، نیمآید  یموجود به کهنه بازگشت به جامعه   یحرکت خودجوش برا کی

ر چ نیا خوب بسیار    د ی، و بعد شامیبرو ( م-به عقب)به آنجا د ییایب نیخواهند، بنابرا است که مردم یم یت 

 که اجازه دادیم احیا شود و  (نظایم)ستیمیس میتوان یم ا یکه آ  مینیبب
ا
 دیسال طول کش ۹۱در وهله اول  قبل

شما  نیبنابرا. دیکار را انجام ده  نیا د یتوان نه، شما نیم ".کنیمشنگون   نویع بهرا  میکن  ونشنگتا 

بکنید انجام  نباید آنچه را  دیتوان که نیم  د یدار  (م-جامعه سوسیالیست  )نجایدو قطب را در ا نیا اصطالح به

 .دهید
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در  قیعم اد تض نیمقابله با ا یبرا ای نهینهادابزار دهد، فراهم آوردن  انجام یم قانون اسایس نیا آنچه

 یچیتمام پجریان 
 

، هت  و غزیاد فکری خروش  و جوش، مخالفتابراز پا دادن به ، با شمکرر یای   حدتها و  دگ

ر اما  ها  اور تودهکه را   انامک نیابروز یعتر : کند دشوار یم ار یبساحیای نظام کهنه  یامر را برا نیاهمچنت 

 گریاما از طرف د -شمارد ، مجاز یمنباشند  ست  یالیسوس ستمیخواهان سدیگر  ازحد شیبدر شمار زیاد و 

اکند   کاری یم ر واقعه ینادر  طیکه فقط در شر  .ای به وقوع بپیوندد چنت 

بزنند که ما  اد ی، ممکن است فر دیگرانها و  دموکرات-الیسوسانواع  یها ها ، و مجموعه ستیآنارش بازهم

 دمیهست کیکه دمکرات  میکن ما وانمود یم -(م-زنیم کلک یم)کنیم یم جعلداریم  نجایدر ا
 
 یکتاتور ی، اما واقعا

ر چ چیهاست که  نیگر ایاما نکته د. میت  گ یمبا دست دیگر و  میده یم  دستکی، دوباره با میهست  عنوان به ت 

و جسارت  جراتو، بله، ما . وجود ندارد و طبقای   اجتمایع یهمه، بدون محتوا یبراناب  دموکرایس

ر تع تر یع طور به میتوان که یم  مییبگو را داریم که  علماز آن  شت  ی، و بداریم  که منافع اسایس  میکن  یت 

کار   نیانجام ابرای  که آنبدون  میکن  تیهدا ت  را در آن مس امعهج میخواه و ما یم ستیمردم چ یها توده

برای ابراز  یار یبسبلکه با فراهم کردن فضای ، کنیمسمت  وادار به راهپیمایی به آن همه را  زور  بها اتکا ب

مردم در فضایی که آمده است،  ون اسایسقانکه در   طور  همان، و خروش فکری و مخالفت و جوش

هار شقه شدن چبه آستانه "نکته هست که من  نجا یو ا کند  یمحرکت کنند را فراهم مختلف  های جهت

ر   تیهدا یبرا" میت  را در آغوش بگ ها نیاهمه با بازوانمان  میخواه یم"که را طرح و توضیح دادم  " رفت 

 سمی، به سمت هدف کمونمختلف یهات  از مس یار یبس قی، از طر عریضجاده  کیموارد، در  نیهمه ا

 که  میآن نچسبانبه  طور  آن مانیبازوهااما  هدایت کنیم،
 

یمرا از آن  زندگ  نیا. (م-مرگ آن شود باعث)بگت 

اسب و عدم  ر ب سوارشدن اسیدر مورد ق   علم و انقالبکتاب   در آردی اسکای بریک  که  رسد  یم یی جا به

ر  نگه ر چ همهرا چنان سست نگه ندارد که  ها  آن گری، از طرف دسو  کیمحکم، از  یلیخمهار  داشت  هر به  ت 

 
ر
ر چ همه( نباشدهم  تیدرنها دیشا ا ی) تیدرنهاد و نبرو طرف داری در جامعه  شمایه) بازگردد یمیبه روش قد ت 

 .(م-احیا شود

 یننو  ستیالیسوس یجمهور  یبرا قانون اسایسشاش است که در  یدیکل  (متد -method)روش کی نیا

ر تضاد بباید چگونه  :آن تنیده شده استبافت کلیت در  و  شده هیتعب شمایل یکایدر آمر   طور بهآنچه  ت 
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 که قب) های وسیع مردم منافع اسایس توده عنوان به( بله، علیم)علیم
ا
، تیدرنهابودند، اما تحت ستم  ل

ر کرد را ( تیتمام بشر   ایو  میدار  نگهمحکم  یلیرا خ ها  مهار نکهیبدون ارا  تضادها آن  گری، و از طرف دتعیت 

 
 
 یانگخود)یخود خودبهگرایش که    هرکجا به بدهیم و اجازه  نیمرا رها ک ها  آن ضفا

 
هدایت را  ها  آن (م-ختیک

 .خواهد بود یدار  هینظام شما، که بازگشت به کند رهسپار شود  

 ستر یالیسوس یجمهور  یبرا قانون اسایسکه در   طور  همان، ست  یالینقش حزب در کشور سوس ازنظر 

  کی یانداز و طرح برا چشم نیاست، در اشده روشن  شمایل یکایآمر در نوین 
ا
  دولتنوین، جامعه کامل

ش مستق ضد  مختلف  یدر تزهاآنچه  برخالف. ستینبا حزب  کسانی درواقعنقش آن حزب و  میگست 

ح  ست  یکمون دولت و جامعه  نیحزب در رابطه با ا ینقش رهت  . تنیس" دولت-حزبمدل " شده دادهشر

سلطه تشکیالی  مختلف دولت  (م-موسسات)نهادهایحزب در  نیابه این نیست که  لیتقل قابل طورکیل به

 وجود دارد که نقش مشخیصتشکیالی   (مکانیسم)یدر عوض، اورچه روابط و سازوکارها. کند اعمال 

ی   نقش اصیل نیند، اک  یم انیمسلح ب یوهات  مانند ن یدیکل  ینهادها در رابطه با برخر  ژهیو  بهحزب را رهت 

 و باالتر از همه 
 
مردم به  یها مداوم تودهجذب  یو تالش برا ایسیو نفوذ سایدئولِوژیک  ازنظراساسا

 موردبحث قانون اسایس نیکه در مقدمه ا  طور  همان، نیعالوه بر ا. هست ست  یاهداف انقالب کمون

 :است قرارگرفته

ره کی یبرا ست  یالینشان داده است، جامعه سوس خر یکه تجربه تار   طور  همان از  توجیه قابل دو 

و ستم  اجتمایع یعناض استثمار، نابرابر بازتولید کننده  درواقعو  ،(م-دارا بودن)حامل  ، زمان

پ   ا ی باره کی بهتوانند  اند و نیم دهیبه ارث رسکهنه از جامعه   ر یناپذ اجتناب طور  بهکه   خواهد بود 

  بیشت  آنکه. نابود شوندو  کن شهیر  یزود به ست  یالیاز استقرار دولت سوس
ا
دوره  کی، احتمال

ا نوین ست  یالیسوس یها که در آن دولتخواهد داشت  وجود  طوالیر    ند یآ به وجود یم یطیدر شر

که همچنان به   شوند  یممحاضه  و ارتجایع ست  یالیامتر  یاه دولت توسط  مختلف  به درجات  که 

 حت  و  د داد نادامه خواه (م-های سوسیالیست  نوین علیه دولت) توجیه قابل زورو  نفوذ  اعمال

مسلط در جهان را اشغال  گاهیجاطوالیر  مدی  برای  (م-و ارتجایع ست  یالیامتر  یاه دولت)محتمال

  طوالیر  مدی   یعوامل برا نیا. دنکن یم
 
و  ست  یالیجامعه سوسخود را در درون  یی وهات  ن دائما
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ر همچن  یبراکه خواهد کرد   جاد یا سمیالیجهان که هنوز تحت سلطه امتر دیگر  در مناطق ت 

و . نمودد نخواهتالش در آنجا  یدار  هیموجود و بازگرداندن شما ست  یالیهر کشور سوس شنگویر 

ر ن خر یتجربه تار  هنگ شایدر درون حزب پ یی وهات  ، نضادها ت نیا ۀجیدرنتنشان داده است که  ت 

که جنگند   یم یی ها استیخطوط و س یکه براخواهند کرد   ظهور آن  یباال یها در رده ازجمله

بر  د یتأک ها  نیاهمه . منجر خواهد شدداری  شمایهنظام  یایاحو  سمیالیسوس فیبه تضع درواقع

 ۀمبارز  کار در چارچوب کیل  نیو انجام ا ست  یالیجامعه سوسدرون ادامه انقالب در  تیاهم

نا یت  گ جهتدر شاش جهان و با  انقالی   د یبه پ ت اسایسیاولو ادن دو  سیونالیست  انت   نیا شت 

 تیو اهم-است ر یپذ امکان جهایر  اسیکه فقط در مق  سمیبه کمون ای  یدر جهت دست مبارزه جهایر 

ر مبارزه در درون حزب و همچن  و نقش انقالی  خصلت  تیحفظ و تقو  یدر کل جامعه برا ت 

و  سمیکمون  یی هدف نها سمتادامه انقالب به  یرهت   عنوان به شفیانجام وظا ی، در راستاحزب

 یایاح یبراای  هینقل ۀلیوس به لشیتبدو  ضد خودشحزب به  لیتبد یها برا تالشدادن شکست 

   .انهاستثمارگر و ستمگر  کهنجامعه  

ها و  چالش درباره —صحبت کنمقدرت کسب  قبل ازخواهم در مورد حزب  ، یمیت  گ جهیقبل از نت

ا نیدر ا واقیع انقالب شگامیپ کی عنوان بهو نقش آن خصلت مربوط به حفظ  مسائل به انجام ، طیشر

 رساندن 
 

وری های آمادگ ایط  ازآن پ قبل و  ضر وریبا تکامل شر  ا ی) طبقه یکتاتور ید شنگویر  تحقق، ضر

 یی سمت هدف نها بهجامعه دگرگون نمودن و  ا یپرولتار  یکتاتور ید یبرقرار  منظور  بهاستثمارگر ( طبقات

 .جهایر در سطح " کلیت ۴"به  ای  یدست

ر را نشان داده است، تجربه همچن ست  یالیعالوه بر آنچه تجربه جامعه سوس نشان داده است که تحت  ت 

 حت   طورکیل بهکه   یی درجا ژهیو  بهو  (یبورژواز  یکتاتور ید اسایس یت  به تعب)گراستثمار طبقات  تیحاکم

ر ن انقالی   ستیکمونهنگ  شایپتشکیل پ  از  وجود دارد که  طوالیر  ورهد کیکه   صادق بوده است ت 

همچنان ( م-حزب پیشاهنگ و قبل از شنگویر قدرت بورژوازی حاکم  یتأسپ  از )خود اکمیتبه ح یبورژواز 

در داخل کشور بلکه در  تنها  نه، موجود  طیادر آن شر  وجودم (م-حاکمیت بورژوازی)نظام ت  تأث دهد، ادامه یم

 ،کند  تالش یم نظام نیا که در جهت شنگویر  حزی  بر مخری    مالحظه قابل ت  تواند تأث شتاش جهان یم
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ر خاطر است  . داشته باشد از هم  ایشوند و  خارج یم ی  از احزاب از جاده انقال یار یکه بسبه همت 

 (م-دمکراتیک-همچون احزاب سوسیال -طلب اصالح)رفرمیست یها به فرقه ا یشوند و  پاشاند و مضمحل یم یم

ر  رقت  .شوند یم لیتبد انگت 

، متحده االت یا ت  اخ خی    در تار . نرم کرد وپنجه دستبا آن  د یاست که با گر ید خر یتار عضل م کی نیاپ  

 یبورژواز  که هنگایم، وجود داشته است، کنم یم ادی" هولناک یها دهه نیا" عنوان به ها آنآنچه من از 

شدر  تنها  نه ر ر شد، از ب شکوب ۱۰۱۱دهه  لیو در اوا ۱۰۸۱دهه  انقالی    قدرت بود بلکه خت  رفت و به  ت 

ر م  یاز کشورها یفقط بورژواز نبود که  طور  نیا. نمود گرد  عقبو  شد  معکوس توجیه قابل انت 

ر چ مانند  یدر کشور و " گرفتانتقام  " وجود داشتندزمان که در آن   ست  یالیسوس احیای  ا که ب ت 

ر و بدنام کردن  و کرد   سوءاستفادهبه حداکتر جهشر معکوس نمود داری  شمایه را  سمیکمونپروژۀ توهت 

د شیپ به ر همچن ها  آنبلکه . بت  ده  یبه معنا ت  ر انتقام  برای تالش  یتر  گست  ر از همه خگرفت   کالیراد یها شت 

و با . داشتندرا  ۱۱دهه  لیو اوا ۱۰۸۱دوره از دهه  نیادر جهان شاش کشور و در   نیمثبت در ا

ر کشور بلکه در سطح ب  نیا داخلدر  تنها  نهمناسبات  جایی  به جا ش، و به وجود آمدن الملیل ت  ر و  انقالی    خت 

 ازنظر ، از آن زمان تاکنون بود آن دوره خصلت که  ی فراوت  ا توده دهیپد کی عنوان به احساسات انقالی  

به تحمیل شد را  ها  آنروبرو بودند و به  ها آن او در شاش جهان ب کشور   نیادر مردم  یها تودهآنچه 

د  (م-مان شکست -our failure)نما یی عدم تواناخاطر  انقالب   تالش واقیعیک در  ازآن پ امور برای پیشت 

 متفاوت و بهت  رادیکال ک (ستمیس)نظام کی جادینظام موجود و ا شنگویر کردن و 
ا
به  ها آنبهای  ،امل

از آن زمان  ازیموردن بانقال  یبرا هنگشایپ یوهات  مردم و ن یها تودهیعتر ما . زیمپردا یم واقیع یمعنا

 .میپرداز  یمآن را  یها نهیهز  تاکنون

ب و شتم قرار دهمنظورم این نیست که ، "شکست ما" میگو  یم وقت   که   جنبشر . میخودمان را مورد ضر

قدرتمند در درون آن وجود  ار یبس انقالی   یها انیجر : مثبت بود ار یبس یا دهیشد، پد دار یدر آن زمان پد

ش کشور در نقطه اوج آن   نیمردم اها نفر از  ونیلیداشت که در تفکر و احساسات م ر  ؛شد  منعک  یمخت 

 ستیحزب کمون لیکه منجر به تشک  یی ها آناز همه باالتر وجود داشتند،  مثبت   افتهی سازمان یوهات  ن

ر ندر جریان بود  آنچهدرک  و حت  تشکیالت  ،در آن زماناما . شدند انقالبر   کیاور و . بود یی ابتدا ار یبس ت 
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 کرد  هدف کار یم نیبه ا دنیرس یآمده بود و برابوجود  واقیع شاهنگیپ
ا
به ست توان یماوضاع احتمال

ر  ازنظر ش و اساس هیکه پاهنگ  شایپ یو ت  نویل یک  تکامل یابد، انقالی   تیوضعسمت یک   کیداشت 

ر بای در  پیوند رشد یابندهو ( م-رویکرد علیم)مرتبط با آنو خط و برنامه  علیم کرد یرو  داشته ها  توده ت 

 . نیامده بود به وجود  کند،انقالب   جاد یا یبرا اقیعتالش و  کیست توان یمو  باشد

گرایانه-determinist)قدرگرایانهموضع  کیخواهم  من نیم آنچه در آن زمان "، اتخاذ کنم و بگویم (م-جت 

 -مقید بود که اتفاق بیفتد آنچه در آن زمان انجام شد ، و بود توانست انجام شود  یم آنچههمه انجام شد 

ر چ همه از آن  د یما با: است نینکته ا ."بپیوندد به وقوع توانست نیم انقالی   نیبود، بنابرا یی ابتدا یلیخ ت 

ز در حفعاالنه روی تشی    ع و  میاموز یبتجربه  ا میکار کن  (م-وضعیت انقالبر )کشیدنانتظار  ی   یطیو در شر

ر چناور و وقت   که  زمایر که   میت  قرار نگ ر از بآید،  پیش یم فرصت   ت  ما  گفته شد که  ای   منظور از نکته. دو بر  ت 

ر استمیپرداز  یمرا  گرد  عقب نیاداریم بهای   د یبلکه با ،میبزن شخودمانبه  که   ستین طور نیا. ، همت 

و  شود  یمانقالب  یبرا یتالش جداقدام به یک  که  زمایر  حت  که  واقیع جادشدهیاو موانع  عوامیل

نظام  اتت  و تأثکارکرد و از آن زمان تاکنون،  . میکن  یی را شناسا افتد اتفاق نیمانقالب  که آناز  عواقب نایسر 

در تالش متفاوت بنیادا  یی ایدن یاست که برا کاررفته به علیه مردیم اندازش چشمو طبقه حاکم و گر ستم

ر  که هنوز مدیع  صفوف کسایر  انیدر م ازجملهبودند،   . هستند سمیکمون  پرچم انقالب و  برافراشت 

ر هم به یم و عمیق  ازین کی لیدل ت  ر به همو اینکه چرا  وجود داشتمت   من خواستار انقالب لیدل ت 

 
 

ی  و تالش کردم تا شدم  انقالی   ستیدر درون حزب کمونفرهنیک  نیا. کنمآنرا با جدیت و شسختانه رهت 

را به وجود  د یجد یوهات  از ن یار یوجود دارد که بس یفور  از یو نهمچنان ادامه دارد است که  مبارزای  

به وجود نوین  سمیکمون  بر اساساست را  ازیموردنانقالب را که  یبراهنگ شایپ یو ت  ن اند تا بتو  میآور 

اتژی  درواقعآورد تا   .دنانجام دهرا  صحبت کردماز آن  نجایارا که در انقالب است 

که در زمان   فقط نهخارج شود  و خطر آنکه حزب از جاده انقالی   هنگشایحزب پ کیدر مورد  یی ها درس

 شیترصف قدرت پ یبرا درواقعکه   یا به نقطهمواردی آن همه  دنی، بلکه قبل از رساست قدرتدر 

ون کشیدهکامل   طور  بهکه باید   وجود دارد ود، ر  یم پ  اور پیشاهنگ از مست  انقالب خارج شود  ،شود  بت 
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ر چ همه درواقعتا  تر یع یتضادها یبر رو توانستید  یممحتمال که   درزمایر فرصت اینکه  حت   شما  به  ت 

ر یم، کار کرده باشید برود  انقالی   تیوضع کیسمت  من اعتقاد . است تر یمشکل ع کی نیا. رود ، از بت 

جامعه و  تر بزرگدهای تضا نیا بلکه،. هستهنگ شایپ حزب   کی از ماهیت   جزی  این معضل ندارم که 

که   یی ها روش تشخیصبه  از یو ن گذارد؛ یم ت  تأثآن حزب  صفوف  در  یت  چشمگ طرز   بهجهان است که 

ر از جاده  ونت  به سمت ب یادیفشار ز و دهد  آن حزب انجام یم ماهیت  یرو  در جهت منقر  کار  نیا رفت 

وجود در این مورد  تاکنونبیشت  از توجیه که  کم دست، توجه شود  ازحد شیبکند  وارد یمبر آن  انقالی  

قوای )های کیدینامو موجودیت که   ستین( م-تشکیالی  )"سازمایر "مشکل  کی نیادر اصل، . استداشته 

 یتقر  افتهی سازمان نهاد کی (م-محرکه
 
ی در "تبدیل  ناپذیر اجتناب طور  به با ر " خودش یخود و برابه چت 

ز   بر اساسواقعا  باشد که یا دهیتواند پد یمبلکه  ؛شود   حزب  نکهیا یجا به ،هدف انقالب کنار گذاشیر

. شودب (م-انقالب جاد یا)کار  نیا نیگز یجاحفظ حزب های  دینامیکانقالب باشد، وجود و  جاد یا یبرا یابزار 

ر تعدوباره سؤال  نجا یو در ا حزب با مشکالت  کی که  زمایر : کند یممطرح خود را  شدت به کننده یت 

ر چه چ، به شود  یمروبرو  تر یع تیوضع رای باست که به طرز متمرکزی  سؤایلاین ؟ "اندازد دست یم" یت 

ی چن ی  د یتأکالزم است ، به خاطر همه این دالیل. شود حزی  طرح یم انهسته رهت  بیشت 

ش و مداوم و   (تعداد)شیبرافزا انقالب با آوردن  هنگشایپ (ranks-مراتب)های قامم شت  یب تیتقو گست 

ر و همچن (نوین سمیبر اساس کمون: کنم یمدوباره  دیتأک)دیمداوم افراد جد تداوم به اشکال مختلف  ت 

د    یها انقالبپیشت 
 

ر  نگه یدر درون آن حزب برا فرهنیک برای تشی    ع ش نکار کرد،  آن در جاده انقالی   داشت 

ر در ح ر نمودن انتظار  ت  د آن مداوم طور به، تضمت  ، کامل عامل عیتر همراه با تکه   "یساز  سه آماده" پیشت 

 .انجام داد با آن خوی   یو کارها استفاده کردهاز آن و سپ   تشی    ع نماید  انقالی   تیوضع کیبه  دنیرس
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  ی جامعهیک 
 
 واقیع  بی رهامست  در نوین   بنیادا

از اصول و شماری به و  ،شمایل یکایدر آمر  یننو  ستر یالیسوس یجمهور  یبرا قانون اسایسبه من بارها 

ر و همچن اسایس قانوندر این مهم  یها روش وجود دارد که در آن   کمونیسم نوینکتاب در   مشاهدای   ت 

قاطعانه  وجود دارد کهمسئله  نیا سو کیاز . ام  ، رجوع نمودهاست شده گرفتهو به کار   افتهی تجسم

، در زمان از سوی دیگر هم، را حفظ کنیم بحث کردم شکه من در مورد  به شکیل ا یپرولتار  یکتاتور ید

ا در کلیدی اصل مهم   کی عنوان بهو را ادامه دهیم  واحد، جبهه ا یپرولتار  یکتاتور یدو  سمیالیسوس طیشر

ر  اد یز کشش  تیبا خاصمستحکم هسته "رویکرد  روش اصیل حیصح یت  کارگ بهآن،  یاجرا بر  داشت 

ر  -کشش زیاد-a lot of elasticity )"ستحکمماساس هسته   یبرا پدیده مادی کی یی توانامنظور از کشش زیاد داشت 

ده ا یخود پ  از کشش  یعیطبو ماهیت شکل  یت  ازشگبازگشت و   موردیآن همراه با . (م-است شدای زیساز  فشر

مردم در زمان  یها تودهاور  شناخت که حت   نیارا تشخیص دادن ": چت  نجات کتۀن"  عنوان بهاست که 

از  یا نقطه هر در  ها آنکه همه   ستیبدان معنا ن نی، اسند بر  انقالی  ضع به مو  بروز بحران حاد انقالی  

 و تغیت   طوالیر فرایند 
در کنار شما  ،جهایر  اسیدر مق تیدرنهاو  سمیهدف کمونسمت جامعه به دگرگویر

 .خواهند بود

 یض )ایده نوعیک  ،ست  یدر جنبش کمون درگذشته
 
 یتلو  ای حا

 
چون  کهوجود داشته است  ( شد گفته یم  حا

 ، خالص شدند  یدار  هیشماو از شر با شما هستند، کهنه در جامعه  حاد  بروز بحران انقالی  ردم در زمان م

اما . خواهند بودبا شما  شهیهم ها  آنآن بازگردند، و بنابراین دوباره به  خواهند  نیمهرگز  ها  آنپ  

قانون در نخواهد بود مردم همیشه با ما چرا  که نیاتشخیص و  ،مهم است ار یبسمسئله  نیااز شناخت 

 علت به  نیا. است شده نهینهادجسم و ت شمایل یکایدر آمر  نوین ستر یالیسوس یجمهور  یبرا اسایس

ر و همچناست  شده منتقل ست  یالیجامعه سوسداری به  از شمایهاست که  یا ماندهیباق یتضادهاکلیه   ت 

باعث  ، باشد ارتجایع یوهات  ن ر یو سا ست  یالیتحت سلطه امتر  مدی   یراحتمال بتر که م نفوذ جهان بزرگ

چت  نکته "در مورد قیاس  نیبنابرا .اعمال شودکهن، فشار به جامعه  برای بازگشت مردم به  شود یم

ر چ همهانقالب،  ۀجانب همهوقوع که در زمان این مفهوم است   به" نجات -دانسدا)"ه شدنبست"به  لیتما ت 
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احساس  شدت بهمردم  یها توده آنچهبا ای داشته باشد که واقعا   پیشاهنگ برنامهحزب اور و دارند،  (م

 ها  آنکه همه   ستیبدان معنا ن نیاما ا ؛شوند  حد یممتپیشاهنگ حول  ، مردمحل شود  دیکه با  کنند  یم

به  گردد  بریم نیا. بود اهند خو با شما کمونیسم   یسو  به میمستق یی مایراهپشاش بعد از ترصف قدرت در 

  آنچه
ا
شفاف  طور  بهبا آن  نوین ستر یالیسوس یجمهور  قانون اسایسکه   ق  یتضاد عم واسطه به  قبل

ر تضاد بیعتر  -برخورد کرده است و یکه پ  تیواقع نیا ت   یها تودهبه نفع  تر یع طور به سمیکمون  یشر

 .خواهند نیمآن را همواره  ها  توده، همه ست  یالیدر جامعه سوس است، اما حت   تیبشر 

ی  ها  آنکه   یافراد یبرا ژهیو  بهانقالب و  کیدر  ت  افراد درگ است که از طرف مهیم ار ینکته بس نیا رهت 

همه  نکهیا صیتشخ عدم، یسوار  اسبدر مورد  اسیبه قرجوع . درک و به چنگ گرفته شودباید ، کنند  یم

 کردیرو این یا آن نخواهند کرد، به  یی مایراهپ سمیبه سمت کمون میخط مستق کیمردم فقط با شما در 

،دا نگه وول شلخییل  ها  آن ایمحکم   یلیرا خمهار  ایکه  اشتباه ر  .  شود یممنجر  شت 

ر لن: وجود دارد" نجات نکته چت  "از  یگر یجنبه مهم د نجا یدر ا و   نیو ا)انجام داد در این مورد را  یلیتحل ت 

 یو از  یکیکه ( ه استشد صحبت " امکان انقالب درباره"نوشته در 
 

وری  یها ژگ  -انقالی   تیوضع کیضر

  است که  نیا—آمریکا متحده االت یامانند کشور  ست  یالیکشور امتر   کیدر  ژهیو  به
 

او  که کسایر ورشکستیک

نشان  هطلبان اصالح یها برنامه، که کند  یم ادیانقالب دودل و  راه مهی، نفیدوستان ضع عنوان به ها آناز 

و  ها  ونیلیمشمار مردم در  یها تودهبلکه از مردم  تعداد کیم تنها  نهآنچه حل که قادر به است   داده

 هستند که اکنون  مشکالی   کنند  یم احساس که نفر    ونیلیم
 
بخش  نیا. ندستنی ،برطرف شوند  د یبا فورا

 
 

ایی است که چرااز  بزرگ ویو مردم در اطراف قطب پ" شود یمچت  نجات بسته "طیدر آن شر  شر

   میاور فرض کن ، حت  ازآن پ اما . کنند یمانقالب، تجمع  افتهی سازمان
 
ر آم تیموفقکه انقالب واقعا  ت 

 جدباشد 
ا
 -دی، گاه به اشکال جدیمیبه اشکال قد اوقات بعیصر  ها زیر  گمانهو  از تضادها  یدی، مجموعه کامل

  مهم قبیل یاز تضادها
 
 بار  کی، نجا یدر ا." شود یمچت  نجات دوباره باز "و سپ   .کنند شبلند یم مجددا

ر  تیبا خاصمستحکم هسته " اصلشود که  یم د یتأک دیگر " مستحکمبر اساس هسته  کشش زیاد داشت 

 .مهم است ار یبس
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ر همچن دازمو انقالب  وفور خالصه به مسئله  طور  به خواهم یم ت  ، مبارزات ست  یکمون  جنبش خی    در تار . بتر

 شته است؛، وجود داشود  یمخوانده " یدیتول یوهات  ن یتئور "ایده  آنچه یرو حول  یدیشد

وی   ای ایده گر ید عبارت به مولده که معتقد است برای آنکه سوسیالیسم وجود داشته باشد باید یک نت 

فته به فته ( فناوری)ویژه تکنولوژی بسیار پیشر وجود ، د یقدرت را به دست گرفت که هنگایمبسیار پیشر

ای  ایدههمان  نیا. است سمیالیسوس یها هیپا تیتقو  یاقتصاد براتوسعه کلیدی کار    نیبنابراداشته باشد، 

ر است که پ  از مرگ مائو در چ  (نا)جمله . غالب شد ت 
ر
وهای )نگیائوپیدنگ ش از معروف شدسته نت 

ر  اری  و دیکتاتوری طبقه شمایهد شمایه ۀاکنندیاح وجود  (م-دار و شنگون کردن سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در چت 

د، یمرا  ها  موش کهای   كه گربه  ستیمهم ن: دارد که گفت كه اقتصاد   تا زمایر  عتر یباشد،  اهیس ا ی دیسف گت 

توانیم از  ، ما یممیکن یماستفاده  (متدی)هایی  از چه رویسر  دهد یم تیاهم چه كش میده یمرا توسعه 

و اساس  هیپا وقت آن میتوسعه ده گونه آنرا  یاور اقتصاد را ی، ز استفاده کنیم یدار  هیشما یها روش

 تیاز آن حما نگیائوپیدنگ ش ازآنچه" ت  تفس نیبهت  " دیشا نیا)شود  یمفراهم  سمیالیسوس یبرا یماد

 (.، باشدکرد  یم

ر  که هنگایم  -گرفت یمقرار  یجد موردحملهرا به عهده داشت،  یشورو  ت  انقالب اتحاد جماه یرهت  لنت 

ر لن نیمنتقد ا. آورد فشار به امور قدرت " زودهنگام کسب" یبرااو که   گفتند  یم ت  هنوز آن که   یطیدر شر

ا  کیمتهم به انجام  ایسیس ازنظر او. است امدهیبه وجود ن ،کند   جاد یارا  سمیالیسوسبرای اینکه  طیشر

انتقاد   یاز و  نیر یو سا ها  دموکرات الیسوساز  یار یو در کنار آن، بس. نمودند انقالب واقیع کینه کودتا و 

ا، چون کردند  . وجود ندارد یشورو  ت  در اتحاد جماه سمیالیسوس جاد یا یبرا طیاضار داشتند که شر

جنبش  های  قدییم نیاز ا یکیکه  شخیص. بود یو اقتصادتکنولوژی  ازنظر مانده عقبکشور   نیاگفتند  یم

 فراتر تا مائو، و  کیآاز "در کتاب او به  مدر خاطرات که برگمن بود بلیل د یشا)روز گذشته آن از  ست  یکمون

از آلمان که در دهه  ئتیه کیرا در مورد  داستایر که  آوریم بود را با یاد یم (  از آناشاره کردم  "از آن 

از  ها آنوقت  خوب،  .در ک است ، بازگو چه  سمیالیسوستا ببینند رفت  یشورو  ت  به اتحاد جماه ۱۰۳۱

توالت بدون  یحاو اشاره به اتاقک خارج از خانه )خارج از خانه داشتند یها خانهه هنوز ک یی مناطق روستا

 ) آلمایر  ئتیکه در ه  یو از فرد شدند رد یم (م-است کشر  لوله
 
، (ستیکمون  ا ی ستیالیسوس کیظاهرا
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فتهیپ اریما اقتصاد بس. رود یمهدر که با این مردم به  سمیالیسوسحیف از : "گفت یمو  شد   دهیشن  یتر  شر

ر وجود داشت، و لنها "انتقاد" نوع کی نیا نیبنابرا ."میدار  ر چ نیا)پاسخ داد  گونه نیابه نوع انتقاد  ت   یت 

معیتر از تکنولوژی سطح  کیما به  د ییگو  یمشما : ( به آن اشاره کردم فتح جهان نوشته  در است که من 

را تکنولوژی و سپ   میابتدا قدرت را به دست آور  میتوان نیمخوب، چرا  ؛احتیاج داریم سمیالیسوس یبرا

، و "دشو  یمدهشت ختم به که است   پوخر  یکودتا  کی نیا، نهوحشتناک نی، ایوا یا "م؟یتوسعه ده

  یی بورژوا یها دموکراتو  ها  دموکرات الیسوس. هت  امثالهم و غ
ا
ر به لنطور  ر اینآشکا کامل   .کردند یمحمله  ت 

، هت  و غ آلمایر  یها ستیکمون اصطالح بهاین ، کیدمکرات الیسوس طلبان فرصتآنچه سوای ، اما 

. دیرا توسعه ده یدیتول یوهات  ن د یبادر سوسیالیسم شما . وجود دارد تضاد واقیعیک  نجای، در اگویند  یم

ر  یکیالکتیدیک رابطه   تهمت که  نیا را یز . وجود دارد دیروابط تولدگرگویر آن و بت 
 
مطرح علیه ما  غالبا

ایک یا کمویر  فقر را "فقط  د یتوان نیمشما  ،شود  یم ایکفقر را )کار  نیاانجام با توانید  نیمشما ". دیکناشت    اشت 

 د یتوان نیم، د ینده توسعه همراه باشد را یابنده  افزایشبا وفور که اور اقتصاد را  . کنیدمردم را رها   (م-کردن

 ای ساکن  نقطه در اور شما . دیده یت  را تغ" کلیت۴"آن 
 
از  یا عمدهبخش باید که توده مردم   د یمانب باف

 دیتوان نیم وجه چیه به، یابد  توسعهکنند تا اقتصاد سخت بدیر  کار ضف  شان را  یدار یب تاساع

ر ب (م-تضاد خصمانه)آنتاوونیسم ، و کند  یمار ک  نویع بهکه   هرکش. در هم شکنیمرا فکری و کار یدی  کار  ت 

 طوالیر  روز  در یک است که شما  یکار   نیاور ادارد،  تیفعال کار بدیر در   شدت بهکه   شخیص خصوص به

  یها بخشکه   و تا زمایر  اید؛  شدهو فرسوده که تا آخر روز خسته   داند  یم ،د یده یمانجام 
 

از جامعه  بزرگ

 یو همان با  کار  میتقس دیبه بازتول لیمشغول باشند، تماسخت وجود دارد که  در آن نوع کار 
 

بالقوه  ژگ

ر ، باش آنتاوونست   را انجام  کنند  یم تیفعال یکه در حوزه روشنفکر   و کسایر بدیر کار   نیا که  کسایر   ت 

ر ب یکیالکتیرابطه د درست   بهچگونه : که  است سؤال اسایس کی نیا نیبنابرا. میهد یم دگرگون کردن  ت 

-"کلیت ۴ "تحقق  یمادشالوده  دیبتوان شت  یکه شما ب  یا گونه به مولده یوهات  ن رشد و  د یتول روابط

ر ب کار میتقس ژهیو  بهدر جامعه،  (بالقوه شکوبگرانه طور  بهو حداقل )نابرابر کار  میتقس ازجمله  و  کار ذهتر   ت 

 .ماییدبرقرار ن -دداشته باش جسیم
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ر و همچن یسم نوینکمونکتاب  در   : وجود داردبحث مهم  کی "بزایند تمساح توانند نیمپرندگان "در  ت 

، در داخل کشور (م-مرحله به مرحله)مراحل قیتا انقالب از طر  میانجام ده درست   بهار را به ک نیچگونه  ا

فتیجهان پ تر  بزرگ تیو در بست  وضع ست  یالیسوس  درواقع، ند یفرآ نیهر مرحله از او در . نماید شر

ر درع، د ت  برا باال  نست  وفور  ومولد  یوهات  سطح ن ر اختالفات بکه  حال ت  ممکن  درجه  حداکتر را تا مردم  ت 

. د، پا را فراتر گذاریمساز  میش یم موجود یماددر هر زمان مشخص که شالوده  نکهی، بدون ادهد کاهش 

، شود  هشناخت تیبه رسم د یبا ازهمه اولحاد است، و  یاز تضادها گر ید یکی نیا هکدرک شود   د یباابتدا 

تضاد   نیاشناخت  ازجمله، یکیالکتید ستیالیماتر  علیم   یکردیبا رو  د یو سپ  شما باآنرا تشخیص دهید 

بلکه  مان نیستخود یبراتک افتاده  یا رهیجز مان که یک  ست  یالیکشور سوس   چارچوبرا در  کار آن   یرو 

ید شیپ به ،دارد  یاقتصادکنش  ازجملهو کنش متقابل با آن تعامل  د یکه با  تر  بزرگ در جهایر  شما . بت 

 ک ست  یالیکشور سوس  کی عنوان به حت   یاقتصاد ازنظر  دیتوان نیم
ا
اتژیک طور  بهامل  ازلحاظ است 

 طور بهو  نوین سمیکمون است که در کتاب یگر ینکته مهم د نیا نیبنابرا. دیخودکفا باش یاقتصاد

ده ر تر در تکامل  وسیعدر  تر  گست   .است شده پرداختهآن  هب سمیکموننوین  سنت 

جود حرکت کنیم، و  واقیعبخش  بی رهابر روی مست  خواهیم  یمآیا  کهکیل وجود دارد    سؤالاین شانجام، 

 یدرزم، و ام کردهصحبت   ار یبس تیبشر  یی من در مورد رها. دارد
 
تکامل  ست  یکمون  یت  گ جهتو  درک نه

ی کرده است  :شود یم دیتأککه ،  بازگردیم تجیآبه پلمیک  گر یبار د. بیشت 

، جامع، دهیچی، درک پ"یتبشر  رها کنندگان" عنوان به انیآواکنه اانگار  سادهواژگان مکرر  ر یز  در 

شالودۀ و ای  طبقتخاصم آن، وجود  خر یو توسعه تار  یتاز جامعه معاض بشر  ق  یو عم علیم

ر  به فراتر  از یو امکان و ن ایسیستبارزات ایدئولوژیک و و  ها  آن یماد از  طبقای   ماتیاز تقسرفت 

    .وجود دارد ست  یانقالب کمون قیطر 

یت خشانب یی رها: "ندیبگو  مکن استم رخر ب،  گر ید عبارت به  در  ؟اید  هکرد  القمر  شق مگر -بشر
ا
مارک  قبل

ر نویتر  چیهو  مورد آن صحبت کرده است این بخش خب، آنچه در  ."آن وجود ندارددر  سمیاز کمونسنت 

که بر   یی ، جاهست "ست  یکمون  و آگایه طبقای   ضعمو "تحت عنوان قسمت سوم که )از پلمیک آجیت 
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. همان نیست که مارک  گفته است د یگو  یمیعتر آنچه آواکیان -.ستندین کسانیدو  نیکه ا  شود  یم دینکته تأک نیا

ده ور ط به( -.م نکته بر این . است گر یموارد د ازجملهجسمیت بخشیدن به پرولتاریا و پلمیک بر ضد فشر

ده طور به ای) ایپرولتار  طبقای   تیکه موقع ام نموده دیتأک ( کش ستم یها توده اجتمایعقعیت ، مو تر  گست 

رئوس "با نکته موجود در  ها  نیاهمه . شود نیم ست  یکمون  منجر به آگایه خود  خودبهخودکار و  طور  به

ر نوین مرتبط است  " مطالب  :دیگو  یمکه سنت 

ر در رابطه . یدار  جانبو  شنایس معرفت  بودن علیمهمواره ، بودن دار جانببودن و  علیمبت 

   .سمیکمون  شو هدف یاز انقالب پرولت  ل و کامصحیح  یدار  جانبای است برای  شالودهو عمده 

 در مورد سؤال اسایسآن مواردی    همهارتباط دارد با  نیا
ا
 ایآ نکهیبحث کردم، درباره اتمایز و خط  که قبل

 یموجود در آن برا لیو پتانسهست واقعا که   گونه همان تیو با واقعاست  شما علیمنقطه عزیمت 

به  د یخواه یمکه د  یآلیست  دار  دیدگاه ایدهیک  نهاینکه  ای ،د یکن یمبرخورد  سمیدر جهت کموندگرگویر 

بار  دهشت موارد به فاجعه و حت   یار یو در بس یجد یبه خطاهاکه در اینصورت ،  د یکن  لیتحم تیواقع

 .شدخواهد منجر 

ش  و هدف ا یانقالب پرولتار از  لو کامصحیح  یدار  جانبۀ شالودبودن  علیممداوم  طور  بهچرا  که نیا درک

 جامع علیمو   هدیچیپدرک ه در آن ، کتیجآپلمیک کامل آن جمله از   یارتباط دارد با درک معنا سمیکمون

 نیآنچه در اارتباط با  نیاخود  نوبه بهو  .است متمرکزشده «یتبشر  بخشان یی هار »در فراخوان زیادی 

 قیخوب است، همه حقا ا یپرولتار  یاست براحقیقت  درواقع آنچههر " :متمرکز است، دارد که هیانیب

 " کمونیسم برسیمهدف   تا به د یبه ما کمک کن توانند  یم

اول  د یبا ها  نیآخر )" انستمگر  کشان و  ستم جایگاه (م-برعک  نمودن)کردن پا  کلهو   انتقام انقالب نیاهدف 

ر اول د و نباش ر لنگفته است که به  مناسب  اریبس نجا یدر ا .ستین"( د بودنخواه نیآخر  ها  ت    میکن اشاره ت 

شان  خود را داشتند،  ها  آن"کنند که  برخورد یمبه انقالب  یت  گ جهتاین که با   کسایر  همه که گفت

دازم نیحاال نوبت من است که به ا کار   نیانمایند،  یمبرخورد راه به انقالب  نیکه از ا  کسایر  همه -"امر بتر

ر است كه رو  از ین سخت   بهو . دنده یمانجام  بورژوازی خرده نظر ازنقطهرا   یبورژواز  خرده كردیبه گفت 
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ر که لن  یی ها زماناور در  حت  . شود نیم یتبشر  یی و رها" کلیت ۴"به  ای  یمنجر به دست  ایسیس /گرا عمل ت 

ر لنمقابل  در شد  مانیع یم    یت  تعببه اما  ،فلسقر  ت 
ا
  از مهیم ار یجمله بس نیقرار گرفت، ا موردبحثکه قبل

ر لن کشش یک   ت  تأث، کند  یم ادی یبورژواز  خرده دگاهید عنوان بهاز آن  یو  آنچه رایاست، ز  ت 

بیخود نیست که . باشد یم ،ستند ین یبورژواز  خردهکه   یافراد یرو  حت   ،قوی (م-اختیار ی  )یخود به خود

ر به چ  لیتبدو  یی جو انتقامهدف  :گوید که یم  د ینیب یم ار  مداوم این . شود یمجامعه کل کمت  از دگرگویر   یت 

م  اور نتوانم ا ی، بتوانماور "، شود  یمامر  نیا ر بیارم و را  یگر یشخص د توانم یم، حداقل که حقم را بگت  پایت 

که   مبارزای   تواند یم و حت   ،استقوی  اریجامعه بس نیا ر ددر زمان کنویر ویژه  نظریه به نیا." کنماش   پاره

توسط   کردیرا به سمت آن نوع نگاه و رو شوکار دارد ستمگرانه و روابط  قیو عم واقیع یلیختضادهای با 

 یخودانگ مند قدرتکشش 
 

 .، سوق داده شودجامعه نیو روابط حاکم بر ا ختیک

و  کنند  یممهم را برجسته  ار یبس یها عدالت   ی  که خشم و   یی ها جنبش که حت    گردد  بریمنکته  نیبه ا نیا

، دارند، ادامه دهند  از یورود به آن ن یکه برا  یت  در مس توانند  یم، فقط دهند  یمرا انجام  ها  آنمبارزه با 

مخالفت با اشکال مختلف ظلم و ستم درگت  متفاوت در جامعه که  یوهات  ن آنۀ کلی-تیدرنهایعتر 

که نشان داده که   ست  یکمون  علیم کرد یرو  کیبر اساس -جلو روبهو  دار یحرکت پا کیفقط با هستند 

توانند متحد  ، یمشود  یماعمال بر آن و  ها آنمظهر  موجوداست که جامعه  ق  یعمعضالت م حل راه

 یبه معنا ،ستآنچه الزم ا. دیرس د یهرگز به آنجا نخواه یبورژواز  خرده انداز چشمشما با . شوند

که مطابق با منافع   یکردیو رو  انداز  چشم، ا یپرولتار  انداز  چشم -ست  یکمون  یبه معنا، نشده جسمیت یافته 

 از هر یکیاست که  تیکل بشر   یی رها بااست که فقط  نیاست، که مستلزم شناخت ا ا یپرولتار  اسایس

 .شود  رها د،توان یم استثمارتحت ستم و بخش 

ر انگ برخالف رد و محدود  یو آرزوها ها  هت 
ُ
ر چتحقق  یبرا خ  نوبت منحاال "و  یی جو انتقاممانند  یی هات 

جهایر به  دنیرس"شده است  د یتأک نوین سمیکمونکه در   طور  همان ست  ی، هدف انقالب کمون"است

 یی رها هدف    .ادامه نداشته باشدهای مردم دیگر  هایی که بر توده کلیه دهشتمتفاوت است که  

یت  ر در ب یها خصومتو  تثمار اسستمگرانه و نابود کردن کلیه روابط از طریق  استبشر این  ها  انسان ت 
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در  سمیبه کمون ای  یدست، با کند  یمرا تولید  ها  نیاهمه که   کردن خایک  کن شهیر ، و آورد  یمبه وجود  روابط

 .شاش جهان

ورت و امکان این درک  یت  نیتر  کالیرادضر  طور بهکه -سمیکمون  علیمشالوده بر انقالب در تاری    خ بشر

ر آم تیموفق وع گشتاز  ت  ر نوین کمونیسم ، و با فراشکافت تاریخر مارک  شر ی که در سنت  فراشکافت بیشت 

 و  نهکار فعاال برای   پر شورونشاطتعهد منجر به : است آمده دست به
 

 ر ام نیتحقق ا یبرا ر یناپذ خستیک

 یها تودهما در برابر   است که ت  یمسئول نیا: "کردم  د یتأکنوین  سمیکمونکه در    طور  همان. خواهد شد

که رنج  درد و  همه نیا، کند  یمآن را بدتر  آنچهو ،  برند یمرنج  که به طرز وحشتنایکداریم،  مردم جهان 

ور ت  غ کشند  یم    ".است یضر







هاپانویس

                                                           
ر نوین  کمونیسمباب آواکیان،   - 1 ی اسایس، روش و رویکرد، و جهت: سنت  رئوس  طرح - عناض اصیل گت 

ر در موسسه revcom.usدر وبالگ حزب کمونیست انقالی  امریکا . ۱۱۱۹، تابستان مطالب ( بنیاد)و همچنت 

 .موجود است. thebobavakianinstitute.orgباب آواکیان  

 
ی برای یک انقالب واقیع،: کمونیسم نوینباب آواکیان    -  اتژی، رهت   نوین درراه  علم، است 

ا
و یک جامعه کامل

ر به عنوان کتاب (. Insight Press ،۱۱۱۸)  ۱۱۱۸از انتشارات مطبوعات اینسایت سال  قیعرهایی وا همچنت 

ونییک موجود است   و در وبالگ باب آواکیان   revcom.usو در وبالگ حزب کمونیست انقالی  آمریکا . الکت 

thebobavakianinstitute.org س است ر در دست   . نت 
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 (.انتشارات آر یس یر )های باب آواکیان  ها و نوشته ، که از گفتگو (BAsics -بیسیک )باب آواکیان کتاب مبایر  -  

ونییک رایگان در وبالگ رسیم حزب کمونیست انقالی  آمریکا   عنوان یک به(. ۱۱۱۱ در  revcom.usکتاب الکت 

س است  .دست 

 
، کارل مارک  و فردریک انگل ، آثار جمع کارل مارک ، نظریه  -   ر )شده  آوری های ارزش اضافر ان بت  الملیل،  ناشر

 .۳۰۳. ، ص۳۱، جلد (۱۰۶۰

 
 (.منبع قبیل)همانجا -  
 
 
یت -    نمودن و رهایی بشر

ر  باب آواکیان، ساخت 

 "فراتر از افق تنگ حق بورژوازی: "۱قسمت  

 "دهیم درباره انقالب است ه ما انجام یمکارهایی ک همه: "۱قسمت  

ایر توسط باب آواکیان که در تاری    خ   یه انقالب شماره  ۱۱۱۱اکتت   ۱۱یک سختر  ۱۱۹های  که بطور شیال در نشر

 .منتشر شد ۱۱۱تا 

ر در . موجود است thebobavakianinstitute.orgو  revcom.usدر   بنیاد و  الف: انقالب و کمونیسمهمچنت 

اتژی  .شده است  گنجانده  ۱۱۱۶ک، یک جزوه انقالب، است 

 
 ۱۳، نیویورک تایمز، "راست به سمت  کار  روشنفکران محافظهدر باره زایش مجدد خالقیت "دیوید بروک ،  -   

 .۱۱۱۶آوریل 
جم نوزایش جریان به  خواهد به استناد به جان الک  این کتای  است که به اصطالح  بروک  یم: توضیح متر

ر که   محافظه کار راست   داری و روابط اجتمایع مرتبط با آن روابط تولیدی  روابط تولیدی شمایه از درون همت 
 در محدوده"شبلند کرده است، اقدام به توضیح دادنش نماید اما باز نظریات او بقول مارک 

ا
تولید تنگ  ی کامل

   .است" داری است   شمایه
 
 

، (Banner Press ،۱۰۶۸-نشر بتر پرس ) توانیم بهت  از آن عمل کنیم؟  ما یمآیا : باب آواکیان، دموکرایس  -  

 .۱۰. ص

 
 (.منبع قبیل باال)همانجا -  
 

 (.۱۱۱۱از انتشارات آلفرد آونوپف، )بیداری جنگ داخیل : ۱۶۸۱، (Adam Goodheart)آدام گودهارت   -   

 



هافراشکافت

بابآواکیان
117 

 

                                                                                                                                                                                           
ر کمت   نه هیچ-انقالب : کند باب آاکیان صحبت یم -    فیلیم از یک بحث زنده باب آواکیان زنده در سال ! چت 

 revcom.usدی، به  وی در باره این فیلم و سفارش مجموعه دی برای اطالعات بیشت  . شده است  ارائه ۱۱۱۱

 .بروید

 
ها  کتاب" داری آمریکایی  داری و ساخت شمایه هبرد: ای که هرگز گفته نشده است نیمه"باپتیست، . ادوارد ای -   

 (.۱۱۱۴،  مبایر 

 
یت، ما یک آمریکایی فاشیست  را نیم! پن  باید بروید-باب آواکیان، رژیم ترامپ -    پذریم، یک جهان  به نام بشر

ارائه شده است در .۱۱۱۱فیلم بحتر که در. "بهت  ممکن است، گفتگو ازائه شده توسط باب آواکیان

revcom.us  وthebobavakianinstitute.orgموجود است ،.. 

 
   -  ، ر  .۱۱۱۶مه  ۱تایمز،  ، از انتشارات مجله نیویورک"فلسفه نتیجه یم دهد"رابرت روبت 

 
، بانک آمریکایی . رابرت ی   -    ر ،" روبت  ر اکتت   ۱۹برریس کتاب توسط مجله نیویورک تایمز، " توسط راجر لوینستت 

۱۱۱۹    . 
  

یت،"، (سازش)در باره اصل مصالحه" »باب آواکیان،  .  -    یه « و سایر جنایات علیه بشر منتشر شده در نشر
 .موجود است thebobavakianinstitute.orgو  revcom.usدر .     نوامت     ،    انقالب شماره 

 
 .۱۱آواکیان، کمونیسم نوین، صفحه   -   
 

،  مارک ، تئوری -     .۳۰۳صفحه های ارزش اضافر
 

 (.منبع قبیل باال)همانجا -   
 

یه انقالب شماره "در مورد امکان انقالب"حزب کمونیست انقالی  آمریکا،  -    . ۱۱۱۱سپتامت   ۱۳، ۱۱۱، نشر

ر در نوشته  انقالب و کمونیسم اتژیک، بصورت یک جزوه انقالب در  شالوده و جهت: همچنت  ی است  ماه مه،  ۱گت 

ون داده شد ۱۱۱۶   .موجود است. revcom.usن جزوه در سایت ای.بت 

ناسیونال ) کارل مارک ، شمایه، کارل مارک   و فردریک انگل ، منتخبات آثار  -     ۳۹، جلد (۱۰۶۰نشر انت 

 .۸۴۱صفحه 

آ  منتشر شده در . خ  . اسحاق باران و گای از  نوشته" مانده گشذته آجیت تصویری پ "نقل از نوشته   -    
یه       ، زمستان  منتشر شده در شماره " وجدل کمونیست   اي براي تئوري و بحث مجله -« ایزاتخط تم»نشر
 .  و وبسایت حزب کمونیست انقالی  آمریکا موجود است سایت محله خط تمایزات، در   صفحه 

http://demarcations-journal.org/
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یت یمتوانند تمساح ب باب آواکیان، پرندگان نیم -    از یک بحث  . پرواز کند( فکری)تواند فراتر از افق زایند، اما بشر

ونییک از انتشارات اینسایت پرس موجود . ارائه شده است     که در سال سال  به صورت یک کتاب الکت 
ر در وبسایت حزب کمونیست انقالت  آمریکا. است س است(  revcom.us) همچنت   .در دست 

 
 رسیم باب آواکیان -  

ز
یه انقالب  . ۱۱۱۱،  -از انتشارات موسسه باب آواکیان بیوگراف در وبسایت رسیم نشر

revcom.us.   وthebobavakianinstitute.org س است  .در دست 
 

   -  ،  ۱ -حزب کمونیست، ایاالت متحده "قطعنامه از طرف کمیته مرکزی انقالبشش "حزب کمونیست انقالی 
جم . موجود است revcom.usدر . " ۱۱۱۸ژانویه  ر توسط مت  در لینک تلگرام زیر ( ابرهان عظییم)همچنت 

 :ترجمه شده و موجود است
 https://t.me/New_Communism/188. 
 
 

در  . ۱۰۶۱، دسامت  ۹۱شماره  مجله انقالب،" فتح جهان؟ پرولتاریای جهایر باید و یم تواند،"باب آواکیان،  -   
revcom.us  وthebobavakianinstitute.org موجود است.  

 
 ۴۳. ، ص( ۱۱۱۹از انتشارات اینسایت پرس، )باب آواکیان، مشاهدای  در باره هتر و فرهنگ، علم و فلسفه  -   
 

ر و: باب آواکیان در گفتگو با رفقا درباره معرفت شنایس"باب آواکیان ،   -   ، مشاهدای  "تغیت  جهان شناخت 
 .۹۸-۹۹مربوط به هتر و فرهنگ، علم و فلسفه، ص 

 
وی » در باره  -    ات  دینامیک و  محرکه آناریسر  نت  وری داری شمایه  تغیت  مبارزه برای  :یک بحث حاد و جدل ضر

منتشر شده در مجله تمایزات . ریموند لوتا: ویسندهن« کامال متفاوت و مبارزه برای رویکرد علیم به واقعیتجهایر  
، شماره شماره  و  demarkations-journal.orgدر . ۹ صفحه ،۱۱۱۴، زمستان ۳و جدال کمونیست 

revcom.us س است  .قابل دست 
 :کمونیسم نوین در تلگرام با لینک زیر موجود استاین مقاله که به فاریس ترجمه شده است درکانال  
https://t.me/New_Communism/1357 

 
 

  . باال رجوع شود ذ به ماخ -   
 

 ۳۱،  ۹۱۸، منتشر شده در انقالب شماره "های پیش روی ما مشکالت، راه حل و چالش"باب آواکیان،  -  
س است thebobavakianinstitute.orgو  revcom.usدر . ۱۱۱۱آووست  ر قابل دست   .نت 

 
زنان، و  ای در باره ظهور انسان، منبع شکوب مقاله: های آینده آردی اسکای بریک، مراحل ابتدایی و جهش -   

 .۱۰۶۴رایه برای رهایی از انتشارات مطبوعای  بتر 

https://revcom.us/a/339/birds-cannot-give-birth-to-crocodiles-ebook-en.html
https://t.me/New_Communism/188.
https://t.me/New_Communism/1357
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در سایت .   -  ، صص (      از انتشارات آر یس پ  )باب آواکیان، کمونیسم و دمکرایس جفرسویر  -   

revcom.us  وthebobavakianinstitute.or  یم توانید از انتشارات آر یس یر آنرا سفارش )و به عنوان جزوه
 .د استموجو ( دهید

 
 . به ماخذ باال رجوع شود -   
 

؛ از انتشارات حزب کمونیست انقالی  آمریکا در "شش قطعنامه کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالی  آمریکا"  -  
 . ۱۱۱۸ژانویه  ۱
جم* یس است" کمونیسم نوین"ترجمه فاریس این نوشته در لینک زیر در کانال : توضیح مت   .( در تلکرام قابل دست 
  https://t.me/New_Communism/1545  
 
  

، ایاالت متحده،   -   وز شویم، چگونه یم توانیم واقعا "کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالی  چگونه یم توانیم پت 
یه انقالب شماره " انقالب کنیم  . موجود است revcom.usوبالک  در . ۱۱۱۸سپتامت   ۱۰،  ۴۹۱، در نشر

 
 

وز شویم ، چگونه یم چگونه یم"کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالی  ، ایاالت متحده،   -      توانیم پت 
 
توانیم واقعا

یه انقالب شماره "انقالب کنیم موجود  revcom.usدر وبالگ . ۱۱۱۸سپتامت   ۱۰، ۴۹۱، منتشر شده در نشر
 .است

جم این سند *  :به فاریس در تلگرام در لینک زیر به فاریس ترجمه شده استتوضیح مت 
https://t.me/New_Communism/1349 

 
 

، مکزیک " کمونیسم یا ناسیونالیسم؟"رجوع شود به مقاله  -    ( OCR)که توسط سازمان کمونیست انقالی 
، شماره  و تمایزات تفکیکنوشته شده است و در مجله  منتشر  ۱۱۱۹، زمستان ۴ارگان تئوری و جدل کمونیست 

 . شده است
یس است revcom.usو  journal.org-demarkationsدر وبالگ   .قابل دست 

 
یتآواکیان،  -     با شش " کنیم در مورد انقالب است هر کاری که یم: "، قسمت دوم انقالب کردن و رهابی بشر

وع یم شود  :پاراوراف زیر شر
 «شده یسم غتز -چه باید کرد»

ز انتظار کشیدن ورتنه ش فرود آوردن در  -تشی    ع کردن در حی   برابر ضز
 

ر یک جنبش انقالی  و  « شده یسم غتر -گرایش چه باید کرد»ی بعدی بحث من در مورد  نکته و نقش آن در ساخت 
دازم که  کل جهت خواهم به بازبیتر برخر از نکات مهم مربوط به یم. کمونیست  است اتژییک بتر

ی و رویکرد است  گت 

https://t.me/New_Communism/1545
https://t.me/New_Communism/1349
http://demarcations-journal.org/issue03/communism-or-nationalism.pdf
http://demarcations-journal.org/issue03/communism-or-nationalism.pdf
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ر انتظار کشی»از آن تحت عنوان  کنیم؛ که این به معتر انتظار کشیدن برای تکوین  یاد یم« دنتشی    ع کردن در حت 
 .یک اوضاع انقالی  در کشوری مانند آمریکا است

 

 در مورد بینش و رویکردی رویزیونیست  که آن را 
ا
 *(“determinist realism”) *«گرایانه بیتر اراده واقع»قبل

ورت)معتر آن، اتخاذ رویکرد منفعل نسبت به واقعیت عیتر یک  .نامیم صحبت کردم یم به این . است( یا ضر

  دیدهک پدیگر، ی عبارت و به)عامل عیتر ناب  یک  شکل که عامل عیتر را 
ا
ی  بیند و رابطه یم( «خارخ  »ی کامل

ر عوامل عیتر و عوامل ذهتر هست را نیم دیالکتییک زنده یا عمل )عامل ذهتر  این گرایش، قابلیت. بیند ای که بت 

ایط عیتر )در واکنش نسبت به عامل عیتر ( ی مردم آگاهانه ایط عیتر )و تغیت  دادن عامل عیتر ( یا شر را ( یا شر

ی اسایس  ، جهت«گرایانه بیتر اراده واقع»دیگر، این  عبارت به. بیند نیم ر انتظار)گت  کند  را درک نیم( تشی    ع در حت 

ورت اما این گرایش، قادر به . ها، ماهیت  تضادمند دارند ی واقعیت کلیه. بیند را نیم   یبه آزاد   و امکان تبدیل ضر

ر واقعیت  نیست ر تضادمند است. درک کامل یا واقیع چنت  وری  که انسان در هر مقطع با آن روبرو است نت  . ضر

ی میان  دیالکتییک از رابطهاین است که هرگونه درک « گرایانه بیتر اراده واقع»های اسایس  بنابراین ییک از مشخصه

که زنده و پویا و  جای آن ها را به کند و پدیده رد یم( گرایی  اراده)« ولونتاریسم»عوامل ذهتر و عیتر را تحت عنوان 

 .بیند الخط، با اجزایی نامتمایز، یکدست و بدون تضاد یم در حال حرکت و تغیت  ببیند، بسیار مستقیم

 

دهد و به انواع خطاها و  های مختلف نشان یم گرایی بشویم؛ گرایشر که خود را به شکل ارادهالبته نباید دچار 

 )ها انحراف
ا
های بدون فکر  شود؛ ازجمله به شکل کوتاه آمدن در حرکت منجر یم( «چپ افرایط»معمول

ی دیالکتییک  یانه که رابطهگرا بیتر اراده اما خطر واقع. ی خود بسیار مرصر است نوبه ماجراجویانه یا کودکانه که به

دیالکتییک و نامتغت  یم میان عوامل عیتر و ذهتر را درست درک نیم بیند بسیار بیشت   کند و این رابطه را ساکن، غت 

ایط عیتر انقالب  خصوص در اوضایع که مدت به. است یعتر مبارزه با تمام قوا برای کسب قدرت )ها است شر

 .هنوز پدیدار نشده است( سیایس

 

 با اراده یا حت  با اعمال خودمان نیم
 
ایط عیتر را به حقیقت این است که ما ضفا  تغیت  دهیم،  توانیم شر

طور کیقر

 به اوضاع انقالی  تبدیلش کنیم
ایط عیتر انجام یم. یعتر  از کاری که ما روی شر

 
دهیم یا از  اوضاع انقالی  ضفا

ایط که یک ابتکار عمل خواهم  از طرف دیگر، بازهم یم. آگاهانه است، بروز نخواهد کرد واکنش ما در برابر این شر
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ر که در این مورد کاربرد دارد استفاده کنم از گفته افیت کارگری . ی لنت  ر هنگام صحبت در مورد اشر یعتر )لنت 

یالیست  که به مقدار قابل هایی از طبقه بخش ای توسط سودهای حاصل از  مالحظه ی کارگر در کشورهای امتر

یالیست  در شاش دنیا بهاس ر  ک  به گوید، هیچ یم( اند ویژه در مستعمرات، تطمیع شده تثمار و غارت امتر یقت 

که  وقت  . ی کارگر هنگام بروز انقالب کجا خواهند ایستاد ی طبقه«بورژوا شده»های  تواند بگوید که این بخش نیم

ی خواهند کرد و کدام بخش با  نقالب سمتها با ا رسد کدام بخش از آن رویارویی نهایی انقالب فرایم گت 

ر یم. آرایی چگونه خواهد بود تواند دقیقا بگوید که این صف ک  نیم هیچ. ضدانقالب ر مبنا ما نت  توانیم  بر همت 

ی انقالی  در واکنش به اوضاع عیتر در هر مقطع  تواند دقیقا بگوید که ابتکار عمل آگاهانه ک  نیم بگوییم که هیچ

، چه ی تولید خواهد کرد زمایر ر وهای گوناوون در  ک  نیم علت که هیچ این بخشا به. چت  تواند تمام کارهایی که نت 

، دانش هیچ. بیتر کند دنیا انجام خواهند داد را پیش تواند تمام آن حرکات و اقدامات را  ک  نیم در هر مقطع زمایر

این هم . کند و هم تصادف ما هم علیت نقش بازی یمتوانیم روندها و الگوها را شناسایی کنیم ا ما یم. پوشش دهد

ایط عیتر محسوب یم  نایسر از  واقعیت  است که هرچند تغیت  در آنچه برای ما شر
 
 یا حت  عمدتا

ا
شود کامل

ایط عیتر « عملکرد» ایط « عملکرد»نیست، ویل ( یک به به یک معنای مستقیم و یک)ما روی شر ما روی این شر

ایط عیتر شودتواند باعث تغیت   یم ر از شر  درون چارچوی  معت 
ر  معت 

قرار « مخلویط»عملکرد ما در پیوند با . ای 

نده وهایی که از زاویه دارد که دربرگت  ایط عیتر تأثت   ی عناض متعدد دیگر است، ازجمله نت  ی دید خود بر شر

، عملکرد ما روی  بنابراین تحت. آید حساب یم به« مخلوط»عملکرد ما خود جزی  از این . گذارند یم ر ایط معت  شر

ایط عیتر یم کنم که  بازهم تأکید یم. شود تواند بخشر از ترکیب عوامیل باشد که منتیه به یک تغیت  کیقر یم شر

 .تواند بگوید که کل این فرایند دقیقا چگونه تکوین خواهد یافت ک  نیم هیچ

 

هایی که بدون درک حقیقت عیتر از  ای و ایده کلیشههای   یا با عمل کردن طبق ایده« ها فرمول»انقالب توسط 

ییک از . ها است تر از این تر و پیچیده تر و غتر  بلکه فرایندی بسیار زنده. شود قبل به آن معتقد شده، انجام نیم

ی تدری    ج کمونیسم قالی  که یک جهت)های اصیل رویزیونیسم  مشخصه  رفرمیست  را به گت 
 
جای یک  گرا و نهایتا

ی انقالی  یمگ جهت  deus exکند تا زمایر که یک نوع عامل خارخ  خدا گونه این است که اعالم یم( نشاند ت 

machina) - منتظره که موجب نجات و تغیت  در یک وضعیت به ظاهر ناامیدکننده یم جم-شود یک قدرت یا رویدادی غت   (مت 

ایط عیتر به وجود آو  دخالت نکند نیم ی اسایس در شر توانیم بکنیم  رد و نهایت کاری که در هر مقطع یمتوان تغیت 

یعتر . آنکه درست باید عک  این عمل کرد حال. این است که چارچوب فعیل را بپذیریم و درونش کار کنیم
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 به محدوده: ایم درست  فرموله کرده طور که به همان
 
های چارچوب عیتر فشار بیاوریم و در هر مقطع  ما باید مرتبا

ایط عیتر را به حداکتر درجهزمایر تالش ک ما باید همیشه برای فرصت  حاضر به یراق . ی ممکن تغیت  دهیم نیم شر

شده، یک گسست و جهش کیقر واقیع در اوضاع عیتر به وجود  باشیم که در آن، عناض گوناوون باهم ترکیب

ر تحویل را امکان یم  .کنند پذیر یم آورند یا ایجاد چنت 

 

ر انتظار تکوین یک اوضاع انقالی  را کشیدنتش »بنابراین در بحث  ای وجود دارد که  نکته« ی    ع کردن در حت 

ی اسایس است مربوط به جهت ر ماتریالیسم و دیالکتیک: گت  به یک . اما نکات دیگری هم هست. به کار بست 

ر است، اما این کار ر . مفهوم اخالف  مجرد، تشی    ع کردن بهت  از انتظار کشیدن است ا باید با یک بدون شک چنت 

ر ارتباط بر حقیقت  . درک پویا از حرکت و رشد واقعیت مادی و تداخل تضادهای گوناوون انجام داد ر در همت  لنت 

ر  تمام محدوده: تأکید گذاشت وط و نست   ها در طبیعت و جامعه، درعت  اند نه  حال که واقیع هستند، اما مشر

ر اصل پایه. )مطلق ر بر همت  ده و  ی پدیده و خاطرنشان کرد، ازآنجاکه دامنه ای تأکید گذاشت مائو نت  ها بسیار گست 

اور .( آید حساب یم شود در چارچوی  دیگر، خاص به تنیده است آنچه در یک چارچوب، عام محسوب یم درهم

ایط عیتر فقط به طور نست  برای ما  بخواهیم این اصل را در بحث باال به کار ببندیم باید تأکید کنیم که شر

ایط عیتر برای ما عیتر هست اما نه به. طور مطلق است، نه به «عیتر » عالوه، آنچه برای یک  به. طور مطلق شر

، عامل خارخ  محسوب یم ر ات نایسر از این حرکت یم شود درنتیجه اوضاع معت  تواند به  ی حرکت تضادها و تغیت 

 فرصت صورت مستقیم ها فقط به بنابراین اور به پدیده. عامل داخیل تبدیل شود
 
هایی  الخط نگاه کنیم، آنگاه ضفا

 جلو چشم را یم
 
بند زده باشند که اطراف  انگار مثل اسب درشکه به ما چشم. شوند مان ظاهر یم بینیم که مستقیما

طور  توانیم رخدادهای زیادی که به برعک ، اور رویکرد درست ماتریالیست دیالکتییک داشته باشیم یم. را نبینیم

منتظره روی ر . دهند را تشخیص دهیم یم غت  ورت به آزادی فعالیت   پ ، درعت  انه برای تغیت  ضر حال که باید پیگت 

منتظره حاضر به یراق باشیم کنیم، باید همیشه برای آن فرصت ی  ییک از نکات اسایس جهت این. های غت  گت 

 .است

 

ایر فوق آمده است که در اینجا با توجه در بخش اول ( دترمینیست رئالیسم)گرایانه بیتر اراده توضیح واقع * سختر

جم)کنیم به منابع رفیق آواکیان آن را ترجمه یم  :(توضیح مت 
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ر گفت ییک از جلوه  ی : ی رویزیونیسم این است های عمده لنت  ر آنچه ممکن است مطلوب است و ممکن، آن چت 

 .است که هست

ات ناوهایر و گسستهای دیگری هم دارد، م گرایانه  جلوه بیتر اراده اما واقع  ندیدن امکان تغیت 
ا
این  . های رادیکال ثل

ای که با این  ها شوکار دارد و قادر نیست به تضادهای درویر و قوای محرکه گرایش همیشه با ظاهر و سطح پدیده

ر ازآنچه در دنیا رخ یم. نفوذ کند ٬تضادها گره خورده ده نداشت  یا آن بخش تواند با آنچه در این  دهد و یم دید گست 

: خصوصیات دیگر آن. گذرد تداخل کند و به آن تحمیل شود، از دیگر خصوصیات این گرایش است دنیا یم

ی دور از انتظار  ر  را دیدن و امکان ظهور چت 
 

ر نگاه جدید و رویکرد خالق به واقعیت، فقط الگوهای همیشیک نداشت 

ر جهت ی را از دل تضادهای موجود ندیدن، و نداشت  ر اوضایع آماده کندای که م گت   .ا را برای چنت 

نگرید و آنچه را   طور که هست یم با این گرایش، به دنیا آن. شود منجر یم« رئالیسم دترمینیست  »ها به  ی این همه

. طور خواهد بود کنید که تا ابد این بینید، و فرض یم پذیر است یم عنوان آنچه در دنیا امکان که در سطح است به

 .شود تر یم اندازتان تنگ و تنگ چشم. شود هایتان محدود و محدودتر یم درنتیجه انتخاب

. توانیم انجام دهیم که واقعیت مادی چیست، هر چه را که بخواهیم یم این سوایما اراده گرا نیستیم که فکر کنیم 

ر  ر خاطر است. گذارد جا است که دیالکتیک همراه با ماتریالیسم پا به میدان یم اما همت  ترین و  که کامل  به همت 

ترین ماتریالیسم، یعتر ماتریالیسم دیالکتیک، به  ماتریالیسم . شود منتیه نیم« دترمینیست رئالیسم » پیگت 

ر درگت  یم  معت 
شود و آن را در متناقض  دیالکتیک با واقعیت مادی و نقاط تمرکز واقعیت مادی در هر مقطع زمایر

د  های ماده در حال حرکت در نظر یم قابلش با دیگر جنبهبودن، خصلت متغت  و ارتباط مت بودن، زنده و . گت 

ماتریالیسم . مانند طور که هستند باف  یم ها تا ابد همان کند که پدیده نسبت به آن، رویکرد ایستا ندارد و فرض نیم

تر  راند عمیق پیش یم ها را به هایی که فرایندها و پدیده ها و محرک کند تا زیر شالوده دیالکتیک به زیر سطح نفوذ یم

های رادیکال بینجامد را  ها و جهش تواند به بروز گسست هایی که یم کند راه ماتریالیسم دیالکتیک تالش یم. ببیند

ی زمان جهت بفهمد و هم منتظره گت   .ها را کشیدن، باشد اش، انتظار غت 

 
 

تألیف باب . (پیش نویس پیشنهاد)جمهوری نوین سوسیالیستر در آمریکای شمایل قانون اسایس برای   -   
، ایاالت  انتشارات آر ) ۱۱۱۱متحده آمریکا در  آواکیان و تصویب شده توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالی 
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