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رهبر  انیباب آواک قیاست که توسط رف (ها ها یا پانویس اشتدبا احتساب یاد)یبخش ازدهیاز  گریبخش د یکمتن ترجمه  نای

بخش نخست آن قبال   شش. نوشته شده است سم،یکمون نینمودن سنتز نو قتریو عم حیتوض یبرا کایآمر یانقالب ستیحزب کمون

چالشگر  نیبه جوانان پرشور نسل جوان و نو متن نیترجمه ا. دهیبخش آن ترجمه گرد ۷تاکنون  نیبنابرا. ترجمه شده است

 یانقالب یها ستیگروه کمون" یرفقا ژهیو و به یانقالب یها ستیکمون هیبه کل سم،یعلم کمون قتیحق ندگانیو پو ندگانیجو نیا

 .گرد یم میتقد "رانیدر ا سمیکمون نیسنتز نو

 ۳۱۳۱مرداد  ۱۳

  یمیبرهان عظ: توسط ترجمه

   . توضیحات زیر هر صفحه از مترجم است

 

 علم

به  یدئولوژ یا ا یفلسفه  کیبلکه  ست،یمذهب ن کینه تنها  سمیکمون  ،شودکه تاکید یم گر یبار د کی
 کیبا تقابل  در  تیو در نهاارتباط با واقعیت عین   ب   یی   چیعن   ،(علیمی  و غ ذهن   عن  ی)مفهوم غلط 
ورتا اساسا و کمونیسم . ستین علیمیکرد روش و رو  کامل تسنی   و  لیتحل یبرا علیمرویکرد روش و ض 
یت  اجتمایع که   توسعه یافته بودند  سمیدرون کمونعلیم  ی  غ یها شیگرا  اما  .و چشم انداز آن استبشر

 شنایس معرفت و سمیپوپول. اش است اسایس علیم انیبن( م-برضد)در تقابل با قابل توجیه انی   به م
به آن متیک که شما   خایص گروه اجتمایع  کی ایافراد  تیاکی   ا ی -ند نک یمچه مردم فکر هر : سن  یپوپول

( م-خداگونه)از یک توانابی ویژه برای دستیاب  به حقیقت الیه دیا کرده  یگذار  هیرسماهستید یا بر رویش 
در هر نند، ک  یم هر آنچه که آنها فکر ( کنم استفاده یم نجا یدر ا" الیه"و من عمدا از کلمه )برخوردار است
و  سمیپوپولیت ایده کل. است قتیقح (م-شاخص، نماینده)معادل کارکرد ا ی قتی، حقزمان مشخص

ان و باز کرده است  سن  یبه جنبش کمونراهش را  قابل توجیه انی   به م سن  یپوپول شنایس معرفت به می  
 ن،یعالوه بر ا. ه استز به علیم بودن آنرا از بی   بردجنبش کمونیسن  و نیا( کارآبی )زیادی کیفیت

را ها  توده یها دهیا -«یا خط توده»ها و مفهوم  تودهروی از حرکت خودبخودی  دنبالهو  (پرستیدن)عبادت
که مائو   یی   چ-بردن ها  دهبه درون تو  استیشکل خط و س بهدادن و تمرکز آنها را و سپس آوری کردن  جمع

ها و  استیطوط، سدر تکامل خ سایسا یمعنامائو به ، اشاره نمودمکرد، اما همانطور که قبال آنرا فرموله  
اتژ  د یدر پکه  در هر زمان معی   باید تمرکز نمودها ادکدام تضبر   نکهیا یی   ها، و در تع یاسی  مبارزه  شی 
ور  انقالب   انجام گرفت،  امر عمدتا توسط مائو بر اساس علیم نیا. رفت ، واقعا اینگونه پیش نیمبود  یض 

 .اآنهدرودن آن به  ردنها و ب توده یها دهیو سپس تمرکز اآوری  جمع قیو نه از طر 
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 یها و گروه) ایپرولتار کیل  دهیپدبه این مفهوم که ، بوجود آمد   جسمیت بخشیدن ی   ن نیهمراه با ا
 یها گروهی از  گر یافراد دیا  هاپرولی  آنرا ظاهرا به اینکه چگونه این در افراد و گرفته را  ( گرید دهیستمد

از مالکیت ویژه بر حقیقت  آنهابا  تاکید مجدد، مثل اینکه ، دهد  یابد تقلیل یم ستمکش موجودیت یم
ا با استناد به سخن مرسوم شده کنوب  بطور تحریک)اند برخورداند و آنرا خریده که   ،(کنم آمی   بیان یم ایی 

وجود  دهیتمدگروه سآن   او ی نیدر ا( inherent- inheritance) ذاب  و به ارث برده شده یی   چگویا یک 
 ا ی ،قتیبه حق (م-بصورت خودکار یا اتوماتیک)جوش خود طور  بهسازد  را قادر یمگروه افراد این  دارد که 
امر همراه با  نیا. ، برسنداستکه جایگزین  قابل قبول و مناسن  برای حقیقت  «تیروا» کبه ی حداقل

ماهیت  کی قتیاست، که حق سن  یدر جنبش کمونمحبوبیت  یمض  است که دارا ار یبستصور  کی
 یراه خود را به راهنما حن   نیا. وجود دارد یپرولی   قتیو حق بی بورژوا قتیکه حق-دارد طبقاب  

  یها دستورالعمل
 

بر که  یا  توده انقالب   ی مبارزهآن کامال مثبت و بر ضد ماهیت   ی   در چ انقالب فرهنگ
ه  کمفهویمبا وجود دارد که " ایسیس قتیحق"قوله سپس م .، باز کردشد  یم تیهدا سن  یکمونپایه  
شکل از  کی" ایسیس قتیحق"؛ همخوان و همراه هست است طبقاب  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( گرابی  مصلحت" realpolitik"-")گرابی سیایس واقع" اوقات فرم  گایه  نیو ا .نه ا ی

 (.که من بعدا در مورد آن صحبت خواهم کرد)استگرفته 

مهم است که بر  ق،یطر این از  سمیکمون  شی  یبتکامل و نوین  سمیکمون  -نوینسنی   با توجه به 
شما درباره تئوری  ایاست که آ نیسوال ا. میتمرکز کن (علم)دانشیعن  تئوری فراگرفی    ،شنایس معرفت
وید، و یا  شیپه برای تعیی   حقیقت چگون و چیست  (گرفی    علم را فرا)اندوخی    دانش شما حن   نکهیامی 
ه اسایس و مرکزی دارد ک تیاهم قطعا ، یا نه وجود دارد  ن  یع قتیبه عنوان حق یی   چ ی   چن د یکن فکر یم

هی  و  در باره مشاهداب  نوشته که در   این گفته من، .  برخورداریدعلیم کرد یرو ها از یک  پدیدهشما به  ا یآ
در  یادیبنمایز ت ، از جمله خطوطتمرکز بر شامل به درجه زیادی شود،  یم افتی و فلسفه فرهنگ، علم

 حقیقت هستند که در واقع هابی   ی   همه چ: "آن کالیرادتغیی  و  تیبه واقع کیل  کرد یو رو  معرفت شنایس
 i."کمک کنندبه ما   سمیمونرای رسیدن به کتوانند ب یم قیخوب است، همه حقا ا یپرولتار  یبرا

دست  قتیحقبه  دیشما باخوب اینکه : "ندیگو  و یم  دادهموضوع واکنش نشان  نیاز افراد به ا بعض  
دانشگاه اگر به : ها گفت ستیاز اپورتون یکی" القمر انجام شده؟ مگر کار شق -کنند کار را یم  نیهمه ا. یابید

 "،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  ن  یع قتیحقو جستجو کردن  یی  گیپ دهیامروزه ا م،یاشاره کرد ستیاپورتون نیا

ین واقعا ایده در مخالفت با آن وجود دارد، مختلف   یاه دهیا. طرفدار را داشته باشدای نیست که بیشی 
هو  طلن   تیهو  استیسبه در خدمت  انهیگرا تینسب یها شهیانواع اند  گوید  یم که  هابی  استدالل -غی 

که  یا دهیا و حن  وجود ندارد،  ن  یع قتیحق چی، که هوجود دارد متفاوت " قیحقا"مختلف و های  تیروا
                                                           

1
  (-افیکیشن ری -reification)جسمیت بخشیدن - 

 
 افراد درگی  در  فرایندی که روابط اجتمایع را به عنوان ویژگ

های ذاب 
د آنها در نظر یم  م -.گی 
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این بله، اول از همه،  ن،یبنابرا. اشدوجود داشته ب د ینبا ن  یع قتیبه عنوان حق یی   چ ی   چنمعتقد است 
 .ها باشد دانشگاه شی  یب در  ینقطه بحث جدباید موضوع  نیا( در حال حاض  )روزها

یعن   -اشیمب قتیحقدائما در جستجوی  علیمتوسط اسلوب  سن  یکه ما با  نیاما فراتر از آن، اضار بر ا
همانطور که در حال حرکت و رند و وجود داواقع در که  یماد یها تیواقع که به درسن    میکن تالش 

م ا در همی   جا گفتهآنچه  تیماه و حن    ، اما همهبه همان اندازه مهم است -درک نماییم هستند را یی  تغ
است حقیقت که در واقع هابی   ی   همه چ: "مینگاه کن شد ( اظهار)فتهدوباره به آنچه که گ د ییایب. نیست

هدف به  ."کمک کنندبه ما   سمیمونرای رسیدن به کتوانند ب یم قیخوب است، همه حقا ا یپرولتار  یبرا
باید بدنبال است که ضفا نه تنها گفته شده ( بیانیه)اظهاره نیادر . اشاره شده است نجایدر ا مشخض

و اساسا  عمدتا است که  یا هیانیب نیابلکه  .مهم است ار یو بس یت دارد موضوع نی، اگرچه احقیقت بود 
د یو پ قتیحقتشخیص  ی   رابطه بدرباره  در مورد  هیانیب نیا. است سمیکمون  یمبارزه برا شبر
رفی   به  نیکه ا  میمهم است که درک کن نیو ا. جهان استرادیکال  و ارتباط آن با دگرگوب   شنایس معرفت

  .ستا دهیچیپ ار یبس ند یفرآ کی سمیکمونرسیدن   یبرامبارزه تکامل و  (کشف حقیقت)دنبال حقیقت
ارادی ماهیچه که باعث   بی ها قتیآنچه که من به عنوان حق -وجود دارد  یادیز  قیحقا شود  یمانقباض غی 

قرار  سمیکمونرسیدن به   یبارزه برار رس راه مکه در کوتاه مدت ب  -مکن اشاره یم ،و ما را به تعجب وا میدارد 
دگ یم  منف   یها جنبه ا کمبودها یکه    بی های   چ است که حن   نیشود ا یم د یتأک نجا یآنچه که در ااما . ی 

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

 علیم یبر مبنا بی و نها بطور اسایستنها آن را  د یتوان شما یم را یز  م؛یی  ب شیرا به پ سمیکمون  یمبارزه برا
 .دیانجام ده

 
تشخیص و رفی    ی   و گاه به شدت متناقض ب یکیالکتیشود ، رابطه د صحبت یمدر موردش  نجایآنچه در ا
د یپاز یک طرف و از طرف دیگر  قتیحقبسوی  )، و پافشاریاست سمیکمونرسیدن به   یمبارزه برا شی 
ممکن است ویم حن  زمانیکه حقیقت را تشخیص داده و به سوی تحقق آن می  در کوتاه مدت،  (اضار
نجام کار را ا  نیا د یکند، شما هنوز هم با  جاد یشما ا یرا برا یشی  یکند و مشکالت ب  دچار مشکالب   شما را 

طرفدار بودن و  به رابطه علیم نیا. دیرسب سمیمونکبه هدف  توانید  صورت هرگز نیم نیا ی  در غ را یز  د یده
 سمیکمونه هدف  ببودن نسبت  (م-ه و یکطرفه غیر علمی کردننجانبداری متعصا -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 بی اما تضادها هستند،در وحدت اساسا

، شما د یبجنگاز این طریق  دیهستند، و شما بادر تقابل با هم آنها  بشدت مواقع حن   مدت، در بعض  
د یو روش پ یی  گجهت د یبا  است حفظ کن تیدرک واقع شی 

ً
، و همانطور که در د یرا همانطور که واقعا

 را  قتیتا مسئله حقبزنید  انی  یمتالش کنید و خارج شوید  حیصحاز مسی  است، اگر  یی  حال حرکت و تغ
ید  اع کن قیحقا ا ی، بچیانید و بطور لذیذ آنرا بی   یعن   ،د یکن  جاد یا" ایسیس قتیحق" ای، د یرا اخی 

کسب که    موقن  دستاورد هرگونه ، ستند یناصال حقیقت واقع در که   د یکن  دا یپ را مناسن   بی ها قتیحق
  .دیبرو  شیپ سمیبه سمت کمون د یتوانهرگز نیمکنید و  و عقبگرد یم شود  یممعکوس  دیکن یم
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و  یبه صورت فور  شهیخوب است هم ا یپرولتار  یاست براحقیقت گفته که هر آنچه که در واقع   نیا
ما بد  یبرابه صورت فوری و محدود هستند ممکن است حقیقت که   بی های   چ. یستن ادقصمحدود 

ور باشد، اما آنها  در فهم  آمیخی   و گنجاندن آن آنها و  ، درک علیمقیبه آن حقا دنیرس -هستند یض 
، و  میبرو  شیپ سمیبه سمت کمون میمهم است تا بتوان ار یاساس، بسآن ما بر مبارزه ما از جهان، و  کیل

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 مختض و مفید در مت یا وهیش

 ر یدلپذ یلیوجود دارد که خ سن  یجنبش کمون خی    در مورد تار  ف  یخوب، حقا." کمک کنند  سمیبه کمون
 به آنها . ستین

ً
به   دنیتوانند به ما در رس هم یم نوز ، آنها هبرخورد کنیم علیمبا رویکرد اما اگر واقعا

و کاربرد آن در  اش علیم (متدولوژی)درک خود را از روش میتوان یم قیطر  نیکمک کنند، و از ا  سمیکمون
 .میده یی  تغ سمیتا آن را در جهت کمون میتر کن قیجهان عم

 
 به ا من

ً
 ی   در ب ژهیو  ، بهگر ید یها و جاها اشاره کردم که در محوطه دانشگاه تیواقع نیقبال

از آنچه ممکن است اشتباه بکار  بعد از برریسبخصوص  -روشنفکران-استفاده از آن اصطالح)روشنفکران
 نیا( مکین باشیم که واقعا چه کش را روشنفکر خطاب یم یعن  اینکه باید مراقب. شود توصیه یم ،رود 

ده که دارا  ار یبسطرز تفکر  کیوجود دارد،  تصور  ده است ا  ار یمفهوم بس یگسی  که یم باشد   نیگسی 
 ایده خودکامه و اساسا کی، مختلف" حقایق"و  فمختل اتیبرخالف روا قتیحقمفهوم 
ین -totalitarian)استبدادی تواند  یم که هر کش  دهیا نیایعن   -است( استبدادی-خودکامه-توتالیی 

به سطح )خودکامه است و به آن شباهت دارد، اگر واقعا هنوز همداشته باشد، خویش را  قتیحق
ین وارد ( شیادانه)ی دزدگی   چاینجا در  خوب، .نرسیده باشد، در قلمرو توتالیتاریسم قرار دارد( توتالیی 
به  ا ی، شده استگفته واقعا   نجایآنچه در ا. است قتیدرباره حق علیمی  غ دهیا کی نیکه ا،  شده است

ح یا حکایت)تیفقط روا قتیاست که حقایده  نیشود، ا منعکس یم نجا یآنچه در ا ن  یطور ع  گر ید (رسر
، د یکن  لیتحم یگر یخود را به شخص د تیروا د یخواه ، یمد یرا دار  قتیحق د ییگو  یم که وقن    نیاست و ا

 ،شود  را شامل یم ی   که همه چموجود   تیروایگانه خود را به عنوان  تیرواکند   تالش دیکس نبا  چیو ه
 یدق در معرض خطر استمورد بحث و  نجا یآنچه در ا. دکن  لیتحم

ً
 ست؟یچ قتیحق: استاین  قا

  چیه و البته، درست است که. 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 کس نیم

مانند رابرت  یتوسط افراد( فتهیو خودش)پوچ  چنی   انکارهایاما، بر خالف . است علیم (متد)روش
ها را کشف   پدیده از موارد خاص یار یبسواقعیت  دیتوان یمنهابی قطع و بطور  درست است کهاین ، ی   روب

احتمال که  نیابه ، و آماده و باز باشد  شی  یب یی  ادگی یبرا د یباذهنتان  شهیکه هم  در حایل حن   کنید،
رخ دهد  یدیتحوالت جد ا ینداشته باشد  تیممکن است واقع ستادرست  د یکرد یماز آنچه فکر  برخ  
 . (اصالح شود)ابدییی  تغباید که درک شما   باشد کرده   یی  تغ یا است که جهان به گونه معن   نیبه ا

 
 همیک

به عنوان  قتیحق، ما در مورد مینک  صحبت یم قتیدر مورد حق وقن  . است یماز روش عل بخشر اینها 
 کیما در مورد . کنیم صحبت نیمهم  تیدر مورد رواو ، میکن صحبت نیم بی مطلق و نها قتیحق کی
 علیم کرد یو رو . میده یی  اساس، آن را تغ نیو سپس بر ا میکن صحبت یم تیدرک واقع یبرا علیم کرد یرو 

همانگونه   برسد، حن   مهیم بی نها جهیتواند به نت یم تیواقعسنی   نمودن و  لیو تحل هیتجز  ند یبه آن فرآ
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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 بی ها جنبه شهیاست و چون هم یی  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 حن   انسان حن  
 مفهوم  کیبه عنوان  قتیحق از  دهیا نیا نیبنابرا

 
مجموعه کامل از  کیدر دزدگ ، ی  یو توتالخودکامیک

 .هستند واقیع ی  ، غعلیمی  که خودشان غ  وارد شده است بی کردهایو رو  میمفاه
 

 یم قیخوب است، همه حقا ا یپرولتار  یاست براحقیقت که در واقع   یی   هر چ"که گفته   نیبه ا د ییایاما ب
اگر آن . میبرگردآنچه در ضدیت در این مورد گفته شده و " میبرس سمیتوانند به ما کمک کنند تا به کمون

د را در رابطه با  مسئله را  نیا واقیع تیاهمو  ، معنا ضد آنچه در مقابل آن ارائه شده است در نظر بگی 
است، هر آنچه به ما  حقیقت خوب باشد،  ا یپرولتار  یکه برا  یی   هر چ: "عن  یدرک کرد  شی  یتوان ب یم

و اگر شما به آن اینگونه نگاه کنید، اگر 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 عمیق بدست بیاورید یک . صحیح است برای پرولتاریا خوب است، یم توانید درک بهی 
 یعم یگر یو کاربرد آن است و د مربوط به روش علیمفرمولبندی 

ً
 تیاست و در نها و ذهن   علیمی  غ قا

  .خواهد شدو افتضاح منجر  وحشتبه  یدر موارد منجر به انواع خطاها و حن  
 

الیل" برریس  موضوع توسط برخ   نینمونه بارز ا. مهم است قتیحقدر ارتباط با ها  ستیو فاش" ها ی 
ان ان در  یسکه از طرف  جلسه سالن شهر کیدر  کایم  مز یج یآ سابق اف ب   ر یاظهارات توسط مد

  یو . ارائه شده استپخش شد،  ۸۱۰۲سال  ایلاو 
 

ترامپ صحبت دائیم دروغ گفی    در مورد چگونیک
 دروغ  نکهیدر مورد اش صحبتخالل و، در . درست است نیکه البته ا  -کرد  یم

ً
چگونه ترامپ دائما

که ابتدا به ساکن ( the instrumentalist method)گرایانهابزار  روشبه روش خودش،  ، کایمد یگو  یم
 را تعیی   یم

 
خدمت به  یبرا( برم بکار یم -آواکیان-من که عبارب  " )ها ساخی   فاکت"با و سپس کند  هدف

  د یبا -دیبرو  شیپبه  دیکه با  ستین رویسر  نیاظهار داشت که ا کایم. موضع خود را گرفت ،آن هدف
ً
واقعا

به چه ها و شواهد  تیواقع د ینیتا بب د یی  را به کار گ و سپس تفکر عقالب   د ی، شواهد نگاه کنقیحقا به
ی اشاره یم که حمله به ادامه داد و گفت   اما کایم. درست بود یآنچه او گفت تا حد نیبنابرا. کند چی  

وهای  یسازمانها  اشتباه است، ز   نیمسلح ا یوهای  و ن و اطالعاب   انتظایمنی 
ً
 شهیآنها هم را یکشور واقعا

،  نجا یدر ا نیبنابرا! اند بوده قتیحق یدر جستجو  شهیاند و هم بوده انهخواهی  خامر خوب و  یبرا بی وی  ن
 متناقض ااز طرف دیگر  کند، و سپس  یم انیدرست را ب شیکماب  کرد یرو  کیطرف، او  کیاز 

ً
را  با  نیکامال

، اما  توانیم مدت زیادی را ضف کنیم، نیم البته یم. کند  خرد یم و اره پ ای تکه چنی   گفته دانم چه مدب 
، انتظایم یو ی  نتوسط که   بی ها روغاز همه د هیاول ستیل کیفقط که ما اینجا داریم،  بیش از زماب  

  اتی، و همه جناآمریکا  متحده االت یمسلح ا یوهای  و ن اطالعاب   یها آژانس
 

  تیبشر  هیعل اتیو جنا جنیک
  .دهم شده است، ارائه یمکه در رسارس جهان انجام 
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ی که   مینیب یم نجا یدر ا الیل: شده استترسیم  به راحن  چی   ال"ه طبقه حاکم ژهیو  ها ، و به ی  ، در مورد "لیی 
" های تیروا"خالف بر باشد و " ندیناخوشا" تیواقع ، اما وقن  کنند  یمصحبت خواهند  قتیحق

 دروغشان باشد،  و اهدافمحبوب 
ً
و )حداقل  اگر در مواقیع حن   ؛کنند  یم فیتحر آنرا  و  میگویند  مرتبا

و  ی   آم ی   توهآنرا شود که  یمانجام  یا به گونهشان  آشکارا صحبت کردن قتیحقضد که   هنگایم ژهیو  به
شان را  یبندیپا، آنها به شدت (استتوجه  قابلیه وجه بارزی  ژهیامر به و  نیرسد، و ا یم شانمض  به نظر 

ه  فاکتاز  یی  گ جهیو نت قتیحق تیبه اهم  ها  ستی، فاش حال ی   در ع .دهند را نشان یمها و اسناد و غی 
 نیبنابرا. نندک یمنند و آنرا لگدمال ک رسپیچ  یم قتیحق یو جستجو  علم، روش علیماز  اآشکارا و مکرر 

ا ژهی، به و را یمهم است ز نکته  نیدرک ا مردم شنوید که   یمپنس، /ترامپ میرژ بقدرت رسیدن  طیدر رسر
 کی نیا: "دهد انجام یمبه این صورت را  یع  یان ان تبل یس. کنند صحبت یم قتیحق تیمرتبا در مورد اهم

به عبارت دیگر ." دهستن بیها س بیوجود دارد، س یادیز  های بیاست، س بیس شهیاست، هم بیس
که   د ید د یاما بعد خواه. یعن  فاکتها اهمیت دارند، حقیقت مهم است-ها فاکت هستند فاکت" گویند یم

همانطور که آنها طبقه حاکمه این سیستم واقعا به خطر بیفتد و بر این اساس  وقت منافع هر آنها 
در زی پردااگر دروغگو . زنند  دست یمف  یتحر به هرگونه و  ند یگو  ، دروغ یمکنند  را درک یم (شان منافع)آنرا

  است که متأسفانه برخ  " ایسیس قتیحق" نویع نیا. ندیگو  دروغ یمافتخار باشد، با مناع خدمت آن 
گسست قطیع  آن  از به طور کامل و رسانجام  د یها با ستیها در آن سقوط کرده اند و ما کمون ستیکمون
اما، به . کنند کرد، همه اشتباه یم  میالبته ما اشتباه خواه - میکن یمکه ما اشتباه ن  ستین طور نیا. کنیم

   د یو روش، ما با یی  گ جهتدر نکته مهم  کیعنوان 
ً
که آنچه در ( "ایسیس قتیحق")مفهوم نیااز کامال

شما به مردم یعن   - ، گسست نماییمسودمند باشد  قتیمکن است به اندازه حقشخص ملحظه م کی
 دیخواه که یم  بی مردم را به انجام کارهادر آنصورت  رایز  کنید  پنهان یمرا  ی   ، شما همه چد ییگو  دروغ یم

    کرد یو آن رو  آن مفهوم کال از  دیما با! نه. خوب خواهد بود ی   همه چ انیو در پا وادار  خواهید کرد 
ً
کامال

 .گسست نماییم
 

آن صحبت کردم در باره ، همانطور که من نوین سمیکمون  شنایس از معرفت ، بخش مهیم نیبنابرا
 -اصول)کتاب مباب    و دو جمله از . است" تیبه عنوان روا قتیحق"و  بی گرا  تیبا نسبمخالفت آن 

BAsics)  هستند مهم یلیخوجود دارد که .  
 :استاز مباب   ۴:۰۰ این نقل قول  مورد  ی   اول

 
آنچه مردم فکر توسط  ن  یع تیاست، اما واقع ن  یع تیواقع از بخش  کنند  مردم فکر یم آنچه
 [اصیلمی   در  د یتأک. ]شود نیم یی   تعکنند  یم

، میاست که ما با آن رس 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 اگر آن را تشخ. وجود دارد ن  یکه به صورت ع  ن  یواقع

و  بی بورژوا ابطرو  ی  مردم تحت تأث شی  یب را ی، ز د یده صیرا تشخکنند  از آنچه مردم فکر یم بسیار زیادی 
ی  بی بورژواسیایس  یروبنا   ستیبدان معنا ن نیا. دنکن یمدر ماتحتشان االغ مثل رسشان را  و  دانند  نیمچی  

کنند  که آنچه مردم فکر یم  میمهم است بدان. است فعیل تیواقع نی، اما اند ی  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 ن  یع تیاز واقع بخشر 
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( خودبخودی)به طور خودجوش یادیز  ار یبسحد که به   -، مبارزه کنیدباشد ن واقیع تیکه منطبق با واقع
 نیخوب ، ا"که  ستین نیمثل ا -شود نیم یی   کنند تع با آنچه مردم فکر یم ن  یع تیاما، واقع. است
 قتیشما بهی  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  ن  یع قتیحق. باشدداشته صاحب حقیقت نباید . وجود ندارد هر کش قتیحقچی  
 .است

 :وجود دارد ۴:۰۱مباب   سپس و 

یت فراتر از  و جابی که نهایتا اوضاع  -برود   "کند یم شدرستقدرت "وضعین  که برای اینکه بشر
که بر ( شنایس معرفت)یک رویکرد برای درک کلیه موضوعات-گردد  به روابط قدرت ناب باز یم

طبق و  سازد  هستند را ملزم یم( بژکتیوآ)عین  که واقعیت و حقیقت اده شود  اساس آن تشخیص د
ان  "روایت" ، یا چقدر قدرت و "(روایت"یا یک )در پشت آن ایده " قدرت"های مختلف و می  

و   از نی 
 

تأکید . ]شوند شود، تعیی   نیم در هر نقطه معی   بکار برده یمخاص یک ایده به نمایندگ
 [در می   اصیل

 بگو   ."کند یم شدرستقدرت  "و  بی گرا تینسب ی   رابطه ب -مهم است  ار یبس ی   ن نیا
ً
که شما   د ییمثال

 هیو عادالنه علحق  بهاگر مبارزه  اما  .دیخود دار   ستمدر مورد  ن  یروا. دیهست ستمکشگروه   کیاز  بخشر 
 كایآمر پوست  رسخ انیو بومپوستان  ای  قهوهو پوست  اهیقتل مردم س هیبه عنوان مثال عل - ستمگری نیا

 a subjective view of the world)رانهگ دیدگاه ذهن  ، به ابد ی تقلیل تیبه موضوع روا -توسط پلیس
از  به عنوان بخشر "گوید  ای که یم گرایانه دیدگاه ذهنن  )  ودش از جهان منتیه یم( سابجکتیو -

انجام  د یبا بی که از کجا آمده و چه کارها  میدان به چه معناست، یم نیا میدان یم نما گروه خاصگرابی   تیهو 
 ، خوب، پسد یکن است که شما مطرح یم شنایس معرفت نیاگر ا -"( میکن ما آن را تجربه یم را ی، ز میده

 شوید، چ ی از شما دارد روبرو یمشی  یقدرت ب که گرویهبا  شما  وقن  
 
هم ، آنها سیمانند پل ؟افتد  یم ه اتفاف

و زندان محصور  د ی، باد یهست واناتیدسته از ح کیهمه شما : "دارند ی   خود را ن تیو روا شنایس فتمعر 
 نیا. آنهاست تیروا نیا ."میشما را بکش می، ما حق دار  د یکن  کیما را تحر  ف  یو اگر شما به هر طر . دیشو 

 نیاز ا ممنظور . آن نوشته شده است بی بورژوا یکتاتور یجامعه و د نیدرست در قانون ا نژادپرسن  
در آسیب رساندن از   "ترس معقویل" سیاگر پل د؟یگو  ها قانون چه یم التیا شی  یخوب، در ب ست؟یچ

. کشنده را دارند  یو ی  ، آنها حق استفاده از زور از جمله نطرف شخض نسبت به خود یا فرد دیگری ببیند 
 یتقر  را ی، ز ه شده است رسوکار دارید نوشتمورد  نیدر اکه را   نژادپرسن  با شما  نیخوب، بنابرا

ً
 مهه با

را ( جوان  پوست اهیمردان س ژهینه تنها آنها بلکه بو )پوست  اهیس مردان ژهیبه و و پوستها  اهیس ها  سیپل

                                                           
2
ایده مرتبط  -1: اصطالحی یا عبارتی است در زبان انگلیسی که دارای چندین معنای بالقوه است" قدرت درستش میکند" - 

طل ، مانند دیدگاه او در مورد تاریخ ، توسط کسانی که در دهد که دیدگاه یک جامعه از حق و با با چنین عبارتی نشان می
 .حال حاضر در قدرت هستند ، تعیین می شود

تواند  خواهند هستند زیرا هیچ کس نمی این اصطالح در مورد افرادی که چون قدرت دارند پس قادر به انجام آنچه می -2
تواند فراگیر شود، سوای  اد پرنفوذ و پرقدرت در جامعه مییک ایده از طریق افر -3. شود جلوی آنها را بگیرد، اطالق می

 . باشد یا نباشد( یعنی حقیقت)اش منطبق با واقعیت عینی آنکه ایده
   م -«.شود درستممکن است توسط کسانیکه در قدرت هستند اوضاع »در واقع اشاره است به اینکه  - 3
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توسط پلیس 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. قانوب  کرده اند  ، آنها نژادپرسن  است

 یآنها تقر  لیدل ی   است، به هم
ً
ها  قتل نیمحکوم به ا نکهیچه رسد به ا نیم شوند  قتلبه ارتکاب هرگز  با

 .بارها اتفاق افتاده است بارهاوشوند، 

  ن  یروا ی   آنها همچن. وجود دارد ستمیس نیسپس ارتش ا و 
 

در  ی  امر خکه باب   بی وی  ن در مورد چگونیک
یاب  به امر  دستبه سود  نیا را ی، ز ند ی  را به کار گ و ی  ن نیا د یبا شان نظم لیتحم یدارند و براهستند جهان 
همه  نی، اگر انیبنابرا. در اختیار دارند تیروا نیاز ا باب  یپشت یخود را برا آنها قدرت نظایم. است خوب
 .خواهد شد وز ی  پ تیخود دارد، در نها تیرواپشت قدرت را در  نیشی  یباشد، آن کس که ب تیروا

الیمبارزه با ل"نوشته از مائو در ای  نکتهبه  نیا کاربرد   نجا یمهم است و در ادر جای خودش که " سمیی 
ی که نیستند را برای مرعوب کردن در بی   افراد خاص  مائو گفت که. رسد ، یمدارد  ی   ن مهیم ژست چی  

 یو . است جیرا ار یبس کیتاکت کی (م-ا گرفی   یا زهر چشم گرفی   مثل ژست قدرتمند بودن ر )دیگران گرفی   
 ب    نیبا دشمن، ابارزه در م: خاطرنشان كرد

ً
  بیمردم آس ی   و در ب تاس دهیفا كامال

 
  .به همراه دارد بزرگ

است،  گرابی در آن رایجتیهو  استیکه س  د یهستای کوچیک ه گروهییک از  اگر 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  گسی 

ی قائل نیستند، ماش تیروارای طبقه حاکم، آنها بیعن  علیه  دشمن هیعل ژهیو  ، و بهجهان  تیهو به  پشی  
، و وجود دارد  یادیز قدرت  شان و در پشت منافعدارند  آنها منافع خود را . ارزیسر قائل نیستندشما 

 ب  ان قرار دادن  ت خودتان را پشت هویت
ً
از همه  شیب نیو ا. استارزش  است، در مقابل آن ب   دهیفا کامال

به  سمیکه فاش  ستین نگونهیالبته ا. افتد اتفاق یم شی  یاست، ب درتکه اکنون در ق  سن  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 گرانه  تیهو  استیرا که س یا خواهند روابط رسکوبگرانه ها یم ستیفاش نیکه ا
باعث  گریتیهو  یها استیس نیکنند و ا  د یو تشد تیاساس است، تقو  و هیپا شده و ب   فیتحر  یا وهیش
موضوع  نیاه شود که کمی  بتوانند ب شده و باعث یمایدئولوژییک و خلع سالح مردم از نظر  نظیم ب  

دازند  جاد یکه به منظور ا  یخاص رفتار  وهیش کی)هابی  ژست ژهیو به و  گرانه تیهو  استیس ی   چن. بی 
 با آ  (م-.اتخاذ شده باشد گرانیقرار دادن د ی  تحت تأث ا ی گرانیتصور نادرست به د

ً
ن همراه که غالبا

 بیآس ارعاب   ی   است، و در واقع چن" دیمف"شوند،  مرعوب یم ار ک  نیکه از ا  یافراد ی   هستند، فقط در ب
 
 

  نیمائو بود که او گفت ا یهمان معنا نیا. کند وارد یم بزرگ
 

 جاد یمردم ا ی   را در ب نوع کارها صدمات بزرگ
و  برسند  تیاز واقع علیماینکه به شناخت  یمردم به جا (م-ترس و وحشت ایجاد کردن)ارعاب. کند  یم

                                                           
های خشک  ها به اصول مارکسیسم به دیدۀ دگم لیبرال»: گوید می(" لیبرالیسمعلیه ) مبارزه با لیبرالیسم"مائو در نوشته  - 4

آنها مارکسیسم را می پسندند ولی حاصر نیستند آن را به مرحله عمل درآورند، و یا آن را کامال به . نگرند تجریدی می
ین اشخاص هم صاحب مارکسیسم ا. مرحله عمل درآورند، آنها حاضر نیستند مارکسیسم را جایگزین لیبرالیسم خود نمایند

کنند، در  زنند ولی به شیوه لیبرالیسم عمل می کنند، آنها از مارکسیسم دم می خاص خودند و هم لیبرالیسم خود را خفظ می
ها هم این موجود است وهم آن،  در انبان آن. مور د دیگران مارکسیسم را به کار می بندند ولی در مورد خود لیبرالیسم را

 مترجم« .چنین است شیوه تفکر برحی از افراد. ای دارد مورد استعمال ویژه و هرکدام
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که قدرت   برساند، و در برابر کساب   بیتواند به مردم آس ، فقط یمبدهند جام در مودرش ان دیآنچه با
 ب   واقیع

ً
 .است دهیفا دارند کامال

فتیو پ شنایس معرفت ی   از نظر ارتباط بتاکید میشودکه  گر یبار د کی، نیبنابرا  ن  یفراتر از وضع شر
 فیتوص یبرا. مرکز شده استتزیادی ممطالب  ۴:۰۱ (کتاب مباب  )بیسک ، در کند  ش یمدرستقدرت "
از " شنایس تبحث با رفقا درباره معرف"از   ر یموارد ز  د ی، اجازه دهی  سؤاالت مهم اصول و روش درگ شی  یب

 :استناد کنم سن  یجنبش کمون چ  یتجربه تار 

 كساب   ا یآ"است كه  نیاز سؤاالت بزرگ ا یکی
ً
دست  قتیبه حق میخواه كه یم  میهست ما واقعا

 فقط  نكهیا ا ی میابی
ً
 برخورد میکنیم؟ "است ندهسازماندهاصل  كیبه عنوان  قتیحق"به واقعا
را نقد کرد، و شما یم توانید همی   را  "ندهسازماندهاصل  كیبه عنوان  قتیحق"لنی   این فلسفه  
کار را به   نیا د یتوان ، اما یمد کنید قن ستین د ینظر شما مف که بهآپورتونیسم  و  نیدبرای رد کردن 

 ...دیانجام دهخودتان  یگر یشکل د

 ماتر   شنایس معرفت -کنم  صحبت یمسنی   نوین در مورد  من
ً
و  سمیالیماتر کتاب  ی   لن. سن  یالیکامال

یوکریتیسم   کیبه عنوان  قتیحق" ای" ایسیس قتیحق"مانند ]های   چ نیا هیکه در آن علوشت  را نامی 
. گرفت قرار یم سف  فل ی   در راه لن گرا عمل ی   اوقات لن اما گایه ،کند  استدالل یم"( اصل سازمان دهنده
ا لیتحمسیاست اضطراری   یا جنبهضادها با ت ی   از نحوه برخورد لن شد که بخشر  منجر  یطیشده به رسر

 کتاب  - The Furies] "خشم ها" موارد در کتاب نیاز ا یار یبس ینمونه ها.* داشته باشد ی   از استال
مناطق به  در برخ   ها  کیموارد بلشو  خ  در بر . وجود دارد[ ریتوسط آرنو ما هیدرباره انقالب فرانسه و روس

. داشتند" بی ایماف" کردیرو  ، نویعبوقوع پیوست ۰۱۰۱که پس از انقالب اکتی    در زمان جنگ داخیل ژهیو 
ها  کیشدند، بلشو  یم ها سازماندیه کیجنگ با بلشو  یکه مردم توسط ارتجاع برا  موارد، هنگایم در بعض  

ده    حمر و بدون دادند  واکنش نشان یمبه طور گسی 
 
به خاطر ترک  نه تنها افراد را آنها  ا ی. کردند یم تالف

 که گایه  در حایل. شتندک  ، را یمدر جنگ داخیلو احمال  سسن  به خاطر  کردن ارتش رسخ بلکه حن  
مقابله با  یبرا روش رایه نیدر کل ااما ممکن است الزم باشد،  د یاوقات در بحبوحه جنگ، اقدامات شد

نکات ." ستیدرست ن نیا"فکر کردم، به آن خواندم و  ی   باره لن نیدر ا نم...  ستیندها تضا نیا
 ii.ارتباط دارد نهایهمه اکه با وجود دارد   شناخن   عرفتم

 هباشاره مختضی " ی   از استال یا جنبه"به  نجا یدر ا  :سندهیاضافه شده توسط نو  ادداشتی* 
  واقیع ار یبستضادهای او در برخورد با آنچه که  شیگرا  ژهیبه و  -است  ی   استال منف  جنبه  

ً
و غالبا

همراه با )کیدئولوژ یا همبارز  یرسکوب دولت، از جمله مجازات اعدام، به جاتکیه بر   حاد بود،
ا یاز نظم و مجازات کمی  برا یو ی  ار بر پاض  امر الزم  نیکه ا  یطینقض نظم و انضباط، در رسر
 .(بود

هر "اصل که  نیو ا یی  گ جهت. مینیب را یم یاتو اخالق شنایس معرفت ی   ب کیما ارتباط نزد نجا یو در ا
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
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 را  "کندیم هیرا توجوسیله  فهد"که  سن  یجنبش کمونو پراتیک مسموم 
ً
و مصمم است   کند یمرد کامال

ر اساس ب د یجنبش با نیا" لهیوس"است که نوین  سمیکمونای   پایهاصل  کی نیا. کند کن   شهیرا ر که آن
ی علیم  د  ستم و کلیه اشکال استثمار  "بردن ی   از ب"یک رهی  ، استوار و از آن رسچشمه  انقالبدر پیشی 

 .گرفته باشد

 

دگرگون و  تیبه واقع علیم کرد یاز رو  ، به عنوان بخشر ایسیو اقتصاد سنوین  سمی، از نظر کمون اکنون
 به مسئله نمودن 

ً
. پرداختم یدار  هیرسما حرکت تضاد اساش شکل اصیلعنوان به  آنارش  آن، من قبال

موجود  (مدعیان کمونیست)خواندهخود یها ستیکمون  ی   در ب به چالش کشیده شده اریسوال بس کی
مردم،  یها از تودهروی  دنبالهو  (-افیکیشن ری -reification)جسمیت بخشیدندر کنار  را یبوده است، ز 

 .باشد( ستمگرانستمکش علیه ، مبارزه کیلبه طور   ا ی)باید مبارزه طبقاب   ی   مه چمحور هکه   دهیا نیا
وی  کی ستم هیمبارزه علبطور کیل و  البته، مبارزه طبقاب   . آن استدگرگون نمودن جامعه و ه در محرکنی 

ا یم نایسر  یی   از چه چو ، ستیدر چ( مبارزه طبقاب  )آن شهیر : ستا نیاما سؤال ا  یماد طیشود؟ چه رسر
مبارزات به  نیدهد و ا هد و شکل یمد  قرار یم ی  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 
 چیهتان که  در ذهن بی ها دهیپخی   ا)است  سمیدئالیو ا کیالکتیدماتریالیسم و  سمیالیسؤال ماتر  کی نیا

به  طبق گفته برخ  (. ر هستندیناپذ یی  که تغگرابی   مطلقاعتقاد به ) کیی   و متاف( ندارد تیبا واقع ارتبایط
است و مبارزه علیه ستم را   مبارزه طبقاب  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 گونه  ، بهبزنید 
ده اکه ) که مبارزه طبقاب    ستین نگونهیا محرکه  یو ی  ن کی ایاست  تیاهم ب  ( درک شده یبه طور گسی 

، گرفته شود در نظر  با خودش ضف  ی   چ کیمسئله به عنوان  نیابه اما اگر  ؛ستیدر تحول در جامعه ن
  یکردیچشم انداز و رو )شود  یم لیتبد نیداشته باشد، آنگاه به موضوع د یو اساس ماد هیبدون آنکه پا

آن واقیع  یرهی  برای  علیم کرد یرو  کیو نه ( است -دگم دین  -ن  یداصول عقاید با همپایه و معادل که 
 .ستم گر  یدهمه اشکال و  ستم طبقاب  در جهت محو مبارزه 

  نیبه ا شی  یب کیم  نکهیا یبرا
ً
دازم، همانطور که قبال در صحبت کردم ، انگلس در موردش موضوع بی 

 دو شکل حرکت، تضاد طبقاب   نیا -کرد  بی را شناسا یدار  هیرسما دو نوع حرکت تضاد اسایس نگیور د آنن  
و " آناریسر  همحرک یو ی  درباره ن"» راستا، در مقاله ی   در هم. است سازمانده/آناریسر تضاد دیگری و 
 :استناد کردام  گفته  نیابه لوتا  موند ی، ر "یی  تغ کینامید

 د یتول] ندیفرآ نیمحرک ا یو ی  ن ا فرمانده ی قتیاست که در حق یدار  هیرسما د یتول آناریسر  نیا
 د یتول ی   از تضاد ب ر یناپذ بی جدا بخشر  ا یو پرولتار  یتضاد بورژواز زمانیکه  است، حن  [ یدار  هیرسما

آن  قیاست که از طر  کار شکیل  یو ی  ناستثمار که   در حایل. است خصویصمالکیت و  اجتمایع
  ارزش

 
است و  یدار  هیرسما دکنندگانیتول ی   ب روابط آنارش   نیاشود،  و تضف یم جاد یا اضاف

  د یتول نیا ، که تضاد طبقات  به همان گونه  ا بدون مالیکیت ی یها ینه ضف وجود پرولب  
دهبطور  چ  یلحاظ تار  از برای استثمار طبقه کارگر کنندگان را  ده فشر تر به سمت خود  تر و گسی 
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 یدار  هیرسما د یتول وهیاست که ش تیواقع نیا انگر یب آناریسر محرکه  یو ی  ن نیا. دهد سوق یم
فتینشان دهنده پ  [تاکید در می   اصیل نوشته است] iii.کاال و قانون ارزش است  د یکامل تول  شر

 :مهم وجود دارد ار یبسقول  نقل نیسپس ا و 

و با عملکرد قانون  بودند جدا ن گر یکدیاز  یدار  هیرسما یکاالها  دکنندگانیتول نیکه ا  صورب   در 
 ی   ب تضاد طبقاب  شدند و  یمروبرو ن ا یپرولتار استثمار  یبرا یخورند، با همان اجبار  یمن وندیارزش پ
ش است که   یبرا هیرسما اجبار دروب   نیا. ابدیکاهش ست  توان یم ا یو پرولتار  یبورژواز  گسی 

که به طور مداوم   یندیدهد، فرا را به خود اختصاص یم د یتول وهیش نیسابقه ا ب   چ  یتار دینامیک 
 iv.شود یم و به بحران منتیه کند  دگرگون یمروابط ارزش را 

مورد وجود  نیدر ا یادیز موارد اشاره کردم،  کمونیسم نوینموضوع در  نیابه که من در بحث   همانطور 
وع )دارد   یمستق نی، و ا(جمله اول نقل قول باالاز با رسر

ً
 لیتبد" خرد متعارف"بر خالف آنچه که به  ما

است   سوال اسایس نیا با آن رسوکار دارد آنچه . رود یم سن  یشده است و تعصبات غالب در جنبش کمون
و سنی    یکیالکتیدیل ماتریالیست تحل، علیم لیتحل کیقرار است براساس  سن  یجنبش کمون ا یکه آ
  تیواقع

ً
در ضادهای مرتبط با آن واقعیت که دائما و همانطور که بر اساس ت هستهمانطور که واقعا

و در  -علیمی  غ یاه الشبر اساس تمعیوب شده که و  فیتحر  سمیکمون  کی ا، یاست یی  حال حرکت و تغ
( اتوپیابی )گرابی آرمان یها و آنچه که طرح اندیشر  دگم، تیواقعاز تحمیل احکام بر  -ضد علیمواقع 
مادی   ذهن   وع یماساس  ب  گرانه غی   .کند است، رسر

به . با آن ارتباط داردغلط مرتبط  التیو تما سازی شین  با  شی  یبنیاز به گسست مهم است، و  ار یبس نیا
 یکاالها  دکنندگانیتول نیکه ا  صورب   در : "تمرکز کنم هیانیببخش خایص از   خواهم به من یم لیدل ی   هم
 یبرا یخورند، با همان اجبار  یمن وندیو با عملکرد قانون ارزش پ بودند جدا ن گر یکدیاز  یدار  هیرسما

 نیا. ابدیکاهش ست  توان یم ا یو پرولتار  یبورژواز  ی   ب تضاد طبقاب  د و شدن یمروبرو ن ا یپرولتار استثمار 
ش است که   یبرا هیرسما اجبار دروب   را به خود اختصاص  د یتول وهیش نیسابقه ا ب   چ  یتار دینامیک گسی 

 ".شود یم و به بحران منتیه کند  دگرگون یمکه به طور مداوم روابط ارزش را   یندیدهد، فرا یم

مرتبط با عملکرد قانون )"حال با قانون ارزش  ی   و در ع هستند جدا  گر یکدیدارد که آنها از  بی چه معنا
جداگانه  یها دارد که آنها در جمع تیواقع نیاشاره به ا ند گر یکدی؟ خوب، جدا از ند  به هم متصل"( ارزش

اکم شده رسمایه گرد آمده . سهیم باشندهمه آنها در آن که  ستیبزرگ ن هیرسمایک  نیهمه ا. اند می 
اکم شده ه داری وجود دارد، و این جمع مالیکت خصویص بخشهای مختلف رسمایه رسمایه  مختلفای می 

در رقابت  گر یکدیبا   (م-های مختلف یک صنعت مشخص ختلف رسمایهاز اجزای م ی مرکن   مجموعه)
                                                           

امپریالیستی در کشورهای -های سرمایه داری وسازی سرمایه داران در کمپانیدرعت جهای خونبه عنوان مثال در ص - 5
های  مختلف سرمایهی متراکم شده از اجزای  مجموعهمختلف هم در سطح ملی و رویهمرفته هم در سطح جهانی یک 

دهند؛ به همین ترتیب در صنعت  ت خودروسازی تشکیل میعمختلف را که با هم در رقابت خونین هستند در پدیده صن
های  داری امپریالیستی و همچنین در سطح جهانی همین نکته سرمایه قوالد سازی چه در سطح ملی کشورهای سرمایه

نقل و یا  و و یا در صنعت حمل. حال رقابت خونین با هم هستند وجود دارند مختلف مجزا از هم  در این صنعت که باز در
االمجموع و جمعا در یک  یثح بنابراین روشن است که یک تک سرمایه من. و یا صنعت پتروشیمی و غیره تصنعت نف
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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 معن  . اند خورده وند یپ

توانم به  نیم نجا یدر ا. شود یم یی   رود تع یمبکار آن  د یتولدر که   الزم با کار اجتمایع یی   که ارزش هر چ
دازم ، اما مارکس   نها یهمه ا وع کردکاال  را با برریس هیرسمااش در کتاب  اصلکار بی  کاال  چ  یتار تکامل او  .رسر
اتفاق   پایاپای در انواع معامالت هیاول ار یکاال در جامعه بس  د یچگونه تول نکهیا ،نمود ( کشف)اب  یرا رد
 یبراجانشی   یا معادیل  (گله احشام)گاوگله  مانند   یکه موارد  د یرس بی به جاتکاملش و سپس  ،افتاد 
 را کرد زی محدویت بسیاری ایجاد یم( پایاپای)اما در ادامه این نوع معامله -باشد گر ید یاز کاالها یا دسته

که طال، چون   د یرس بی رسانجام به جا نیبنابرا. بود موجود ی   ن یگر یو مشکالت د ند ی  م گاوها یم  به هر حال
 .کاالها شد  ر یسا (جهاب  )همگاب  ، در واقع معادل میشود نابود ن و به راحن   بی استگرانبها  فلز طال 

  یماجراها) ودهای   از اپ یکی، در (Jonathan Swift)نوشته جاناتان سویفت ور یگال  یسفرهاکتاب  در
،  کردنصحبت  برای تر  همگاب  زبان  کیداشی    یبه جامردم که   بی رود جا جامعه یم نیبه ااو ( وریگال

ارتباط برقرار   یگر یخواهند با شخص د یم ، و مردم مجبور هستند وقن  در یک لوح بزرگ دارند  کلماب  
 ی  دست و پا گ ار یاست بس یهیحمل کنند، که بد شانخودبا را به اطراف  ی   سنگ یها  لوح نیکنند، ا
که اگر در هر مبادله    د یتصور کن. کنم مبادله کاال است یماز آن استفاده  نجایکه من در ا  ایسیق. است
در حال  ن  یرا که به طور ع بی کاالها  د ی، مجبور بود(اعتبار معادل پول ا ی)استفاده از پول  ی، به جابی الکا

از  نیبنابرا. خواهد بود ممکنی  غ و عمال  ی  دست و پا گ ار یکار بس  نیا - دیحمل کنآنها هستید را مبادله 
و  شیآزما قی، از طر چ  یتار بلکه از نظر  د ی  گ یم میکه نشسته است و تصم  نه توسط کش - چ  ینظر تار 
و پول . شده است لیتبد استاندارد جهاب   کیکه طال به آنچناب  صورت پذیرفته است  تحول -هی  خطا و غ
اع  -شود  یم دهیچیو پ انگیل ار یبس ی   همه چ - دیپول دار  د یو اکنون شما تجر . شد لیتبدطال ( تجرید)به انی  

، در یط
ً
 .شد گر ید یکاالها  ر یو اساس ساجانشی    لیکل، طال تبد  دوره زماب   کی اما اساسا

ی را واقعا کنند چه  یم بی مردم مبادله کاال به آن اشاره کردم، وقن   «نوین میسکمون»همانطور که در  چی  
آن کاالها  د یتولضف هستند که  -کار الزم از نظر اجتمایع  -کار   مقدار د؟ آنها در حال تبادل نکن مبادله یم

ی را اگر . شود یم طول بکشد تا  هدو هفتبرای ساخی   یک کاال  یگر یو شخص د د یکن  هیته عی    رس  یلیخچی  
ی را تولیدکند   یبد ار یبس تیوضع در  زود آنها یلیبا شما تبادل کنند، خ یاگر آن را به طور مساو ، چی  

ور   نیبنابرا .ندی  گ  قرار یم اگر در روابط روزانه کاال  شود، حن   است که مبادله یم یی   چ اجتمایع یکار ض 
حدس و   یدر باالزدن که و گمان  حدس انگیل ار یبس مایلرسمایه  نیپنهان باشد، به خصوص اکنون با ا

است   یی   همان چ نیاما ا. مواجهیم (هیبق یدر باال نیکو   تیبا ب)مایل یسوداگر  یدر باالو  مایل یها هگمان
و مردم  د یداشته باش یکارکرد اقتصاد  کی دیتوان نیمو شما . کار  یو ی  تبادل ن -آن استدر بنیان زیرین که 
 مزدی   کار مبادله   توانند زنده بمانند اگر در هر دوره زماب   نیم

ً
 .خارج از نظم حاکم باشدکامال

                                                                                                                                                                                           

. ردازند، وجود نداردداران صنایع مختلف در آن سهیم باشند و با هم به رقابت بپ در سطح جهان که همه سرمایه کشور یا
   توضیح مترجم 

معامله پایاپای یعنی در تجارت، تجارت پایاپای کاال سیستم مبادله ای است که شرکت کنندگان در یک معامله مستقیماً  - 6
 .کاالها یا خدمات را برای کاالها یا خدمات دیگر بدون استفاده از واسطه مبادله مانند پول مبادله می کنند
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کلیت ، قانون ارزش، اتحاد  نموده استبرقرار  وند یو هر آنچه که با آن پ مایل یها همه گمانه زب   ر یدر ز 
 یها با دخالت انحصارها و انواع مقررات و تعرفه که حن  به این ترتیب کار میکند  و . و مبادله است د یتول
 یشی  یب یوجود دارد که سودآور  به مناطف   هیورود رسما یبرا عمویم لیموارد آن، تما ر یو سا ایسیس

سودآور باشد،  مدب   یبرا یی   اگر چ را یرا بدست آورند، ز  کنواختیداشته باشند و نرخ سود به طور 
وجود خواهد داشت و نرخ سود   یشی  ی، و پس از آن رقابت بد یآ آن حوزه به دست یم در  یشی  یب هیرسما

 توسط  نیاگر ا شود، حن   کنواختیوجود دارد که نرخ سود  کیل  شیگرا  کی نیبنابرا. ابدی کاهش یم
ً
دائما

، قانون شان داران، به اصطالح، يا حن  با محاسبات پشت رسمايهدر . ی مختل شوددار  هیرسماآناریسر 
دهد، اما  ام یمی انج( 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 ی یمدار  هیو مبادله رسما د یتول آناریسر  قیطر  از  اين اتفاق 
در کل نظم نظیم  یک ب  کرد که   انیب یدار  هینکته را در مورد رسما نیبه آن اشاره شد، که مارکس ا ی   لوتا ن
 باعث یم نیو ا. وجود داردآن 

ً
رسعت در  شی، با افزاا یتار از پرول شی  یباستثمار داران با  هیكه رسماشود   دائما

تالش   گر یبخش از جهان به بخش د كیاز  یگذار  هیرسما بی ، با جابجامشخص زمان كیدر  شی  یب د یتول
 . كنند  ر سودآو تولید را بیشی  كنند تا 

 
افزایش تولید، یا حن  خییل بیشی  با که باعث   بی ها یفناور  با معرف

 .نداستثمار کن تمردم را با دستمزد ارزان به شد، شود  یم  کارگراناز   یکمی    تعداد 

 -میبازگشت هیرسما ی  ثابت و متغ هیاکنون ما به رسما را یمتناقض است ز  ار ی، بسنها یهمه اشود که  تاکید یم
 
 
کار   یو ی  به قدرت ننسبت آالت  ی   ماش ، اگر نسبت(ثابت هیرسما)دیجد آالت  ی   ماش به محض معرف

  د یتوان که از آن یم( ی  متغ هیرسما) هیاز رسما ، سپس بخشر ابد ی شیافزا
 
کاهش   د یکن  افتیدر  ارزش اضاف

ان د یکن  سیع د یآورد ، و سپس شما با یم یی   نرخ سود شما را پا نیا. است افتهی  یرا براپذیری  اقدامات جی 
ان  که از هم   د ی  گ  صورت یم داراب   هیکارها توسط رسما  نیو باز هم، همه ا. دیآن انجام دهخسارت جی 

 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

است که  لیدل ی   به هم. دهد سوق یم ا یپرولتار استثمار  دیاست که آنها را به سمت تشد یی   همان چ نیا
است   لیدل ی   به هم. ندکنتان   ونی  بکارخانه درب  از آن روز  یو فردا د یسال کار کن   آنها  یبرا د یتوان یم

  سالمن  بیمه های لحاظ  به دیرا به شما قول دهند و بعد فردا شا ی   چ کیتوانند  که آنها امروز یم
ً
مثال

آنرا )برنتابیدرا  یدستمزدکاهش اگر شما  "، ند یگو  یماست که آنها به کارگران  لیدل ی   به هم. نباشد نگونهیا
 بهداشن  بیمه  یایمزا نیاگر شما از ا ا ی، خراج کنیما شد همه شما را از کار  می، ما مجبور خواه(رد کنید

ون یممتعداد نصف ش، پس ما دست نکشید  مداوم به شود آنها به طور  باعث یم نیا." کنیم ا را از کار بی 
ده که یم  یافراد ژهیباشند، و به و  ی  متغ هیرسما د یدنبال منابع جد  .استثمار کنند تر  تر و ارزان توانند فشر

د  محرکه رسچشمه یم یو ی  به عنوان ن آناریسر از  نها یا همه عبارت است که اگر آنها با  نیمنظور از ا. گی 
نشده ها جدا  هیرسما مصارف خصویصوسط تحال  ی   و در ع خورده باشند ن وند یقانون ارزش به هم پ

در چنان صورب  . را کاهش دهند نیاستند توان یمو  کنند استثمار  ارگران آنقدر ک شدند یم، مجبور نباشند 
 ، ما به شما . میده شغل را یم کیعمر  ی   مطمئنا، ما به شما تضم"، ند یبگو  ستند توان یم ا آنه

ً
مطمئنا

  یبرا یدستمزد
 

 یم  میكن پرداخت یم زندگ
ً
  د یتوان كه با آن واقعا

 
در ." دیداشته باش مناسب و معقویل زندگ
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ه بعد از خاتمه جنگ جهاب  دوم  شمار زیادی از کارگران  آمریکا در زمان اوج اتحادیه های کارگری و غی 
خواب و  یبرا بزرگ با امکاناب   یموتور  هینقل لهیوس) کامی   کو ی، قیقا کی، لیخانه، دو اتومبدستمزدی 
 کیامروز در  یدار  هیعملکرد رسما لیبه دل نیاز مردم، ا یار یبس یخوب، برا. داشتند( م -پخت و پز
 .رفته است ی   شده  اکنون از ب جهاب   الملیل ی   عرصه ب

مسئله، راه "همانطور که در . دارد بلکه عواقب وحشتنایک ستین" خنن  "روند  کی" نظمنظم ب  " نیا
 : کردم  د یتأک" ما یرو  شیپ یها حل و چالش

، رنج ستیز  طیمردم و محبرای  جهاب   اسیاختالل در مق نیاست که ا نیا انهیوحش تیواقع
است که  دهیرس بی به جا اش داخیلدینامیک و  ستمیسکارکرد این  نیکند، که ا یم جاد یرا ا یمیعظ

  راب  یو  کی، نها یهمه اافزون بر و ب. شده است دیتهد یبه طور جد تیبشر  ندهیآموجودیت و 
ده    شود  در هر نقطه از جهان انجام یم ی   اقدامات خون ر یها، کودتاها و سا ه توسط جنگکگسی 

 v.را اجرا کند ستمیس نیاانه ستمگر حاکمیت تا بتواند  بوجود آمده است

 

 . است که فهمیده شودمهم  ار یبس نیا
 

، د یبر  یم ی   را از ب یدار  هیکه شما رسما  که رایهکردن  فکر   به سادگ
گرفته  دهیاست ناد انیدر جر  طبقاب  ه را که در آن مبارز  یا هیاست، پا مبارزه طبقاب  از طریق فقط 

ادرک سطچ  نیا. شود یم ایط به طور مداوم که  طیرسر که با آن  مردیم یانبوه توده ها یی  در حال تغرسر
منافع رای تحقق مبارزه ب یآنها براان و بسیج کردن ش در تسخی  قلب یوز ی  پخاطر را برسوکار دارید 

 .  دی  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 ذهن   یها دهیبر اساس ا ا ی دیرو  یم

او طالق گرفته ، جدا  بخودی خود طبقاب   وری برای آن مبارزات، به  بنیادینو  یماد طیاز هر رسر نیاز ض 
ی آن    نیمتفاوت امروز در ا ار یبس اجتمایع اتطبق( وضعیت)های پیکربندیبه . خواهد شدمنجر رهی 

ا. دیچهار دهه قبل نگاه کن ا یبا سه  سهیکشور در مقا  یبرانیاز است که مردیم  مختلف  یماد طیبه رسر
کت فوالد ا"که در   یدر مورد افراد. دینگاه کن شوند، جیانقالب بس نیا  انا یندیا "یمتحده گر  االت یرسر

 
ً
 در  یگر شهر  فوالد و  می، با بسته شدن آن کارخانه عظستند بیکار همشغول به کار بودند و اکنون کامال

، " مبارزه طبقاب  "، " مبارزه طبقاب  " دییبگو  د یتوان فقط یم د یکن شهر ارواح است؟ فکر یم کیواقع 
در حال حاض  در وضعیت کجا هستند؟ خوب، آنها   انجام مبارزه طبقاب   یبرا ا ی؟ پرولتار "مبارزه طبقاب  "

 مییبگو  د ی، فقط بامیباره فکر کن نیدر ا ستیالزم ن بی عمل نخواهد کرد که گو نگونهیو ا. هستند متفاوب  
، شما بیترت نیبه ا. دینخواهد رس خوب   جهیبه نت نیخوب، ا". سمیالیسوس ی، مبارزه برامبارزه طبقاب  "

 نیم د،یرس د ینخواه ستمیس نیا یبرانداز  یجهش بزرگ برا ی   به اول حن  
ً
جامعه را به  د یتوان و مطمئنا

 .دیو استثمار، مقابله کن طبقاب   زاتیتمابا ، از جمله "کلیت ۴"که با آن دگرگون نمایید   شکیل

. ستین یبورژواز  مبارزه با و رسنگوب   یبرا ا یپرولتار  ذاب   لی، تماسن  یکمون/ یانقالب پرولی   ن  یع یمبنا
 ستمیس نیا یکه برا  بی تضادها نیتر  است، عمده یدار  هیرسما ستمیسواقیع و عملکرد  تیماه نیا بلکه
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مردم، در رسارس  یها که توده  و بدبخن   - ندستیحل ن آن قابلچارچوب اما در بنیادین هستند و  اسایس
ده   یبه معنا د یبا نیاما ا. جهیدر نت. نتیجه آن استجهان    بهو نه فهمیده شود گسی 

 
 هب( سطچ)سادگ

  موند یدر مقاله ر . کونومیسن  و ا محدود مفهوم 
ً
آمده به نقل از من صحبت کردم، در مود آن لوتا که قبال

کند و به مدام روابط ارزش را دگرگون یم یر دا هیو انباشت رسما د یتولآناریسر بر  روند مبتن   نیا: است
 به طور مکرر به آن منجر یم یدار هیکه رسما" بحراب  . "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 بدبخن    مردیم یها توده با عمل انقالب   د یبا -کند یم" سقوط"د خو  خودیبه  یدار  هیرسما

در  شهیر و  دهد  یمزیسن  سوق  طیمح یها راب  یها و و  متنوع، از جمله جنگ یها بحرانبه مداوم و 
   ..رسنگون شود ،دارد  ستمیس نیا اسایس یها دینامیکتضادها و 

خواهم به  تر، یم تر و مداوم محکم علیم هیبر پا سمین در کمونکامل آو ت نوین در ادامه با توجه به سنی   
ورت و شناخت  یبه معنا یآزاد نکهیبر ا مائو در انتقاد از اظهارات انگلس مبن  ، ازگردمب یآزاد مسئله ض 
ورت است، ا را به  یآزاد د یشما با -اضافه شود (گفته انگلس)به آن یی   چ د ینکته را مطرح کرد که با نیض 

ورتغیب  تعنوان شناخت و   مهیم ار ینکته بس نیا. دی  مبارزه صورت گ د یمائو گفت، با. دیدرک کن ض 
ورت و آزاد ی   ، درک رابطه بنوینسنی    با و . است  .است افتهیتوسعه  شی  یب یض 

آردی اسکای  ندهیآ یها گام و جهش  ی   از مراحل نخست کتاب  یرا که در ابتدا گر یعبارت د کی دیبگذار 
وع کنمبریک   :ذکر شده است، رسر

 ا یشده  یی   تع شیاز پ یهای  تا به امروز مس یو نه توسعه جامعه بشر  انساب   یها ظهور گونه نه
فتیپ نیکه همه ا  متعایل عامیل ا یاراده  چیه. دنبال شده نبود و ( آفریده باشد)خلق کردهها را  شر

برخورد   خی    و تار  عتیطبنباید به عنوان چنان  خی    و تار  عتیطببا شکل داده باشد وجود ندارد، و 
ورت و تصادف و در مورد  ی   ب یکیالکتیتداخل د قیاز طر  تحویل ی   ، چنبلکه. کرد انسان تاری    خ ض 
 viافتد اتفاق یممردم آگاهانه و مبارزات  تیو فعالبنیادین  یماد یوهای  ن ی   ب

رد ک هیرا تجز  نیا کیم  د ییایب
ُ
ورت...  تصادف. مینو خ نامحدود  و حرکت ماده عتیرابطه با طب نیا. و ض 

گرا .ارتباط دارد " تصادف"به عنوان  یی   ، چتیاستدالل که در نها نیا -( که مطلق است) اکید بی جی 
آنچه اتفاق ت هر یعل د یتوان ، یمد یکار را داشت  نیانجام ا تیو اگر ظرف) تیوجود ندارد بلکه فقط عل

شش،-دیکن  اب  یافتاده است را رد  به  نیا -(افتد هر آنچه اتفاق یم و، توسط گسی 
ً
به " علت اول"منطقا

فکر کردن ارائه  یرا به عنوان غذا برا نیا د یدهاز طریق رد آن اجازه در پاسخ، و . ابدی سوق یم خدا یسو 
ویع ،است انیآغاز و پا کی یدر حال حرکت دارا   مادهمعی   اشکال . دهم داشته  اما اگر خود ماده رسر

که ماده را به وجود ( خدا) یی   از ماده، چ" خارج" یی   ، چ دارد از یاز ماده ن" قبل" یی   باشد به چ
وع و پا وجود نامحدود ماده. (خالق)آورد یم   حن  )سخت است  ار یبس یامر  ذهن آدیم ی، براانی، بدون رسر

   کش
ً
که ( رها باشد و محدودین  برایش بوجود نیامده باشد تعصب بورژواب  و  سمیلآ هدیااز که عمدتا

است که  یی  گ جهیتنها نت نیاما ا!(. را اذیت میکندرس شما  نیا)به آن فکر کند  حن   ا یکند   ش را تصور 
است   یی  گ جهیتنها نت نیا. دیبه آن رس کرد ی، روش و رو کیالکتید ستیالیتوان با استفاده از علم، ماتر  یم
 که 

 
آنچه   و است  -ماده یتوجودم -با آنچه در واقع برایو مطابقت دارد  د ی  گ رسچشمه یم از شواهد کاف
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 ا یخدا  کیاز جمله ) لطبیعهماورا یوهای  ن  و به طور خاص یماد ی  غ وجود یبرا ن  یمدرک ع چیهکه 
داشته  یاست که به هر شکل وجود ماد یی   که منظور ما از آن چ)و اگر ماده . وجود ندارد (انیخدا

به عنوان  تینها ، و بطور مداوم و ب   وجود داشته باشد تینها ب  تا ( یانرژ بطور مثال باشد، و از جمله 
سطوح و اشکال  نکهیو با در نظر گرفی   ا -دی  گ ماده در حال حرکت، به طور مکرر تحت تحول قرار یم

 وجود دارد، کماده در حال حرکت  مختلف  
ً
 مشخص یمدهای خایص دارد و با تضامستقیل ه وجود نسبتا

" تیعلشکسته نشونده  ی  زنج"تک  کیکه شود   گرفته یم جهینت نها یاز همه ا - ی   د، در هر زمان معنشو 
 .وجود دارد ی   اما تصادف ن ،وجود دارد  تیعل یماد تیواقعبنابراین در . باشد اند تو  وجود ندارد و نیم

 نیو مبارزات انسان، ا تیو فعالبنیادین  یماد یوهای  ن ی   ، در مورد رابطه بهیانیب نیا گر یبخش دباره در 
آنها آن را در . کنند طریف  که آرزو یمبه نه سازند اما  یم خی    گردد که مردم تار  به اظهارات مارکس بریم

 یدیتول یوهای  جامعه، ن یاداقتص زیربنای ژهیچارچوب جامعه همانطور که به آنها واگذار شده است، بو 
، انقالب در یادیبن یها کار را با جهش  نیو آنها ا. سازند مربوطه، یم یدیجامعه در دست و روابط تول

ا  بی دهند، جا انجام یم یجامعه بشر  کار را براساس   نیاما آنها ا. کنند یم دگرگون را بنیادین  طیکه آنها رسر
دوباره  نجا یدر ا. تصوراتشانبر مبنای  یی  تغ نویعبوجود آوردن  او نه ب ،دهند  آنچه موجود است انجام یم

، یعیتکامل طب. یعیتحول در جهان طب اسیق -ساخته شده است ها پرندگان و تمساحاست که در  ایسیق
کار را بر اساس   نی، اما اسازد  را میش یم دیجد یها گونه  ظهور از جمله ، مداومکیف  و تحوالت   یی  تغ

به این فرایند  خارخ   یو ی  که توسط ن  یی   دهد، و نه توسط چ که از قبل موجود است انجام یم  یا ماده
 ی   هم(. دیآنرا صدا کن د یخواه هرچه یمیا  ")هوش خالق تی   "که منظور خدا است، یا یک   -شود یمتزریق 
فتیپدر مورد امر   ها، اما آنسازند  را یم خی    مردم تار . صادق است یو تحول در جامعه بشر  چ  یتار  شر

 تیآن واقعدگرگون کردن سازند، با  را یم خی    شوند، تار  که با آن روبرو یم  یماد تیواقع که بر عمیلتوسط 
که چگونه ای که از تصوراتشان برای اینکه   توسط موجودیت بخشیدن عمیل نمودن ایده، و نه  یماد

 .دنکن  لیتحمبر واقعیت و بعد آن را جامعه ای را دوست دارند 

 وجود یمن چگون  viiجفرسون دموکراشو  سمیکموندر 
 

  یبورژواز  ایسیستئوری در  قطیعتشنج  کیک
 
ً
 -توسط دولتدر استفاده از زور ، مانند اجبار یی   چ از یآزاد -بیند یم منف   یآزادآنرا به عنوان که اساسا
 .، برریس نمودم!(با کلمات مقاومت کنم یباز در مقابل توانم  که نیم  د یببخش) مثبت یآزادتنها به عنوان 

را  -اند برانگیخته شدهاهداف  انجام برخ   یبرامردیم که  -مثبت یآزادبرای تالش  یبورژواز  یتئور  ی   چن
 
ً
  کی نیا. داند یم (یسمتوتالیی  )خوایه تیتمامسوی به  لیاجبار و تما تیحداقل در نها ا یذاتا

ً
درک اساسا

 بط، از جمله رواتیبه واقع کیالکتید ستیالیماتر  علیم کرد یبا رو عاری از و در تضاد اشتباه است، 
داز  شی  یموضوع ب نیبه ا نجا یدر ا نکهیبدون ا. بشر  اجتمایع که   میکن  د یو مهم است که تأک حی، صحمیبی 

  وجود داشته باشد،ای  جامعه ستیبا کموناز آن  شی  ی، و هنوز هم بستیالیو با سوس -تواند یم
ً
قطعا

ورت و آزاد ی   به رابطه ب نیا. مثبت وجود خواهد داشت مثبتبسیار  یآزاد کای با ی جامعه درک  -یض 
 .خورده است وند یرابطه پ نیاز ا چیدرک صحچنان و عملکرد مطابق  حیصح

 :اشاره دارد نیا اسایس یها از جنبه آمده است به برخ   جفرسوت   دموکراشو  سمیکموناز  ر یدر ز  آنچه
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، هرگز موجودیت جهاب   ا یجامعه هرگز مسئله است که  نیدرک ا امر نیا حیصحاساس یک فهم 
ورت و به همان دلیل انسان  اجبار وجود نداشته است و از  گریشکل د ا یشکل  کیبدون بدون ض 

ورت و اجبار از  ی   برابطه : است نیسؤال ا. تواند وجود داشته باشد هرگز نیم  یسو و آزاد كیض 
ا كیاز انه آگاه خود بی رها ی   و ب گر یاز طرف د  ست؟یچ گر یاز طرف د مادی بنیادین طیسو و رسر

 یی   تعقواعد "، قیطر این یا آن و به  ی   وجود دارد که در هر زمان مع تیواقع نی، انیکنار ا  در 
ورت استداشی   وجود بیان  یبرا یگر یروش د نیا." خواهد شد قواعدی که تعیی   . "و نقش ض 
بوسیله  ی   آنها نبله شوند، و  یم میتنظتر  کالن یبه معنا ن  یع تیتوسط واقع "خواهند شد

 و با تأثب-ها اقدامات آگاهانه انسان
ً
 اجتمایع یوهاتوسط نی   شی  یب ی  ه عنوان افراد، اما اساسا

ابتدابی در . شده است انیب یدار  هیدر جامعه رسما مختلف   یاه امر به روش نیا. شوند یم میتنظ
ورت وجود دارد که افراد بتوانند کار پاین سطح     دا یض 

 
 ....کنند   کنند تا بتوانند زندگ

ی    ح بیشی   یبرا   بهی  برخ   (یآرزوها)انتظاراتاز  برخ   د یمسئله، اجازه ده نیاتشر
 
ف را  از افراد می 

: کهباشند  مضطرببه شدت  د ی، شامضطربند  واقعدر  -آنها دوست ندارند . میی  در نظر بگ
وجود  گر ید یها و به روش میل یها تیاقلبر  زن و مرد، در ستم ی   ب یادیز  اجتمایع یها ینابرابر 
، برقرار  ستمیس نیا دینامیکو  تیماه لیروابط به دل نیشده است، ا یی   تعقواعد  نیاما ا. دارد

" انتخاب"  توانند نیمفقط به خاطر آنکه از آنها متنفرند لغو آنها  یشود و مردم برا و اجرا یم
ا مردم مجبور یم. تنفرشان را عمیل کننداگر  از آنها متنفر هستند، حن   را یکنند، ز  و  طیشوند به رسر
در . پاسخ دهند ،شود  فراتر از آنها به عنوان افراد اعمال یم و  اب  فوق یوهای  كه توسط نقواعدی  

است که، در  نیتفاوت ا. صادق است یا ها در هر جامعه انسان یبرا شهیهم نی، اقتیحق
 نیا. خواهد رفت ی   رسکوبگرانه از ب روابط اجتمایع گر ید و  ، اختالفات طبقاب  سن  یجامعه کمون

 یها و مداخله تالش پاسخگوبی در  ، به عنوان مانیعآن هستکه در کنار   بی اندازها روابط و چشم
ایکبطور و  یهمکار با به صورت جداگانه و مهمی  از همه  -ها  انسان به  بی پاسخگو یبرا - اشی 
ور   خی    اما در حال حاض  ما هنوز در عض تار . قرار دارند ، نخواهد بود ی   که در هر زمان مع  یض 
ورت، نه تنها با بی پاسخگو یهر گروه برا ا یهر فرد  یها که تالش  میهست یبشر   کیبا  د یبه ض 
ورت باشد، بلکه در تالش برا کیل  یمعنا که توسط   کار با موانیع  نیا انجام یمقابله با آن ض 
شود روبرو  یم لیتحم مربوطه یها دگاهیها و د دهیا... و  و طبقات   اجتمایع ماتیتقس
 ..میهست

ورت روبرو  گر یکه ما د  ستین نیدر ا سن  یدر رابطه با جامعه کمون اساش تفاوت با ض 
شود ،  نیم یی   تع -بلکه از نظر اجتمایع عتیطبتوسط  نه تنها  -هیچ قواعدی ا یشد ،  مینخواه
برای دگرگوت   ، قادر به مقابله و و باالتر از همه جمیع ی ، به صورت فردا ه که انسان  نیبلکه ا

ورت  نیا  دهیرسکوبگرانه و ا روابط اجتمایع گر یو د طبقات   یها تفرقهکند بدون  برخورد یمض 
 نیاشیشه بلورین  قیاز طر  بدون آنکه تیتحقق درک واقع یها از جمله راه  ،مربوطه یها

 . دنشو حریف ت آنها  به تبطمر  یها دگاهیو د د ی ، و عقاو طبقات   روابط متضاد اجتمایع
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  سمینکته، کمون نیدر خاتمه ا
ً
  ا یضفا

ً
کند و آن را در بر  نیمتصور را " منف   یآزاد"اساسا

قادر  سن  یدر جامعه کمون ی   و همچن سن  یالیه مردم، در جامعه سوسک بی ها روش -دی  گ یمن
 بیآس گرانیبه د هک  جامعه، تا زماب   یدخالت نهادهابدون خاص  یفرد التیخواهند بود تما

قابل قبول هستند   رساند ن بیبه جامعه آس به طور کیل ا ینرساند،  که از نظر   ، به شکیلکه غی 
  یم ن  یب شیپ سمیاما، فراتر از آن، کمون -را دنبال کنند، شده باشد  یی   تع اجتمایع

ً
کند و ابعاد کامال

ک و از طر  مهکه به صورت جداگانه و مهمی  از هیعن  مردیم  : مثبت یآزادنوین  تعامل  قیمشی 
را ( دو نیو رابطه ا) عتیجامعه و طبدگرگوب   -خصمانهی  مبارزه غ قیاز جمله از طر  -متقابلشان

 طور کیل بهو گذارند  یم ی  کنند و تأث به طور مداوم دنبال یم
 

  یو معنو  یماد ، زندگ
 

 و فرهنیک
.دی  گ را در بر یم ،دهند  یم لیکه جامعه را تشک  یافراد ی   و همچن د یجامعه را بهبود ببخش

viii [ تاکید
 [در می   اصیل

 

اتژ   انقالب واقیع کی یبرا ... یاسب 

س رفقا قرار یممزودی ترجباین بخش  د ه و در دسی   .گی 

 

 

 

 

                                                           
i - ۳3. ، ص( 211۲، از انتشارات اینسایت پرس)هنر و فرهنگ، علم و فلسفه ی در باره ، مشاهداتانیآواک باب 
 
ii-   ، مربوط به هنر  اتی، مشاهد"تغییر جهان و نشناخت: باب آواکیان در گفتگو با رفقا درباره معرفت شناسی"باب آواکیان

 .۲۵-۲۲و فرهنگ، علم و فلسفه، ص 
 

iii
مبارزه برای  :یک بحث حاد و جدل ضروری داری سرمایه  تغییرات  دینامیک و  محرکه آنارشی  نیروی  »در باره  - 

و جدال  تمایزاتمجله منتشر شده در . ریموند لوتا: ویسندهن« جهانی کامال متفاوت و مبارزه برای رویکرد علمی به واقعیت
قابل  revcom.usو  demarkations-journal.orgدر . ۲ صفحه ،211۳، زمستان 3کمونیستی، شماره شماره 

 .دسترس است
 :این مقاله که به فارسی ترجمه شده است درکانال کمونیسم نوین در تلگرام با لینک زیر موجود است

 
https://t.me/New_Communism/1357 

 
 

iv
   .به ماخد باال رجوع شود - 
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 باب آواکیان

 ها فراشکافت
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v
. 2117آگوست  31،  ۲1۵انقالب شماره منتشر شده در ، "های پیش روی ما ، راه حل و چالششکالتم"باب آواکیان،  -

 .نیز قابل دسترس است thebobavakianinstitute.orgو  revcom.usدر 
 

vi
ظهور انسان، منبع سرکوب زنان، و راهی در باره ای  مقاله: های آینده مراحل ابتدایی و جهش آردی اسکای بریک، - 

 (.Banner Press ،1984) 198۳از انتشارات مطبوعاتی بنر برای رهایی 
 

vii
در سایت . 62-59، صص (  2118از انتشارات آر سی پس )باب آواکیان، کمونیسم و دمکراسی جفرسونی  - 

revcom.us  وthebobavakianinstitute.or  آر سی پی آنرا سفارش از انتشارات می توانید )و به عنوان جزوه
 .موجود است( دهید

 
viii

  .به ماخذ باال روجوع شود - 


