


  
  
  

  آنارشيسم  تأمالتی در باب
  
  
  
  
  
  

  نوآم چامسكي
  ی رضا اسپیلی ترجمه

  
  
  
  
  
  
  
  

  نشر الکترونیک روزگار
  



  
  

در معرفـی اثـر  ۱۹۷۰متنی است که نـوآم چامسـکی در سـال این 
دانیل گرن، آنارشیست فرانسوی، نوشت. عنوان کتـاب دانیـل گـرن 

L'Anarchisme  در فرانســه انتشــارات  ۱۹۶۵اســت کــه در ســال
  گالیمار چاپ اش کرد.

  



  
  
  
  

  تأمالتی در باب
  آنارشيسم

  
  
  

خوَرش خوب اسـت.  آنارشیسم فحش«گوید  ی نوزدهم می یی فرانسوی، سمپات آنارشیسم، در پایان سده نویسنده
ی  سـوگندخوردهآورد، حتا آن چیزها که کارشان چنان است که دشمِن  چیزی را تاب می ماند، همه به ورق کاغذ می

اند. بیهـوده  قضاوت کرده» آنارشیستی«نوع اندیشه و کنشی را  همه ١»تواند عمل کند. آنارشیسم هم بهتر از آنها نمی
ی عمومی یا یک ایدئولوژی گرد آوریـم. حتـا اگـر  ها را تحت یک نظریه ی این گرایش بود اگر بکوشیم همه خواهد

یی در تکامـل دائمـی در نظـر بگیـریم،  ی لیبرتـر را سـنت زنـده اندیشـهاش تـاریخ ٢آنارشیسممانند دانیل گرن در 
  ی خاص و مشخص از جامعه و تغییر اجتماعی مشکل خواهد بود. کردن این آموزه تحت یک نظریه فرموله

دهد، در  ی آنارشیستی ارائه می مند از تکامل اندیشه تاریخدان آنارشیست آلمانی، رودلف روکر که مفهومی نظام
آنارشیسم نظامی متصلب و بسـته در خـود «نویسد که  بیه با اثر دانیل گرن، راه درستی پیشه کرده وقتی میخطی ش

یی از تکامل تاریخی نوع بشـر اسـت کـه بـا سـرپیچی از نظـارت روشـنفکری  شده نیست بلکه بیشتر روند تعریف
هـای فـردی و  د تمـامی انرژیکوشـد تـا پیشـرفت آزا و دولتـی، می آخونـدیی نهادهـای  شده از طرف همه اعمال

افزاید خود آزادی چیزی نیست مگر مفهومی نسبی، چراکه مدام گرایش دارد تا  اجتماعی زندگی را بارآور کند. او می
ها و زوایای هرچه بـازتری را بگشـاید و آنهـا را لمـس کنـد. بعـدش اینکـه آزادی بـرای  های مختلف جنبه به روش

هـا، و  نیست، آزادی برای آنها تحقق امکـان شـکوفایی کامـل نیروهـا، ظرفیتها مفهوم فلسفی مجردی  آنارشیست
امکان تغییر آنها به واقعیـت اجتمـاعی اسـت.  نهاد هر فرد انسانی نهاده و تحققاستعدادهایی است که طبیعت در 

اتر تر و شـکوف یا سیاسی باشد، شخصیت بشری کامـل آخوندیهرچه این تعادل طبیعی کمتر تحت تاثیر قیمومت 
  ٣»بخشد. یی که در آن شکل گرفته است ابعاد فرهنگی بیشتری می شده به جامعه

ی اجتماعی  که نظریه» یی از تکامل تاریخی نوع بشر شده روند تعریف«ی  توان پرسید که حاال ارزش مطالعه می
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  ٢/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
نشـهری اسـت، کنند چـون آرما مشخص و دقیقی ندارد در چیست؟ درواقع بسیاری از شارحان آنارشیسم را رد می

یی  هرحال نامنطبق با واقعیـت جامعـه های دیگری دارد که آن را به ساختارمند نیست، بدوی است یا چونکه ویژگی
  دهد. پیچیده جلوه می

ی تاریخی مشکل اصلی  توان به روش دیگری استدالل کرد و این واقعیت را در نظر گرفت که در هر دوره اما می
یته و سرکوب بوده که هربار با توجیهاتی از قبیل نیاز به امنیت، بقا یا پیشرفت اقتصادی های اتور ما از بین بردن شکل

تر  تر کردن زندگی فرهنگی و مادی است به جـای آنکـه آن را سـبک اند اما امروز نقششان سنگین استمرار و بقا یافته
و تغییرناپذیری از اهداف چنین تغییر سازی خاص  ی تغییر اجتماعی و هیچ مفهوم بود هیچ آموزه کنند. اگر چنین می

اش بـرای  توانست با شرایط فعلی و آتی بخواند. محتمل است که درک ما از طبیعت بشر یا از توانایی اجتماعی نمی
هـای معتبـر بـا شـک و تردیـد بنگـریم.  ی آموزه یی باشد که بخواهیم بـه همـه زندگی اجتماعی چنان درک ابتدایی

پیچیـدگی «یـا » طبیعـت بشـر«، »وری ضرورت بهـره«شود  می شنویم که گفته وقتی می گرا بود همچنین باید شک
  کند. این یا آن شکل از سرکوب یا نظم استبدادی را اقتضا می» زندگی مدرن

را  »شـده از تکامـل تـاریخی نـوع بشـر روند تعریـف«حال، مطلوب خواهد بود اگر کاربرد خاصی از این  بااین
ریزی کرده بپرورانیم. بـرای روکـر  حاضر، در زمانی مشخص و تا آنجا که ممکن است طرحی حال  اساس وظیفه بر
. روش دسـت »ی ما آزاد شدن انسان از یوغ استثمار اقتصادی و سیاسی و از بردگی اجتمـاعی اسـت مشکل دوره«

زندگی اقتصادی مردم  بازسازی«بلکه  ،زنک یافتن به آن، نه فتح و تمرین قدرت دولتی است و نه پارلمانتاریسم گول
  .»از پایین بر مبنای روح سوسیالیستی است

ی ارزش را در  وجودآورنـده هاما فقط تولیدکنندگان مناسب انجام این وظیفه هستند، چراکه آنهـا تنهـا عامـل بـ«
ی  ی آزادسـازی کـار از همـه آورنـد. آنهـا وظیفـه توانـد زاده شـود پدیـد مـی ی نوینی در آن مـی یی که آینده جامعه

هـای  ی نهادهـا و نگـرش ی آزادسازی جامعه از همه وجود آورده، و وظیفهه هایی که استثمار اقتصادی ب محدودیت
هـا بـر مبنـای تشـریک مسـاعی و  هـای آزاد مردهـا و زن قدرت سیاسی و همچنین گشودن راه برای ائتالفی از گروه

دن کارگران شهرها و روستاها برای این هدف مهم و ریزی کار حول منفعت همگانی را بر دوش دارند. آماده کر برنامه
وکمال وقف این کـار  شان در اطراف نیروی فعال، هدف آنارکوسندیکالیسم مدرن است که خود را تمام کردن متحد

  ١»کند. می
رهایی واقعی، نهایی و کامل کارگران ممکن نیست مگر بـه یـک «کند که  روکر به عنوان سوسیالیست فرض می

. او در مقام ٢»ی ابزار کار شامل زمین) را از آن خود کند ی پرولتاریا سرمایه (یعنی مواد اولیه و همه اینکه همهشرط: 
فقـط  نـه«ی پیشاانقالبی  های کارگری در دوره کند که سازمان آنارکوسندیکالیست همچنین به این واقعیت اصرار می
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  ٣/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
ی فردا هسـتند. او امیـد دارد کـه  ، و نمایانگر ساختار جامعه١»ندآفرین های آینده را هم می ها بلکه خود واقعیت ایده

جـای حکومـت، سـازمان  ما بـه«کنندگان را مصادره کند.  انقالب اجتماعی دستگاه دولتی را ویران و اموال مصادره
حکـومتی اند که نظم سوسیالیستی با حکم و قواعـد  ها دیگر پذیرفته نشانیم. [...] آنارکوسندیکالیست صنعتی را می

آید. آنها  یی از تولید به دست می شدنی نیست بلکه فقط با همکاری و همبستگی ذهن و بازوی کارگران در هر شاخه
که هریـک از  ی واحدهای کاری و صنایع را به دست بگیرند چنان ی همه خواستار این هستند که تولیدکنندگان اداره

صنایع، اعضای مستقل ایـن ارگانیسـم اقتصـادی عمـومی باشـند. ایـن های تولیدِی جدا از هِم این واحدها و  گروه
ی توافق آزاد دوطرفه به عهده  پایه مندی تولید و توزیع محصوالت را به سود این جامعه و بر طور نظام ها باید به گروه

  ٢»بگیرند.
عمـل بـه کـار اسـپانیا در  وخروش پـر جـوشهـا در انقـالب  نوشت کـه ایـن ایـده روکر وقتی این سطور را می

انقالب وقتی «یان، نوشت:  د ِد سانتیگو اب زمانی پیش از آن اقتصاددان آنارکوسندیکالیست، دیه شد. مدت می گرفته
دهد بلکـه درعـوض از منظـر  ی دید دولت انجام نمی کند آن را از زاویه ی دگرگونی اجتماعی را مطرح می لهأکه مس

بـه ایم کـه  نرسـیدهفرض این حال به  ایم و تابه ما از این هنجار پیروی کردهکند.  سازمان تولیدکنندگان این کار را می
. اگـر کسـی بتوانـد نقـش نیاز هسـتشده برای تثبیت نظم نِو چیزها که برتر از نیروی کار باشد  سازماندهی یقدرت

هـا دیگـر  تی انگلی و مزی دولت را در سازمانی اقتصادی که مالکیت شخصی در آن وجود نخواهد داشت و رابطه
  شویم. ش میا هیچ علت وجودی نخواهند داشت به ما توضیح بدهد ممنون

ی پایـانی بـر آن  تواند یک فرایند طوالنی محو تدریجی باشد؛ کار انقالب اسـت کـه نقطـه حذف دولت نمی«
یدکننـدگان بدهـد دهد. اگر ثروت را بـه تول دهد یا اینکه نمی بنشاند. درواقع یا انقالب ثروت را به تولیدکنندگان می

دهند و دولت کاری ندارد که بکند؛ اما اگر قـرار  شان سازمان می آنها خود را برای تولید و توزیع محصوالت جمعی
هـا همچنـان بـه  حال انقالب چیزی جز دروغ نبوده و محدودیت بر این باشد که دولت ثروت را به آنها بدهد دراین

  شان ادامه خواهند داد. هستی
ی اقتصــادی اســت، اداری اســت؛  کننــده ل اقتصــاد مــا قــدرت سیاســی نیســت، بلکــه تنظــیمشــورای فــدرا«

یـی و ملـی سـازگار کنـد. مرکـز  های منطقه های کنگره گیرد و باید نقشش را با تصمیم دستورالعملش را از پایین می
  ٣»ارتباط و اتصال است نه چیزی بیشتر از آن.

هـا مشـکل را وارونـه  آنارشیسـت«ورزد :  سـازی مخالفـت مـی مفهومبا این  ۱۸۸۳یی به تاریخ  انگلس در نامه
گویند که انقالب پرولتری باید با حذف سازمان سیاسی دولت آغاز شود. [...] اما ویران کردن دولـت  بینند. می می

ازه فـتح تواند قدرتی را که تـ با کمک آن می پیروزدر چنین زمانی همان و ویران کردن تنها دستگاهی که پرولتاریای 
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  ٤/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
دارش را پس بزند و انقالب اقتصادی جامعه را متحقق کند همان. چیزی که  ش بگیرد، دشمنان سرمایه کرده به کار

انجامد، این همان چیزی بـود  دهد و به نابودی عام کارگران می بدون آن هرچه را به دست آورده ناگزیر از دست می
  ١»که پس از کمون پاریس اتفاق افتاد.

کننـد  اشاره مـی »بوروکراسی سرخ«در مخالفت با این نظر به خطر ــ  تر بگویم باکونین و دقیق ــها  آنارشیست
ــه شــده«حــرف پــیش  کــه بــی ــه٢»حقیرتــرین و قــدرترین دروغــی اســت کــه در ایــن ســده گفت ــان پلوتی ی  . فرن

ناچار زندان جمعی باشد؟  اما آیا دولت موقت باید ضرورتا و به«کشد:  ها را پیش می آنارکوسندیکالیست این پرسش
 ی کـه همـه تواند شامل سازمانی لیبرتر باشد که فقط به نیازهـای تولیـد و مصـرف محـدود باشـد درحـالی آیا نمی

  ٣»اند؟ نهادهای سیاسی از پیش محو شده
دانم. درهرحال به نظرم واضح است که انقالب واقعـا دموکراتیـک  ها را می کنم که پاسخ این پرسش وانمود نمی

ی چپ را تحقق ببخشد امکان چندانی ندارد. مارتن بـوبر ایـن مشـکل را اینطـور خالصـه  باورهای انسانگرایانه که
 ٤»یی که به باتوم تبدیل شده انتظار نداشته باشیم بـرگ بدهـد. شود که از شاخه طبیعت چیزها موجب می«کند:  می
از مـارکس جـدا  را بـاکونینیی بـوده کـه  مسـألهتـرین  مهمش ا ی دست یافتن به قدرت دولتی یا ویران کردن لهأمس
انـد و  ی بیستم مورد بحث قـرار گرفتـه هایی چند در طی سده های متعدد و در بازبینی کرده. این مسائل در شکل می

  اند. تقسیم کرده »خودکامه«و  »لیبرتر«ها را به دو بخش  سوسیالیست
هـا در زمـان اسـتالین  مادیت یافتن بدترین دیکتاتوری رغم با وجود هشدارهای باکونین به بوروکراسی سرخ و به

های اجتماعی کنونی از یک جـنس بـدانیم.  ی نوزدهم را با جنبش های سده اشتباهی اساسی خواهد بود اگر مناظره
گرایانه از بلشویسم که شرایط  بدانیم. برعکس، نقد چپ »مارکسیسم پراتیک«مورد است اگر بلشویسم را  ویژه بی به

یست با لنینیسـت «تر است.  گیرد خیلی درست ی انقالب روسیه را در نظر میتاریخ جنبش کارگری چپ ضد بلشو
هـا زنـدانی محیطشـان  خواست تغییرات را در افق کامال پرولتری بپذیرد. لنینست مخالف بود چون که لنینیسم نمی

ی انقـالب »بـورژوا«ی  کردند. جنبـه المللی برای رفع نیازهای خاص روسی استفاده شدند و از جنبش انقالبی بین
الملل که فقط در  دمکراسی بین روسیه در خود بلشویسم هم ظهور پیدا کرد: لنینیسم تبدیل شد به حزبی از سوسیال

  ٥»ی تاکتیک با آنها تفاوت داشت. لهأمورد مس
کـه بـاکونین در ی اصلی را در سنت آنارشیستی محفوظ بداریم به نظـرم همـانی اسـت  اگر قرار باشد یک ایده

ام، که آن  ی پرشور آزادی من شیدا و شیفته«گوید:  خواهد خودش را بیان کند می ی کمون وقتی می اش درباره نوشته

                                                                                                                                                             
  Robert C. Tucker, The Marxian Revolutionary Ideaنقل شده در   .١
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 Ni Dieu ni Maître. ۷۴، جلد سوم، ص. نه خدا نه اربابگرن،  یلدان  .٣

4. Martin Buber, Chemins de l'utopie 
5. Paul Mattick, Marx and Keynes, P. 295. 



  ٥/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
تواند رشد کنـد و بـزرگ بشـود؛ مـن آزادی  دانم که در دامنش هوش، کرامت و خوشبختی بشر می را تنها جایی می

قاعده درآمده توسط دولت را، این دروغ جاودان کـه درواقـع چیـزی  گیری شده و به نظم و شده، اندازهاعطا رسمی،
پذیرم؛ من آن آزادی فردگرایانه، خودخواهانه،  ی مردم نمی بنیاد نهاده بر بردگی همه ،نیست مگر مزیت کسانی چند

و آن را بـا طور در تمام مکاتب بورژوا لیبرال از آن دفاع شده  ژک روسو و همین ـ پست و جعلی را که در مکتب ژان
کند، چیزی کـه ضـرورتا و همیشـه بـه  اش می داند و دولت نمایندگی محدود کردن حق هر فرد ظاهرا حق همه می

  پذیرم. انجامد نمی کاهش حق فرد به صفر می
های مادی، فکری و  ی توانایی دانم که متعهد به رشد کامل همه ی نام آزادی می نه، من تنها آن آزادی را شایسته«

شناسـد مگـر آنچـه  است که در استعدادهای پنهان هر فرد نهفته است، آن آزادی که هیچ محدودیتی نمـی اخالقی
کـه وجـود نـدارد چون ترتیب اگر بخواهیم درست بگوییم محدودیتی این قانون طبیعت ما مشخصش کرده است. به

انـد؛ اینهـا در  ا باشند بـه مـا تحمیـل نکـردهگزارانی از بیرون که حاال یا در کنار ما یا باالی سر م این قوانین را قانون
دهند. پس به جای آنکه در اینهـا  ی هستی ما را، مادی و فکری و اخالقی، تشکیل می سرشت ما هستند و بنیاد همه

  ١»مان بدانیم. ثر آزادیؤمحدودیت بجوییم باید اینها را وضعیت واقعی و علت م
ژک  ــ ژان »ی نـابرابری گفتـار دربـاره«تـوان در  هایشـان را می ی عصر روشنگری هستند. ریشه این باورها زاده

و در دفاع کانـت از انقـالب فرانسـه و اصـرارش بـه ایـن  ٣هومبولت »های فعالیت دولت محدودیت«و در  ٢روسو
ه یی باشد که به پاس به بلوغ رسیدن ب آورد، نه اینکه هدیه واقعیت یافت که آزادی شرایط پیشینی برای بلوغ فراهم می

این سوسیالیسم لیبرتر است  ــ ی نابرابری نشده بینی نظام تازه و پیش ــداری صنعتی  ما داده شود. با پیشرفت سرمایه
شان داد؛ باورهایی که بـا  که پیغام عمیقا انسانی عصر روشنگری و باورهای لیبرال کالسیک را حفظ کرده، گسترش

  گیری منحرف شدند. م اجتماعِی در حال شکلتغییرشان به ایدئولوژی در خدمت دفاع از این نظ
ی دولت در زندگی اجتمـاعی مخـالف اسـت، روابـط  درواقع همان اصلی از لیبرالیسم کالسیک که با مداخله

، اثـری »های فعالیت دولت محدودیت«داند. برای نمونه هومبولت در  دارانه را غیرقابل تحمل می اجتماعی سرمایه
دهـد. ایـن اثـر  رجحان دارد و احتماال بر آن اثر گذاشته است، این امـر را نشـان مـی ٤لکه از نظر زمانی بر کار می

داری  گویانـه ضدسـرمایه کار نگارشش به پایان رسید، از بنیـاد و پـیش ۱۷۹۲ی لیبرال که در سال  کالسیک اندیشه
داری استخراج کرد باید آنها  سرمایهیی ایدئولوژی  های مطرح شده در آن، گونه که برای آنکه بتوان از ایده است چنان

  را تا آن حد تقلیل داد که اصال نامفهوم بشوند.

                                                                                                                                                             
1. Bakounine, La Commune de Paris et la notion d'Etat 
2. Jean-Jacques Rousseau, Le discours sur l'inégalité 
3. Humboldt, Les limites de l'action de l'Etat 

 ی دربـاره) و ۱۸۴۸( یاسـیاصول اقتصـاد س یرنظ ییها لف کتابؤاست، م یسیدان انگل یاسی، اقتصادسیلمنظور جان استوارت م  .٤
  ).۱۸۵۹( یآزاد



  ٦/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
شوند و کـار آزادنـه انجـام  های اجتماعی می جامعه از نگاه هومبولت آنجا که روابط اجتماعی جایگزین زنجیره

بیگانگی کار وقتـی کـه کـار «شود به برخورد هومبولت به  پذیرد، مارکس جوان را به فکر فرو برد. برای مثال می می
یافتـه  که او خـودش را در کـارش تحقـق نسبت به کارگر چیزی بیرونی است [...] و جزوی از ماهیتش نیست چنان

اشـاره کـرد.  »شود کند که از نظر جسمی فرسوده و از نظر ذهنی فروکاسته می یابد و تا آنجا خودش را انکار می نمی
طبیعت «شان از  ترتیب با محروم کردن این کشاند و به ا به شرایط کار بربریتی میکاری بیگانه که بعضی از کارگران ر

گاهانه«، از »انسان خاص طـور اسـت  کنـد. همـین آنها را به دستگاه تبـدیل مـی »زندگی مولد«و  »فعالیت آزاد و آ
...] انجمـن کـارگران کند که به کسی شبیه به خـودش نیـاز دارد [ نوع جدیدی از انسان فکر می«که مارکس به  وقتی

  .١»شود کوشش سازنده و واقعی برای ساختن بافت اجتماعی روابط انسانی آینده می
هـا را از  ی انجمـن ی لیبرتر کالسیک در اساس، آنجاکه آزادی، تنـوع و تشـکیل آزادانـه واقعیتی است که اندیشه

آیـد کـه روابـط تولیـد  است. از ایـن برمـیی دولت در زندگی اجتماعی مخالف  داند، با مداخله نیازهای انسان می
طـور بایـد واقعـا  شدت ضدانسانی است. همـین دارانه (کار مزدی، رقابت و ایدئولوژی فردگرایی منفعل) به سرمایه

  دار باورهای لیبرال عصر روشنگری دانست. سوسیالیسم لیبرتر را میراث
قـی دو جریـان بـزرگ کـه در طـی انقـالب محل تال«دهد:  طور شرح می رودولف روکر آنارشیسم مدرن را این

. به نظـر او »ی اروپا یافتند: سوسیالیسم و لیبرالیسم هایشان را در زندگی روشنفکرانه فرانسه و پس از آن بیاِن ویژگی
انـد. آنارشیسـم ضـرورتا  داری عقـب نشسـته هـای اقتصـاد سـرمایه باورهای لیبرال کالسیک دربرابر واقعیت شکل

سوسیالیسـم یـا «مخالف است و بر آن است کـه  »با استثمار انسان به دست انسان«که چون است داری ضدسرمایه
  .٢کند . اینجاست که حضور آنارشیسم توجیهی موثق و ژرف پیدا می»آزاد است یا اصال نیست

ی لیبرتر سوسیالیسـم دانسـت. در ایـن فضـا اسـت کـه دانیـل ِگـَرن بـه  توان شاخه از این منظر آنارشیسم را می
هر آنارشیستی سوسیالیست است امـا هـر «کند که  ی آنارشیسم پرداخته است. گرن از آدولف فیشر نقل می مطالعه

ی  کـه برنامـه ۱۸۶۵سـال  اش بـه»مانیفسـت آنارشیسـتی«. باکونین هـم در »سوسیالیستی الزاما آنارشیست نیست
  سوسیالیست باشد. آورد که هر عضو باید المللی اوست این اصل را می برادری انقالبی بین

ی  دهنـده هر آنارشیست منطقی باید با مالکیت خصوصی بـر ابـزار تولیـد و کـار مـزدی کـه از اصـول تشـکیل
داری هستند به مخالفت برخیزد چونکه با این اصل که کار باید آزاد و در اختیار تولیدکننده باشـد ناسـازگار  سرمایه

ی  فقـط وسـیله کار نـه«یی هستند که در آن  ا در آرزوی جامعهه گوید سوسیالیست هستند. همانطور که مارکس می
که وقتی کار تابع قدرتی بیگانه با نیازهای فرد است  چیزی ٣»طور اولین نیاز هستی فرد باشد امرار معاش بلکه همین

  و بر غرایز درونی او متکی نیست ناممکن است.

                                                                                                                                                             
 Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, p. 142 :شده در نقل  .١

2. Rudolf Rocker, Anarchosyndicalism, p. 28 
3. Marx, Critique du programme de Gotha, ÉEditions Spartacus, p.24 



  ٧/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
تواند با کـارگر  تر باشند، نمی یگر قابل تحملهاشان نسبت به بعضی د هیچ شکلی از کار مزدی، گرچه بعضی«

گرایـی  کننده باشد بلکه بایـد بـا تخصصـی فقط مخالف کار بیگانه پس هر آنارشیست منطقی باید نه ١»یگانه بشود.
دهـد  اندازد، و او را چنان تنزل مـی کارگر را از شکل می«گیرد، که  های رشد تولید شکل می آوری که با روش حیرت
های عمیقش را ویران  ی حس سازد که همه کند و از کارش چنان عذابی می ش میا  یی از دستگاه تبدیل ضمیمهکه به 

ی فکری فرایند کاِر در تناسب با گسترش دانِش مربوطه را، چیزی که قدرت استقالل  های بالقوه کند، و توانمندی می
  هم مخالف باشد. ٢کند... بخشد از او دریغ می به او می

ی  دانـد. جامعـه ی تولیـد مـی دارانه این را نه پیامد ناگزیر صنعتی شدن بلکه بیشتر ویژگی روابط سرمایه مارکس
هـای  یـی کـه از پـس فعالیـت ی امروز بنشاند، [...] فرد کامال رشدیافته کارگر را به جای زنجیره«آینده باید بکوشد 

هـایی هسـتند تـا بـا کمـک آنهـا  ...] هرکدام روشآید [...] و برایش کارکردهای مختلف اجتماعی [ متعددی برمی
  ٣»کند. یی از خود تبدیل می اش را آزادانه به جریان بیندازد، این زنجیره را به جزء ساده استعدادهای طبیعی

های اجتماعی (حاال از ارتش صنعتی  شرط پیشینی عبارت است از برچیدن سرمایه و کار مزدی به عنوان مقوله
زنـیم). پیشـرفت و  داری حرفـی نمـی های متنوع مدرن خودکامگی یا دولت سرمایه یا از شکل ٤»دولت اجتماعی«

ی  ی یک دستگاه، به ابزار ویـژه باید در اصل فروکاستن نوع بشر به موقعیت ساده ی مناسب از تکنولوژی می استفاده
ولید به دست کسانی که آنطور کـه تولید را تضعیف کنند و نه تقویت. اما این امر در وضعیت نظارت استبدادی بر ت

کنند به ابزاری در خـدمت اهـداف خـود،  اش تبدیل می های فردی گوید فرد را با نادیده گرفتن واکنش هومبولت می
  نشدنی است.

 »هـای آزاد از تولیدکننـدگان آزاد انجمـن«جوی ایجـاد و داری در جسـت ها حتا در سـرمایه آنارکوسندیکالیست
سـازند. آنهـا  کنند و خود را برای سـازمان دادن تولیـد بـر بنیـادی دمکراتیـک مهیـا مـی ه میهستند؛ برای آن مبارز

اگر به قول مشـهور پـرودون مالکیـت  ٥کنند. را می »ی کارگاهی آنارشیسم مدرسه«ها کار  پندارند که این انجمن می
نظارت دولت بوروکراتیک بر تولیـد،  ــ »استثمار کردن قوی ضعیف را« ــاست  »سرقت«خصوصی بر ابزار تولید 

آورد که تحت آن کـار یـدی و فکـری چیـزی  وجه شرایطی فراهم نمی هیچ هرقدر هم که نیت خوبی داشته باشد، به
  نظر کرد. مهم و مطلوب در زندگی بشود. درنتیجه باید از این دو شکل نظارت صرف

ت بوروکراتیک بر ابزار تولید موضع مبـارزان شان به حق نظارت خصوصی یا نظار ها در حمله موضع آنارشیست
درطی فاز یکم سرف تبدیل شد به بـرده؛ در طـی فـاز دوم مزدبگیـر شـد  است. »فاز سوم و نهایی رهایی تاریخی«

                                                                                                                                                             
١.  Marx, Grundrisse ،شده در نقل :Mattick, Marx and Keynes, p. 306  
٢.  Marx, Le Capital یسیانگل ی (ترجمه(  
  همان  .٣

4. l’ÉEtat social 
5. Pelloutier, L'Anarchisme 



  ٨/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
هـای آزاد و داوطلـِب  ی رهایی که نظارت اقتصادی را به دسـت انجمـن کننده سرف و فاز سوم در جریان کنش تمام

گر تیزبین الکسیس دوتوکویل در همـان  ). مشاهده۱۸۴۸چیند (فوریه،  پرولتر بودن را برمی سپارد تولیدکنندگان می
و بنیاد بسیاری  أوقت که حق مالکیت منش آن«بود گوشزد کرد:  »تمدن«الوقوعی را که متوجه  خطر قریب۱۸۴۸سال 

شـد. حـق مالکیـت دژ  نمـییـی بـه آن  کرد یا اینکه اصـال حملـه هیچ مشکلی از خود دفاع می حقوق دیگر بود بی
رسـید سـهل  ها بـه آن نمـی اش بودند. ضربه ی حقوق دیگر پیشاپیش او نیروهای دفاعی مستحکم جامعه بود و بقیه

ی  شده ی دنیای ویران رسد مگر آخرین بازمانده زدند؛ اما امروز که حق مالکیت چیزی به نظر نمی است دستش نمی
یی طبقاتی در انـزوا امتیـازات خـود را دارد و  ی جامعه ایستاده، در میانه تنهایی سرپا زحمت به حکومت اشراف و به

تـر اسـت [...] بـه آنچـه در اطـراف ایـن  تر و منفورتر از خود پنهان نشده خطرش بزرگ دیگر پشت حقوق مشکوک
ودشان بـه اند نگاهی بیندازید، درست است که شور سیاسی خ پذیرم که آرام گذرد که امروز می های کارگر می طبقه

بینید که شورشان به سیاست تبـدیل بـه امـری اجتمـاعی شـده  دهد اما نمی همان میزاِن عذاِب پیشین آزارشان نمی
کند که قرار نیست فقط این قانون یا آن وزیر  آرام در باورها و عقایدشان جا باز می بینید که این قضیه آرام است؟ نمی

ید کل جامعه را بر بنیادهایی کـه امـروز بـر آنهـا اسـتوار اسـت بـه لـرزه و حتا فالن دولت را سرنگون کنند بلکه با
  ١»درآورند؟

مالکیـت، ایـن اسـاس تمـدن را «خواهنـد  سکوتشان را شکستند و گفتند که می ۱۸۷۱کارگران پاریس در سال 
ثـروت فـراهم خواست این مالکیت طبقاتی را که از کار اکثریت بـرای انـدک کسـان  برچینند. بله آقایان، کمون می

کنندگان بود. برآن بود تا با تبدیل ابزار تولید، زمین و  آورد برچیند. هدفش سلب مالکیت کردن از سلب مالکیت می
ی کـاری آزاد و  ی سـاده وسـیله سرمایه که امروز ابزار ضروری برای به بردگـی کشـاندن و اسـتثمار کـار هسـتند بـه

  ٢»همگانی، از مالکیت فردی واقعیتی بسازد.
یت  یم  »به بنیادهای جامعـه«شان  که کارگران پاریس با حمله »تمدنی«دانیم که کمون به خون کشیده شد. هو

بـار دیگـر  های دولت ورسای پاریس را بار دیگر از مردمش گرفتنـد یـک ش کنند وقتی گروها خواستند سرنگون می
یسد:  آشکاره شد. مارکس تلخ اما درست می یی هربار کـه بنـدگان ایـن نظـم علیـه تمدن و عدالت نظم بورژوا«نو

دهد. در این موقع این تمدن و این عدالت نقابش را برداشته  اش را نشان می خیزند خوی اهریمنی اربابانشان به پا می
ی برزخی از سربازان روح سرشت این تمدن  آورد [...] استفاده قانون و قاعده رو می گری عریان و انتقام بی به وحشی
جای دنیا از هتک حرمت با خشـت و  دهد. [...] بورژوازی در همه مزدوران و مدافعانش هستند نشان میرا که آنها 

  ٣!»پردازد عام بعد از نبرد می آید و با خودارضائی به قتل انداز به غضب وحشت دچار می خمپاره
هـای  کامـل تـودهعصر رهایی قطعی و «رغم ویرانی دهشتناک کمون نوشت که پاریس عصری تازه،  باکونین به

                                                                                                                                                             
1. Alexis de Tocqueville, Œuvres, Gallimard, tome XII, p. 37-38 
2. Marx, La Guerre civile en France, ÉEditions Sociales, 1963, p. 68 
3. Marx, op. cit., p. 81-82 et 84 



  ٩/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
رغم آن واقعیتی خواهد بود به روی ما گشـوده  شان را که از این پس از ورای مرزهای دولتی و به مردمی و همبستگی

. انقالبـی کـه جهـان ١»المللی و همبستگی مردمی بعـدی رسـتاخیز پـاریس خواهـد بـود است. [...] انقالب بین
  راهش است. به همچنان چشم

کننده و تخصصی  طریقی ویژه. آنارشیسم فقط با کار بیگانه سوسیالیستی باشد اما به پس آنارشیست منطقی باید
ی کارگران قرار بدهد بلکه همچنین اصرار دارد  کند و فقط در پی آن نیست که سرمایه را در اختیار همه مخالفت نمی

یـی کـه بـر خـود نـام پرولتاریـا  نخبهکه این در اختیار قرار دادن سرمایه باید مستقیم باشد نه اینکه از طریق نیروی 
مخالف این است که دولت تولید را سازمان بدهد. چراکه در این صورت با «گذاشته صورت بپذیرد. خالصه اینکه 

ی مدیران و کارشناسان و کادرهای کارخانه  سوسیالیسم دولتی، با مدیریت تولید از سوی کارمندان دولت، با اتوریته
ی  اش از استثمار است. این هـدف بـا نشسـتن یـک طبقـه ی کارگر خالصی که هدف طبقه یم. [...] درحالیا طرف

آید مگر زمانی که کارگران خودشان  یافتنی نخواهد بود. این هدف به دست نمی حاکم تازه به جای بورژوازی دست
اثر مارکسیست چپ افراطی هلنـدی، آنتـون  ی نبرد طبقاتی پنج تز دربارهاینها بخشی از  »تولید را به دست بگیرند.

ی مارکسیسم با آنارشیسم  پردازان جنبش سوسیالیسم شورایی است. درواقع این نحله از مشهورترین نظریه ٢کوک پانه
  نقاط مشترک فراوانی دارد.

لتـی انقالبی سوسیالیست بـر آن اسـت کـه مالکیـت دو«بیند که  له را اینطور میأهم مس »سوسیالیسم انقالبی«
روش دمکراتیکی راه ببـرد: چونکـه  تواند صنعت را به ایم که چرا دولت نمی آورد. دیده استبداد بوروکراتیک به بار می

آید که کارگران با روش انتخـاب مسـتقیم کسـانی از  صنعت فقط و فقط وقتی به مالکیت و نظارت دمکراتیک درمی
و نظارت بر کار انتخاب کنند. سوسیالیسم سیستمی کـامال های اجرایی صنعتی برای مالکیت  خودشان را در کمیته

ترتیب کنشـگران اجتمـاعی و صـنعتی  این اش ویژگی صنعتی خواهند داشت. به صنعتی خواهد بود؛ اجزای سازنده
هـا از آنهـا  ترتیب قدرت این نماینده این ی اجتماع خواهند شد. به ی شوراهای محلی و مرکزِی اداره مستقیما نماینده

ی  شـان کـرده همخـوانی دارد. هرگـاه کـه کمیتـه گیرد و با نیازهای آن جمعی که انتخاب ت میأکنند نش کار میکه 
  »یی از زندگی اجتماعی را بر دوش خواهد داشت. اجرایی مرکزی تشکیل جلسه بدهد نمایندگی هر مرحله

اجرایـِی صـنعتی سوسیالیسـتی ی  داری، سیاسی یا جغرافیـایی جـایش را بـه کمیتـه صورت دولت سرمایه این به
ی  آورد. دولت سیاسـی در همـه داد. گذر از یک نظام اجتماعی به نظامی دیگر انقالب اجتماعی را پدید می خواهد

ی حاکم؛ اما جمهوری سوسیالیسـتی حکومـت صـنعت  تاریخش عبارت بوده است از کنترل انسان به دست طبقه
اهد شد. اولی بـه معنـی سـرکوب اقتصـادی و سیاسـی اکثریـت است که برای بهبودی کل این جامعه مدیریت خو

  .»است، دومی آزادی اقتصادی همه. پس دمکراسی واقعی خواهد بود
کمـی  ۱۹۱۷است. این کتاب که به سال  دولت، خاستگاه و کارکردشقول از کتاب ویلیام پل،  ها نقل این جمله

                                                                                                                                                             
1. Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maître, II, p.22 

٢. ICO, La Grève généralisée en France, 1968یهلند یستشناس و مارکس کوک ستاره پانه ؛ آنتون.  
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های لیبرتر را در میان آثار  تردید بیشترین جنبه است که بی لنین نوشته شده کتابی از نویسنده دولت و انقالبپیش از 

گذاران  او به خود اختصاص داده است. پل عضو حزب کارگران سوسیالیست مارکسیست دلئونیست و سپس از بنیان
  .١حزب کمونیست انگلستان بود

انجامد و  استبداد بوروکراتیک میکند که مالکیت و نظارت دولتی به  یید میأنقد او بر سوسیالیسم دولتی وقتی ت
های صنعتی جامعه تحت نظارت مستقیم کارگران را جایگزین آن استبداد کنـد  اینکه انقالب اجتماعی باید سازمان

  توان نقل کرد. های مشابهی را می ها شبیه است. در این زمینه بیانیه ی لیبرتر آنارشیست به آموزه
کنش خودجوش انقالبی تحقق پیدا کردند. برای نمونـه در آلمـان و ایتالیـای تر از همه اینکه این باورها در  مهم

فقط در منـاطق کشـاورزی بلکـه در بارسـلونای صـنعتی هـم).  (نه ۱۹۳۶بعد از جنگ یکم جهانی و در اسپانیای 
 توانند شـکل طبیعـی سوسیالیسـم انقالبـی در های کمونیسم شورایی، می توان استدالل کرد که بعضی از شکل می

انجامد که وقتی هر شکلی از نخبگان استبدادی بر نظام صنعتی  یی صنعتی باشند. و به این درک شهودی می جامعه
یا دولت بوروکراتیـک،  »پیشرو«ها باشند خواه به شکل حزب  نظارت کنند، حاال خواه مالکان، مدیران یا تکنوکرات

ی  ک کـه بیشـتر از همـه مـارکس و بـاکونین و همـههای لیبرتـر کالسـی آل شود. ایده شدت محدود می دمکراسی به
توانند در این شرایط تسلط استبدادی محقق بشوند، انسان آزاد نخواهد بود تـا  شان نمی های واقعی پروردند انقالبی
ماند کـه بـه ابـزاری در  باقی می »یی از نوع بشر قطعه«هایش را به تمامی تحقق ببخشد، و تولیدکننده همان  توانایی

  شود فروکاسته شده. ند تولید که از باال هدایت میفرای
کـم ایـن سـخن  ها دسـت ممکن است بد فهمیده شود. آنارکوسندیکالیست »کنش خودجوش انقالبی«عبارت 

ها بلکـه خـود واقعیـت آینـده را هـم  فقط ایده نه«ی پیش از انقالب  های کارگری باید در دوره باکونین را که سازمان
ها سازماندهی و آمـوزش  ویژه حاصل سال هگرفتند. به ظهور رسیدن انقالب در اسپانیا ب خیلی جدی می »بیافرینند

و ) ۱۹۳۱ژوئـن (های کنفرانس مادرید  اند. قطعنامه همراه با شکیبایی بود که از اجزای سنت طوالنی تعهد و مبارزه
تـوان در شـرح  یـان کـه آنهـا را مـی سانتی های تا حدی متفاوت طور که ایده همین) ۱۹۳۶می (کنفرانس ساراگوسا 

هـای  های متعـددی طـرح های اجتماعی و اقتصادی که انقالب باید بنا بنهد جست از جنبه اش بر سازمان منصفانه
یسد:  های انقالبی به دست دادند. گرن می یی بر کنش بینانه پیش انقالب اسپانیا در ذهن اندیشمندان لیبرتر و در «نو

بـه انقـالب اجتمـاعی  ۱۹۳۶. و وقتی با کودتای فرانکو آشوب اوایل سـال »بلوغ نسبی رسیده بودضمیر مردمی به 
ی بازسازی اجتماع وجود داشـتند. اگوسـتن  های کارگری با ساختار، تجربه و درک پذیرِش وظیفه منجر شد سازمان

                                                                                                                                                             
  Walter Kendall, The Revolutionary Movement in Britainنک.   .١

حـزب را بـه  یـن). او اSLPمتحـد ( یـاالتا یالیسـترهبران حـزب کـارگر سوس یندلئون، از نخست یل: برگرفته از نام داندلئونیسم  
هـا  یکالیسـت) درآورد. او همچـون آنارکوسندیکالیسـتآنارکوسند یی یه، اتحادIWWجهان ( یکارگران صنعت ی یهاتحاد یتعضو

 یصـنعت یهـا یـهخـود اتحاد یکـار یطدر محـ یـدهستند و کارگران با یمحرک نبرد طبقات رموتو یکارگر یها یهبرآن بود که اتحاد
، یرفتپـذ یمـ یـدامـر تول یسـامانده یرا برا یها وجود دولت مرکز یکالیستدهند. اما برخالف آنارکوسند یلتشک یالیستیسوس
  است. یالیستسحزب کارگر سو أییدکه همچنان مورد ت ینظر



  ١١/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
یسـد:  نیا منتشر شـده مـیی کار جمعی در اسپا گفتاری بر مجموعه اسنادی که درباره سوشی آنارشیست در پیش نو

گذار جامعـه  دانستند که در خدمِت  ی غایی خود را این می ها وظیفه های اسپانیا سال ها وسندیکالیست آنارشیست«
هـا، بروشـورها و  شـان، در روزنامـه هـای سـندیکایی و گروهـی آیـی ی انقالب اجتمـاعی در گـردهم لهأباشند. مس

  ١»شد. مند به بحث گذاشته می وقفه و به روشی نظام هایشان بی کتاب
  اینها همه از دستاوردهای کنش خودجوش هستند که سنگ بنای انقالب اسپانیا بود.

ی گذشته اساسـا بـه  ش شد، در جوامع صنعتی نیم سدها باورهای سوسیالیسم لیبرتری، از آن نوعی که صحبت
انـد (کـه ایـن دومـی در  های مسلط بوده ژیداری دولتی ایدئولو کناری گذاشته شدند. سوسیالیسم دولتی یا سرمایه

امـا ایـن چنـد سـاله ایـن  ٢تر پیدا کرده اسـت). ایاالت متحد به دالیلی که پنهان هم نیستند خصلتی هرچه نظامی
شـده  یـی تـازه چـاپ کـوک را کـه نقلشـان کـردم از جـزوه شـوند. تزهـای پانـه مسائل دوباره به بحث گذاشـته مـی

)Informations Correspondance Ouvrière(طـور  از یک گروه رادیکال کارگری فرانسوی برداشتم. همین ٣
در شفیلد برگـزار شـد نوشـته از  ۱۹۶۹یی که برای کنفرانس ملی نظارت کارگری که در مارس  والتر کندال در مقاله

رگری در طی این چنـد سـال ی سوسیالیسم انقالبی استفاده کرده است. جنبش نظارت کا های ویلیام پل درباره گفته
هایی چند برگزار و ادبیات خـودش را ایجـاد کـرده و  تبدیل به نیروی قابل اعتنایی در انگلستان شده است. کنفرانس

ی مهندسی مواد  های کارگری در آن عضویت فعال دارند. برای مثال اتحادیه های بعضی از مهمترین اتحادیه نماینده
را  »ی سـطوح نظارت کارگری در همـه«مشی ملی کردن صنایع پایه تحت  رسمی خططور  گری به و کارگران ریخته

عالقـه بـه  ۶۸شـود. واقعیتـی اسـت کـه مـی  های مشابهی دیده مـی یی هم پیشرفت پذیرفته است. در اروپای قاره
انگلستان رشد طور که پیشتر در  کمونیسم شورایی و باورهایی از این قبیل را در فرانسه و آلمان رشد داده است همان

  داده بود.
شدت ایدئولوژیکی که داریم، چنـدان هـم  ی به کار در جامعه در ایاالت متحد با توجه به وجود کاست محافظه

کم این حسن را دارد که  ی جنگ سرد دست ایم. زائل شدن افسانه ی این تحوالت کنار مانده تعجب ندارد که از همه
ی سرکوب به سالمت بگذریم،  به بحث گذاشته شوند. اگر از این موج تازهموجب شود این مسائل در محافل بزرگی 

ی  کار شود تا آنچه را در دهـه به هایی که برایش مثل خودکشی هستند دست بکشد و دست اگر چپ بتواند از گرایش

                                                                                                                                                             
1. Collectivisations: L'Oeuvre constructive de la Révolution espagnole, p. 8 

  مورد نک. ینبحث در ا یبرا  .٢
 Mattick, Marx and Keynes 
 and 
 Michael Kidron, Western Capitalism Since the War 

  :یدداشته باش یدسترس ینهزم یندر ا یها به منابع عالوه بر بحث یدتوان یم یراثر ز در  
 Noam Chomsky, At War with Asia, chapter 1, pp. 23-6. [Republished by AK Press in 2004] 

 »یخبرنگار کارگر یها داده« یبه معن  .٣
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ی بـا ی صنعتی بر اساس اصول واقعی دمکراس ی چگونگی سازماندهی جامعه لهأوقت مس گذشته پرورده بسازد، آن

شـود کـه مشـتاق  ی اصلی روشنفکری برای کسانی می لهأنظارت دمکراتیک در محل کار و در اجتماع تبدیل به مس
یی به سمت سوسیالیسـم لیبرتـری حرکـت  که جنبش توده ی معاصر هستند و همچنان پرداختن به مشکالت جامعه

  کند. ی عمل به تن می کند، هرآنچه حدس و گمان است جامه می
بینی کرده که از جمله عناصر انقالب اجتمـاعی در آینـده  منتشر شد پیش ۱۸۶۵در مانیفستش که سال  باکونین

دارد گرچه در طبقـات ممتـاز زاده  منِش موجود در جوانی است که جوان را وامی راستی بزرگ آن بخش باهوش و به«
بسا با رشد جنبش دانشجویی  چه »ند.شده باشد با باوری از بخشندگی و آرزویی پراشتیاق به آرمان مردم خدمت ک

  به سوی انجام این رسالت رهسپار باشیم. ۱۹۶۰ی  در سراسر دهه
پرداخته اسـت.  »قابلیت آنارشیسم در توانمندسازی«دانیل ِگَرن آنچنان که خودش توصیف کرده در اثر خود به 

شـان  ی آنارشیسم سرزندگی باورهای سازنده«کند و به نظر من این استداللش متقاعدکننده است که  او استدالل می
ی سوسیالیسـتی  ی عزیمت نـوینی بـرای اندیشـه شان نقطه کردن توانند در بازبینی و با غربال اند و می را حفظ کرده

هـایی را از  او با موشکافی آن باورهـا و کـنش ١»معاصر باشند... و در غنا بخشیدن به مارکسیسم نقش داشته باشند.
دانـیم. ایـن طبیعـی و درسـت  نارشیسم برگزیده که آنها را باورها و کنش سوسیالیست لیبرتری مـیآ ٢»خور فحش«

هـای  آل یـی کـه از احساسـات و ایـده های توده است. چنین چهارچوبی با باور شارحان اصلی آنارشیسم و با کنش
هـای خودجـوش  که بـه کـنشهای آنارشیستی نیست بل آیند همخوانی دارد. گرن فقط متوجه اندیشه آنارشیستی می

آفرینند هم توجه دارد. بـرای او  های اجتماعی جدیدی می نیروهای مردمی که در عمل در جریان نبرد انقالبی شکل
هـا و  ی گذشته درس کوشد از دستاوردهای سازنده آفرینش اجتماعی و روشنفکری هردو مهم است. همچنین او می

بخشند. این کتاب برای آنها که فقط در پـی آن نیسـتند کـه  جتماعی غنا میی رهایی ا هایی بگیرد که به نظریه نتیجه
  دهد. خواهند تغییرش هم بدهند راه درست توصیف تاریخ آنارشیسم را نشان می جهان را بشناسند بلکه می

ی بیسـتم بـرای  که معتقد اسـت سـده داند درحالی یی و نظری می ی نوزدهم را اساسا آموزه گرن آنارشیسم سده
گـذارد. تفسـیر او از  او این داوری را به بررسـی مـی »آنارشیسم« ٣بوده است. »عمل انقالبی«ها هنگام  آنارشیست

گاهانه به آینده نظر دارد. آرتور روزنبرگ یک هـای مردمـی ایـن اسـت کـه  وقتی گفت که ویژگی انقـالب آنارشیسم آ
جای آن شکلی از نظام کمونی  بربیندازند و به »کند قدرت فئودالی و متمرکزی را که با زور حکومت می«خواهند  می

شکل «. چنین نظامی یا سوسیالیستی خواهد بود یا »متضمن ویرانی و محو شکل قدیمی دولت باشد«را بنشانند که 
پذیر خواهد بود کـه از  شرط سوسیالیسم است چراکه سوسیالیسم فقط در جهانی تحقق نهایی دمکراسی... که پیش

هـا  آل بـین مـارکس و آنارشیسـت کند که این ایـده او اشاره می »ن ممکن آزادی فردی برخوردار باشد.باالترین میزا

                                                                                                                                                             
1. Guerin, Ni Dieu، ni Maitre, introduction. [AK Press, 19981] 

  .۱ ی شماره، پانویس ۱ص. نک.   .٢
3. Op. cit. 



  ١٣/  تأمالتي در باب آنارشيسم    
کنـد کـه بـه تمرکـز در  این نبرد طبیعی برای رهایی در جهت مخالِف گرایِش غالب حرکت می ١مشترک بوده است.

  زندگی اقتصادی و سیاسی گرایش دارد.
احساس کردند فقط یک راه پیش پایشان است یا کمون یـا «ریس یکصد سال پیش مارکس نوشت که کارگران پا

  »خواهد به هر نامی باز ظاهر بشود. امپراتوری، حاال می
های پولی، با حمایتش از رشد مصنوعی تمرکز سـرمایه،  امپراتوری با ویران کردن کامل ثروت عمومی، با فریب

شان کرد،  ی سیاست حذف نشاند. از نظر سیاسی از گردونههایشان آنها را به زمین سرد  که همراه بود با غصب زمین
شـان ٢به ولترگرایـی »برادران نادان«هایشان به  شان کرد، با سپردن آموزش بچه هایش شوکه اخالقی با عیاشی از نظر

هم  وجود آورد داشت و آنه هایی که ب شان به جنگی که فقط یک معادل برای خرابی کجی کرد، و با درانداختن دهن
  ٣شان به عنوان مرد فرانسوی را به جوش آورد. محو امپراتوری بود احساسات ملی

ی کارگر هنوز بـه  در زمانی که بورژوازی مدتی بود عرصه را واگذار کرده بود و طبقه«بخت دوم  امپراتوری نگون
  »امکان توانایی حکومت بر ملت دست نیافته بود تنها شکل حکومت بود.

انـد.  مربوط ۷۰ی  های امپریالیستی دهه را باز بر زبان آوردن چراکه همچنان به نظام ها سخت نیست این جمله
همچنان مشکل باقی مانده اسـت.  »آزاد کردن انسان از بند استثمار اقتصادی و بردگی سیاسی و اجتماعی«مشکل 

  راهنما خواهند بود.های انقالبی سوسیالیسم لیبرتری منبع انگیزه و  ها و کنش که چنین است آموزه مادام
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مدارا و مخالفت با تعصب  یمبه مذهب و تعل یتآموزش به روش شکاک با یحیمس یکردن آموزش به روش مذهب یگزینمنظور جا  .٢
 یپرتغـال یشکشـ یهـا هبرگرفته از موعظـ یاشاره دارد به روش آموزش frères Ignorantins »برادران نادان«و انتقاد از آن است. 

 یمذهب یفروتن یاز رو یروش آموزش ینا یروپ یفرانسو یها یش. کشیافتدر فرانسه رواج  ۱۹و  ۱۸ یها که در سده یوژان دو د سن
اشاره دارد به آموزش از  ییولترگرا یا یانیسمرا بر خود نهادند که بعدها مردم به تمسخر از آن استفاده کردند. ولتر »برادران نادان«نام 
مـدارا و  یـتبه امـر مـذهب و اهم یداصول بر ترد ینش برگرفته شده بودند. ایدکاند ابکت یژهو ولتر به یکه از آثار ادب یاصول یرو

  ند.ا ) استواریدآ یمخالفت با تعصب (که از مذهب م
3. Marx, Civil War in France, pp. 62-3 


