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  كونينمدل با: آنارشيسم درباره

   هال دريپر: نوشته

 آزاد. ح: برگردان

ي به عنوان يك آموزه ،قرن نوزده 70ي و اوايل دهه 60ي آنارشيسم در اواسط دهه
چون بنيان جنبشي براي قدرت توسط هم ،هاي مختلفمشخص از پيوند گرايش

، سه او براي شكل دادن به اين جنبش .اش شكل گرفتباكونين و محفل يكائيلم
  :كه در پيوندي نه چندان استوار با هم قرار داشتند با يك ديگر تركيب كرد بخش را

با نظرات اشتيرنر به  همراه دون مطرح شده بودوتا توسط پردنظريه اجتماعي كه عم) 1
 چونهماقتصادي  -يك برنامه اجتماعي) 2عنوان عناصر مناسبي براي آنارشيسم 

در بين محافل سوسياليستي به انضمام داري رايج گرايي ضدسرمايهروايتي از جمع
ي كودتاگر) 3 ر كردن جاهاي خالي برنامهالتقاطي عاريتي از نظريه ماركسيستي براي پ
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هاي چپ سياسي كه در آن زمان در سنت ژاكوبنگرايانه به عنوان استراتژي توطئه
طور  چيزي كه امروزه مورخان به(رايج بود؛ يعني بابوف، بوناروتي، بالنكي و باربه

يي تروريستي با مهر گراها با چاشني هيچتمامي اين - )نامندمي "بالنكيسم"نادقيق 
  .روسي

 - هاي بعدي اين اجزاء را به طرق ديگري تركيب كردند و آناركوآنارشيست
. ي ديگري از آن ارائه دادند كه در اين جا مورد بحث ما نيستها ملغمهسنديكاليست

ي انقالب كارل ماركس مورد بحث قرار در جلد سوم نظريه ،بعضي از اجزاي آنارشيسم
و سياست ) يا ناپيدا(مخفي "ديكتاتوري"از جمله نظريه باكونين در مورد  ،گرفته است

به (زوال دولت نظريه مثبت ماركس در مورد. گري ژاكوبنييعمومي بالنكيسم و انقالب
كنيم، هر چند كه به طور ييستي را به جلد آخر موكول مدر جامعه سوسيال) جاي الغاء

نين، موضوعي كه ي شخصي بين ماركس و باكورابطه. گذرا به آن پرداخته شده است
اي مورد بررسي قرار تا اندازه ، در اين جاكاذيب و جعل آغشته استابه كوهي از 
ورد تاريخ ملزاما مسايل متعددي را در ا مناسبات بين اين دو. خواهد گرفت

-اين صفحات نمي هاريخ در حوصلاين ت شرح تماميگذارد، اما ميانترناسيونال پيش 

در انترناسيونال در يادداشت  باكونينيسم ماجرايساز و بعضي از وقايع زمينهنجد، گ
  . مورد بررسي قرار گرفته است ايويژه

شناخت سروكار داريم، به به شكلي كه ماركس مي مآنارشيس اما اساسا ب ،در اين فصل
  1.ي ايدئولوژي و عملكرد باكونينت ويژهانضمام خصل

                                                 
كار كه هنوز هم قابل استفاده است چندين كار تحقيقي به درك ما از . اچ. از زمان انتشار بيوگرافي باكونين از اي-  ١

-براي اطالع كافي از آثار ذيل به كتاب نامه مراجعه كنيد. تفكر ضد دموكراتيك باكونين به ميزان زيادي افزوده است
ميخائيل "مندل . پ. اثر آ) 2.آثار در اين مورد كه منابع ناروشني داردترين اثري توسط اژون پيزيور از قديمي) 1

مندل اشاره بر . شناسانههاي منفي روانعليرغم جنبه. ي سودمندي از مدارك استحاوي مجموعه 1981 "باكونين
ا در آزادي به اندازه سهم باكونين ر"كار . اچ. ي اينامهاين امر دارد كه او اين اثر را براي نشان دادن اين كه زندگي



 جدال ماركسيسم با آنارشيسم

 ٧

شناسي مساله واژه جادر اين . آوردشناسي مشكلي را به وجود ميهواژ ،هميشهمثل 
كه در مورد شود تر ميبيشبا اغتشاشي  اين مشكل به خصوص .ي اساسي داردجنبه
   .وجود دارد "اتوريته"ي واژه

  
  "اقتدار"در باره اصل  - 1

تا آن (به مدت دو دهه 1851هاي خود بعد از تابستان لس در نوشتهنه ماركس و نه انگ
همان  اين شكاف درست. اندنكرده "الغاي دولت"اي به اشاره) جا كه من اطالع دارم

همان طور كه در . شودنيز ديده ميديكتاتوري پرولتاريا ي در بارهكه  استچيزي 
 ،دليل مشابهي وجود دارد ،منظريه انقالب كارل ماركس در جلد سوم مشاهده كردي

ماركس همان طور كه مشهور است . يعني اين موضوع توسط حوادث مطرح نشده است
اي نداشت مگر آن كه تجربه آن را در دستور بافي درباره آينده عالقهعموما به انديشه

  .گذاشتند، مسايل ديگري را پيش مييكسرو اين دو دهه . روز قرار داده باشد
، آغاز 2البقان از پي آن نگ ويك ج رخداد با ،ي جديديهدور 1870ر دهه هنگامي كه د

تالش باكونين براي : موضوع الغاي دولت نيز در بستري جديد دوباره زنده شد شد؛
آن . ن جنبش آنارشيستيي از نخستيابزار ياستفادهسلطه بر انترناسيونال از طريق 

 هايكرد اصطالحمشخص مي آنارشيستي يچه كه اين جنبش را به عنوان جنبش
ار اقتد هر گونهكالم انقالب الغاي  نخستيناين كه  اعالم، با آنارشيسم .قديمي نبودند

                                                                                                        
اثري توسط پروفسور كونفينو كه از اهميت اساسي برخوردار ) 3.، به نگارش در آورده است"گيردكافي جدي نمي

از  1870ي باكونين به نچايف در دوم ژوئن اي از اسنادي است كه نامهمجموعه "قهر در قهر"است تحت عنوان
دفترچه ) 4. دهدهاي ديكتاتورمابانه باكونين را نشان مياهداف و روش رود و اسناد ديگر كهكشفيات آن به شمار مي

المللي كارگران به ائتالف سوسيال دموكراسي و انجمن بين"اساسي باكونين كه براي انترناسيونال، تحت عنوان 
آثار ) 5.كه به انگليسي منتشر شده است "كنگره هاگ انترناسيونال"تحت عنوان  اضافه انبوهي از اسناد ديگر

باكونين طي مبارزات درون انترناسيونال كه اكنون به مقدار قابل توجه به فرانسه  در  يي و ضد يهودنژادگرايانه
   .مجلدهاي آرشيو باكونين در دسترس است

  .است 1871 در ماه مارس و در پي آن رخداد كمون پاريس 1870مراد نويسنده جنگ پروس و فرانسه در   ٢
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فرد قرار  كه خارج از منِقدرتي توسط هر نوع  - است بر فرد آزاد و صاحب اختيار
ر بود با تاكيدهاي متفاوت ب ياين ايدئولوژي. به يك ايدئولوژي متمايز تبديل شد -دارد
 ايبه پديدهآنارشيسم را براي جنبش كارگري  و ،اصر گوناگون براي تمامي اين دورهعن

-نظريه. اي بي ثمر تبديل كردداري به نظريهبرد جنبش ضدسرمايهمخرب و براي پيش

گذار  هاست، چون هيچ گون] دولت[ي الغاي بالفاصلههوزي آنارشيستي دولت حاوي آم
اين كه انقالبيون در  ضاين بدان معناست كه به مح. تمجاز نيس "اياقتدارگرايانه"

كمر به  از درون و از بيرون ها، آنارشيستوندبرقراري يك دولت كارگري موفق ش
از دون و اشتيرنر ورا در نزد پر "اصل اقتدار"ماركس و انگلس كه  .بندنددام آن ميهان

  .شدندرو ميبا آن روبهبايست به طور جدي اكنون مي ،ناديده گرفته بودند تحقير سر
تقابل اصولي با هر گونه اعمال  ،"اقتداراصل "هاي پيگير تحت عنوان آنارشيست

ترين دموكراسي نتيجه اي كه از كاملاز جمله مقابله با اتوريته ،اتوريته را در نظر دارند
 ها اتوريتهدر واقع نزد آن. شودترين شكل دموكراتيك نيز اجرا ميو به كامل هدش

. رودل آن به شمار ميترين شكبدترين شكل اتوريته است چون موذيانه ،دموكراتيك
چون نه . ي استايدئولوژترين يسم در بنياد غيردموكراتيكآنارش ،هادر بين ايدئولوژي

به طور خاص با هر گونه  بلكه ،پايداري با دموكراسي به طور عام دارد يتنها دشمن
اين . ورزدترين نوعي كه بتوان تصور كرد مخالفت ميالدموكراسي سوسياليستي و ايده

شود مخدوش مي مآنارشيس ينحله اي توسط دوستان ليبرالهدازحقيقت اساسي تا ان
كراسي دولتي هستند و از آن ربوكاهش نقش  خود خواهان آنارشيستي كه در روياي

  .كنندمل حمايت ميدر ع
به عنوان مشكل  ماركس كارل ي انقالبنظريهاجازه دهيد آن چه را كه در جلد سوم 

ها چون آنارشيست. دهي اجتماعي مطرح كرديم دوباره تكرار كنيماصلي سازمان
- ر نابود شدني انكار ميگيري در جامعه را به عنوان يك شّترين شكل تصميممطلوب
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ها به شمار كه نتيجه منطقي نظرات آنپاسخ دهند بايد به اين پرسش  بنابراين ،كنند
ف نظر اي اختالاي هنگامي كه در مورد مسالهيافتهمردم در هر جامعه سازمان: درومي

  )1(ديگر زندگي كنند؟هماهنگي با يك دارند چه بايد بكنند تا در
و حتي . اين پرسش ابتدايي واقعا پاسخ نداده استبه هيچ متفكر آنارشيستي هيچ گاه 

  .از به تحقيق گسترده داردها نيقبول و طرح اين پرسش از طرف آنارشيست
ها هيچ مشكلي مورچه. هاستها همان مثال مورچهنظريه رايج در بين آنارشيست

رسند كه مورد تحقيق خودي ميها به نوعي وفاق خودبهرسد كه آنندارند، به نظر مي
اند، نارشيست مساله را به سادگي حل كردهپردازان آبعضي نظريه. دانشمندان قرار دارد

 يعني به مجرد آن كه -فرض اين كه مردم به محض اين كه شرايط طبيعي شودبا 
براي كسي كه به . كنندها رفتار ميهمثل مورچ - انجام گيرد] اتوريته[الغاي بالواسطه 

 از نظركه  گفتني است. ابطال چنين مهملي نياز دارد ما سخني براي گفتن نداريم
- انسانه ناگه  بر ب ،الغاي دولت الن فرماناع به محض هك ،"سحرآميز راييهم"تاريخي

نيز به شمار  )ماستالينيس چونهم(وتاليترهاي تفرقهبخشي از باور  د،شونازل ميها 
  .رودمي

در صورت وجود  -كه البته هست -اي بيش نباشدافسانه سحرآميز راييهماما اگر اين 
  شما چه خواهيد كرد؟ ،ميان اين در راييهمعدم 

به وجود  را اي از سازوكارهامجموعه گيريني در طول تاريخ، براي تصميمجوامع انسا
هاي اتخاذ شده توسط اقليت گونه از باال تصميماعتقاد غالب بر اين بود كه چ. دندآور

بر اين اعتقاد بود كه چگونه  ي بسيار كوچك،درصد .حاكم بايد بر مردم تحميل شود
 دتواند تصميمي اتخاذ كنمي رل از پايينكنت و باي مردم تحت شرايط بهينه توده

 نتا در نظر داشب). ط اجرا براي دموكراسي استشربراي منظور ما كنترل از پايين (
براي اين : هاي مساله، آنارشيسم اساسا به يك جنبه از مساله توجه داردتمام پيچيدگي
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فرد كه ار مناي به يك فرد صاحب اختيكه يك تصميم اجتماعي را حتي براي لحظه
همه چيز  -چه رسد به اقليتي كه با آن توافق ندارد -موافق آن نيست تحميل نكنيم

دموكراسي . است "اقتدارگرا"ها، دموكراسي خود به زبان آنارشيست .بايد فدا گردد
كراسي و هم استبداد را به پس آنارشيسم هم دمو. است) اقتدارگرايي(اصلي شيطاني 

فكر آنارشيستي جستجو براي يك بديل سوم بوده است تاريخ ت. كندهر شكلي رد مي
. جامعه پا بر جا بماندخواهد ميكه  در عين حالكند اقتدار را الغاء مي هر شكل ازكه 

آن چه كه : وجود دارد هااز نظر آن جايگزيني. كنون يافت نشده استبديلي تاچنين 
   .اي آزادي استجايگزين كردن لفاظي به ج ،دهدنظريه آنارشسيستي انجام مي

تارين و ياتور ي چند وجهيواژهاين دعوت به اغتشاش به سبب استفاده از 
ديل از ظهور آنارشيسم به امر رايجي تب تاريانيسم نهادي شده است كه بعدياتور
درباره "[و  "شامل اتوريته"اي به معناي از ريشه "اتوريتارين"البته . ده استگردي

يا  "دموكراتيكغير"براي  به معادل متداولي اخذ شده است كه ]م."اتوريته
اين . تبديل شده است، گويي وجود اتوريته معادل با اتوريتارين است "مستبدانه"

- شناسيمثل ساير ريشه. ي گفتار و زبان سياسي نهفته استدر شيوه سفسطه منطقي

ه جز ب ؛ واين تكامل بايد در شمار چيزهاي عجيب در نظر گرفته شودهاي غيرمنطقي، 
آن چه كه . ه استاشاعه يافتتوسط ليبراليسم  يكسر اظهارات سياسي مربوط به آن

ه براي زباني آشفتد به وشها محسوب مينارشيستآ در نزدغيرقابل دفاع  اعتقاديك 
 با كهدادند قرار ميآزادي  را در مقابلاتوريته  با دلخوشي كه، ها تبديل شدليبرال

  .شدتشديد مي دولت وه پيشرفت بوركراتيسم در جامع
تحت عنوان آزادي مجرد ظرفيت ) ها متمايز اندكه از ليبرال(هاي پيگير آنارشيست

- همان كار را انجام بده كه مي": فهمندغيرمشروط فرد را براي زندگي با شعار تلم مي
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شود كه به هيچ وجه ها تعقيب ميسرايي توسط ليبرالاين شيوه از سخن. 3"خواهي
هاي د، اما عبارتخواهد انجام دهمي ند به كسي اجازه دهند كه كاري كهقصد ندار

مفيد  صآنارشيستي را براي مخالفت با سوسياليسم به طور عام و ماركس به طور خا
ي آموزه با انگ زدن به ماركس به عنوان سوسياليسم اتوريتارين در تقابل. دانندمي

شهرت پيدا كرده در نگارش تاريخ باكونين كه به عنوان ليبرتارين ضداتوريتر 
انگار سادهشناس يك ماركس. تاده تبديل شده استسوسياليسم به يك سنت جا اف

دهد كه گويي اين امر توضيحات انگلس در مورد اتوريته دموكراتيك را طوري جلوه مي
 )2.(دفاع از اتوريتاريانيسم است

بدون اشاره به جنبش نوپاي  ،ي خودترين جنبهدر سادهماركس  نزدمساله اتوريته 
-هجلد سوم سرماي هي مربوط بهادر يادداشت .آنارشيستي مورد توجه قرار گرفته بود

معناي  كار، در واقع خود روند در نو تعاو همكاري مساله -توليد اجتماعيمبحث 
 ياتوريتهيك  بدين ترتيب وجود. گيردرا در بر ميكار نظارت و شكل معين  ،تعاون
وقتي كه يك گروه كارگر در يك  ،به عنوان نمونه .روند كار ضروري استدر  معين

، يا )ندجدي قرار بگيرآسيب  اگر نخواهند در معرض(كنندا خالي ميرزمان واحد باري 
برند ي را ميهايدرخت صرفابلكه  ،نه به طور دلخواه كنندگان چوبارهدر هنگامي كه 

  .است ذاري شدهگكه توسط ناظري عالمت
شكل يك  در عي هر جايي كه روند مستقيم توليديار نظارت و مديريت به طور طبك

 ،نه به صورت كار مجزا و مستقل توليدكنندگان د وشومي ريدادپ مركبروند اجتماعي 
  )3(.شودميتبديل ضروري به امر 

                                                 
رابله كه مسئول چرنديات آنارشيستي نبود بايد گفته شود كه پذيرش عمومي تلم به عنوان تصوير از در دفاع از  -  ٣

جماعت آنارشيستي در جهت بي اعتبار كردن خويش است، هر چند كه اين كار از زمان پرودون به بعد انجام گرفته 
آزادي "ها و آقايان است كه در انمرابله اين موضوع را روشن كرده است كه اين صرفا اجتماع كوچكي از خ. است
كاران گوش اي از خدمتها گلّهچون در اطراف آن. خواهند انجام دهندتوانند هر چه ميكنند و ميزندگي مي "كامل

  !آنارشيسم واقعي. در خدمت خوشبختي گارگانتواها اينكنند، تمام اند كه اوامر ارباب را اجرا ميبه فرمان ايستاده
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داراي يك جزء فني و يك جزء  يعني اين ضرورت،. امر خصلت دوگانه دارد اما اين 
  .است اجتماعي

كنند، ي كارهاي كه براي انجام آن افراد متعددي همكاري مياز يكسو در همه"
شود كه ي فرماندهي و در وظايفي تعبير ميضرورتا در اراده ،پيوستگي و وحدت روند

گيرد، مانند بلكه كارگاه را در مجموع خود در بر مي ،مربوط به كارهاي جزء نيست
اين كار مولدي است كه ناگزير بايد در هر  4."نمايدميي كه رهبر يك اركستر ايفا نقش

  .ي انجام شودوراندامشيوه توليد 
اين كار نظارت در هر شيوه  -با صرف نظر كامل از بخش بازرگاني -از سوي ديگر

مستقيم و مالك وسايل  ي توليدكنندهتوليدي كه مبتني بر تضاد ميان كارگر به مثابه
تر است به همان اندازه نيز نقشي كه قدر اين تضاد بيش هر. است ي، ضرورتوليد باشد

ن در نظام بردگي است كه اين نقش ايابرنب .تر استكند بزرگاين كار نظارت ايفا مي
نظارت داري نيز اين كار ولي در شيوه توليد سرمايه. رسدبه حد اعالي خود مي

حال روند مصرف نيروي غيرقابل اجتناب است، زيرا در اين شيوه روند توليد در عين 
  )4(."داري نيز هستكار به وسيله سرمايه

شامل يك تفاوت اجتماعي در نقش اتوريته  ،اين تفاوت بين جزء فني و جزء اجتماعي
هاي استثماري مختلف ممكن است اختالفي در درجه در نظام. شودناظر در توليد مي
  : رد بدون اهميتي اندكدر سوسياليسم اختالف ديگري وجود دا. وجود داشته باشد

                                                 
همكاري پوچ و "كه شامل "نمايش تئاتر"همين طور به  و كند،اشاره مي "كنسرت موزيك"به مثال  گودوين -  ٤

ازبين "اين عمل : شود كه چه انجام دهددرواقع به نوازنده و بازيگر توسط كسي ديگر گفته مي. اي هستندبيهوده
  )3.("رودو بيش از هر چيز يك اقتدارگرايي شيطاني به شمار مي "بردن صميميت



 جدال ماركسيسم با آنارشيسم

 ١٣

 اينشود، گرانه كار نظارت ناپديد ميخصلت ستيزه ،تعاوني استوار بر در يك كارخانه
نماينده سرمايه در مقابل آنان  مديركنند و حقوق مدير را پرداخت مي اند كه رانگكار

  )5.(رودبه شمار نمي
ن به ادير توسط كارگركننده يا مكه در آن نظارتوني توليدكنندگان يك تعا-اين مورد

به طور  -شود، همان كارگراني كه تحت نظارت او قرار دارنداستخدام مي طور جمعي
مدير در سوسياليسم نيست، بلكه موردي است كه  -ي كارگرعي تنها شكل رابطهيطب

در آن جا  "ي فرماندهاراده". مفيد است "اتوريته"به طور خاص براي آزمون اصل 
ي اجتماعي كه در پشت اين شكل قرار دارد ضرورتا تغيير رابطه وجود دارد، اما در

  .كيفي انجام گرفته است كه در آن اتوريته تحت كنترل قرار دارد
اتوريته خود : دهدهرجا كه اتوريته دموكراتيزه شده است، تغيير ديگري نيز رخ مي

ه دولت را به ماركس جوان دو دهه قبل نيز برداشت هگل از اتوريت. شودراززدايي مي
به ) دولت مطلقه پروس(بوروكراسي دولتي: داده بودعلت رازآميزي مورد انتقاد قرار 

 هاصل معرفت اوست، و خداگون" هطور نمونه برخورد ناقصي با اتوريته داشت؛ اتوريت
در جريان بحث راجع به  ،ماركس در مقابل) 6("سازدذهنيت او را مي هكردن اتوريت

امر  -"بايد تا حد ممكن ساده باشدحكومت "كند كه ي ميقانون اساسي يادآور
او اين مطالبه را ) 7.(شودمي "پيچيده و رازآميز"كه  استحكومت توسط فريبكاران 

ساده كردن سياست و ماشين دولتي منشاء واقعي اتوريته را به  كند كهمطرح مي
البته راززدايي از . راززدايي از اتوريته است ينوع امر اين .كندچيزي شفاف بدل مي

  .است بستهوا شرط كنترل آن از پايينپيش به ،اتوريته
كنند ها شادمانه از هر گونه تحليل اتوريته در متن اجتماعي پرهيز مياما آنارشيست

گيري را به اين شيوه برخورد نتيجه. كنندتلقي مي "شيطاني"چون آن را يكسر امر 
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يا هر چه زودتر منهدم كنيد، و بدين ترتيب  ،را فورا اتوريته: كنداي تبديل ميامر ساده
  .از شر آن رها شويد

  انگلس در باره اتوريته - 2
نظر از اين كه انگلس با اين نقل و قول باال از كتاب سرمايه آشنا بوده يا نه، اما صرف

ي ها از واژهستنيباكوني يسوءاستفاده"ي را در باره 1871توضيح مشابهي در سال 
  .ها در اين مورد الزم استنامهيك مرور كوتاه به فرهنگ. دهدارائه مي "ريتاريناتو"

-از آغاز توسط منتقدان و پيروان باكونين مورد استفاده قرار مي "اتوريتارين"ي واژه

گردد ميپيش از اين زمان براستفاده از آن تا چه حد به  كهاما تعيين اين امر . گرفت
امه انگليسي اكسفورد تاريخ استفاده از اين واژه را در انگليسي نواژه .كار دشواري است

. است اما استفاده از اتوريتاريانيسم اندكي بعد از آن رايج شده ،داندمي 1879در سال 
بعد از رواج زبان آنارشيستي در انگليس  از كاربرداين امر آن است كه اين شكل الزمه 

اي قبل از اين تاريخ بوده ه در اروپاي قارهاين واژاما قطعا استفاده از . ه باشدمرسوم شد
  .است

ست مايوس كه اكنون دبير فدراسيون بخش يه باكونينرهنري پر 1870در ابتداي ژانويه 
اين ":به شوراي كل درباره انشعاب گروه باكونين نوشت بود ايتالياي زبان سوئيس

ماركس، ( ،"تابندر نميها خود اقتدارگرا هستند، و هيچ اپوزيسيوني را باتكردمو
ها فرستاد به اضافه اين نكته كه فدراسيون سوئيس تصميم عقيده پرره را براي بلژيكي

اي براي انتشار در انگلس در مقاله). "خود را از ديكتاتوري ائتالف رها كند"گرفته است
-ستي آشنا هستند مييخطاب به خوانندگاني كه با زبان باكونين 1872اسپانيا در سال 

ها در باره آنارشي، اتونومي، فدراسيون آزاد رغم تمام عبارتعلي"نويسد كه در ائتالف 
اي براي انگلس در اطالعيه ."تاتوريته و اطاع: و چيز وجود داردو غيره در واقع صرفا د

به  )authoritiveness(اقتدارو ) authoritive( نهاردمقت يواژه استفاده از :نوشت 1872كل در  شوراي
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دهد استفاده از اين هاي آن اشتباهي است كه نشان ميو هم ريشه) authoritarian(آميزاقتدارمعناي 
سردرگمي اساسي در خود زبان  1870قطعا در اوايل دهه ) 8.(واژه هنوز نامشخص است

دموكراسي  يت باضد در اينامهگناز منظر فره ريتهاتو در اين هنگام،: وجود داشت
  .دشميتعريف 

امي كه پل الفارگ در پايان همان سال آماده سفر به اسپانيا بود، انگلس براي هنگ
بايست توجه الفارگ را به رازآميزي كه حول در ابتدا او مي. اي نوشتراهنمايي او نامه

  :كرداين واژه وجود داشت جلب مي
-تاين قدر: گويندها مينها نباشد آستيبه محض اين كه چيزي مورد پسند باكونين

كنند كه آن را براي هميشه مورد نفرين ها تصور ميپرستانه است و بدين وسيله آن
ها يا اگر آن ؛كارگر بودند ،نگار و غيرهها به جاي بورژوا، روزنامهاگر آن. اندقرار داده

به  ،نددادميمسايل و شرايط اقتصادي را در شرايط مدرن اندكي مورد مطالعه قرار 
ي خارج از آن كه هيچ عمل جمعي از هر نوعي بدون اعمال اراده يافتندسادگي درمي

 . يعني يك اتوريته ممكن نيست

-ادامه مي اما انگلس. نوشته سرمايه به آن اشاره شده بوداي بود كه در دستاين نكته

  .دهد كه انواع گوناگوني از اتوريته وجود دارد
اين به هر  ،كننده يا يك نفريدهندگان چه يك كميته رهبري اكثريت رايچه اراده"

واحد و هدايت  يهادشود، اما بدون اراي است كه بر ديگران تحميل ميحال اراده
ونا بدون هاي بزرگ بارسلآيا به جريان افتادن كارخانه. كننده هيچ كاري ممكن نيست

وجود بدون  ممكن است ؟ يا هدايت يك قطار!يعني بدون اتوريته ممكن است ،هدايت
ي خود نان از اين كه راننده، آتشكار و ديگران دقيقا در زماني معين به وظيفهاطمي

كند كه مندم بدانم كه آيا باكونين متفرعن اعتماد مي؟ من خيلي عالقه!كنندعمل مي
كند و بنابراين در زمان اي تبعيت نميدر قطاري بنشيند كه در آن هيچ كس از اتوريته
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- اي سخت و سفتاتوريته الزم براي حفظ نظم هر جامعه؟ كندانجام وظيفه نمي معين

  !وجود دارد) انترناسيونال(ي بازلتر از آن است كه در كنگره
هيچ ) همان طور كه در باال گفته شد(از همان پرسشي است كه  اين شكل ديگري

ي آنارشيستي هرگز بدان پاسخ با معنايي ارائه نكرده است به جز لفاظي درباره واژه
  :كندگيري ميانگلس از اين مقدمات نتيجه. آزادي

تمام اين عبارهاي زيبا و انقالبي ماوراي راديكال صرفا در خدمت پوشاندن نقد نظري "
ويد تمام رپس ب. ترين جهالت نسبت به شرايط زندگي روزمره جامعههستند و كامل

  )9.("ها لغو كنيدها را در بين ملوانان يك كشتي حتي با توافق آناتوريته
مايت از فروپاشي ترين پاسخ آنارشيستي حها، شايد منطقيجدا از مدل النه مورچه

و چون اين پاسخي  هاي مجزا بدون هيچ پيوند متقابل باشد؛جامعه مدرن به تكه
 بازگشت ظاهرا به يك خيال آباد نا معقول و عقب مانده ،نيست اين مشكلواقعي به 

ديگر  ايدر دنياي واقعي توسط انگلس در نوشته "تهاتوري"هاي تمام نمونه. كردخواهد 
  .كنيمها اشاره ميشود به بعضي از آنتكرار مي

كه موضع آنارشيستي تنها غيرعملي و مخرب نيست، ) نه خيلي زياد(ما تاكيد كرديم "
رد تمامي انواع اتوريته حتي با "(آنارشيسم . هستاتيك نيز كربلكه اساسا غيردمو

نظرات  آن، تحميل منطقي كه پيامد ،دكناقليت كوچكي حمايت مياز حق ) "موافقت
قصد خود را براي نابودي اولين  هاتسآنارشي. است بر اكثريت -حتي قهرآميز - اقليت

به نام آزادي،  - ها ممكن است بنا كنند كه سوسياليستاند اعالم كردهدولت كارگري 
آورد كه ميريلي به حركت در آزادي يك مهندس آنارشيست كه قطار خود را در روي 

يك اتوريته مستبد ادعا كرده است كه در همان زمان توسط قطار ديگري اشغال شده 
  .است
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خود را به معرض  ،هاي درگيريخصلت ضددموكراتيك آنارشيسم در اولين سال
تر انگلس در همان زمان در ههاي فشردهاين مساله در يكي از نوشت. نمايش گذاشت

  :قرار گرفت هاي به يك رفيق مورد اشارهدر نام 1872
اي وجود نخواهد هيچ اتوريته) بق نظر باكونيناطمجامعه مطلوب آينده (در اين جامعه

ه يك كارخانه، براي اداره داراين افراد براي ا.(شر مطلق = دولت = چون اتوريته. داشت
ي نهايي مرحله اي كه دربدون اراده ،كننديت كشتي چه پيشنهاد مياآهن يا هدراه

- نميتوضيح به ما  در اين باره هاالبته آنگيري كند بدون يك مديريت واحد تصميم

  )10.(ابدياتوريته اكثريت بر اقليت نيز خاتمه مي سانبدين). ندده
و ها دموكراسي نزد آنارشيست "اصل اتوريته": كندجمله اخير ارتباط را روشن مي

را غيرممكن سازماندهي دموكراتيك  از جمله هر نوعو  هر گونه سازماندهيبدين سان 
  .كندمي

ي مستقل است؛ اما اين كه چگونه اهر فرد و هر جامعه": دهدانگلس ادامه مي
ها تا حدي از استقالل اجتماعي از دو نفر ممكن خواهد بود بدون آن كه هر يك از آن

تاج توسط تاريخ و اين استن. "كندكوت مينظر كند، باكونين مجددا سخود صرف
ها با هاي آنارشيستي براي سازماندهي نشان داده شده است، تمامي اين تالشتالش

  ."همراه بوده استعمل ساده تخريب 
به  ،سازماندهي آنارشيستي را نزديك به غيرممكن ساخته است "اصل اتوريته"اگر 

نابودي " .ها نيز عمل كرده استآوري نيز براي تخريب ساير تشكيالتشكل اعجاب
شوند تضمين نشده، رو ميها با آن روبهتنها براي اولين دولت كارگري كه آن "فوري

ها اولين ستيباكونين. الملل نيز به كار گرفته شده استبلكه در درجه اول عليه بين
-قرار داده "حكومت كن يا تخريب كن"گروه راديكالي بودند كه هدف آگاهانه خود را 

ها براي از تمامي تالش بعد. مثل نجايف يي جنايتكاررود ماجراجوحتي قبل از و. اند

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ١٨

المللي ائتالف بين"تبديل انترناسيونال به سازماني آشفته و استفاده از آن به نفع 
يافتند كه ها به سرعت دركه متعلق به خودشان بود، آن "سوسيال دموكراسي

 .پذير انديب دروني آسيبي تخرهاشان در مقابل همان روشانترناسيونال آنارشيست
ي كوتاه در مطبوعات سوسياليستي ايتاليا تحت عنوان يك جزوه 1873در سال انگلس 

ها وجود تري از آن چه كه در نامهمنتشر كرد كه در آن روايت مفصل "درباره اتوريته"
-نمونه. است مطلب در تشريح آموزشي اين جزوه يك شاهكار كوچك. داشت ارائه داد

كه در  انتخاب شده همان چيزي از از دنياي واقعي توليد و زندگي اجتماعي وهاي آن 
هايي را واژه فهم ايو بيش از هر چيز به شكل جسورانه. آثار قبلي مشاهده كرديم

  .دارند "طنين ناخوشايندي"كه كند مي پذيرامكان
ي حميل ارادهت: دهدبريم چنين معني مياتوريته در مفهومي كه در اين جا به كار مي"

اما با اين كه . است استوار بر تبعيت آن ضفرپيشما؛ از سوي ديگر اتوريته،  ديگري بر
اي طنين ناخوشايندي دارند و بيانگر رابطه] يعني تحميل اراده و تبعيت[اين دو واژه

كند، نامطلوب است، بايد ببينيم آيا راهي براي كنار اند كه براي كسي كه تبعيت مي
ن وجود دارد، و آيا با توجه به وضع كنوني جامعه، خواهيم توانست وضعيت گذاشتن آ

اجتماعي ديگري به وجود آوريم كه در آن اتوريته ديگر علت وجودي نداشته باشد و 
  ∗)11.("در نتيجه ناپديد گردد؟

 "عمل مستقل فرد"اي جايگزين تا اندازه ،همه جا مركب هايفعاليتدر جامعه نوين 
ممكن است كه  اكنونآيا ". دهي استن امر به طور ضمني همان سازمانشود و ايمي

در يك انقالب اجتماعي  اتوريته ياآ "دهي وجود داشته باشدبدون اتوريته سازمان
يك  در توليداجراي  ،منطقا شود؟شود يا فقط شكل آن دگرگون ميناپديد مي

كار  مونه كارگران هنگاميكند، به عنوان ني كتان نظم معيني را تحميل ميكارخانه
                                                 

  .با اندكي تغيير 3 انگلس، سهراب شباهنگ ويراستار بهروز فرهيخته، ص. درباره اتوريته، ف ∗
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-يامي كه خاموش است كار را متوقف مكه ماشين بخار روشن است و هنگ كنندمي
هيچ شعار  به ن دليلو به همي -"به استقالل فردي توجهي ندارد"ماشين بخار. دنكن

  .كندديگري توجه نمي
ايد مورد گيري بر باره ساعت كارشان تصميم بگيرند، و اين تصميمكارگران خود بايد د

  .شودگرنه توليد متوقف ميي همه قرار گيرد ومالحظه
توليد، در زمينه توزيع  ياي درباره شيوهها، در هر لحظه مسايل ويژهوانگهي در سالن"

اي كه در راس كه بايد از طريق تصميم نماينده يگردند، مسايلمواد و غيره مطرح مي
، در جا، ورت امكان از طريق راي اكثريتر صگران قرار گرفته، و يا دهر گروه از كار

فرد همواره بايد به تبعيت درآيد، يعني مسايل بايد به  يدهاحل و فصل شوند و ار
  )12(."طريق آمرانه حل شوند

كند تا از كنيم كه انگلس مجددا تالش ميما مشاهده مي: "دارگرايانهتبه شكلي اق"
 "شيوه اقتدارگرايانه"اين . ي كندكلمه راززداي "طنين ناخوشايند"وحشتناك بودن 

گيري ي دموكراتيكي تصميمتوانند به هر شيوهمتضمن اعمال اقتدار است كارگران مي
- شناسانهتشاش واژهچه اغ: راه دموكراتيك است ي اقتدارگرايانه تنهاشيوه"اين . كنند

  !اي به وجود آمده است
دهد تا ما را دارند ادامه مي "يطنين ناخوشايند"هايي كه انگلس به استفاده از واژه

-او ادامه مي. رو شدن با موضوع واقعي در اين اغتشاش مفهومي كندمجبور به روبه

خودكار يك "كند و دستگاه مي "استبداد واقعي"ها را تابع يك انسان ،طبيعت"دهد
تر دكنند مستبداران كوچكي كه كارگران را استخدام ميكارخانه بزرگ از سرمايه

ما . (شودها تحميل ميمحدوديت از خارج بر انسان -است"استبداد"اين منشاء . "است
رت اما جايي كه قد). جنگيمبا چيره شدن بر نيروهاي طبيعت با اين استبداد مي

- كند ما نميايم، استبداد معيني را بر ما تحميل ميصنعت، كه ما خود به وجود آورده
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تري از بين برود و روح اد با كلمات خوش لحنتوانيم انتظار داشته باشيم كه استبد
كنيم، يعني اتيك برخورد ميركمر به طور دموما با اين ا. جدا شودخبيثش از آن 

  .كنيماتوريته را به طور دموكراتيك واگذار مي
گيرد كه درباره اجباري اي از كتاب سرمايه ماركس الهام ميجا انگلس تا اندازهدر اين

ي عمال به شكل اتوريته":كندان توسط صنعت مدرن بحث ميشدن همكاري كارگر
 "استبدادي"در يك شكل كنترل كه  "ي قدرتمند ديگريبه شكل اراده... دارانسرمايه

  )13.("گيرداين استبداد شكل خاصي به خود مي"است، گرچه 
اشاره  آهني راهنمونه بهانگلس مجددا  در آن ، كه"ه اتوريتهردربا"يبرگرديم به مقاله

  :كندمي
ي لهااي حاكم است كه در مورد هر مسدر اين جا نيز شرط نخست كار، وجود اراده"

اي كه و يا كميته هاي كه يا تنها از سوي يك نماينددهاگيرد، ارتبعي تصميم مي
اي در اين حالت، اتوريته. شودمسئول اجراي تصميمات يك اكثريت است، اعمال مي

خستين ترنِ در حال حركتي كه در بر سر ن: از اين هم باالتر. رددا كامال آشكار وجود
  )14.("ي كاركنان بر مسافران وجود نداشته باشد چه خواهد آمد؟آن اتوريته

چه كسي براي تحميل : در مورد دو قطاري كه قرار است روي همان خط تالقي كنند
ار كه توسط مالك كند؟ ممكن است مدير قطاي شخصي خويش اتوريته اعمال مياراده

به طور -آهن تعيين شده است اين كار صورت گيرددار يا دولت يا كارگران راهسرمايه
اش را تحميل كند، اما چنين خالصه كسي بايد به طور دموكراتيك  يا غير از آن اراده

اصرار دارد انگلس . اعمال شود "استبدادي"به طور "شخص"قدرتي بايد توسط اتوريته
  .ريزدآنارشيسم در مقابل اين ديدگاه ساده فرو ميتوسط درباره اتوريته  يزيكه رازآم

يم كه اعمال اتوريته در متون دريافتما . ويژگي فرجامين مساله اتوريته باقي ماند
شده يا راززدايي  "خداگونه"كند، به شكل كمي يا كيفي، اجتماعي مختلف تغيير مي
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پرسش . ا به شكل دموكراتيك كنترل شدهساالرانه تحميل شده يشكل ديوانبه  ؛شده
  . آن محدود شود دراي كه اتوريته بايد زهحو: ديگري وجود دارد

بنابراين گفتن اين كه اتوريته مطلقا بد و خودمختاري مطلقا خوب است پوچ و بي "
ها در ي عمل آنهزخودمختاري چيزهايي نسبي اند كه حواتوريته و . معني است

اگر طرفداران خودمختاري بدين بسنده . كندل اجتماعي تغيير ميمراحل مختلف تكام
ها در چهارچوبي كه در نبگويند سازمان اجتماعي آينده، اتوريته را ت كه كردندمي

-د، محدود خواهد ساخت، ميكنناپذير ميدرون آن، شرايط توليد آن را اجتناب

ل واقعياتي كه اتوريته را ابها به جاي اين، در مقتوانستيم به توافق برسيم، اما آن
  )15(".خيزندمبارزه برمي مانند و با واژه بهكنند، كور ميناپذير مياجتناب

تعيين در چارچوب مرزهايي  را در اين جا انگلس هدف اجتماعي محدود كردن اتوريته
اصل اين يك . شودهاي توليد و حيات اجتماعي تحميل ميكه توسط ضرورتكند مي

تقابل با الغاي فوري  در. دموكراتيك كردن اتوريته بود ييدهي براي احيات الحاقي
ها، انگلس يك برخورد پويا به مساله را پيشنهاد اتوريته و دولت از طرف آنارشيست

 ،چون بعد از اين كه شرايط ضروري توليد توسط سوسياليسم دگرگون شد: كندمي
نيز   كندخود را تحميل مي "اداستبد"ه در چارچوب آن اتوريته ك حدود و مرزهايي

  .يابدتحول مي
دولت صرفا يكي از انواع اتوريته در مناسبات اجتماعي است  يريتهكه اتوطور همان

تر در نظر گرفته ي طوالنياي از يك دورهاند به عنوان مرحلهوتپس زوال دولت نيز مي
حداقل به عنوان يك تواند اين نكته مي. زوال اتوريته به طور في نفسهيعني شود، 

اما در . در نظر گرفته شود چه پايان مطلق آن قابل رويت باشد چه نه راستاگرايش يا 
شاهده مم يتوانتري از آن چه كه احتماال ميي ناروشنيك آينده سوي اين جا ما به

  .اريمدميبر كنيم گام

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٢٢

  انقالب و اتوريته -3
-خود به كار نمي را براي اصل اتوريته نفي كاربرد ها به طور پيگيردر عمل آنارشيست

در . ، چون عمل پيگير در اين راستا به سختي از جنون محض قابل تفكيك استبرند
در تالش  ،دانندرا مردود مي "حتي با توافق هاتمامي اتوريته"ها حالي كه باكونينيست
نظير شركت  بايي ندارنداها ها بدون موافقت آني خويش بر تودهبراي اعمال اتوريته

  .در يك كودتا
كه مثالي . شوداتيك محسوب ميكري ضددمو"اتوريته"كودتا تا حدي افراطي تحميل

 1870ه عالقه داشت از آن استفاده كند عملي بود كه باكونين در سال ماركس به ويژ
نامه باكونين اين عنوان فصلي از زندگي( بود "فاجعه در ليون"اين عمل: انجام داده بود

ماركس و انگلس شايد به خاطر طنز تلخي كه در اين حادثه ). كار است. اچ. ياثر ا
توجه ) 16.(اندهاي خود به آن اشاره كردهها و كتاببار در نامه 6وجود دارد حداقل 

به اتوريتارين بودن بايد بلكه  متمركز شود، ميز بودن حادثهآنبايد بر فاجعهتر بيش
  .ه را تسريع كردكه اين حادث معطوف شود دتاييكو

ر ليون به ههنگام سقوط ناپلئون سوم و امپراتور دوم، در يك قيام كارگري كنترل ش
رهسپار ليون شد تا فرماندهي گروه كوچكي  تباكونين به سرع. دست انقالبيون افتاد

شد يك شوراي جديد تحت  شهر روزي كه او وارد. از پيروان خود را به دست بگيرد
دانست كه با تاالر كس نمي، اما هيچانتخاب شده بود "عمومييته امنيت كم"نظارت

اي كه توسط جزوه در اين جا -باكونين قدم به ميدان گذاشت. شهرداري چه بايد بكند
- انگلس، الفارگ و ماركس براي انترناسيونال نوشته شد حادثه را به دقت تشريح مي

  :كند
اي كه رسيد، لحظه احراني فري بباكونين در تاالر شهر مستقر شد و سپس لحظه"

ترين عملي كه جهان تا آن روز ديده باكونين انقالبي. بردها در انتظار آن به سر ميسال
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دو جوخه از  تهيا دراما دولت . او فرمان الغاي دولت را صادر كرد -انجام داد را بود
عازم ژنو  ترعد و باكونين مجبور شد كه به سروبدر هم ميالر را اگارد ملي بورژوايي ت

  )17.(شود
ي و حكومتي دولت كه ناتوان شده ارماشين اد":فرمان باكونين اين بود يجمله اولين

تخيالت و ناتواني تمايالت پرهيزكارانه "اما اين دولت نبود كه از . "است بايد ملغا شود
بلكه  ،گزاران دولت ناتوان نه تنها اين كودتا را در هم كوبيدندخدمت. "دكشيرنج مي

تا رهبر آن را بعد از  -ممكن بدترين توهين -آن را به اندازه كافي جدي نگرفتندحتي 
  . به زندان بياندازند خالي كردن چند فرانك جيب او

- نخست دولتي كه آنارشيست. آمده استببينيم بر سر اصل اتوريته در اين رويداد چه 

ت و استبداد نبود، بلكه حكومت هاي ما با فرمان آن را ملغا كردند دولت قديمي بناپار
دوم فرمان . انقالبي موقتي بود كه تازه توسط جنبش دموكراتيك بر پا شده بود

نفر از دوستانش  20كونين صادر شد و توسط تاريخي الغاي دولت كه توسط با -جهاني
شد و بر  كرد خواندهبراي يك جمع خروشان كه براي هر چيز هلهله مي ؛امضاء شد
درباره اين الغاء بگويند كه  نداشتند نه تنها مردم انقالبي چيزي. ديب گردديوارها نص

  .بلكه حتي گروه كوچك باكونين نيز در روز قبل عليه كودتا راي داده بود
ي تظاهرات استفاده كرد و همان طور كه معمول بود از بالكن باكونين از فضاي آشفته

هيچ . دادمي ودكامه و متداول او را نشانتمامي اين ماجرا رفتار خ. كردسخناني ايراد 
چون تنها فقط مستبد از آزادي ! كردخود را بر او اعمال نمي ي پليداكثريتي اتوريته
، مگر اين كه انجامندها به اندوه ميرنج يهمه":گفتآشيل مي. بردكامل بهره مي

  )18.("به جز زئوس ،آزاد نيست يكسدر واقع ارباب آسمان باشي، 
كردند اين حمايت مي "الغاي دولت"نا حتي اگر اكثريت مردم به نوعي از فرمان مطمئ

حتي  -شد و هنوز متضمن تحميل اتوريته به طور وسيع بودبه الغاي دولت منجر نمي
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تواند يك انقالب را پرداز محض هم نمييك خيال. يت دموكراتيكبه وسيله يك اكثر
هاي ازيپردهاي نادر از خيالور كه نمونههمان ط -بدون اعمال اتوريته تشريح كند

  )19.(آنارشيستي آن را نشان داد
در مبارزه  1872-73 هايي سالهكنندي تعييندر دوره تقدر كته را بااين نماركس 

نينيستي همين كار را الف باكوي انترناسيونال درباره ائتجزوه. عليه باكونين نشان داد
فرمان الغاي دولت را "وست دارندها دآنارشيست: ولين بارنه براي االبته دهد، انجام مي

سپتامبر در ليون انجام داد، غافل از اين  28نين در وادر كنند همان طور كه باكص
  . "يز استاي دولت خود ضرورتا عملي اقتدارآمالغ كه واقعيت

تواند مي است، "اتوريته"عملي همراه با اعمال ،مشهور ي"الغا"ي اين كه مشاهده ساده
فرمان باكونين براي هركس كه تالش ":با حوادث ليون به شكل ديگري نيز روشن شود

كمون انقالبي اختالل ايجاد كند مجازات مرگ را  هايفعاليتكرد به هر طريقي در مي
در عمل بي و  كردزيادي مي به تنش سرش ظاهرا هركس) 21.("گرفتدر نظر مي

مكن بود كه احساس كند آزاديش بر باد رفته م نمود،مي "مداخله"معناي باكونين
   .است

-عمال ميد و چگونه اآيونه به دست ميگاتوريته چ: د ازبرخي از اين موضوعات عبارتن

-عمال ميي خود را به طور استبدادي اشود؟ كودتاگراني مثل باكونين ضرورتا اتوريته

در بخشنامه . ارندها در مقابل اصل جلب توافق دموكراتيك قرار دنكنند چون آ
 ، ماركس و انگلس نوشتند كه هنگامي كه باكونين در1872انترناسيونال مربوط به سال 

كه اين خود يك "تاالر شهر مستقر شد از تشكيل گارد محافظ ساختمان سر باز زد، 
عملي است تدارك دفاع از انقالب در برابر ضد انقالب قطعا ) 22.("عمل سياسي است

ي يك نيروي مسلح براي تاسيس يا ايجاد يك گارد نطفه. ه سياسيهمراه با اتوريت
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اما باكونين . حفاظت از قدرت مردم است و اين اولين شكل يك دولت انقالبي است
  ."ملغا كرده بود"تازه دولت را با يك اعالميه 

كمون  يدر نمونه نبش دموكراتيكرا از نقطه نظر جبنيادي  فكري خط اين انگلس
ب زگي در باره عنصر ظاهرا اتوريتارين در انقالاو به كارلو تره. كندمي پاريس تشريح

مركزيت  و "اتوريته"ي رسد كه از لفاظي در باره واژهچنين به نظر مي": تنوش
  .من چيزي اقتدارآميزتر از يك انقالب سراغ ندارم. شودهاي زيادي ميسوءاستفاده

ر ديگران تحميل تفنگ ب يهاها و گلولهبمبخود را به وسيله  يههنگامي كه مردم اراد
. شودبه نظر من اتوريته به كار برده مي چنين شرايطيدر  - يل هر انقالبمث –كنندمي

  ."كاستي بزرگ كمون فقدان اتوريته و مركزيت بود
كه اين قطعه عليه  بايد گفتشناسانه به عنوان يكي از عجايب ادبيات ماركس 

لي و ،نوشته شده است "اتوريتارين"آنارشيستي از اصطالح  يي غلط به شيوهاستفاده
 به نظر(است "اتوريتاريانيسم"براي اثبات اين كه انگلس يك مدافع آگاه  از آن

در باره  قولداده شود كه اين نقل توضيح بدون اين كه. شوداستفاده مي) هاتآنارشيس
كند كه يي را افاده مين معناهما "ارينريتاتو"كه فرصت دهند ندهچيست و به خوان

  :كنداين قطعه چنين ادامه پيدا مي. كنندمي ادعاها آنارشيست
ولي به نظر . كه مايليم متشكل سازيم توانيم خود را به هر شكلياز پيروزي مي بعد"

- ملهح گاهمتشكل سازيم و آن من براي مبارزه ضروري است كه تمام نيروهاي خود را 

و اگر به من گفته شود كه اين امر بدون . يمعطوف كنمواحدي نقطه ي خود را به 
در اين صورت به . ها دو موضوع مطلقا لعنتي انداتوريته و مركزيت امكان ندارد و اين

دانند كه انقالب چيست و يا گويند يا نميهايي كه بدين گونه سخن مينظر من آن
   )23(".صرفا در حرف انقالبي اند كه اين

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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- كند، يك انقالب واقعا مردمي ميي جديدي اعمال ميالب اتوريتهانق: به طور خالصه

  .ها اصوال مخالف آن اندتواند يك اتوريته دموكراتيك اعمال كند كه البته آنارشيست
ين تالش نكند هنگامي كه باكوي مشابهي اشاره ميگاريبالدي انقالبي ايتاليايي به نكته

او اين . اعالم كند "اتوريتارين"ليه اصل كند كه او را به عنوان حامي مبارزه عمي
اي در كمون پاريس سقوط كرد چون ديگر اتوريته"دهدكند و ادامه ميافتخار را رد مي

انگلس از اين اظهار نظر . "پاريس وجود نداشت و تنها هرج و مرج وجود داشت
ماني و انترناسيونال يك هيات نمايندگي آل گي هادر كنگره. گاريبالدي استقبال كرد
اظهار نظر مشابهي  "اتوريته"ي كمون براي درك ضرورت فرانسوي در مورد نمونه

  )24.(اتوريته دموكراتيك - كردند
ا به يك سال بعد منتشر شد تا بحث ر "اتوريته يدرباره"انگلس تحت عنوان  يمقاله

در شكل مطلوب خود از يك اكثريت قريب به اتفاق  جنبش انقالبي. نتيجه برساند
خود را به طرف ديگر  "ياراده"شود و در انقالب مثل جنگ يك طرفشكيل ميت

كند انگلس تالش مي ،با اشاره به اين كه انقالب نوعي از جنگ است. كندتحميل مي
   .برخوردارند "طنين ناخوشايندي"تا خوانندگان را به درك كلماتي ياري رساند كه از 

ترين چيز است، عملي اند؟ انقالب قطعا آمرانهانقالب را ديده كهرگز ي آيا آقايان"
ي خود را به بخش ديگر با تفنگ، سرنيزه و است كه از طريق آن بخشي از مردم اراده
اگر نخواهد بيهوده مبارزه  كند و  بخش پيروزتوپ، يعني با وسايل آمرانه، تحميل مي

او در دل مرتجعان كه سالح  حفظ نمايد كرده باشد، بايد قدرت خود را از طريق ترسي
آيا اگر كمون پاريس اين اتوريته مردم مسلح را در مقابل بورژوازي به . كند،ايجاد مي

توان آن را سرزنش كرد آورد؟ برعكس آيا نميكار نگرفته بود حتي يك روز دوام مي
 )25(؟"كه با وسعت كافي از اتوريته بهره نگرفت؟
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هر مدافعان اتوريته دموكراتيك مشناسي اين است كه به هاي ماركساز شگفتي
در حالي كه به مدافعان خودكامگي از نوع كودتاگراني . ندزمي "اتوريتارين"

ترين به عنوان جالب دتواناين عمل مي. كنداعطا مي "ليبرتارين"باكونينيستي لقب 
  .اگر ما منشاء آن را نشناسيم ه شودگرفتنظرطنز تاريخ در 

ي كافي پيش آمد كه در عين ايجاد انبساط خاطر به اندازهاي ي هاگ حادثهدر كنگره
مورد بحث قرار گرفت  ]اتوريته[از مساله خاصي شكل هنگامي كه .نيز با معنا بود

ست جلسه برخاست و از حضار خواست يرييس باكونين. شد لندب اضرانح يسروصدا
هاي نزد آدم) 26( "!خيلي اتوريتارين": اعتراض حضار بلند شد. كه سالن را ترك كنند

ها ترك سالن امري براي باكونينيست. يدآمساله طنزآميز به شمار مياين واقعه ديگر 
حتي -ها سالن را ترك كنندنشود فقط هنگامي كه قرار باشد آاتوريتارين محسوب مي

 .اگر اين امر با راي دموكراتيك انجام گيرد

 فرايند ،ساالرانهاي ديوانهگرايش پاسخِ: ه كردتوان چنين خالصنتيجه را مي
يعني اعمال كنترل از پايين بر تمام انواع  -دموكراتيك كردن اتوريته است نه الغاي آن

  . اتوريته
يي عملياتي از معناو . اتوريته بي معنا نبود "الغاي"ها در باره اما سخن آنارشيست

ي ر جزوهيل شد دلاولين مكاني كه در آن اين معنا عملياتي تح. برخوردار بود
الف تئدفترچه تحت عنوان ايك . ها بودستيسيونال در مورد عملكرد باكونينناانتر
كه به جبهه  است اولي سازماني. الملل كارگرانسي سوسياليستي و انجمن بينكرادمو

 .تعلق داشتستي يباكونين

 ستييخصلت عملكرد باكونين - 4

وردند و از مصالحي كه توسط انگلس و الفارگ كل اين جزوه را به رشته تحرير در آ
  .گيري آن را نوشتماركس بخش نتيجه. ديگران تهيه شده بود استفاده كردند

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٢٨

گويند ها از آزادي سخن ميكند كه وقتي آنارشيستاين جزوه براي اولين بار ثابت مي
. اگر زبان گُنگ آنارشيستي كنار گذاشته شود منظوري كامال بر عكس دارند

ي منفرد و مستقل در عمل تحميل اراده ش براي حفظ آزادي منِباكونينيسم در تال
ك توسط ياي از استبداد استقرار شكل ويژه: خود به اشكال خودكامه را در نظر دارد

سرباز  "دولت"شده كه از ناميدن ديكتاتوري خويش به عنوان گروه نخبه خودمنسوب
از در  "الغا شده "گذارند كه دولتيش مياي از الگوي آشنا را به نماها نمونهآن. زندمي

ب الهاي ويژه طرح باكونين در جلد سوم تئوري انقجنبه.(شودعقب دوباره وارد مي
  )27.()كارل ماركس مطرح شده است

آن ي انترناسيونال مستند كردن دم و دستگاه آن زمان است كه همواره در هدف جزوه
علني و يك كادر -ميجبهه عمويك : شدزمان از يك سازماندهي دوگانه تشكيل مي

يال سسو) المللييا ائتالف بين( جبهه عمومي ائتالف. گانكنندمخفي از كنترل
 "الملليري بينادبر"غالبا  را "نامرئي"؛ كادر مخفي ديكتاتورهاي شددموكراسي ناميده مي

  .ناميدندمي
خاطر  باكونين را به شناساناين يك واقعيت ثبت شده است كه بعضي از ماركس

چنين ادعا هم. كنندستايش مي اقتدارگراييدر مقابل  "اصالت آزادي فرد"طرفداري از 
دهي سازمان "اصل اتوريته"الملل بدون طه بر بينكنند كه ابزار باكونين براي سلمي

نظري حبامندل آخرين ص. پ. آ. اما در واقع اين شكل از ادعا مبتذل است. شده بود
  :گويدكونين تحقيق كرده در اين باره ميكه درباره عملكرد با

كه ن چه از آ سراغ گرفت ي راسازمان انقالبي متمركزتر و مقتدرتر يك تواننمي..."
يعني در هم كوبيدن [باكونين به عنوان سالحي براي تخريب اتوريتاريانيسم

ين به هاي آزاد، داوطلبانه و فدرال كه از پايانجمن. استفاده كرده است ]انترناسيونال
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بعد از آن كه دنياي كهن  ،گرفت براي دنياي نو در نظر گرفته شده بودباال شكل مي
  ."...شدهاي به شدت منضبط، نظامي و از باال به پايين درهم كوبيده ميتوسط سازمان

ي نزديكان او عالقه داشت كه طرح خود را براي حلقه: باكونين دشخصي خو بيانطبق 
  : كنداو اضافه مي. دهدرا نشان مي آن با داليل كافياش تشريح كند، و مندل 

ائتالف حتي در شكل باز و علني خود يك سازمان به شدت متمركز بود، كه تمام "
-ي كميته مركزي بايد مورد تصويب قرار ميها در سطح ملي به وسيلهگيريتصميم

حتي از سازمان مخفي . ي واقعي بودكنندهگرفت چون اين كميته ارگان كنترل
  )28("...تر متمركز بودسازمان عمومي نيز بيش

 روتهايي مخفي و ديكتاسازمان ،اين حقيقت دارد كه باكونين در طي زندگي خود
ها تخيلي بود همان طور كه غالب آن -كردحي ميايكي پس از ديگري طر ايمنشانه
ين اعتقاد كه تخيلي ظاهرا با ا ؛كندنامه باكونين تاكيد ميكار در زندگي. اچ. كه اي 

هايي زنده انترناسيونال ارگاناما عملكرد باكونين در . كندبودن عذر موجهي فراهم مي
 .و جنبشي واقعي به وجود آورده بود

با  جديبه طور بايست ي انترناسيونال با يك توطئه جاري سروكار داشت و ميجزوه
از جمله (سيعي از مصالح نويسندگان اين جزوه بايد مجموعه و. كردمي آن برخورد

ژنو با شتاب  يكردند كه توسط نيكالي اوتين از شاخهآوري ميجمع) ترجمه روسي
. و اسنادي كه از سفر الفارگ به اسپانيا به دست آمده بود و غيره ؛گردآوري شده بود
ي دهد تصوير كلي كه توسط جزوهتري به دست آمده و نشان ميامروزه اسناد بيش

  .ال ترسيم شده بود كامال از دقت برخوردار استانترناسيون
ي هركس كه امروزه با افسانه. دهدتري را نشان ميتحقيقات جديد تصوير زننده

و تنها با  ر نظر داشته باشدكند بايد اين نكته را دتارين خود را سرگرم مييبرباكونين ل
ي مجموعه. ه بگيردتواند اين موضوع را ناديدپوشي از انبوه اسناد موجود ميچشم

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٣٠

- ي آنارشيسم را به معرض نمايش مياسنادي كه روند تدريجي نااميد شدن از اسطوره

  .گذارد
تر خط استداللي كه در تر مورد توجه و بيشدر اين جا وجود اسناد و مدارك كم

  .ي انترناسيونال مطرح شده مورد نظر استجزوه
  

  تحليل عملكرد باكونينيستي - 5
كه ادعاي باكونينيستي در مورد الغاي  دهدميابتدا نشان  سيونال دري انترناجزوه

در نظر  "كمون انقالبي"ها براينهاي آاگر توصيه ،قدرت سياسي فريبكارانه است
مورد مالحظه قرار گرفته  نقل و قولسند ويژه باكونينيستي كه در اين . گرفته شود

ي چيزي بود كه نويسندگان يعني فعال از اهميتي برخوردار نيست، اين امر به سادگ
  :دهندانگلس و الفارگ ارائه مي

مون را داريم، سپس كميته كما در ابتدا شوراي ... بدين ترتيب در سازمان آنارشيستي"
بايد با ميزاني از قدرت تجهيز شود  ،اجرايي براي اين كه اصوال بتوان كاري را انجام داد

گيرد كه هدف پارلمان فدرال قرار مي ،نآال به دنب .كند تاز آن حماي جمعيو نيروي 
نظير شوراي كمون بايد  ،اين پارلمان .ي استعمج دهي اين نيروياصلي آن سازمان

به يك يا چند كميته تفويض كند كه با اين عمل خصلتي اتوريتارين  را قدرت اجرايي
  ."كندنيازهاي مبارزه به طور فزاينده آن را تقويت مي وكند پيدا مي

  :تهي بودن ادعاي آنارشيستي است سند ي مهم ارائه مختصريجهنت
بدين ترتيب ما با بازسازي كامل تمامي عناصر دولت اتوريتارين سروكار داريم، ما چه "

كه از پايين به باال سازمان يافته باشد  واقعيت اين دستگاه را يك كمون انقالبي بناميم
در واقع باكونين اين ... دهدا را تغيير نمينام محتو. كندايجاد نمي ]در اصل[ تفاوتي
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دولت " سازمان خود را به عنوان يك) 8ي ماده(پذيرد هنگامي كه درمساله را مي
   )29.(كندتوصيف مي "يددانقالبي ج

  .تر اين تحليل را از ادعاهاي آنارشيستي ارائه نداده استهيچ كس پيش
همان طور كه الزامات نظريه  ،ها تحت برچسب ديگريدولت كه توسط آنارشيست

آميزي به دموكراسي را و برخورد تحقيريبازسازي شده  ،كندآنارشيستي ايجاب مي
را در راستايي مناسب آن  "يارشآن"كند سند باكونينيستي اعالم مي. ددهنشان مي

 :دهيمقرار 

دهد، آنارشي مردمي كه انرژي و حيات انقالب را تشكيل مي الزم است در جريان"
اين ارگان بايد انجمن مخفي و جهاني . كندوحدت انديشه و عمل انقالبي ارگاني پيدا 

  )30.("الملل باشدبرادران بين
ي آنارشيست بر انقالب اين الگوي نخبگان مخفي و ديكتاتور كه از پشت سر توده

 "ارگان"كه باكونين برايتكرار شده  هاي متفاوتنويسكنند مكررا در پيشرياست مي
كه پاسخ  به علت اين شودبارها تكرار مي اين عنصر. است اش به نگارش درآوردهخفيم

-توضيح مي را نگي رتق و فتق امور در اثناي آنارشيوگعملي به مشكلي است كه چ

ترناسيونال اولين اثري بود كه برداشت ني امخفي جزوه ياشاره به اين نكته در. دهد
ي درون انترناسيونال را مبارزه ،در اين مورد ؛ كهشناسان را برمال ساختسنتي ماركس
  .ددهننشان مي "اصالت فرد"مدافعان در برابر "اقتدارگرايان"ي بينبه شكل مبارزه

. دهي نيز اين مساله صادق استدرشكل سازمان -)31(تر بيان شدهمان طور كه پيش
اي يي در نقطهي نهااين تبديل به ضد خود، نتيجه"مورد ديگر نوشتيك انگلس در 

ي است كه به سوي اهداف هاي تاريخسرنوشت آن جنبش "كامال برعكس نقطه آغاز
  )32.(كنندحركت مي "ليصرفا خيا"

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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طرح باكونين : گذاردتري در اختيار ما ميي انترناسيونال اطالعات بيشجزوه
ر انرژي داد كه از افراد باهوش، پماندهي انقالبي را مورد خطاب قرار ميفر "هيات"يك

مردم  -طلبانهنه به طور جاه –و فداكار تشكيل شده بود كه فراتر از دوستان صميمي 
هاي انقالبي و غرايز مردمي عمل چون ميانجي بين ايدهگرفتند و قادر بودند همقرار مي

سيونال در سراسر ابراي انترن".شداما تعداد اين افراد محدود نگه داشته مي. "كنند
در جاي ديگر .("كردانقالبي جدي و به شدت يك پارچه كفايت مياروپا صد نفر 

  )33).(اندعامل براي كنترل جهان كافي تاكيد كرده 70تا  50طراحان صرفا بر 
ي مخفي از مشتي ديكتاتور سرخ كه پشت سر مفهوم ابلهانه حلقه: به طور خالصه

يك چنين گروهي ! جباع -هاي بي فكر سررشته امور را در دست داشتنداي از تودهگله
ي توطئه بزرگ توان سراغ گفت؟ آيا اين همان وحشت سرخ دربارهرا كجا مي

كمونيستي براي حكومت بر جهان نيست كه توسط جيمز باند يا بولداگ دروموند 
ي ذات پليد نتيجه ،ي مبتذل نيستاافسانه ،اما اين روايت... شود؟خنثي مي

 كبيراي كه توسط مدافع اي از سند برنامهه نوشتهبلك .اقتدارگرايي ماركس هم نيست
به . شناسان استمان پهلوان آزادي كه محبوب ماركسآنارشيسم، ه "فرد اصالت"

: ايمآميز را كجا ديدهدانيم كه اين صحنه توطئهعنوان يك سند واقعي ما مي
 صار زمامو ديكتاتوري و انح "كن يا تخريب كن حكومت"باكونينيسم از سياست 

ي نوع هاي سازماندهزيادرويتمامي امور، اختراع نوعي توطئه كه مدل بدترين 
  .كندميدفاع  استاليني

  :كندسيونال روايت خود را چنين بيان مياي انترنجزوه
از  "از بند گسيخته شده حيات مردم"، نارشيآ. كندبدين ترتيب همه چيز تغيير مي

 براي تضمين پيروزي انقالب بايد. في نيستي ديگر كاو ساير چيزها "هاي پليدهوس"
كنند با تبليغ به اعضاي انترناسيونال تالش مي. دست يافت "وحدت انديشه و عمل"به
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اما تمامي آن . اين وحدت دست يابند، با بحث و گفتگو و سازماندهي عمومي پرولتاريا
مايندگان يك سازمان مخفي متشكل از صد نفر، ن. چه كه باكونين به آن نياز دارد

هاي انقالبي، فرماندهي عمومي در پشت صحنه تعيين شده و تحت ي ايدهبرجسته
ه و وحدت انديش). نام مخفي باكونين به عنوان شماره يك("شهروند ب"فرمان دايمي

اصل (مثل يك نعش. ت كوركورانهكيشي و اطاععمل معنايي ندارد به جز راست
  )34(رو هستيمعي مسيح گونه روبهما در واقع با يك جامعه واق). ژوزوئيتي

ي انترناسيونال بيان شده است كه حتي امروزه بخش زيادي از طرح باكونين در جزوه
وارد  دفاع از اصالت فردي كه توسط اسطوره رهايي پيدا كند هايينيز بايد از انبوه اتهام

ديگري ي اما اكنون بايد به اسطوره. گذاري شدسنتي كه توسط مهرينگ پايه. شد
سيونال حول آنارشيسم ادر انترن يي مخربكه مبارزه اسطوره اين به خصوص ،بپردازيم

  .انجام گرفته است
  ي با باكونينسرشت مبارزه - 6

سيونال نابراي هدف كنوني ما سودمند است كه توجه داشته باشيم كه آيا در انتر
رخان معموال آن را مبارزه بين ماركسيسم در برابر آنارشيسم همان طور است كه مو

اين شكل بيان از مطلب ممكن است آموزنده باشد، اما از لحاظ . كنندمعرفي مي
همان طور كه االن روشن . اي ديگر با آن برخورد كردمحتواي سياسي بايد به گونه

خواستند كه حوداث به شكلي در آيد هيچ يك از طرفين با داليل متفاوت نمي ،شده
  .ه استكه پيش رفت

ي ت در انترناسيونال يك موضع آنارشيستي را مطرح نكرد تا مرحلهقونين هيچ وباك
اي كه او شخصا در تنها كنگره. كردريزي ميرا طرح آخر كه جناح او يك انشعاب

هنگامي كه او در اوج شهرت خود بود و قبل از اين كه  1869ي بازل كنگره-حضور يافت
شيارانه از طرح هر موضوع آنارشيستي باكونين ه -يك اختالف آشكار شروع شود

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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-كه با آنارشيسم هممطرح كرد  را كرد و در چند مورد حتي موضوعاتياجتناب مي

ترين پيروان از كساني هدف او جمع آوري بيش. طلبانه، به داليل فرصتخواني نداشت
ند بود كه بنياد محكمي نداشتند و در مواردي كه بتواند شوراي عمومي را بي اعتبار ك

ها به طور مخفيانه از آنبتوانند  "المللبرداران بين"و جنبش را از هم بپاشاند تا
   .يارگيري كنند

الملل را از آغاز براي همزيستي عمومي بين كوشيد كه شخصا بينماركس سخت مي
يك او . مختلف در چارچوب يك سازمان باز نگه دارد ها و مكاتبها، ايدئولوژيگرايش

كه  الگويي. يه مطرح كردي مراسم افتتاحابتدا در خطابيهور خالصه الگو را به ط
- تابع همكاري عملي بر اساس هدف ،برخورد نظرات مختلف را كه الزاما مخرب بودند

  .كرد تا يك جنبش طبقاتي وسيع به وجود آيدهاي مشترك مي
ان فرد علنا دفاع توانند و بايد از نظر خود به عنودر انترناسيونال روشن بود كه افراد مي

هاي كه با برنامه دفاع كنند هاي سياسي در جنبشگرايش آن كنند و همين طور از
تا زماني كه به عنوان انترناسيونال و به نام آن سخن  ؛خواني و انطباق دارندآن هم

كند اما همان طور كه انترناسيونال هيچ يك از اين افراد را محدود نمي. گويندنمي
ها را ا نبايد توقع داشته باشند كه اين تشكيالت نظر مخصوص آنهآن همين طور هم

همان طور كه به خوبي شناخته (گرايي راماركس اصل فرقه. در مقابل ديگران بپذيرند
خواست تشكيالت را كرد كه طبق آن هر كسي ميبه شدت سرزنش مي) شده است

  .ي عقايد شخصي خود سازدآينه
 "ماركسيستي" يك برنامه گيري براي پذيرشاه خواهان رايبدين ترتيب ماركس هيچ گ

دونيستي نيز وپري سيونال به يك فرقهانشد، به همان دليلي كه با تبديل شدن انترن
مع جسيونال به عنوان يك ماكرد كه انترناصول ماركس ايجاب مي. كندمخالفت مي
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ها و يا عدم لفترغم مخاتمامي طيف نيروهاي طبقه كارگر را در بر گيرد و علي
  )35.(كه اين خصلت به مدت طوالني باقي ماند داردهاي متعدد جاي تعجب مخالفت

، به آموزشمنسجم بماند و اما اي را بپذيرد تواند آموزهيك تشكيالت تا چه اندازه مي
حتي انترناسيونال در ابتدا . كنداز خالل آن عبور  وها وابسته باشد تجربه، تامل بر آن

ليستي مقيد نكرد تا بتواند هم ي سوسياخود را به نوعي برنامه يا مادههرگز 
. انگليسي را در كنار خود داشته باشد ياتحاديهفعاالن هاي فرانسوي و نيستدووپر

ي خيلي ماليم سوسياليستي را يك ماده 1868ي سوم انترناسيونال در كنگره
ي توانست بدون مبارزهيهنگامي كه اين كار م) اجتماعي كردن زمين(پذيرفت

هنگامي كه ماركس از پيشنهاد براي عمل . افكنانه انجام گيردفرسايشي و تفرقه
 "ماركسيستي"اين يك اصل  حمايت كرد 1871سياسي مستقل طبقه كارگر در سال 

يال سهاي فرانسوي و سوها، مستقلبلكه به طور وسيع مورد حمايت بالنكيست ،نبود
  .نيز بودهاي آلماني دموكرات

گيري خواست كه اعتقادهاي آنارشيستي به عنوان موضوع رايبنابراين اگر ماركس نمي
هنگامي كه : اما بايد توجه كرد. اين سياستي ويژه نبود ،در انترناسيونال مطرح شود

سيونال آغاز كردند، ماركس اها جنگ خود را براي تصرف آنارشيستي انترنستيباكونين
و ماركس . كه معتقدان به آنارشيسم به انترناسيونال تعلق دارندبه صراحت روشن كرد 

را براي  ب انترناسيونالدر ،ستي براي گرفتن قدرتيباكونين انگلس در مبارزه عليه خيز
ي پليد كونين خود را از انگيزهبابا كه در عين موافقت گذاشت باز مي هاييآنارشيست
ها مثل هر كس ديگري به كار برده ارشيستجانبه براي آنسياست هم. كردنداو جدا مي

  .شدمي

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٣٦

رويكرد انگلس به يكي از پيروان ايتاليايي باكونين كارلو  اين برخورد به روشني در
داد كه باكونين پشت نقاب آنارشيسم در ابتدا انگلس توضيح مي. شودكافيرو ديده مي

  :كندچه عملكردي را تعقيب مي
ي كه زير پوشش استقالل، آنارشي و ضداقتدارگرايي ستيائتالف جامعه مخفي باكونين"

-كند با طرفداران خود با اقتدار مطلق رفتار ميسيونال را موعظه ميااز هم پاشي انترن

-با هدف در دست گرفتن رهبري انجمن، نهادي كه با طبقه كارگر به عنوان گله ،كند

ن آنارشيستي پيروي ها را كوركورانه از مشتي رهبراكند كه آنوسفند عمل مياي گ
-ي كاتوليك تقليد ميها را در كليساو در انترناسيونال نيز نقش ژوزوئيت. كنندمي

  ".دكن

  :كندسپس او با كافيرو به عنوان يك آنارشيست به طور عام برخورد مي و 
ترين انواع توانم باور كنم كه شما، يك آنارشيست و ضداقتدارگرايي از ناباما من نمي"

  )36...(ترين اصل خود را تا اين اندازه زير پا بگذاريدآن گرامي
- چون او مطئمن بود كه هيچ انقالبي شرافتمندي كه اتوريته را به طور اصولي رد مي

اين درست كه .(تواند بعد از درك عملكرد ديكتاتورمابانه باكونين منقلب نشودكند نمي
ي ند، اما كافيرو در پايان دههشدتعدادي از پيروان ساده لوح از اين كار منقلب نمي

  .)ارشيسم را كنار گذاشتنآ 1870
ي همين طور در جزوه -انترناسيونال براي معتقدان آنارشيسم درِ بازگذاشتن -اين رويه

اين موضوع مكررا به شكل عبارت فوق كه . انترناسيونال عليه ائتالف درج شده بود
كه با اشتباهات به عنوان . ار شده استسيونال است تكراي انترني جزوهملهم از مقدمه

  .كندبرخورد مي "شودزير نقاب آنارشيسم انجام مي"اعمالي كه 
ترين آنارشيسم حمالت ما در اين جا با انجمني سروكار داريم كه زير نقاب افراطي"

ها كه جزم سازدمعطوف مي هاي موجود، بلكه عليه انقالبيونيخود را نه عليه حكومت
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 ينظرانهگرايانه و عقايد تنگاي فرقهاين انجمن برنامه... كنندن را رد ميو رهبري آ
  ."...سازدي وسيع  و تمايالت انجمن ميخود را جايگزين برنامه

رو هاي ماركسيستي روبهاين چيزي بود كه ماركس همواره حتي هنگامي كه با فرقه
ستي نيگرايي باكونيكال فرقهاين قطعه با اشاره ويژه به اش. كردشد آن را رد ميمي

   :يابدادامه مي

- هاي كوچك خود را سازمانالملل انجمنهاي عمومي بينائتالف در درون بخش... "

ت كنند و در بسياري از موارد در به دسكرد كه از همان دستورها پيروي ميدهي مي
به هر . ..شوندهاي عمومي با عمل از پيش تنظيم شده موفق ميوردن كنترل بخشآ

، "دروغ". شكني براي رسيدن به اهداف خود، هرگونه پيمانشونداي متوسل ميوسيله
- ها را مناسب ميها تمامي اين روشآن –، خنجر زدن از پشت "ديد، ته"افترا

 )37.(دنياب

 هدف يك دهه بعد تكرار كرد، هنگامي كه -انگلس همان نظر را در مورد وسيله
دروغ، افترا، -ايهر وسيله استفاده از كه كردرد ميرا  هاتقديمي باكونينيس "تاكتيك"

  )38.("كندرا توجيه مي -هاي پنهاندسيسه
ها  باز بگذارند كردند درِ انترناسيونال را بر روي آنارشيستماركس و انگلس تالش مي 

همين روال . ستي در درون تشكيالت گسست كرده بودندنيكه از عملكرد مخرب باكوني
از اين رو . كردماركس و انگلس درباره آنارشيسم را نيز تعيين مي يري نظريگموضع

 1872ها در سال ي ضدباكونينيستي آنسرگشاده يي مشهور كه پايان نامهدر قطعه

ها موضع خود را در مورد الغاي دولت به عنوان يك تفسير از آنارشيسم نقل شده، آن
بلكه تصويري است  ،ييد يك مكتب نظري نيستمعناي تا بيان كردند، كه در اين جا به

  .دهدرا نشان ميآينده  ]آرماني[ يكه جامعه

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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وقتي كه : فهمنديك برنامه مي پيگيريها آنارشي را به عنوان تمام سوسياليست"
 شودناپديد مي هدف جنبش پرولتري يعني الغاي طبقات به دست آمد، قدرت دولت

ماركنندگان نگه ثتر انقياد اقليت بسيار كوچك اسا دوسيع توليدكنندگان ر كه اكثريت
  )39.(شودي اداري تبديل ميكاركردهاي حكومت به كاركردهاي ساده .داردمي

ها و ي مشترك براي سوسياليستآينده به عنوان زمينه "آنارشي"اين نظر درباره 
شيسم ي آنارمولفان عدم موافقت خود را با آموزه. ي خردمند مطرح شدهاآنارشيست

ها ديدگاه خود را در مقابل نظر آنارشيستي الغاي فوري دولت فرار بر آن نيفزودند، آن
نيستي آنارشي را در مقابل جنبش ها معناي باكونيآن ،در عوض در اين قطعه. ندادند

  ."آنارشي در صفوف پرولتري است"كه هدفش : دهندقرار مي
در صفوف پرولتري آنارشي را به . كندائتالف از يك تصوير كامال متفاوت استفاده مي

اجتماعي و  ي درهم شكستن تمركز قدرتمند نيروهايعنوان خطاناپذيرترين وسيله
زير اين پوشش در زماني كه دنياي . كندكنندگان اعالم ميسياسي در دست استثمار

هد كه خواالملل پيدا كند از آن ميكند راهي براي درهم كوبيدن بينكهن تالش مي
-الملل نيز چيزي بيش از اين نميپليس بين. اش كندرشي را جايگزين تشكيالتآنا

  )40...(خواهد
كه ) رشيستيآنا(باكونينيسم بود و نه نظرات ضددولتي آن شكنانهاصول سازماناين 

  .كردسيونال ناسازگار مياوثر انترناين جنبش را با وجود م
ضدتشكيالتي و عملكرد  اصول پذيرشسيونال بر سر ااگر مبارزه با باكونين در انترن

اما اين . تر باشدگرانهتوانست روشننگ بعدي مي، جارشيسم شروع شده بودنپيگير آ
در واقع تنها پيشنهادي كه باكونين در اين زمينه مطرح كرد . واقعيتي نبود كه رخ داد

  .افزايش اختيارات شوراي عمومي بود
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آنارشيستي را اكيدا براي شكنانه ول سازماننظام فكري باكونين اين بود كه تحميل اص
ي مخفي اختن هستهر حالي كه در همان زمان در تالش ساش حفظ كند دمخالفان

اصول . بط خودمراتبي و مستبدانه و منضبود تحت عنوان كنترل سلسلهجناح خود 
د كه طرف ديگر را دهي منحصرا براي اين طرح شده بوآزادي و آنارشي در سازمان

ي آخر اختالفات بود كه جناح تنها در مرحله. گروه عوامل خود را در شي سازد نهمتال
با درخواست الغاي شوراي عمومي پا پيش گذاشت به اين بهانه كه  باكونين آشكارا

  .كردبود كه او عليه آن مبارزه مي "بوركراتيك"چون نفس وجود آن 
شود، كامال ناميده مي "راييگمركزيت"در قاموس آنارشيستي وجود يك ارگان مركزي

در درخواست نهايي . كندميدرتي دارد و چه سياستي را تعقيب جدا از اين كه چه ق
تاريكي  درها را هاي مخفي خود او سرنخدر حالي كه ديكتاتوري(الغاي شوراي عمومي

در  "استقالل"ي چند رنگي جناح باكونين روشن كرد كه واژه) در دست داشتند
  .ها چه معني در بر داردآنفرهنگ لغت 

يچ گاه در ه .اي برخوردار بودندعادهالي استقالل فوقالملل از درجههاي بينبخش
وجود نداشته است كه از اين  ديگري سازمان سوسياليستي يك الملليسطح ملي و بين

ها سر هم بندي مشكل ساختگي كه توسط باكونينيست. سيونال رقابت كندانظر با انترن
همان طور . بتابيدندقانوني شوراي عمومي را نيز بر نمي و اقلدح اين بود كه قدرتشد 

هاي مختلف را مورد بحث قرار نا هيچ كس استقالل بخشئمطم":كه انگلس نوشت
ي هاارگان(اي فدرالاما فدراسيون بدون واگذاري بخشي از قدرت به كميته ،دهدنمي
  )41(."ي ممكن نيستنهايي به شوراي عموم و در مرحله) ملي

، حتي عليه ناپذير استسيونال امري تخطيادر انترن) به معناي ملي(استقالل فدرال
ها الملل سالدر فرانسه، رهبري پرودنيست بين. هاي ايدئولوژيك كامال مختلفجريان

ي جانبدارانه، اما در چارچوب مقررات؛ و جنبش را رهبري كرده است، حتي به شيوه

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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هيچ كس از ) 42.(نسبت به اين امر هيچ ايرادي ابراز نكرده استشوراي عمومي 
ها در سوئيس، ايتاليا يا اسپانيا به خاطر تبليغات اقدامات تشكيالتي عليه باكونينيست

از جهات بسياري ميزان استقالل . سيونال جانبداري نكرده استاآنارشيستي به نام انترن
هاي بعدي آناركوسنديكاليستي كه در جنبش بود آن حداز از  ترلسيونال شُادر انترن

باكونينيستي بايد مطابق با فرهنگ لغات  "استقالل"موضوع . توان مشاهده كردمي
شوراي عمومي بايد يك دفتر فني براي   5.آليس در سرزمين عجايب دريافته شود

يك . نداشته باشد قدرت هيچ گونهباشد، اما  داشته آوري آمارتدارك خدمات، جمع
ها قدرتي اعمال كند، يك بخش قدرتي بر تواند بر بخشنمي) ملي(ي فدرالميتهك

در درون . ها فقط براي مخالفان باكونين كاربرد دارداما تمام اين. اعضاي منفرد ندارد
  .بود ي حاكمانضباط وحشتناك اما گرانبرادري توطئه سيونالاانترن

شود اين است ها مطرح ميكونينيستهاي به شدت حياتي كه در برابر بايكي از پرسش
تواند از خود در برابر جاسوسان پليس دفاع كند؟ انگلس در كه يك سازمان چگونه مي

  :كند اين مساله را روشن كندبا يك آنارشيست ايتاليايي تالش مي ثبح
اي اعمال خواهند كه شوراي عمومي هيچ گونه اتوريتهها نميباكونينيست(ها آن"

مندم كه بدانم من خيلي عالقمه. كرده باشنداگر آزادانه همه با آن موافقت ي ، حت)كند
ن خواهد بود كه تولت، كمم) نامندهمان طور كه آن را مي(كه چگونه بدون اتوريته

ل پليس و خائنان با مادوراند و نجايف را مورد مواخذه قرار داد، و چگونه از نفوذ عو
يري كرد، همان طور كه در توان جلوگها ميعبارت زيباي شما يعني استقالل بخش

  )44.(توضيح داده شد) باكونينيستي(شادهنامه سرگ
                                                 

اي از سر جورج مك ماركس در نقل نامه 1856در . تر از لوئيس كاردل يا باكونين استدر واقع اين ترفند قديمي -  ٥
روسي را  –استراتژي امپراتوري انگليسي براي اين كه . كردكارتني كه از آرشيو كشف كرده بود احساس شادي مي

ي ما بايد جناحي باشد تحت نام روسي يا انگليسي، اما در عين حال اولين دغدغه: ها توضيح دهددر فريب سوئدي
  )43...(ترين كسي كه دوستان ما را به عنوان آزادي، استقالل مشخص و برجسته سازدعاقل
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فريبي ساده به خوبي به معناي يك عوام "استقالل"ها در مورد فرياد باكونينيست
هيچ وقت سندي -  "استبداد"اين فرياد به تمام عناصر پليد با شعار به اصطالح : است

اي اي عمومي مبارزه كنند با چهرهعليه شورتا كند كمك مي -دال بر آن وجود ندارد
  .آزادي تحت پوشش

  دولت: ايدئولوژي باكونينيستي - 7
دهي مملو از ابهام است، مساله در مورد نينيستي در عرصه سازمانوهاي باكاگر مفهوم

از حتي امروزه نيز اين ايدئولوژي . اين نيست زايدئولوژي باكونين به طور عام بهتر ا
آنارشيسم به عنوان يك جنبش و همچون . ري شودوهاي پراكنده بايد جمع آنوشته

در آن . ، يكي دو دهه بعدنزديك قرار داشتاش در آينده ، دوران شكوفايييك اعتقاد
  .استحكامي برخوردار نبود و هنوز از ثبات مقطع

به عنوان . اتش بودمند نظراي فاقد توانايي ارائه نظامباكونين خود به شكل مفتضحانه
كه به نگارش در آورده بود  خود را هاي تبليغينمونه او قادر نبود كه هيچ يك از نوشته

- شناخت و مياي كافي ميماركس او را به اندازه. به لحاظ ساختار به پايان برساند

 ي او برنامه":دهد شافرا انكيك نظريه منسجم  تمايلي ندارددانست كه او واقعا 
- دادي بود كه به نحوي سطحي و تصنعي از راست تا چپ را كنار هم قرار مياآميزه
 خزعبالت سن(ي نقطه آغاز حركت اجتماعيالغاء حق وراثت به مثابه(!) ي طبقاتوتسا

) نيستيوپرود(ديكته شده و جزم عمده ءكه به اعضا، آتئيسم به عنوان جزمي )سيموني
. "آموزه يك موضوع ثانوي بوده و هست، براي آقاي باكونين.. .خودداري از سياست

سيونال اتر زندگي كرد و دوران شهرت آنارشيسم را در انترنهرچند كه طوالني انگلس
دون ورنر و پرتياز اش ايملغمه"هميشه باكونينيسم را عمدتا به عنوان ،مشاهده كرد

مابيش اولين انتقاد ك( )45.(دانست و براي آن ارزش يك تحليل گسترده قايل نبودمي

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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تي قبل از مرگ انگلس توسط يك سي آنارشيسم از منظر ماركسيمند از آموزهنظام
  ).1894توسط پلخانف در  "اليسمسيوآنارشيسم و س"ي جزوه: روس نوشته شد

گرايي و دولت"شايد اثري كه بيش از همه از خصلت نظري برخوردار است كتاب 
از س ركو ما) مثل هميشه ناتمام(يافتانتشار  1873باشد كه در سال باكونين  "آنارشي

- زبان روسي كه به تازگي آموخته بود براي خواندن اين كتاب استفاده كرد و يادداشت

رسد تداركي براي ، كه به نظر ميباره محتواي آن به نگارش درآورد هاي فراواني در
توانست يك تحليل منظم از نوشتن چنين اثري كه مي) 46.(نوشتن يك پاسخ باشد

هاي آخر در عقايد آنارشيستي توسط ماركس باشد در كنار آثار ديگري كه او در سال
  .نظر داشت بنويسد، تحقق پيدا نكرد

ي آخر زندگي ماركس ممكن است عوامل ديگري وجود عالوه بر كمبود انرژي در دهه
ي غالبا اين چنين ارزيابي شده است كه دوره آنارشيستي خود باكونين امر. داشته باشد

آغاز  1868كننده آنارشيستي را در حدود سال هييجفعاليت تاو . غيرمترقبه بود
، فقط يك 1873و در سال ) سيونال خيز برداشته بوداهنگامي كه براي تصرف انترن(كرد

اين روند رو به . به تحليل رفت سال از كنگره هاگ او از نظر سياسي و شخصي رو
او نوشته  دربارهكار . اچ. كه اي اينامهر زندگيدتوان مي را ناتواني چقدر كامل بود

با تضعيف باكونين و كاهش : معناي آن اين است كه. است به روشنايي مالحظه كرد
  .گويي وجود نداشتاهميت او فشار بالواسطه روي ماركس براي پاسخ

تواند بر اساس اسناد و مداركي ي آنارشيستي صرفا ميمند از آموزهيك بررسي نظام
ي ها از تفرج باكونين در حوزهاما بعضي جنبه. اشد كه از حوصله اين اثر خارج استب

تئوري وجود دارد كه مورد توجه ماركس و انگلس قرار گرفته است با اين هشدار كه 
  .بگذاريد اين اسناد را خالصه كنيم به سبب ارزشي كه داراست. نتايج گسترده نبود
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ري دولت، سياست به طور عام شّ: اي بسيار ساده بوديهنظريه باكونين درباره دولت، نظر
انگلس براي اولين بار تفاوت نظري را . است كه تمام مصائب اجتماعي زائيده آن است

  :دهدمي حشر 1872اي خود به كونو در سال در نامه
نيسم و ودي درهمي است از پروباكونين تئوري خاصي براي خود دار كه آميزه"

ناپذيري ده در مورد اولي اين است كه او نه سرمايه، يعني آشتيعمي نكته. كمونيسم
ران مزدي كه ناشي از تكامل اجتماعي است، بلكه داران و كارگهطبقاتي بين سرماي

وسيع  يدر حالي كه توده. گردد يبايد ملغداند كه مير اصلي ميدولت را آن شّ
قدرت دولتي چيزي بيش از  ن سوسيال دموكرات نظر ما را قبول دارند كهاكارگر

اند براي خود ايجاد كرده -دارانداران و سرمايهزمين-كه طبقات حاكمنيست سازماني 
ولت است باكونين معتقد است كه اين د. ها را حفاظت نمايدتا امتيازات اجتماعي آن
خود را تنها به لطف دولت صاحب ي دار سرمايه، كه سرمايهكه سرمايه را ايجاد كرده

  ."ده استش
توان ذكر كرد كه اين نظريه باكونين درباره دولت روي ميدر اين نقطه با اندكي حاشيه

دار به هيك طبقه سرماي"ويي از دولت كهسب كاربرد براي روسيه است، آن الگمنا
آنارشيستي حتي در آن جا نيز  از منظر گيريهر چند كه نتيجه) 47(."آوردوجود مي

  :دهدمورد نتايج باكونينستي در باره الغاي مشهور ادامه ميانگلس در . صادق نيست
دار به كه سرمايه كند، اكونين معتقد است كه اين دولت است كه سرمايه را ايجاد ميب"

هرچيز  تر ازرو دولت شر اصلي است، مهماز اين. شكرانه دولت داراي سرمايه است
داري به خودي خود به جهنم مايهآنگاه سر دولت است كه بايد پائين كشيده شود و

هاي سرمايه، يعني تمركز همه ابزار توليد دردست: گوئيم، مي ما، برعكس. رفت خواهد
اين يك اختالف . را از بين ببريد، دولت خود به خود سقوط خواهد كرد اي قليل، عده

غاء سرمايه انقالب اجتماعي قبلي، الغاء دولت بي معني است، ال بدون يك: اساسي است

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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جا كه وقت از آنو آن. شودو موجب تحول كل شيوه توليد مي دقيقا انقالب اجتماعي
يعني هر نوع دولت،  -است، نبايد كاري كرد كه دولت ر اصليبه گفته باكونين دولت شّ

جاست امتناع كامل از از اين. زنده بماند -ديگر چه جمهوري باشد يا سلطنتي يا نوع
شركت دريك انتخابات، خيانت به  انجام يك اقدام سياسي، به ويژه. ستهرنوع سيا

  ".اصول خواهد بود

براي . رفتي اساسي به شمار ميد يك نكتهوشاين امر تا جايي كه به نظريه مربوط مي
مدت  در .شدماركس الغاي دولت نتيجه تكامل جامعه سوسياليستي محسوب مي

  ، اما بعد از انقالب سوسيالبيستيوالني ي كافي طزماني به اندازه
گويند انقالب پرولتري بايد با ها ميآن. ندفهمها موضوع را برعكس ميآنارشيست"

  )49(."آغاز شود الغاي سازمان سياسي دولتي
يا چيزي نزديك به (كردندبندي ماركسيستي را تكرار ميها غالبا اين صورتآنارشيست

ي حاكم است و غيره، اما محتواي نظريه دولت طبقه "كميته اجرايي"كه دولت ) آن
ها براي اين كه الغاي دولت اولين پافشاري آن. ها درست برعكس نظريه ماركس بودآن

انقالب باشد محصول جزمي محض بود، كه به سادگي يك نظر غيرتاريخي در  عمل
از (هابسياري از سوسياليست. رفتي دولت با نظم اجتماعي به شمار ميمورد رابطه

اين پرسش دست و پنجه نرم  با در اولين روزهاي جنبش بايد) جمله ماركس و انگلس
هميشه  كه؛ چناندند، قبل از اين كه به نظريه سخت آنارشيستي تبديل شودكرمي

  .نظري به خوبي شناخته شده بود
آن  "اختنسميت شنر"رفت، انقالبيون نبايد با بهميمحض به شمار  چون دولت شّر

رسميت "درگيري در مبارزه سياسي عليه آن به . ساختندده ميخود را به آن آلوروح 
اي به ماركس در نامه. شداين اصل آنارشستي ديگري محسوب مي: آن بود "شناختن
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گفتي نارضايتي اي باكونين پرداخت، در حالي كه با شالفارگ به تلخيص نظريه برنامه
  :دادخود را نشان مي

 ها آخرين هدف ماستنساناي موجود به اتحاد سوسياليستي اهچون تحول دولت"
 ،هاي بزرگ طبقات حاكماين اتحاديه ،هاما بايد به حكومت) بخوان هدف نهايي(

به "ها خواهند انجام دهند، چون درگير شدن با آنفرصت دهيم كه آن چه مي
- مي قديمي هايبه همان شكلي كه سوسياليست! چرا. هاستآن "رسميت شناختن

چون قصد داريد ) يعني افزايش مزدها(شما نبايد با مساله مزدها درگير شويد: گفتند
داران درباره نرخ مزدها قبول نظام دستمزدي كار مزدي را الغا كنيد، و مبارزه با سرمايه

ها حتي نفهميدند كه هر جنبش طبقاتي به عنوان جنبش طبقاتي ضرورتا االغ! است
  )50.(چنان كه هميشه بوده استيك جنبش سياسي است، هم

  : كندبندي ميدر اين نامه ماركس تفاوت نظري اصلي را به طريق ديگري صورت
كه قوانين ) آليسم پوسيدهفلسفه ايده(ليسم منسوخ استوار استآهمه چيز بر يك ايده

به جاي اين . داندمبناي وضعيت اقتصادي كنوني مي) نظام حقوقي(حقوقي موجود را 
  !يت اقتصادي كنوني را مبناي و منشاء حقوق كنوني بداندكه وضع

تخصص دارند، گرچه  دولت يا تجليات آن "رسميت شناختن"ه ها در رد بآنارشيست
به "دون وپر. مشكل چنداني ندارد هاآن "رسميت شناختن"دولت معموال در به 

ور او اين بدين ترتيب منظ -كردها و مبارزات ملي را رد ميمليت "رسميت شناختن
و حتي در  -ي گيتي استبيعبود كه كنترل فرانسه و مردم تحت تابعيت وضع ط

، زماني كه پل 1866در . كردندتبليغ ميگرايي كاذب را المللسيونال اين بيناانترن
بخش در ي مسرتدرباره يك لحظه ها بود، ماركسر پردونيستاالفارگ هنوز هواد

  :جنگ اتريش با پروس به انگلس نوشتجريان بحث شوراي عمومي در مورد 
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، نظر خود را چنين اعالم كردند كه )غيركارگرها("فرانسه جوان"نمايندگاندر ضمن 
همه . اي از اشتيرنر و پردونآميزه. هاي منسوخ اندداوريها پيشهر مليت و حتي ملت

 "تحادا"ي خود يك كوچكي تجزيه شود تا به نوبه "هاها و كمونگروه"چيز بايد به 
 "وابستگي متقابل"بشريت و  "منفرد كردن"به عالوه اين . تشكيل دهند نه يك دولت
و تمام كشورها و جهان بايد  و تاريخ از حركت باز ايستاد ،بايد در حال سكون بمانند
آزمون را  ]ينتيجه[ ها به ماسپس آن. ها آماده انقالب شوندمنتظر بمانند تا فرانسوي

ها به همان كار دست خواهد بقيه جهان متحير از نيروي الگوي آن نشان خواهند داد و
به هر حال . هاي فاالنستر خود انتظار داشتدرست همان طور كه فوريه از مدل. زد

به  "ارتجاعي"دهددنياي كهن پاسخ مي "خرافات"را با "اجتماعي"هركس كه مساله 
   .رودشمار مي

ي طنزآلود مطلب نكاست، اما است از جنبهماركس در نامه به انگلس ضمن توضيح سي
  :پرداز خشنود بودا از موفقيت خود به عنوان يك طنزظاهر
ن شروع كردم كه دوستمان وقتي كه من سخنم را با اي ها از ته دل خنديدنديانگليس

 ؛سخن گفتند "فرانسوي"با ما به زبان  ،اندها را ملغا كردهالفارگ و ديگران كه مليت
ها من اضافه كردم كه با نفي مليت. فهمندنه دهم از حضار آن را نميكه يعني زباني 

  )51.(دانور مدل ملت فرانسه شدهها كامال به طور ناآگاهانه مسحآن

ي گرايي پرودون در كنار مقابلهضدمليت. آميز شدي طنز ابهامي آخر جنبهبا جمله
امپرياليستي فرانسوي براي طلبي و تمايالت اش با رهايي ملي با عظمتبيمارگونه

ي اين كه فرانسه لوحانهنظري كه از اعتقاد ساده -تر فرانسه همراه بودافتخار بيش
گويند، از طنز كمتري هاي بهشت با آن سخن ميزباني است  كه در تمام اشكوبه

  .برخوردار است
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باكونين  اي دربارهانگلس در نامه. مسايلي ملي تنها يك نوع از مسايل سياسي هستند
كرد، بقه كارگر مخالفت ميسياسي توسط طباكونين با تمام اعمال  :شوديادآور مي

ها با مخالفت باكونينيست) 52("به رسميت شناختن وضع موجود بود چون در واقع
بلكه جنبش را از جهات ديگر نيز  ،كردنه تنها شركت در انتخابات را رد مي "سياست"

  .از يك سو به تبليغ محض و از سوي ديگر به كودتا: كردبه دو نوع فعاليت محدود مي
امور "شود معموال ربطي با در واقع مسايل اصلي كه توسط مبارزه طبقاتي مطرح مي

ي كوتاهش به كونو با لحن آموزشي انگلس در نامه. كندپيدا مي) سياست("همگاني
  :نوشت

ه نگه داشتن آن نبايد كاري ر اصلي است براي زندحاال ، چون دولت براي باكونين شّ"
بنابراين اجتناب كامل از . يعني هر دولتي چه جمهوري، سلطنت يا هر چيز ديگر -كرد

اقدام به عمل سياسي، به خصوص شركت در انتخابات، خيانت به . هر گونه سياست
كارهايي كه بايد انجام داد عبارتند از تبليغ، خرابكاري در كار دولت، . اصول است

ها جذب شدند، خلع ي كارگران يعني اكثريت آنهي و هنگامي كه همهدسازمان
اين عمل سترگ . سيونالناتمامي مقامات، الغاي دولت و جايگزيني آن با تشكيالت انتر

  ."شودشود سرنگوني اجتماعي ناميده ميكه هزاره با آن آغاز مي
- ا به اشتباه ميها مهربان است، تا حدي كه آدمي ردر اين جا انگلس با آنارشيست

به  چه رسد - اكثريت كارگرانهيچ آنارشيست پيگيري اين اعتقاد را ندارد كه . اندازد
به خصوص . جذب شوندقبل از نزول نعمت آنارشيستي  -بشريت "ميتما"مايت ح

تجاوز به  ،اكثريته شرطي را به هيچ وجه قبول نداشت؛ احترام بباكونين چنين پيش
بيان به خطاي  هاشار. فرد استمنتجاوز به حاكميت منِ  اصول آنارشيستي است، چون

ها تا چه حد از فهم دهد كه سوسياليستانگلس مهم است چون نشان ميشده توسط 
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ي آموزشي زير را ادامه انگلس به كونو جنبه اما نامه. ها به دور اندغيرعادي بدون آن
  :دهدمي

توان در كه مي ندد و آن قدر ساده ارسالعاده راديكال به نظر ميها فوقتمامي اين"
، اسپانيا در در ايتاليا يعني چرا نظريه باكونينيستي به اين سرعت. پنج دقيقه از بر كرد

پرستان مورد ساير آموزه و) دي. اج. ي پيداراي درجه(ها و دكترهاي جوانبين وكيل
ها گفته كه به آندهند ي كارگران هرگز به خود اجازه نمياما توده. توجه قرار گرفت
ها طبيعتا ذهن سياسي دارند و آن. ها نداردربطي به آن ،ي كشورشانشود امور همگان

ايراد موعظه براي . شودها را به ترك سياست دعوت كند خود منزوي ميهر كس آن
ها و جمهوري ها به آغوش كشيشدادن آن سوق ،اجتناب از سياست در هر شرايطي

  )53.("خواهان بورژواست
-انقالبيكردن فلج ها به معني قطع كردن بازوي سياسي طبقه كارگر توسط آنارشيست

  .هاستآن گري
هاي سياسي تمام اشكال فعاليت] ط استنيسم در جنبش مسلدرايتاليا كه باكوني[

منشاء  "دولت"و . است "دولت"شود چون متضمن به رسميت شناختن انكار مي
فراهم شدن ر به ما فرمان داده شده كه براي از سوي ديگ... هاستتمامي شرارت

انقالب بايد تبليغ كنيم، سازماندهي كنيم و توطئه كنيم و هنگامي كه انقالب  شرايط
كه مخفيانه توسط ائتالف رهبري (از آسمان فرو افتاد بايد تنها با ابتكار طبقات كارگر 

دولت و هر نهادي  قت و در فقدان كاملبدون حكومت مو. به پيش رانده شود) شودمي
فقط از من نپرسيد كه "-بايست درهم كوبيده شودشبيه دولت كه در واقع مي

ي نوشت تحت اس براي يك نشريه سوسياليستي ايتاليايي مقالهركما 6)54(".چگونه
گري نيستي ضد سياستد، كه عمدتا عليه روايت پرو"بي تفاوتي سياسي"عنوان 

                                                 
  .يابداب سرودهاي هاينه خاتمه مينقل قول با يك رباعي از هاينه از كت -  ٦
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آليستي كه اين هاي ايدهپردازيخيال"بت به ظيم شده بود و همان تمسخر را نسنت
دكترهاي علوم اجتماعي تحت نام آزادي، استقالل و آنارشي به چيزي خداگونه تبديل 

اليست، كارگران به جاي يطبق اين نظر متفكران ضدسوس" .كندابراز مي "اندكرده
آن نشان به  را نفرت نظري عميق خود"مبارزه عليه قدرت دولت در زندگي عملي بايد

انگلس در يك ) . 55("...دهند با خريدن و خواندن مقاالت ادبي درباره الغاي دولت
ي نه امتناع سياسكند كه چگوتاكيد مي 1877ارزيابي از جنبش اروپايي در سال 

  )56.(اي كوچك بدل كرده استها را حتي در ايتاليا به فرقهارشيستي آنآن
  

  طلبانهالحاصسياست : باكونينيسم-8
طلبانه به مسايل سياسي نظريه آنارشيستي در باره دولت متضمن يك برخورد اصالح

 مطمئنا اين امر با خصلت. گذاردامي كه به صحنه مبارزات واقعي قدم ميگاست هن
خواني اما از زاويه ديگر با آن هم ،در تضاد قرار دارد هاآن ت انقالبيبه شد ياسطوره

سياست، از  "به رسميت شناختن"ه آنارشيستي با انكار ما اشاره كرديم كه نظري. دارد
به رسميت  اما زماني كه سياست ،تواند خود را خالص كندمسايل سياسي نمي

ترين شكل را تواند خامزند ميي خود بيرون ي جزماز پوسته هاآن شناخته نشده
  .متجلي سازد
ا عليرغم بي هرشيستس اولين كسي بود كه درك كرد كه آنارككنم كه مامن فكر مي

ااميد و بورژوا و طلباني نصالحشان اساسا اشان و انفجار خشمپروايي ظاهري واژگان
اين مورد ("يدگيشور"ديگري از خرده بورژوا در حالتي نمونه: دخرده بورژوا منش ان

) 37).(شبيه موردي است كه در جلد سوم نظريه انقالب كارل ماركس به آن اشاره شد
اين حكم انكار . ه تاريخي ارائه كنيماي اين حكم داليل انبوتوانيم برجا نمي ما در اين

ها دچار ترس آنارشيستي آن وازي از تاكتيكاين امر نيست كه گاهي اوقات بورژ
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. اي است كه در تاريخ زياد ديده شده استز نمونهادانطلب بمباصالح. آميز نشودجنون
 ينمونه پيرامون يك در ياظهارنظر چونهم ،گيريماركس و انگلس اين نتيجه در

افراطي جان موست در  گريانقالبي يهمان طور كه يكبار درباره. خاص وجود دارد
 طرفداري او از آزاديكنيم كه به خاطر اين سرزنش نمي ما موست را":ندلندن نوشت

انقالبي كنيم كه فاقد محتواي خيلي انقالبي است، ما او را به اين خاطر سرزنش مي
را به ارائه  بخش ما اين). 58("كندپردازي انقالبي استفاده مياما صرفا از عبارت ،است

ي اين امر در مالحظه. كنيمدر مورد اين موضوع محدود مي هابعضي از تفسيرهاي آن
 "طرفدار كمك متقابل"تر از آن در مورد پيروان دون خيلي ساده بود و آسانومورد پر

در كنگره ژنو در . اندسيونال سلطه داشتهاآغاز در بخش فرانسوي انترندون كه در وپر
تي ابتدايي از سالييي سوس، اين جناح بود كه به خصوص در برابر پذيرش ماده1866

و يا  ،د نشان دادمقاومت از خو) كردن زمين در مورد كلكتيوزه(سيونالاطرف انترن
- ران عليه سرمايهيافته كارگحتي در برابر حمايت عمومي از مبارزات سازمان

ماركس يك ماه ). كردكنندگان حمايت ميراندازي به اعتصاباز تيدون خود وپر.(داران
- آن :ها را چنين توصيف كردونيستدوهيات پر ،اي به يك دوستبعد از كنگره در نامه

  .كردندرد مي ها تمام اعمال انقالبي را
مبارزه طبقاتي  ييعني عملي كه نتيجه ،ها مخالف هر گونه عمل انقالبي بودندآن"

هاي متمركز و بنابراين هر چيزي كه از طريق وسايل سياسي كسب باشد، تمام جنبش
يت زير پوشش آزادي و ضد). عنوان نمونه محدود كردن روز كار توسط قانون به(شود

 سال 16به مدت  خود با سكوت دار اين آقايان كه اكنونيا فردگرايي ضداقتدولت  با
كنند در و هنوز نيز عمل مي) ناپلئون سوم(اندبارترين استبداد را تحمل كردهنكبت

ليسم آيدهورژوازي مشغول اند، اما در پوشش ااقتصاد عوامانه ب علم يواقع به موعظه
  )59.(دونيوپر
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ها همان حرفي را زد كه ماركس و انگلس درباره جوليس نيستودوتوان درباره پرمي
ي خطرناك با او از مقابله ،ي الغاي دولت و اعالم آنارشيبه بهانه" :دانفوشه نوشته

  )60(."...زدحكومت كنوني سرباز مي
ي انداخت، متناسب با روحيهتري به راه ميباكونين معموال سروصداي بي ادبانه

اش غالبا هاي مبارزه طلبانهگويياما محتواي تبليغات او جدا از گزافه. مخاطبان خود
رشور، اما همان طور كه ماركس درباره يك شخصيت پ. ي بيش از رفرميسم نبودچيز

تواند اين مساله را نبيند كه هيچ فرد مجربي نمي ...پست سر او " :نه آنارشيست نوشت
  )61.("كند براي خود و ديگران وحشتناك جلوه كندتالش مي داردي دلقكي چهره

سيونال در اواخر ابا به صحنه آمدن انترنشد ه اشاركه چنان. يك توضيح اوليه الزم است
باز زد، و  زندگي باكونين، او از پيوستن به هر سازمان كمونيستي يا سوسياليست سر

او به طور . كردگر خودساخته از پيروانش حفظ ميهاي توطئهانرژي خود را براي گروه
ن مورد او تداوم در اي. نپذيرفت 1860 يمشخص نظرات سوسياليستي را تا اواخر دهه

خواهي چپ حتي ، سنتي كه از سطح جمهوريقرار داشتها گري ژاكوبنسنت انقالبي
هايش در برابر گوييافهآن فراتر نرفت، و به محض آن كه گزآميز اشكال توطئهدر 

زماني كه . به سياست قديم بورژوايي تنزل پيدا كرد ،رنگ باختجمهوري دموكراتيك 
باكونين بيش از چند سالي نبود كه  ،ي هاگ دچار انشعاب شدرهاسيونال در كنگانترن

  .گفتدرباره سوسياليسم سخن مي
. شودمربوط مي 1847ي كه بايد به آن اشاره كرد به اواخر سال مقدماتمورد يك 

جا در جريان كرد، در همان زمان كه ماركس در آنباكونين در بروكسل زندگي مي
اي از يك انجمن آموزشي از كارگران آلماني؛ كه شاخه ايجاد انجمن دموكراتيك بود،

توجه كنيد كه ماركس سه سطح از كار سياسي . رفتها به شمار مياتحايه كمونيست
ترين سطح از پايين(ترين سطحباكونين تمايل داشت كه به پايين. بردرا به پيش مي
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وه باكونين در گربه خوبي از عضويت  ماركس .انجمن دموكراتيك يعني - )ظر ماركسن
اش را از دست اين تازه وارد روسي دو بار در جلسه شركت كرد و عالقه. حمايت كرد

باكونين به يك : ترهاي چپهمين طور در مورد جنبش! از انقالب خبري نيست -داد
 و بپيوندند "هاوري كمونيستي آنهانجمن پيش"خواهد به دوست نوشت كه او نمي

اي ديگر توضيح داد او در نامه  ."ها سروكاري داشته باشدآن خواهد با تشكيالتنمي
يعني  "كندها را خراب ميپرداز آنبا تبديل كردن كارگران به نظريه"كه ماركس 

در واقع . تايي حرفي بزنددآموزش عقايد سوسياليستي بدون آن كه از كشش عمل كو
كشد و اكونين خميازه ميب. نيست بودمومانيفست ك مماركس در آن زمان در حال اتما

مگر در مصاحبت با يك ژنرال راست افراطي از مهاجران . ديدبار ميزندگي را كسالت
  )62.(لهستاني

به ابتكار  -با يك ديگر برخورد داشتند 1864ماركس و باكونين بعدها در سال 
كه سيونال جديد ادوار بود كه اين مبلغ روسي بتواند به انترنماركس امي) 63.(ماركس
سالگي رسيده بود به  50باكونين كه اكنون به مرز . ذاري شده بود كمك كندگتازه پايه

در اين . نگردتر ميماركس گفت كه درباره عقايد سوسياليستي به چشم جديدي
اش شكست خورده اسالويستيپان هاياكنون كه فعاليت او قول داد ،مصاحبه دوستانه

  )64.("كند كتدر جنبش سوسياليستي شر"تواندمي
سيونال به سختي پيش اكار ايجاد انترن ،سال بعد 4تا  3در . چنين چيزي اتفاق نيافتد

توجه او به فعاليت در  1867در سال . داداي عالقه نشان نميرفت و او از خود ذرهمي
ژوا راين ارگان اتحاديه صلح بود كه بو: الملل ديگر جلب شدهاي بينيكي از ارگان

  .د و در واقع قصد داشت كه از درون آن را تحت نفوذ قرار دهدليبرالي بو
به شكل  ،سيونال ليبرالابراي تبديل شدن به جناح چپ انترنپيشنهاد اصلي باكونين 

كرد كه احتماال او درك نمي. مطرح شد "برابري اقتصادي و اجتماعي طبقات و افراد"
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سوسياليستي؛ يا اگر درك  طلبانه است نه يك خواستژوا اصالحراين يك خواست بو
ي براي جذب فريبنده يخواست از آن به عنوان يك طعمهكرد پس به سادگي ميمي

اي كه او به اتحاديه ارائه داد به نظر اگر هم چنين بود قعطنامه. استفاده كند هاليبرال
هاي ي روشمطالعه"چون صرفا : رسيد كه به شكل هدف با ارزشي براي آن باشدنمي
اي اين حركت به شكل برجسته. "دادي حل اين پرسش را در دستور روز قرار ميعمل

ي در دستور قرار دادن مطالعه: ي ليبرالي بي عيب و نقص بودمردانه و با درونمايهدولت
  . اين پرسش

كادميك روانه و تقريبا آكامال ميانه"بنديگويد اين جملهكار مي. اچ. همان طور كه اي
ها به هر حال آن را رد كردند، هم مطالعه و هم در دستور كار قرار دادن ليبرال. "بود

  .آن را
ي ترين طعمهنفر از پيروانش به آسان 18شده بود با  دها طرباكونين كه از طرف ليبرال

سيونال به نيرويي بدل شده است، اكرد كه انترناو اكنون مشاهده مي. بعدي روي آورد
-بدين منظور او يك هسته. براي نفوذ از درون تبديل شود تواند به هدف جديديو مي

اي جديد از الگوي هميشگي خود به وجود آورد، به نام ائتالف سوسيال دموكراسي يا 
الملل برادري بين "استادان "اي مخفي از كامل از هسته المللي كه به طورائتالف بين

  .ي اخير مجهز شده بودهمطابق با اصل باكونينيستي ديكتاتوري مخفي طي چند ده
ي انقالبي هراسناكي است كه ي ماست برنامهدر اين جا مورد عالقه آن چه كه اكنون

خواست به پيشاهنگي ي آن ميائتالف را با آن تجهيز كرده بود، و به وسيله ،باكونين
هاي ليبرالي در بندياين برنامه چيزي نبود به جز صورت. ماوراي انقالبي بدل شود

. دوايي بيش از حد راديكال بوي صلح بورژطبقات كه براي اتحاديه "برابري"يهبار
، اقتصادي و اجتماعي طبقات و افراد از هر دو جنس را برابري سياسي" برنامه ائتالف

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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سوسياليستي هم  حتي  اين خواست. "شدكرد، كه با الغاي حق ارث آغاز ميطلب مي
  .نبود

ائتالف را به شكل تحقيرآميزي خالصه  "يالتقاط"ي برنامه تاي نكاماركس در نامه
  :كندمي

يك مهمل (الغاي حق ارث به عنوان نقطه عزيمت جنبش اجتماعي! برابري طبقات..."
شود و به عنوان جزم ، خداناباوري به عنوان جزمي كه بر اعضا ديكته مي)سن سيموني

  )65.("يز از عمل سياسيپره) دونيوپر(اصلي 
. گيردهاي ضددولتي را در برنامه ائتالف ناديده ميپردازيكس سخندر اين جا مار

آميز نبود، انداز آن درباره فرداي اعجاببخش عملياتي نظريه آنارشيستي دولت چشم
  .بلكه پاكسازي جنبش از سياست بود

ليبرالي است چون تداوم وجود  يطلبانهپردازي اصالحيك عبارت "برابري طبقات"
فرض آن است، به جاي الغاي نظام كه وجود اين داري پيشدر سرمايهطبقات متخاصم 

جهالت بي "آيداي به يك دوست به خشم ميماركس در نامه. كندطبقات را الزامي مي
خواهند معلم جنبش ها كه ميبراي اين تازه به دوران رسيده "و سطحي بودن شرمانه
ماني يشاو عليرغم اظهار پ: نبود باكونين اتفاقياين زبان ليبرالي يك لغزش . شوند

تراف عي خصوصي به ماركس اكرد در يك نامهكماكان بر اشتباه خود پافشاري مي
-او هم. بندي ديگري استفاده كردكرد كه نقد انترناسيونال درست است بايد از صورت

  )66.(دفاع كرد 1873در سال  "گرايي و آنارشيدولت"چنان از اين اشتباه خود در اثر 
گرايان پيشنهاد باكونين در باره اين بود كه از الغاي حق مشاركت نظري ديگر ائتالف

رمشاجره در جنبش ي پپيشنهاد تجديد حيات يك ماده اين ايي برنامهارث يك پايه
ي تقريبا سوسياليستي فرقه سن به عنوان يك بخش از برنامه 1820ي چون در دهه. بود

دعواي قديمي "به همين دليل بود كه ماركس آن را. ودسيموني خود را انجام داده ب
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. ناميد كه تقريبا به مدت نيم قرن منسوخ شده بودمي "مساله كهنه"يا  "سن سيموني
شود كه جنبش هنوز درباره مالكيت اجتماعي وسايل اين ماده به روزهايي مربوط مي

 يدر برنامهاين نكته امروزه . گفتتوليد كه خود منشاء وراثت است سخن نمي
. ي منفي برخوردار بودي از جنبههيچ كاركرد مثبتي نداشت، بلكه حتسوسياليستي 

ي كارگران را در بين دهقانان و طبقات متوسط يعني به طور غيرالزمي متحدان بالقوه
  .انداختبه هراس مي

 از اين كه انقالب اجتماعي به سرانجام رسيد بعد. دهدماركس به شكل زير توضيح مي
هايي در جهت الغاي مالكيت خصوصي بر اين ماده ديگر معنايي ندارد، چون شما گام

شما به "پس بعد از انقالب، ،كه منشاء استثمار است داريدبر مي ايزمين و سرمايه
قبل از اتمام انقالب اجتماعي . "هيچ وجه فرصتي نداريد كه به حق ارث بپردازيد

لقاي ارث يك عمل جدي نيست، بلكه يك ا":سخن گفتن از اين ماده مخرب است
كوچك را حول ارتجاع بسيج  7انه است، تمامي دهقانان و طبقات متوسطقمتهديد اح

  )67.("كندمي
براي او اين : اين ماده براي باكونين از اهميتي برخوردار نيست سياسي -معناي علمي

ر عليه شوراي آرا را ب ،اساسا موضوعي است كه توسط آن در يك كنگره بزرگ ،ماده
دست  يادهد كه چرا او به احياي يك مادهاين امر توضيح مي. كندعمومي جلب مي

، اما بايد به خاطر داشت كه باكونين با رسدكه حتي زياد انقالبي به نظر نمي يازدمي
او بخش اعظم زندگي خود را روي . تاخير وارد مسايل عملي سوسياليستي شده بود

هاي دستجات و گروهكدر  آميزاي توطئههنهخرات بيشمار براي رها و تغيينويسپيش
رمزهاي بي فايده صرف كرده بود، نظيم كدها و آنارشيستي و براي سرگرمي خود در ت

                                                 
  .گويد، مراد او همان خرده بورژوازي استسخن مي "طبقات كوچك"وقتي ماركس به زبان انگليسي از ٧
  

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٥٦

اي سوسياليستي درگير دهي و تبليغات تودهاما هيچ گاه در مشكالت واقعي سازمان
كند كه باكونين يك اكيد مياي قبل ذكر شده تهنگامي كه ماركس در نامه. نشده بود

  .محض است بايد آن را به عنوان ابزار نظر واقعي به شمار آورد "نادان"
  
  
  

  طلبانهباكونينيسم عملكرد اصالح - 9
-يدهد كه چگونه انقالبگرايش تاريخي را نشان مييك جنبش باكونينيستي گاهي 

  .شودالح شتابزده تبديل ميگري آنارشيستي به يك نوع اص
- ساده ،جنبش باكونينيستي نزد درباره خطرات سياست هاي وحشتناكبارتپشت ع

مايل آنارشيستي براي تما . هفته استطلبانه نلوحي افراطي درباره سياست اصالح
. را بيان كرديم كه فقط دولت استبدادي را در نظر دارد "دولت"ي استفاده از واژه

- ترين نوع فرصتاني به سوي خامجانب ديگر اين سوء تفاهم تمايل براي چرخش ناگه

  .طلبي سياسي است
  : توان بيان كرددر مورد باكونينيسم سه مورد را مي

كار را برانگيخت . اج. نويس باكونين يعني ايه تعجب زندگي نامهي زير كنمونه) 1
اين حادثه در استكهلم اتفاق افتاد، يك سال قبل از مالقات . موردي جالب توجه است

 .1864ماركس در سال  باكونين با

ه ها باو در نگاه سوئدي ،يان سفر در سوئد، فرهمندي باكونين به اوج خود رسيدردر ج
- كه براي او يك پيروزي شخصي محسوب مي ه بودروس بدل شد گريتجسم انقالبي

اه سوئد مالقات و گفتگوي خصوصي داشت كه موجب شاو با چارلز پانزدهم پاد .شد
-در يك ضيافت باشكوه كه سياستمداران، مقامات برجسته. رفتيبه شمار مافتخار او 
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باكونين با سخنراني  ،نفر از اشراف حضور داشتند  4الي  3ي اقتصاد، وزرا و حتي 
او در اين سخنراني از سلطنت مشروطه دفاع  -آور خود حضار را متحير كردسرسام

ش دهقاني را عليه اشراف خواند، چون يك شور "انقالبي"او حتي حكومت تزار را ! كرد
: نويسدكار مي. اچ. اي. "احساسات مردم را برانگيخت"و  دلهستاني تحريك كر

خواه پيگير هم باكونين نه تنها انقالبي نبود، بلكه او و دوستانش حتي جمهوري"
  )  68.("اندنبوده

ه يك داد و بباكونين از اين نظر كه به سادگي و ناگهاني موضع خود را تغيير مي  
در اين مورد . روداي عجيبي به شمار مينمونه ،شدطلب سياسي خام بدل ميفرصت

  .در سخنراني وحشتناك او موثر بود ،حضور پادشاه
  
  گي در فرانسهديشور) 2

يك مورد مشابهي توسط دو تن از معاونان باكونين در ائتالف به  1870در سپتامبر 
او جيمز گيوم كه مدير مدرسه در راست  مقام دست :معرض نمايش گذاشته شد

هنگامي كه ناپلئون سوم سقوط كرد و جمهوري سوم در . بالن ريس بود و گاسپائوس
اي غيرانتقادي در تعريف و تمجيد از دولت جديد ها يك بيانيهفرانسه بر پا شد آن

  .منتشر كردند
ي اين حادثه نشان نداد، حداقل هنگامي كه درباره ي از خودتعجباز اين امر، ماركس 

  :بلژيكي نوشت كه در آن زمان موضعي بينابيني داشت پهبه سزار دوپه
من . ي نشريه همبستگي منتشر شد مرا متعجب نساختاي كه به شكل ضميمههبياني"

كه گويا كارگران  -كننددانم افرادي كه پرهيز از سياست را موعظه ميبه خوبي مي
هميشه و غالبا در  -سازنداز دنياي بزرگ مي تند كه دنياي خود را خارجراهباني هس
  )69.("غلتندهاي بورژوايي در ميتاريخي به سياست نهاي بحرااولين نشانه

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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اسناد معدودي شكاف بين ادعاهاي : اما با اين وجود ماركس حتما نيز تعجب كرده بود
باكونين  يهبياني "سياست بورژوايي". ايدئولوژيك و سياست واقعي را نشان داده بودند

ي فقدان كامل اشاره ،چون ويژگي اساسي آن. با قرائت كامل آن قابل ارزيابي است
ي كارگري نيست كه در روز آخر جديد هزاره انتقادي به اين نكته است كه رژيم دولت

- ي جمهوري سوم را با انقالب يكسان مياين بيانيه. بر روي زمين نازل شده باشد

  )70.(كرد
ي آزادي اروپا جمهوري فرانسه نماينده"گفتنداي باكونينيست ميهاين آنارشيست

دانستند، و كساني كه خوان ميكساني كه هميشه وجود دولت را با آزادي ناهم -"ست
كردند كه دولت كارگري كه توسط انقالب مردمي استقرار در عين حال استدالل مي

تعويض آن چه كه رخ داده بود اما اكنون . يابد بايد بالفاصله در هم كوبيده شودمي
  !نشين بي اعتبار بودبناپارت با يك زوج پارلمان

به جاي استفاده از تالطم جمهوري براي سرنگوني فوري دولت جديد بورژوايي همان 
كرد، رهبران باكونينيست اما دولت جديد هاي آنارشيستي طلب ميگوييطور كه گزافه

مردم فرانسه درباره  ،جمهوري اعالم شد":دادندميرا با اين كلمات مورد استقبال قرار 
مساله جمهوري فرانسه موضوع ":خروشيدندها ميآن. "ب سرنوشت خويش شدندحصا

، و زمان آن رسيده كه خون خود را براي رهايي كارگران و بشريت نثار انقالب اروپاست
  ." ...اين سپيده دم روزي نوين است". "كنيم

بايد در برابر اظهاراتي قرار داد  را ه جمهوري جديد بورژوايياين شوريدگي كامل دربار
كه ماركس براي شوراي عمومي نوشت، دعوتي به دفاع از جمهوري فرانسه در برابر 

- ماركس به كارگران فرانسوي هشدار مي ،"خطابيه درباره جنگ"در . ييارتجاع اروپا

نسبت به جمهوري هشدار او درباره توهم :"ندرخاطرات جمهوري را نخوفريب "دهد كه
گوييم، اما همزمان خبرهاي هوري در فرانسه را شادباش ميمما برپايي ج":دهدمي
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 وو سپس ماركس . "شنويم كه اميدوارم بي پايه بودن آن ثابت شودناگواري را مي
افتند تا نيروهاي طبقه كارگر را براي به رسميت شناختن شوراي عمومي به تكاپو مي

د و از فروپاشي جمهوري فرانسه جلوگيري نبريتانيا بسيج كنجمهوري ازطرف 
  )71.(ندنماي

هاي سوسياليستي را در معرض ي كاملي از سياستتفاوت بين اين دو سند حوزه
  .دهدقضاوت قرار مي

  
  ي تماشايي در اسپانياحادثه) 3

محلي  به طور ها در مناطق دهقاني وهنگامي كه باكونينيست 1873در اسپانيا در سال 
اي انگلس در مقاله. كنيمي چشمگيرتر را مشاهده مييك نمونه ،به قدرت رسيدند

ها چگونه اصول دهد كه آنتوضيح مي "ها در عملباكونينيست"تحت عنوان 
در واقع اصول  -كنندبندي ميايي قدرت در انقالب راسرهمشان درباره برپآنارشيست

شدند به كه توسط بورژوازي كنترل مي يهايابتدايي انقالبي رابا شركت در حكومت
اين مورد تكرار يك نمايش تاريخي .(گذارندها كنار ميعنوان گروگان بي قدرت ليبرال

 اايف 1930ي ها در جنگ داخلي اسپانيا در دههاست براي نقش مشابهي كه آنارشيست
  ).نداهكرد

ي گيوم و بالن باره بيانيهآن چه كه رخ داد در امتداد همان توجهي بود كه ماركس در
پردازي بي معنا بودن عبارت ،هنگامي كه محك تجربه. په تذكر داده بودبه دوپه

ماند ها راهي باقي نميدهد براي آنآنارشيستي در باره الغاي فوري دولت را نشان مي
  .يعني آن چيزي كه واقعا هستند ،عمل كنند هاي شوريدهمثل ليبرال

وط به حوادثي است كه در شهر الكوي يكي از مراكز نفوذ ي انگلس مربمقاله
ين جا نيز برخالف اصول كه در ا"گرايان باكونينيست، ائتالف. باكونينيسم اتفاق افتاد
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دانستند كه با قدرت چه بايد نمي ،شان يك حكومت انقالبي تشكيل دادندآنارشيستي
-گذرنامه) شودمحسوب مي ركه اساسا شّ(ي اتوريتهخوردهاين دشمنان قسم. "بكنند

. داد كه بدون اجازه شهر را ترك كننديي صادر كردند كه به مردم امكان نميها
توان يك حكومت چگونه ميبراستي .(كاري بودها مملو از تشنج و ندانمحكومت آن

  ).بي را اداره كرد كه اصال قرار نيست وجود داشته باشدانقال
 يكردند كه برقراركه چند ماه قبل استدالل ميهايي دركوردوا همان باكونينيست

هاي انقالبي در سطح اكنون در حكومت"ت انقالبي خيانت به كارگران استحكوم
خواهان اكثريت جمهوري و ."و هميشه در اقليت ،شهرداري در آندلس نشسته بودند

كيل تش به جاي. هادادند با مسئوليت آنارشيستخواستند انجام ميبورژوا هر چه مي
-هاي انقالبي كه به طور منظم از پايين توسط كارگران و در عمل كنترل ميحكومت

  .ر آن نداشتندفي شدند كه به هيچ وجه كنترلي بهاي ائتالها وارد حكومتآن، شد
 "سياست"ا عليه هآن. هايي احتمالي بودنديتعقها فاقد راهنماي سياسي براي موآن

چون . هابه جز سياست پارلماني خام ليبرال -ندنيز نبود يسياستداراي بودند و 
نيروهاي   "رهبري متمركز"نه وهر گ "عدم تمركز"ها در مورد ي باكونينيستهاتوصيه

كرد، تمام شهرها در قيام يكي پس از ديگري و انقالبي شهرهاي مختلف را رد مي
  .شان توسط ضد انقالب سركوب شدندي اهميتمطابق درجه

  :كندل زير خالصه ميرا به شك لس اين روندانگ
همين كه در برابر يك وضعيت واقعي انقالبي قرار گرفتند مجبور  هاباكونينيست -1

قرباني  اي رانان نخست تئوريآ. ي قبلي خود را به دور افكنندبودند تمام برنامه
كه تحريم هرگونه فعاليت سياسي و به ويژه شركت در انتخابات را يك  كردند

  .نستداتكليف مي
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 آنتا  -بردمواضع آنارشيستي را نام مي ترك انگلس يكي بعد از ديگري: بدين ترتيب
تقريبا همه جا به عنوان "كنند، ها جلوس ميشهرداري حكومت ها درجا كه آن

برداري وضعيت ناتواني قرار داشتند و از نظر سياسي مورد بهره در اقليت
  .بورژوازي قرار گرفتند

تي كه پاي عمل ها، وقآميز فوق انقالبي باكونينيستدهاي اعتراضين فريابنابرا... -2
هايي از شود، يا شورشصورت خود پنهان كردن نمايان مي در ميان است يا به

  ...پيش محكوم شده، يا اتصال به يك حزب بورژوايي
و غيره چيزي جز تكه  لهاي مستقاز اصول ادعايي آنارشي، فدراسيون آزاد، گروه -3

ماند كه به اي از وسايل مبارزه انقالبي باقي نميقناس و بي معنيي هاپاره
شتي سرباز، شهرها را يكي پس از دهد كه  با استفاده از محكومت امكان مي

 .دن هيچ مقاومتي به اطاعت خود در آوردوديگري و تقريبا ب

 ،ها در اسپانيا، باكونينيستمدر يك كال":، يك سخن عام استي پنجم انگلسنكته
  ."انقالب نكردن به ما ياد دادند ياي بي نظير از شيوهنمونه

  
  "اقتدارگرايي"باكونينيسم و  - 10

اي محلي برخوردار ي تودهيك پايه از ي باكونينيسم زماني كهطلبانهي اصالحسويه
تاگر، تروريست و دهنگامي كه كو. دهدرين شكلي خود را نشان ميتاست به برجسته
ي هاگوييكنار گذاشتن گزافه از طريقتماس خود را با واقعيت  ،تيا ماجراجو نيس

اش پيوند اين واقعيت با رويكرد طبقاتي ،به نظر ماركس. سازدگر مياش جلوهضددولتي
  .دارد

، به خصوص اميد ِ او گيري طبقاتي مالحظه كرديمما ديدگاه باكونين را در مورد جهت
راهزنان و از (ين پرولتاريافاده از عناصر لوم، است"سوار شدن بر جنبش دهقاني"براي

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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) 73.(نتوري نخبگان از روشنفكران لومپ، و مزين كردن اين اعتقاد با ديكتا)ليباين ق
كه قرار است نخبگان  "يك صد نفر"كندسيونال اشاره مياانترن يي ضد باكونينجزوه

ازطبقات حاكم تغذيه  سيونال به وجود بياورند بايداحاكم او را تحت نام برادران انترن
  :شود

ي انقالبي و نقش واسط بين ايده"سيونال بايداادر انترنرين كه يك صد بگفتن ا"
ز هيج جا به معني اعالم اين است كه اين صد نفر قيم، ا "كنندءهاي خلقي را ايفاغريزه

  )74( ."آيندبيرون نمي مگر از درون طبقات ممتاز
د تالش حكومت بيسمارك، براي توجيه قانون ضد اي در مورراكندههاي پدر يادداشت

آنارشيست  "افراطيون"سوسياليسم در مجلس آلمان، ماركس در مورد ادعاي رسمي 
ها مطمئن بودند كه بر جنبش سوسياليستي به علت قانون اعالم كند كه آنتفسير مي

هاي افراطي هميشه بر نين شرايطي گرايشكنند چون در چسلطه پيدا مي شده
  :شودرو پيروز ميهاي ميانهرايشگ

... رودبه شمار نمي سوسيال دموكراسي آلمان "افراطي"جناح  "آنارشيستي"گرايش 
. رو هستيمدر سوسيال دموكراسي آلمان ما با جنبش تاريخي موجود طبقه كارگر روبه

خواهند تاريخ را اما آنارشيسم يك ديدگاه تخيلي جوانان بدون آينده است كه مي
دهد كه چگونه نظرات سوسياليسم فرانسوي در افراد جدا زند، و اين فقط نشان ميبسا

همين طور در واقع آنارشيسم در همه جا . شودبه مضحكه تبديل مي ،شده از طبقه باال
كند كه هيچ جنبش واقعي طبقه هايي رشد ميخورد و فقط در مكانشكست مي

  )75.("اركي است غير قابل انتاين واقعي. هنوز به وجود نيامده استكارگر 
كند، در ايتاليا مپن گرايش ضعيف آنارشيستي ظهور ميولمان از روشنفكران لاگر در آ

امر  نينده متكي است، ايپن بورژواها و متخصصان بي آمهاي باكونينيست بر لوگروه
-در كوه لانگيزي است كه عمليات باكونينيستي در انترناسيوناظاهرا واقعيت شگفت



 جدال ماركسيسم با آنارشيسم

 ٦٣

شود يعني جايي كه گيوم فدراسيون يورا را در سوئيس رهبري ي يورا مسلط ميها
انگلس . روداما حوادثي از اين دست چاشني تاريخ آنارشيسم به شمار مي. كندمي

 يهاي كوچك پراكندهسازي كه در كارگاهدهد كه يورا با صنعت ساعتتوضيح مي
چند ) 76("...اي ظهور اين مهمالتحلي مناسبي است بركند منما مي روستايي نشو و

وران پيشه: وار استظهور كرد نمونه هابراي مدتي در آن اي كه آنارشيسممنطقه
ن دنياي بي و كردندهاي كوچك روستايي در يورا در دنياي كوچكي زندگي ميكارگاه

هايي از دهقانان تازه پرولتر شده كه بر رشد مثل دسته. كهن و نو در نوسان بودند
  .زده است را هر خودنارشيسم در ايتاليا و اسپانيا مآ

 -به ضددموكراتيك بودن گرايش دارد ،جنبش باكونينيستي با پايگاه طبقاتي نظير اين
 اي كه در آگوستاي سرگشادهانگلس در نامه ."اقتدارگرايي"متداول  ينامهلغاتدر 

اين نامه . كندف خالصه ميرا در باره ائتال هاييبه انترناسيونال نوشت واقعيت 1872
شخصي خود را بر كل جنبش  "ديكتاتوري"خواهد كند كه ميباكونين را متهم مي

ي كه خود را قهرمان آزادي بي قيد و شرط طبيعتا اين اتهام عليه مرد. كند ميلحت
به خصوص به اين دليل كه در آن زمان اسناد . داند اتهام عجيب و غريبي استمي

-اسنادي كه در آن. ون براي ما شناخته شده است در دسترس نداشتمخفي را كه اكن

  . ها باكونين مكررا اظهاراتي از اين دست را بيان كرده بود
  :ها بار قابل اثبات استشود دهاتهامي كه توسط انگلس مطرح مي

كند، العناني متهم ميشوراي عمومي را به اقتدارگرايي و مطلق همان شخصي كه"
بتواند حتي يك نمونه از رفتار اقتدارگرايانه نشان دهد و يا بيان كند،  بدون اين كه

گويد، ها سخن مي، از فدراسيون آزاد گروههاكسي كه در هر فرصتي از استقالل بخش
-ي رسمي و راستكند كه قصد تحميل آموزهكسي كه شوراي عمومي را محكوم مي

مراتبي مع ما را به يك سازمان سلسلهخواهد جسيونال دارد و مياكيش خود را بر انترن

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٦٤

دهي سلسله همين افراد در عمل به شكل يك انجمن مخفي با سازمان -تبديل كند
ها بقاياي آن. كنندتبي و نه يك رهبري اقتدارگرا، بلكه مطلقا مستبد متشكل ميامر

زمان ي ساگذارند و قصد دارند به وسيلهها را زير پا ميها و فدراسيوناستقالل بخش
. سيونال تحميل كنندابر انترن را باكونين. كيش مو راست ي شخصيوزهمخفي خود آم

دهي شود، سيونال از پايين به باال سازماناكنند كه انترنها  اين خواست را مطرح ميآن
ها شوند كه از باال بر آنحقيرانه تسليم فرماني مي ،اما خود به عنوان اعضاي ائتالف

  )76(."صادر شده است
 "سردمداران"كند، تقسيم مي هائتالف اعضاي خود را به دو طبق: دهدانگلس ادامه مي 

سازماني پيروي "ها كه مطعيانه از "نامقدس"كنند و كه به طور مخفي رهبري مي
در طرح باكونين يعني برادران بين .("ها ناشناخته استكنند كه وجودش براي آنمي

در خدمت حفظ را  "، دورويي و تظاهرچاكرمنشي"ي هائتالف مقدمتا وظيف). لمللا
 ) 77(كندها تحميل مي"نامقدس"سازمان و رهبري مخفي براي فريب 

موضوع مورد بحث در اين جا نه استقالل  ":گيردي سرگشاده اين طور نتيجه مينامه
نه و نه هيچ گو ،دهي از پايين به باالنه سازمان ،هاها، نه فدراسيون آزاد گروهبخش

في از صرفا كنترل مخفي توسط يك جامعه مخبلكه  -"فرمول ادعايي و پر سر و صدا
اوامر مخفي "با  ؛كندهدايت مي لوحان را مانند يك گله گوسفندساده"كه  "فريبكاران

  )78(."كننداز سوئيس صادر مي) يعني باكونين(هاي مرموز كه شخصيت
ي آنارشي و پشت موعظه"افتند كه لوحان درياحتماال ساده) انگلس بعدها نوشت(

- سرنخ فرمان. ها را در دست دارند نهفته استخودحكومتي ادعايي افرادي كه سرنخ

نامي ست كه بيگااين اشاره به ايتاليا  ."انه بر تمامي جنبش كارگريهاي ديكتاورماب
. كندرد مي ،ناشر نشريه الپلپ آن چه را كه از جنبش باكونينيستي باقي مانده بود

  :انگلس به ماركس گفت
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از فحواي . ديكتاتور نابود شدند -، آقايان آنارشيستبا اين انشعاب در ايتاليا"
و در  -افكار كوتاه و آنارشيستي"ي پ در بارهپلهاي كوتاه در اين شماره، اليادداشت

هميده نامي دقيقا فبيگ. آيدچنين بر مي -")تضادي عظيم(انهديكاتورمابعين حال 
  )79.("ها چگونه افرادي هستندنآاست كه 

سيونال در سال اانترني ضد باكونين در جزوه ه،طرح باكونينيستي ديكتاتوري آيند
نچايف  -افشاء شد عمدتا بر مبناي اسنادي به زبان روسي كه توسط باكونين 1873

نو ترجمه شد و در شتاب و به خصوص توسط يوتين در ژ اين اسناد با. نوشته شده بود
هاي اصلي اثري بود كه همكار باكونين يكي از بخش. ار شوراي عمومي قرار گرفتاختي

اين اثر نظم اجتماعي آينده آنارشيستي را به شكل كابوس . نچايف نوشته بود
كند كه در آن ديكتاتورهاي مخفي همه چيز را از مستبدانه كنترل از باال ترسيم مي

  .اندقبل ترسيم كرده
پايان نظم اجتماعي كنوني ": شودبه اين شكل توضيح داده مي شهر آنارشيستيآرمان

ماست و اعالم كار  يتيار كميتهخشامل تمركز تمامي وسايل وجود اجتماعي در ا
بدون "هاي كار سرباز زندهر كس از پيوستن به گروه. "اجباري بدني براي همگان

. روي او قطع خواهد شدها و تمام وسايل ارتباطي به ماند و تمام راهوسايل معاش مي
كننده ديگري نيز توضيحات منقلب) 80.("اي ندارد مگر آن كه كار كند يا بميرداو چاره

  .وجود دارد
همه ! ايكمونيسم سربازخانه ي زيبايي ازنمونه چه": نويسدسيونال مياي انترنجزوه

مشترك كه  ها و ادارههاي عمومي، ارزيابها و خوابگاهچيز در آن هست، ناهارخوري
كنند و مقررات آموزش، توليد، مصرف و در يك كلمه هر فعاليت اجتماعي را وضع مي

به . اي بي نام و ناشناس به عنوان كارگردان عاليها كميته ما، كميتهدر راس همه آن
  ."راستي اين ضديت ناب با اتوريته است
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آقايان باكونين -"اهكميته"روساي : دهد به برشمردن رفتارهاي خشنجزوه ادامه مي
 "آميز از دولت و هر گونه تمركز نيروي كارگراننفرت رقابت"حق دارند كه  -ايفنچ و

ها بايد هر بديلي در برابر ديكتاتوري پنهان خود را از صحنه محو آن. را پر و بال دهند
ها آن. آماده شود "يته ماكنند تا براي دستكاري توسط كمجامعه را تجزيه  ،كنند
هاي نمايندگي خويش چنان از ارگانچون طبقه كارگر هم "وانند موفق شوندتنمي

  .هاي دموكراتيك و سياسي خويشيعني سازمان "برخوردار است
اين جزوه در (ابديجويي و با لحني گاليك ادامه مياسيونال با پرخاشي انترنجزوه

  ):فرانسه منتشر شده بود
 و صدور  طاعت منفعالنه و كوركورانهها ابه روس 1870همين شخص كه در سال "

دارد انظباط كند، اعالم ميموعظه ميرا ناس اي ناشهايي از باال و از كميتهدستور
ست تمركز ژوزوئيتي شرط مطلق و ضروري پيروزي و تنها چيزي است كه قادر ا

ولت روس، بلكه هر دولتي را شكست دهد، آري همين وحشتناك دولت، نه تنها د
هاي آلماني و خواهي كمونيستمندي و تمركزبه بهانه مبارزه با اتوريته 1871شخص در 

هاي خودمختار، هاي خودمختار و فدراسيون آزاد گروهگذاري بخشتحت عنوان بنيان
آنچه را  سيونالاداند تا از انترنچيني ميشكن را توطئهطلب و سازمانجنبشي تجزيه

اگر جامعه آينده آن است . ه آينده راكه بايد باشد، بسازد، يعني تصوير جامع
را از  تاي گوي سبقدهد، چنين جامعه، بخش روسي، مدلش را ارائه مي"ائتالف"كه
، خواهد اين همه در دل باكونين گرانقدرندي حضرات آباء كليسا كه گوئهاپار
  )82.("بودر

قرن در گرا است كه بوركراتيك و جماعت –كراتيك وي نهايي به يك جماعت تئاشاره
گذاري شد، در ي كار سرخ پوستان پاراگوئه بنيانها بر پايههفدهم توسط ژوزئيت

- ها ستايشضمن اين مدل در جنبش سوسياليستي و هم چنين در بين آنارشيست
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ي خواست از نمونهكرد و ميباكونين نيز غالبا اين مدل را تحسين مي. گراني پيدا كرد
كه توسط متخصصان آموزش يافته در مراكز قدرت  ژوزئيتي تقليد كند، نظامي منظا

  )83.(كردندآن نفوذ مي
  

  ايدئولوژي بيگانه -11
اسيونال نفوذ كند و زماني كه قهرمانان باكونينيست ديگر كسي را نداشتند كه در انترن

به سرعت قدرت  ،هم قرار گرفتندمقابل  تر در درون خودو بيش ،ن را از بين ببردآ
-سيونال آناانترن: دهي را به معرض نمايش گذاشتستي از سازمانمهيب درك آنارشي

هنگامي كه انگلس . ها قبل از اين كه واقعا پا به عرصه وجود بگذارد از هم پاشيده شد
: ه است چنين نوشتبا شتاب بيرون آمدشنيد كه حتي جيمز گيوم از فدراسيون يورا 

خويش  مها حتي شايسته ناآنارشيست. شدسير حوادث بايد به همين جا ختم مي"
باكونين خود ) 84(."كرده استها رواج پيدا ننيستند تا زماني كه آنارشي بين خود آن

ط گذاشته اساله شود رو به انحطاز نظر سياسي و شخصي قبل از اين كنگره هاگ يك
همان طور كه  "با بورژوازي آشتي كند"به گيوم موعظه كرد كه  1874بود، و در بهار 

تر و در خرين بار از همه احمقانهبراي آ هر چند كه او( -و اين كار را كرده بودخود ا
 دارقبل از اين كه به جمع اشرافيت زمين) يي دست زددتابه كو شهر بولونيا

  )85(.بپيوندند
ي ديگر از سوي ديگر براي روشن شدن نظر ماركس اجازه دهيد نگاهي كوتاه به دوره

  .بياندازيم
ا از نفوذ آنارشيستي در اشكال محدود محلي و ملي ر يهايا جلوهم ،ي بعددوره

به نام  آن يافته، شكل تغييربا شروع جنگ جهاني اول .كنيممشاهده مي
شود، و حيات بعدي آنارشيسم در اسپانيا عمر فرانسه ديده ميدر آناركوسنديكاليسم 

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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ماندگي ابي از عقبتري داشت كه تا قرن بيستم ادامه داشت، به عنوان بازتطوالني
يسم در حاشيه جنبش كارگري اروپا باقي اين شبه رشد آنارش اما حتي. نسبي اسپانيا

ها با شكست مبارزه آنارشيسم براي پذيرفته آخرين نبرد در صفوف سوسياليست. ماند
يعني پيدا كردن فرصتي . سيونال دوم بوداشدن به عنوان يك جناح مشروع در انترن

ي هنگامي كه كنگره. در انترناسيونال اول ت تخريب از درونبراي تكرار سياس
ها ديگر به شكل و آن ها راي دادبه اخراج آن 1896انترناسيونال سوسياليست در سال 

- توانستند به زندگي خود ادامه بدهند، به عنوان يك جريان بينيك رشد انگلي نمي

ي در ند و حتي استثناهايالمللي طبقه كارگر از لحاظ تاريخي وجود خارجي نداشت
  .ملي نيز يكي بعد از ديگري رو به تالشي گذاشتند يعرصه

شد بخش اعظم جناح در همان زمان كه جنبش سوسياليستي از آنارشيسم جدا مي 
راست سوسيال دموكراسي به سوي برخوردي با آنارشيسم گرايش پيدا كرد كه اساسا 

گرفت، كه عمدتا از ليبراليسم نشات مياين برخورد . از رويكرد ماركس متفاوت بود
ي بهتر، ديدگاهي قابل تحسين آنارشيسم ديدگاهي است ارزشمند و متعالي از جامعه

  .اما متاسفانه غيرعلمي
برانگيز تا حدي توسط يك درك يك جانبه از آنارشيسم ممكن شده بود اين ديد شوق
دادن آنارشيسم به عنوان  ريعني معادل قرا. بي دولت آينده نظر داشت هكه به جامع

ي آينده ولوژي با آن چه كه ماركس و ديگران بعضي اوقات با اشاره به جامعهيك ايدئ
ي خود را با زوال نهايي خويش به يفهظناميدند كه در آن دولت وآن را آنارشي مي
يافته در ي سازمانهر چه جنبش آنارشيستي به عنوان يك پديده. پايان رسانده بود

ها به كنار شد، سوسيال دموكراتتر متالشي ميجنبش سوسياليستي بيش مقابل
يسم به عنوان يكي آنارشيعني . كردندپيدا مي تر گرايشگذاشتن درك ماركس بيش

  .چون انعكاسي از بوروكراتيسمهاي تاريخ جامعه همترين جرياناز غيردموكراتيك
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اعتقاد داشتند كه بوركراتيزه  هاي جديدموكراتد، سوسيال مقابل ديدگاه ماركسدر 
تر جامعه را بايد با اضافه كردن اندكي آنارشيسم به عنوان ضد آن متوازن شدن بيش

توسط  "آنارشيسم فرهنگي"راتيسم دولتي و اندكي تركيب مقدار زيادي از بورك. كرد
ال خوبست به هر ح. شنهاد شده استمتفكران به عنوان يك هدف مطلوب پيعضي از ب

د نسخن بگوي) اشبا جارو جنجال انقالبي(آنارشيسم آزاري اندكي درباره اد بيكه افر
در [آليس . دهددر برابر آن چه كه در جامعه به طور واقعي رخ مي به عنوان موازنه
مرا ":يك بطري داشت كه بر آن برچسبي زده شده بود با اين عنوان] سرزمين عجايب

مرا "با برچسب  داشت د و يك كيك كوچكشتر ميكه با نوشيدن آن كوچك "بنوش
اي از بطري توان متناوبا جرعهبدين ترتيب مي. شدتر ميكه با خوردن آن بزرگ "بخور

ي اجتماعي در اي از كيك آنارشيسم تناول كرد تا اتوريتهلقمهوركراتيك نوشيد و ب
م كه ابييكي بعد ما در سرزمين عجايب در ميدان. جايگاه درست خود قرار گيرد

هاي مقابل يك چيز بودند و هر ي آنارشيسم هر دو قطببوركراتيسم و لقمه يجرعه
  .كردنديكسان رشد مي ردو به طو

- حقايق بديهي را مطرح مي ،در باره بوركراتيزه شدنلوحانه ساده به طورها آنارشيست

 خود گرفت؛ بوركراتيزمي كهقرار ميسوسيال دموكراسي  تمسخر وردم كه كردند
برخورد . ندده بودآورها به عنوان دولتمردان بورژوايي آن را به وجود سوسيال دموكرات

  .ماركس كامال متفاوت بود
به  "كانهدافكار كو"جنبش واقعي  "وارلقككاريكاتور د"و انگلس براي ماركس 

- ها را كه در واقع ستون نظم موجود بودند مورد تمسخر قرار مياصطالح آنارشيست

  )87.("دادند
هاي ليبرال در مورد به س درباره عملكرد بعدي سوسيال دموكراتركدر اين جا ما

-گويانه ارائه ميتفسيري پيش ،قديسين اينهاي آنارشيستي نمايش گذاشتن موعظه

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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كروپاتكين شاهزاده (اندگناه حد خوب و بي ن بيش ازاكه متاسفانه براي اين جه دهد
  ). ا نظير باكونين نبودنئكه مطم

- آنارشيستي در كشورهاي مختلف جو نقشي كه جنبشهاي مبارزهما سوسياليستا
جويي اش قبل از همان طور كه حتي رفتار كروپاتكين نيز در فرانسه در روزهاي مبارزه

- تبراي حكومدر فراهم كردن بهانه  -اين كه در انگلستان به يك اسطوره تبديل شود
. و آزار جنبش طبقه كارگر اطالع دارندارتجاعي و پليس براي سركوب و اذيت هاي 

به چيزي شبيه ) هاي كثيف عليه سرنگونيمحل حقه(هاحكومت "ي سياهكابينه"
را بازي كند در حالي كه  "اجتماعي"آنارشيسم نياز دارد كه بتواند نقش يك بالي 

ي "فتنه"به طور خالصه به عنوان يك : براي قدرت واقعي كامال بي ضرر باشد
  .اجتماعي

او در مورد تصوير . كندرا يادآوري مياي به دخترش الكه ماركس در نامه طور همان
هنگامي كه هانري هفتم از پاپ پوليوس : كندن يك مثالي را بيان ميهاگنامقدس بي

به رسميت بشناسد، پاپ شوخ شم را به عنوان قديس دوم درخواست كرد كه هانري ش
-مي زدوپهلويي به كار برد كه معناي احمق ني او كلمه(گناهيك بي"طبع پاسخ داد كه

  )88(."اش قديس ناميدتوان صرفا به خاطر بي گناهيرا نمي) دهد
ها از كارهاي افراطي ي حكومتاما بعد از مرگ ماركس بود كه جنبش از سوء استفاده

كارگري و سوسياليسم  شآنارشيسم براي اين كه ضربات خود را متوجه جنب
به طور وسيع آسيب ديد، به همين دليل بود ) كور، آدمكشي و غيرهگذاري بمب(دساز

ها شكافي عميق وجود بين ما و آنارشيست":اي نوشتدر نامه 1894كه انگلس در سال 
  .ها وجود داشتي از خون بين آنادر پايان قرن نوزده در واقع يك دره) 89.("دارد

بلكه يك  ،مابانه نبودي مقدسيك ديدگاه زيبا از روياها به نظر ماركس آنارشيسم
آليستي آنارشيسم با ريشه داشتن در  نظريه ايده. ايدئولوژي اجتماعي بيمارگونه بود
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-آميز از واقعيت سياسي به ماجراجوييطلبي در سياست و فرار جنوندولت بين فرصت

ي بيگانه با در مجموع آنارشيسم يك ايدئولوژ. كردهاي تروريسم فردي نوسان مي
اين مكتب در جريان تكامل خويش بازتاب عناصر . طبقه كارگر مدرن بود حيات

وراني كه با وحشت با صنعت پيشه: رسيده بودندبست بن بهطبقاتي متفاوتي بودند كه 
شدند، دهقاناني كه به تازگي به صفوف پرولتاريا پيوسته بودند و تحت مي رومدرن روبه

ي روشني در برابر آيندهعناصر لومپن بورژوا كه فشارهاي جديد اجتماعي قرار داشتند، 
اي كه وسواس ديدند، روشنفكراني از خود بيگانه كه از بدرفتارهاي جامعهخويش نمي

  .ي بودندپول داشت ناراض
 -ها پيوستندي جنبش كارگري نيز به صفوف اين اليهماندهبا گذشت زمان عناصر عقب

ي شروع رشيسم به عنوان يك مرام به نقطهو آنا –سرانجام حتي در كشورهاي التين 
ايدئولوژي "آليست يدها -ه عنوان گسست از نااميدي بورژواخود در گادوين و اشتيرنر ب

ي پلخانف جزوهدر يك سال قبل از مرگ انگلس . برگشت كرد "روشنفكران بي ريشه
به  -دس به انگليسي ترجمه شركما نوركه بالفاصله توسط اله –در باره آنارشيسم 

گرچه اين جزوه خطاهايي در . ه بوددل انحطاط جامعه بورژوايي تاكيد شعنوان محصو
هاي فرانسه كه با عبارت در بر دارد اما در انتقال پوسيدگي ادبيات پايان قرن

شما همان چيزي كه اكنون هستيد ".زد نقش به سزايي ايفا كردآنارشيستي الس مي
ي پلخانف اين بار سرايي ويژهسخن) 90.("ز تاريخهاي تهي اكيسه... مانيدباقي مي

  .هدفي مناسب را انتخاب كرده بود
  

  "آنارشيست ماركسِ"ي اسطوره: سخن پاياني-12
اين كشف شناسي حتي امروزه با چاشني هاي تاريخي، ادبيات ماركسرغم واقعيتعلي

ل يك اين مطلب معموال به شك. ت بود آميخته استكه ماركس خود يك آنارشيس

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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يا ) نهايي(ماركس از زوال: اين كشف صرفا عبارت است از. شودكشف جديد ارائه مي
 –ي سوسياليستي دولت دفاع كرد، اين امر به عنوان نتيجه نهايي جامعه "الغاي"
ي اي است از نامهجوهر اين كشف غالبا قطعه. پيوندندونيستي به وقوع ميمك

ها تمامي سوسياليست": تر آن را نقل كرديمپيشكه ما  1872الملل در ي بينسرگشاده
  )91(."...فهمندآنارشي را به عنوان زير مي

گرايي در جنبش سوسياليستي استوار پوشي بر تاريخ واقعي دولتشمبر چاين كشف 
كامل يافته است، گرايي تي ضد دولتاست؛ يعني اين واقعيت كه آنارشيسم از خزانه

ي كافي اين مطلب قبال به اندازه. خواني نداردآنارشيسم هم گرايي بااما اين ضد دولت
ماركس ادعا نكرد كه  1872ي ياد شده در طعهدر واقع در ق) 92.(مورد تاكيد قرار گرفت

توضيح . معرفي كرد "هاتمام سوسياليست"بلكه آن را ويژگي  ،اين نظر به او تعلق دارد
توانند دريابند كه به ماركس نمي "مآنارشيس"اين مطلب دشوار است كه چرا كاشفان 

 "هاتمام سوسياليست"شود كه ها به اين نتيجه ختم ميهمان دليل كشف آن
  . شوندآنارشيست محسوب مي

هاي شناخته شده خود را با گيرند كه آنارشيستچنين ناديده مياين كاشفان هم
با موضع اصولي  بلكه ،كنندتعريف نمي) يك روزي در(نظرشان در مورد الغاي دولت

  .كنندشان در مورد اعمال هر گونه اتوريته بر منِ مستقل تعريف مي
ممكن است از اين اظهار باكونينيستي سرچشمه  "آنارشيست - ماركس"ي اسطوره

گرايي استادشان الهام از ضد دولت ،گرفته باشد كه جنگ داخلي در فرانسه اثر ماركس
نه نشات اها اساسا از يك بي اطالعي صادقتبايد پذيرفت كه اين شكاي. گرفته است

بي اطالعي از چيزي كه جنبش سوسياليستي به مدت چندين دهه بديهي . گيردمي
هار شود كه كارل كافيرو اظمي به عنوان نمونه اين سرقت شامل چيزي .انگاشتمي

براي  "الغاي دولت":اي به كافيرو نوشته بود كهانگلس در نامه 1871، در سال دداشته بو
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توان كافيروي نمي. شناخته شده بود "ساده بوديم انيجوان"ماركس و من هنگامي كه 
آزادي را اختراع كرده است ] باكونين[جوان را به خاطر اعتقاد به اين كه استادش

  .شودشناسان مدرن مساله به شكل ديگري مطرح ميسرزنش كرد، اما در مورد ماركس
كند كه در توضيح كس تمايزي را به ما يادآوري ميجنگ داخلي در فرانسه اثر مار

ن نكته فهم اي. بايد در نظر گرفته شود "آنارشيست -ماركس"ي بخشي از تاريخ افسانه
را جدي  "آنارشيست -ماركس"ي شناسان مدرن افسانهدشوار است كه چگونه ماركس

 1871ر در ونه افكار عمومي معاصگتوان فهميد كه چاما به آساني مي. گيرندمي
يابند، به خصوص افرادي سيونال در مياي انترنگرايي نامحدود را در خطابيهضددولت

دفاع جانانه ماركس از . ي باكونينيست انباشته شده بودندنظير كافيرو كه از اسطوره
اي به عنوان پديده. كمون پاريس هدفش تاكيد بر نو و غير منتظره بودن اين واقعه بود

  .ي فرانسه كه با آن در ستيز بودلت به شدت بوركراتيزهتمايز از دوم
است،  "يك دولت كارگري"اين بود كه كمون دادآن چه را ماركس مورد تاكيد قرار مي

) كندي خود برچسب آنارشيستي را منتفي ميكه به نوبه(ي كليدياين مشخصه و
توصيفي شورانگيز از  صفحات خطابيهدر . شودديده مي بيهي چاپي خطابارها در نسخه

كه هر  -دستگاه دولت نمايندگي مبتني بر حق راي همگاني اختصاص داده شده است
داند ضدآنارشيستي مي] م.و حق راي همگاني حكومت نمايندگي[ را دوي اين نهادها

  )94( .دنگويچه مي
  !دهدحتي در مقابل هر گونه سوءتعبير آنارشيستي هشدار مي هخطابي

ها را، ، آنماندبراي يك حكومت مركزي باقي مي د محدودي نقش مهمتعدا هنوز اگر"
بايستي حذف كرد؛ برعكس، اين بر خالف آن چه گاه به غلط عنوان شده است، نمي

گو، ي كاركنان كموني، يعني كاركناني دقيقا پاسخبايست به عهدهها ميگونه نقش
  ".گذاشته شوند

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٧٤

هاي فدراسيون دولت"اشته است فرانسه را به كند كه كمون قصد دو خطابيه انكار مي
همان طور كه ما تحت عنوان ديگري توضيح خواهيم داد ) (95(تجزيه كند "كوچك

بلكه از روندي  ،كنددفاع مي "عدم تمركز"و نه از  "تمركز"ماركس نه از به اصطالح 
- ع مييك حكومت مركزي از پايين دفا گذارياز بنيان: اهدر مخالفت با هر دوي آن

ي ها به شكلي نوشته شده است كه گويي ماركس افسانهبه طور قطع تمامي اين) كند
  .كردبيني ميرا پيش "آنارشيست -ماركس"
تري بود و به همين حاوي اظهارات مبهم نويس ماركس براي خطابيهمطمئنا، پيش 

. كافيست يك نمونه ذكر .شودبندي در روايت انتشار يافته ديده نميدليل اين صورت
نه به سادگي  "خود دولت بود انقالبي عليه "نويس اول ماركس نوشت كمونپيش در

. "ي طبقاتيانقالبي براي درهم شكستن اين دستگاه هولناك سلطه "عليه يك طبقه
اي بسنده خواهيم اي را در نظر داشت به اشارهما در مورد اين كه ماركس چه نكته

نگارش پيش نويس دوم حذف  حتي قبل از ،ترديد بندي بدونچون اين صورت 8كرد،
 .كند يك بيان ضدآنارشيستي به كار بندددر عوض پيش نويس دوم تالش مي. دش

ي حكومت گرانههاي اساسا سركوبن نسبت كه برچيدن و كنار گذاشتن اندامهمابه " 
نقشي ها را، كه بايست نقش آن ارگانميت خود را داشت، به همان نسبت ميسابق اه

شروع بود، از دست مراجع اقتداري كه مدعي داشتن حق برتري بر فراز سر جامعه م
-خواستند اين برتري را براي خود نگاه دارند گرفت و در اختيار خدمتبودند و مي

  ."گزاران مسئول جامعه قرار داد

                                                 
عمدتا به خاطر اين كه مساله عمومي ماركس در مورد زوال دولت به آخرين مجلد نظريه انقالبي كارل ماركس  -  ٨

به . 14و  13هاي ز جلد يك نيز حاوي مطالبي در اين باره است به خصوص فصلهايي ااما بخش. احاله داده شده است
برند به خصوص در مورد را براي قدرت اجرايي به كار مي "دولت"خاطر داشته باشيد كه افكار عمومي راديكال غالبا 

غالبا به  "دولت "نسهدر سراسر اثر جنگ داخلي در فرا. روكراتيزه و بسيارمتمركز مثل فرانسهوهاي بسيار بحكومت
  .معناي دولت قديم است
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زيرا به  -اين قطعه ممكن است ناديده گرفته شود، چون آشكارا ضدآنارشيستي است 
  )97( .سندي جانبدارانه تلقي شود المللي بينخطابيهخواست كه ور قطع ماركس نميط

 نبي 1884هاي سال در جريان مجادله براي اولين بار "آنارشيست - ماركس"ي افسانه
نگ از نويسندگان نيويوركر فولك سايتوناشر سوسيال دموكرات يعني برنشتاين و يكي 

اين نويسنده نظرات شبه آنارشيستي . مطرح شدنوشت كه به نام فون در مارك مي
. درباره دولت را ارائه داد و ويراستار در پاسخ او عناصري از نظر ماركس را توضيح داد

كرد كه در طرح نظر زوال دولت، انگلس پاسخ فون در مارك اين ادعا را مطرح مي
اب ببل تحت به آنتي دورينگ و كت اي استاشاره -امتيازي به آنارشيسم داده است

  .عنوان زن و سوسياليسم
نيت يا شوخي، يا هر دو به برنشتاين درباره باانگلس از روي عص! به آنارشيسم "امتياز"

 :نوشت) در تفسيري كه بخشي از آن در ارتباطي ديگر نقل شده است(اين موضوعات 
طرف  در مورد آقاي فون در مارك يا هركس ديگري كه درباره امتياز به آنارشيسم از"

دهد كه ما از بين رفتن دولت را قبل از اين كه ي زير نشان ميما سخن بگويد قطعه
به آن اشاره  هو آنگاه نقل قولي ك – "...ايمود داشته باشد اعالم كردهآنارشيسمي وج

  )97.(آيد شد مي
شتاين يك دهه بعد به نظرات به طور طنزآميز اما به شكل نمونه هنگامي كه همان برن

آنارشيست را مجددا اختراع يا كشف -اش رسيد اين اغتشاش ماركسنظر طلبانهدتجدي
جنبش همه چيز "با دست يافتن به نظر . است گويي تازه به فكرش خطور كرده. كرد

بوده  "اتوپيك"اعالم كرد كه نظر انگلس درباره زوال دولت "است و هدف هيچ چيز
را كه الغاي احتمالي دولت را طلب هر نظري برنشتاين به عنوان تجديدنظر. است

و دولت  : او اعالم كرد السال حق داشت .كردكرد به عنوان آنارشيسم رد ميمطرح مي

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٧٦

هاي اداري بيني است ارگانتا آن جا كه قابل پيش":ساالري آن ابدي هستندديوان
  )98.("دولت آينده با دولت كنوني صرفا از حيث درجه تفاوت دارند

 "هاسوسياليست"ي كرد همهفكر مي 1872كه ماركس در سال روشن است آن طور  
دانيم بعد از قع همان طور كه ما ميدر وا. پذيرندنظر قديمي ضديت با دولت را نمي
ركس مطرح شد، و همان طور بعدها گرايي براي ماهمين دوره بود كه معناي السال

سوسيال . زيونيسم يك شكاف اساسي را در سرشت سوسياليسم علني كرديور
و كتب صاحب سبك سوسياليستي بود كه به طور آشكار مرفرميسم جديد اولين 

در نتيجه برچسب  -تنهادي هميشگي پذيرف سيستماتيك دولت را به عنوان
  .را بر نظر ماركس الصاق كرد "نارشيستيآ"

هاي ي نوشتهشد، شايد از البالبعدها اين حوزه هر چند سال يك بار مجددا كشف مي
هانس كلسن حداقل در دو مقاله با شعار بازگشت به السال  نمونه به عنوان .تاينبرنش

س و به مارك "ي آنارشيستي آيندهايانهفردگر"نظر  با انتساباو  -آن را از نو احياء كرد
! آنارشيستي–فردگرايان . انگلس نسبت به برنشتاين پا را چند قدم جلوتر گذاشت

ديد المللي شناخته بود و نيازي نميسطح بين كلسن يك محقق برجسته بود كه در
ادعا  اين پرانگر كه اثري منتشر كرد با. ار. اين موضوع اما توسط ار. كه دليلي ارائه كند

  )98...(تري به اين ادعا بخشيدابعاد بزرگ "سياسي استآشكارا غير"كه ماركس 
، بلكه بالنكيست، يستبر اين كه ماركس نه فقط آنارشاگر ادعاهاي انتشار يافته مبني 

داني ارلماني، حقوقطلب پآليست افالطوني، ذن بوديست، اصالحدان، ايدهالهيات
  .مثنوي هفتاد من كاغذ شود تماما نقل شود، ي و غيره است،التقاط

*******  
توان در سه محور زير ها را به اين ترتيب مياختالف اساسي بين ماركس و آنارشيست

  :خالصه كرد
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تواند صرفا در پايان يك دوره از حيث زماني كافي مي "الغاي دولت"ركس براي ما )1
الغاي "براي يك آنارشيست فرمان . از بازسازي سوسياليستي جامعه مطرح شود

ي دوره"چون يك اصل ثابت بدون چون و چرا در روز انقالب بدون مه "ولتد
ي كه دولت در نتيجه از روز. شوديا تحولي در شكل دولت صادر مي "گذار

هاي واقعي در جهت تخريب رسد تمام آنارشيستسوسياليستي به قدرت مي
  .كنندتالش مي "رايانتهديد اقتدارگ"وري آن به عنوان يكف

براي ماركس هدف جنبش سوسياليستي دموكراتيزه كردن اقتدار سياسي است و  )2
قتدارها هر ر و تمامي ادابراي يك آنارشيست هر اقت. در واقع تمام انواع اقتدار
ر به شمار ي دموكراتيك مطلوبي برخوردار باشد منشا شّاندازه هم كه از شالوده

قدرت دولت الزاما ) يا كاهش(، الغا بر اين ماركسعالوه . رود و بايد نابود شودمي
ي حذف تمامي عناصر اقتدار در حيات سياسي و اجتماعي محسوب دربرگيرنده

تري از تكامل اند به عنوان هدف درازمدتتوگرچه مورد اخير مي. شودنمي
 .اجتماعي در آينده مطرح شود

هاي اساسي، تعريف يا هاي موجز در نشان دادن تفاوت در ديدگاهيكي از راه )3
آزاديِ در ستايش مجرد از آن، اگر نگوييم در تمام محتوا،  - تفسير آزادي است

 .دهدهاي آنارشيستي را تشكيل ميپردازيبلكه بخشي از عبارت

- به تخطي: يقيني استآنارشيستي در باره آزادي اساسا فردگرايانه و خودنظر  •

غيرمجاز بودن -ناپذيري مطلق منِ مستقل در رابطه با جهان خارج استوار است
از هر منبع بر استقالل بدون  ، وكامل تحميل هرگونه اتوريته، اتوريته از هر نوع

آگاهانه  چه آنارشيسم. وديقيني استآنارشيسم اساسا خ. قيد و شرط منِ مستقل
آنارشيسم به معناي آزادي از طريق  .اش بپذيرد يا نهاين را در ديدگاه فلسفي

تر آزادي از هرگونه اتوريته دموكراسي نيست يا آزادي در جامعه، بلكه بيش

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٧٨

به طور خالصه نه يك جامعه آزاد، : دموكراتيك است و هر محدوديت اجتماعي
 .امعهبلكه آزادي از ج

خود اجتماعي است و بر  اساسا از لحاظ مرجعِ "آزادي"نظر ماركس در باره  •
ي فرد با عضويتش در نوع انساني استوار است كه به طور تاريخي در جامعه رابطه

به طور خالصه اين نظر از آزادي تعريف مختصري است از . سازمان يافته است
. ير و اجراي اين ديدگاه استآزادي دموكراتيك در جامعه و مساله آزادي تفس

ي فرد با جمع كه شامل گسترش در جامعه يعني رابطه "زادي دموكراتيكآ"
نظارت و ). كنترل جمعي و تمامي تصميمات آن(شودحداكثر كنترل از پايين مي

 به درجه و ميزاني كه. شودگيري از طريق نهادهاي دموكراتيك انجام ميتصميم
در ديدگاه . اش كنترل كندهندافراد تشكيل ده تواند برمجموعه جامعه مي

بلكه يك روند  ،ي آخر توسط فرماني مجرد تثبيت نشده استكس اين رابطهمار
تواند براي گيرد كه جريان بازسازي سوسياليستي ميدر حال تكامل را در بر مي

در روند تاريخي به . تر تالش كندهاي دورتر و بيشهدف اي ازتحقق مجموعه
بدين معنا سوسياليسم نه تنها امكان . ثر رساندن استقالل فرد در جامعهحداك

: گذاردتري را در پيش رو ميهاي بيشسازد، بلكه هدفزوال دولت را فراهم مي
هر چند كه اين امر بتواند به معناي رسيدن به يك . زوال نقش اقتدار در جامعه

 .زوال مطلق اقتدار باشد يا نباشد

مد  "دنياي آزادي"به  "دنياي ضرورت"ه انگلس با اعالم جهش از يزي بود كچاين 
 هنظري"تر در مورد اين مفهوم به فصلي در جلد پنجم اما تجسس بيش. نظر داشت

  . شودتحت عنوان زوال دولت در سوسياليسم موكول مي "انقالب كارل ماركس
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  پرداز آنارشيسمماركس نظريه

  ماكسيميلين روبل : نوشته

 سهند شايان: رگردانب

  
ي ِ نظري، تعيين استانداردها و حوزه هاييتمريدان ِ ماركس، ناتوان از فهم محدود

اي ادان دوست، با خلق موجودي افسانهكاربردي تئوري، به مصداق ِ دشمن ِدانا به از ن
هايش سنگ پايان از ماركس، در تخريب انديشهو سمبلي از دانش بي انتها و قدرت بي 

  . گذاشتند تمام
 يدانيم ماركسيسم، به مثابهاما مي دست كم. تاريخ انديشه هنوز نيازمند نوشتن است

ه شده، چگونه در دوراني كه هنوز آثار ماركس ب نحله فكري بد فهميده و بد تفسير
هاي وي منتشر نشده بود، پا به دسترس نبود و بخش مهمي از نوشته طور كامل در

دكترين دولت و  ين ترتيب، موفقيت ماركسيسم به مثابهبه اي. عرصه وجود نهاد
ها گردد كه در آنهايي برميه چندين دهه پيش از انتشار نوشتهايدئولوژي حزب ب

د را ماركس به روشني و همه جانبه مباني علمي و اهداف اتيكي تئوري اجتماعي خو

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٨٠

فكري شدند كه  ي ِي ِ رخ داده موجب برآمدن نحلهتغييرات عمده. شرح داده است
ن است كه اش ناشناخته بودند همين امر مبين اياصول عمده آن براي بازيگران اصلي

ترين بد ترين، مي توانيم ادعا كنيم بزرگماركسيسم در درام تاريخ، اگر نگوييم فجيع
. است) م. نوشته شده است] 1973[اين مقاله در قرن گذشته (ي ِ اين قرن فهم شده

: يددهد كه مي گوان قدرداني از تئوري ماركس را مين حال به ما امكهمين امر در عي
هستند كه موجب ، بلكه انسان و نيروهاي مادي اصول اخالقي هاي انقالبي ونه ايده

ها عموما ً تنها در خدمت پنهان كردن ها و ايدئولوژيشوند و ايدهتغيير در جامعه مي
ماركسيسم . دهندها روي ميمنافع آنمنافع طبقاتي هستند كه تغييرات بر پايه 

تواند به علم ِ ماركس متمسك شود و در عين حال دامن خود را از چنگ سياسي نمي
كار ه كشي بهاي قدرت و بهرهه علم براي دريدن ماسك ايدئولوژيآناليزهاي انتقادي ك

  . برد، خالص كندمي
-ان سان كه ماركس و پيشروانم ، همي ِ حاكي ِ ايدئولوژي ِ طبقهماركسيسم به مثابه

يسم و كمونيسم از معاني ِ اش اذعان كرده بودند، در تهي كردن مفاهيم سوسيال
به . واقع نفي مطلق آن بودشان موفق شد و آن را جايگزين واقعيتي كرد كه در بنيادي
سوسياليسم و (رچند كامال ً با دو مفهوم قبلي ه -آنارشيسم -رسد مفهوم سوم نظر مي

با . گي برهاندهمربوط بود توانسته است خود را از دام آشفتگي و پيچيده شد) يسمكمون
-دانند ماركس سمپاتي بسيار كمي نسبت به بعضي از آنارشيستكه اكثر مردم مياين

ها و اهداف مشتركي با آلها، ايدهرغم اينها داشت اما عموما ً مطلع نيستند كه علي
كس در خصوص امر توان گفت ماربنابراين مي. تامحاي دول: ا داشتهآنارشيست

، از سنت هاي موجود سوسياليستي و كمونيستيجاي سنت ، بهرهايي طبقه كارگر
، خود را منتسب به نامدمي "كمونيست"ز كرده و نهايتا ً وقتي خود را آنارشيستي آغا

نبش كند بلكه مقصود وي آن جانات موجود كمونيستي آن زمان نمييك از جريهيچ
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هاي موجود ث دكتريننظري و عملي است كه با گرد آمدن همه عناصر انقالبي كه ميرا
  . شودگذاري ميو تجارب مبارزات گذشته، پايه

، تئوري نشان دهيم ماركس تحت نام كمونيسمدر سطور زيرين خواهيم كوشيد تا 
ه براي نخستين ، در واقع اين ماركس بوده كرا توسعه بخشيده و فراتر از اين آنارشيسم

اي براي نيل به آن عرضه كرده و پروژه بار مبناي عقلي براي اتوپياي آنارشيستي فراهم
به دليل هدف محدود مقاله حاضر، تنها اين مسئله را مورد بحث و بررسي . كرده است

رسانيم تا بتوانيم بحث را براي اثبات مدعا به حداقل مي هانقل قول. قرار خواهيم داد
  : ا هرچه بهتر عرضه كنيماصلي ر

  
  ماركس تئوريسسن آنارشيسم

I   
در پاريس، قراردادي  1845، در فوريه در آستانه آغاز تبعيدش به بروكسلوقتي ماركس 

با ناشر آلماني امضاء و طي آن متعهد شد در مدت چند ماه اثري دو جلدي تحت 
اي را د كه وظيفهكررا تحويل دهد گمان نمي "اد سياسينقد سياست و اقتص "عنوان

خود مشغول خواهد كرد و تنها قادر خواهد بود ه به عهده گرفته كه تمام عمر او را ب
  . بخش اعظمي از آن را به سرانجام برساند
اميدها به ماركس با از دست دادن همه . انتخاب موضوع به هيچوجه اتفاقي نبود

خود را به ژورناليسم فلسفي ، به اجبار نتايج مطالعات داشتن يك پست دانشگاهي
 Rheinische Zeitungمقاالت ماركس در راينش تسايتونگ كلن . اش تعميم دادسياسي

كرد كه معتقد بود اي هدايت ميي مطبوعات در پروس را بنام آزاديمبارزه براي آزاد
ابه نمود عيني در ضمن، دولتي كه آن را به مث. خميره انسان و مقوم طبيعت بشر است

ر آن بايد كه د ]بود[ارگانيسم بزرگي "كرد، در واقع به مثابه ي درك ميآزادي عقل
هاي سياسي، اخالقي و قانوني به واقعيت بپيوندند و هر شهروند با اطاعت از آزادي
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اما ] 1[". كندرد خود، از شعور انساني اطاعت ميقوانين دولتي تنها از قوانين طبيعي خ
ماركس در . ژورناليست شد - فيلسوف  سانسور پروسي بزودي موجب ساكت شدن

انزواي مطالعاتي، ديگر به پرسش از خود در باره ماهيت دولت و اعتبار اخالقي و عقلي 
ما از نتيجه اين مديتيشن كه با مطالعه در خصوص . فلسفه سياسي هگل، ادامه نداد
ه بر عالو: يم، آگاهاي كبير و اياالت متحده همراه شدانقالبات بورژوايي فرانسه، بريتاني

اي ي، مقدمهجدل، دو مقاله )1843(، نقد فلسفه دولت هگلكارهاي ناتمام و منتشر نشده
در واقع اين دو نوشته از ). 1844پاريس (ه حق هگل و در باره مسئله يهود بر نقد فلسف

گيرند كه در آن ماركس يكبار براي هميشه موضع خود را مشخص يك منبع الهام مي
كه به نظر وي منبع شر و فساد بوده و جوامع  -پول و دولت  -اعي و نهادهاي اجتم

ها ، از آنها را نابود كندحاضر و آينده تا رخداد انقالبي نوين كه سيستم مبتني بر آن
در عين حال ماركس، . كنددر رنج و عذاب خواهند بود را، بي قيد و شرط محكوم مي

ربانيان اصلي اين دو نهاد هستند، تمجيد قكه در واقع  -پرولتارياي نوين  - از قدرت 
كند كه نقطه پاياني بر سلطه و هر گونه تفوق كند و آن را نيرويي محسوب ميمي

خود رهايي پرولتاريا معادل رهايي كامل بشريت . اقتصادي و سياسي طبقه خواهد نهاد
  . خواهد بود؛ بشر پس از باخت كامل به پيروزي كامل دست خواهد يافت

د پرولتاريا به مثابه طبقه عه انديشه روشنفكري ماركس، نفي دولت و پول و تاييدر توس
اين مفاهيم حتا بر كشف . آيدل از مطالعات اقتصاد سياسي وي ميبخش قبرهايي

كه مطالعات ِ  "چراغ راهنمايي"ي تاريخ از سوي وي تقدم دارند، مفهوم ماترياليست
از يك سو گسست ماركس از فلسفه سياسي و . كنندرا هدايت مي تاريخي ِ بعدي ِ او

حق هگل و مطالعه انتقادي انقالبات بورژوايي از سوي ديگر او را قادر ساخت تا به 
مباني ِ قياس ِ منطقي ِارزشي ِ نظريه اجتماعي آينده خود را برپا سازد كه الزم  روشني،

رك نقش ماركس ضمن د. بود مباني علمي آن توسط نقد اقتصاد سياسي مهيا شود
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رژوايي و قدرت حكومتي، و گزاري در تكوين دولت بوكراسي و نهاد قانونوانقالبي دم
هاي انقالبي دو ناظر هوشيار توانمندي يِهاي روشنگرانهگيري از تحليلبا بهره

كراسي آمريكايي، آلكسيس دتوكويل و توماس هاميلتون، توانست مباني عقلي براي ودم
نهد كه  اي بناآگاهانه براي جنبش انقالبي طبقه ابه هدفياتوپياي آنارشيستي به مث

رو كه  از آن. نام نهاده بود "بسيار گسترده و بسيار ضعيف"استادش سن سيمون آن را 
نه اتوريته سياسي رهنمون ، ماركس را به نظريه امكان جامعه آزاد از هر گونقد دولت
ادي مي پرداخت كه مباني مادي بايست به نقد سيستم اقتصضرورتا ً مي، لذا شده بود
ول، تلويحا ً تحليل اقتصاد سياسي، علم همچنين نفي اخالقي پ .كردبرقرار مي دولت را

-ماركس بعدتر مي. اي ديگر، را در بر داشتاي در قبال فقر عدهثروتمند شدن عده

 "آناتومي جامعه بورژوايي"خواست در باره داد كه ميبايست تحقيقاتي را توضيح مي
- در خصوص آناتومي اجتماعي بهره ميآغاز كند و در اين تحقيقات از متدولوژي خود 

را تحت  "اقتصاد"تيك هگلي به وي كمك كرد تا طرح بعدها كشف مجدد ديالك. برد
دولت، تجارت خارجي، بازار كاپيتال، زمين، مزد، : آغاز كند "كتاب"يا "عنوان "شش 
كار موضوعات درواقع سرو ). 1859صاد سياسي، اي بر نقد اقتمقدمه: وع بهرج(جهاني

اي بود كه چهارده سال پيش با دو مسئله "سه بخشي"هاي مطالعاتي اين دوگانه
ماركس كار خود را با . ماركس در نقد اقتصاد سياسي و سياست با آن مواجه شده بود

نده بماند تا نه داري آغاز كرد اما اميدوار بود آنقدر زتحليل انتقادي شيوه توليد سرمايه
، كتاب در باره ه به محض تمام كردن سه گانه نخستتنها اين اثر را تمام كند بلك

م بدون نياز به اشارات در اين صورت تئوري آنارشيس] 2. [دولت را آغاز كند
مثابه  اشتباه قرن ماركسيسم به. شدغيرمستقيم، به وضوح در آثار ماركس يافت مي

ِ اين واقعيت است كه ماركس هيچگاه قادر به نوشتن اين  يايدئولوژي دولت، نتيجه
ي ِ سوسياليستي اين امكان هاي دولتي با خرقههمين امر به اربابان دستگاه. كتاب نشد
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كمونيسم دولتي و حتا را فراهم كرد تا ماركس را در زمره طرفداران سوسياليسم و يا 
  . محسوب كنند "گرااقتدار"سوسياليسم 

با . بي مصون از ابهام نيستهاي انقالهاي ماركس، همچون همه انديشهبي شك، آموزه
گيري هوشمندانه از ابهامات موجود و با رجوع به تلقيات شخصي ويژه، مريدان ابن بهره

الوقت ماركس موفق شدند آثار وي را در خدمت دكترين و اعمالي در بياورند كه در 
در روزگاري كه . هاي وي بودنيادي تالشواقع نفي كامل اهداف اعالم شده و حقيقت ب

ها را ها و پروژهها، سيستمها، ارزشپسرفت در روابط انساني همه تئوريچندين دهه 
ي متفكري كه با آگاهي از ، جمع كردن و حفظ ميراث روشنفكرزير سوال برده

، براي خودآموزي انتقادي و خودرهايي انقالبي دائمي اشهاي تحقيقاتمحدوديت
آينده كه  هاياين مهم بر عهده نسل. حياتي داردش كارگري فراخوان داد، اهميت جنب

ند داشت نخواهد بود كه از هاي خطير را بر دوش خواهخود انباني از مسئوليت
ها را ندارد بلكه اين وظيفه بر نآدفاع كنند كه خود امكان دفاع از هاي كسي انديشه

اي كه آينده. ً نگاه به آينده دارد دفاع كنيم الهايي كه كامهده ماست كه از انديشهع
بي شك بسياري از بالياي كنوني ما را به ارث خواهد برد اما چيزهاي شگرفي خلق 

  . خواهد كرد
  
II   

در باره دولت، در طرح اقتصاد را  "كتاب"ماركس قبال ً خبر نوشتن : كنيمتكرار مي
ست حاوي تئوري جامعه توانتاب تنها مياين ك. شته باقي ماندداده بود، اما كتاب نانو

هاي مطالب و آثاري كه ماركس در طي فعاليت. جامعه آنارشيستي باشد: رها از دولت
دهد تا اين فرضيه را پيش كرده بود، اين امكان را به ما مياش آماده و يا منتشر قلمي

محتوا و طرح  ، بلكه به شكل تلويحيطور مستقيمه بكشيم كه در اين آثار، هرچند نه ب
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اي از نقد كه عناوين نخستين سه بخشي، پارهدر حالي. كلي اثر او مشخص شده است 
ه دنبال نقد ب. كشيديگر اساسا ً نقد سياست را پيش مي، پاره داقتصاد سياسي بوده

ا ً دقيق. كندص ميآمد كه تكامل سياسي جوامع مدرن را مشخسرمايه، نقد دولت مي
و  "زمين"هايي در خصوص كه به دنبالش كتاب(سرمايه  همچون هدف از نوشتن

بود رجوع شود  "دن قانون اقتصادي سير حوامع مدرنآشكار نمو"كه ) آمدمي "مزد"
به طريق اولي، اصول و فرضياتي كه محرك ماركس در زمان ). 1867به مقدمه كاپيتال، 
ي ِ وي قبل ر شده و نشدهها را در آثار منتشتوان سراغ آنبوده و مي نقد وي بر سرمايه

هاي وي اصول راهنماي توانيم از نوشتهگرفت، مي) 1859(از نوشتن نقد اقتصاد سياسي 
 اشتباه خواهد بود اگر فكر كنيم كه در آن زمان. او را در بسط نقد دولت مشخص كنيم

، شكل نهايي خود را يافته بود و اصال ً انديشه ماركس در خصوص ذات سياست
اش به روي غناي رفت و درهاي انديشهالح و تعديل جزئيات آن نميمال اصاحت

گاه از شمار مسئله دولت هيچ. كامال ً بر عكس. تر بسته شده بودتئوريك هرچه بيش
اين امر نه تنها به خاطر دغدغه خاطر به دليل ناتواني در . هاي ماركس كم نشد دغدغه

ليل كه اين موضوع همواره در ذهن وي تر از همه به اين داتمام شاهكارش بلكه مهم
المللي ، در بين صفوف اتحاديه بين1864با دخالت و مقابله پلميك ، بعد از سپتامبر 

كارگران و با اتفاقات سياسي خصوصا ً رقابت بر سر كسب رهبري بين فرانسه و پروس 
اتحاد ِ  در آن زمان، اروپاي ِ. سوي ديگر، جريان داشتاز يك سو و روسيه و اطريش از 

كه دو عامل اجتماعي مهم در وين، ديگر چيزي بيش از يك توهم نبود، در حالي
مبارزه بين . جنبش براي آزادي ملي و جنبش كارگري: صحنه تاريخ نمايان شده بود

ملل و مبارزه طبقاتي كه از نقطه نظر تئوري صرف آشتي ناپذير بودند، مشكالتي در 
ها را با نظريات انقالبي انگلس مي بايست تناقض آن تئوري ايجاد كردند كه ماركس و

  . خود حل مي كردند
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ها قادر به ادعاي حق تاريخي به مثابه ، از ديد وي، آيا آنانگلس بر اين اساس كه
ها از برداشت آن. اي بين مردم و ملل قايل شديت ملي هستند يا نه، تمايز ويژهموجود
يروي از پرودون در مسير و دوست ازپهاي تاريخي موجب شد كه اين دواقعيت

آمد دست ً انتزاعي و اتوپيايي به نظر مي ، كه در شرايط آن دوران كامالفدراليسم
بردارند و در عين حال خطر افتادن به دامان ناسيوناليسم را كه با يونيورساليسم 

  . ها از آن دفاع مي كردند، مغاير بودپرولتارياي مدرني كه آن
تر به اش، نسبت به ماركس بيشرسد پرودون با گرايش فدراليستيمي اگر چه به نظر

هايي ي نظرات كلي پرودون در خصوص رفرم، اما وقتها نزديك باشدمواضع آنارشيست
. شودود را در نظر بگيريم صحنه عوض ميكه بايد به نابودي سرمايه و دولت منجر ش

نبايد موجب گمراهي ما ) 1845(مقدس  آميز از پرودون در خانوادهنسبتا ً اغراقتمجيد 
اين تمجيد . از اين دوران به بعد شكاف عميق نظري بين آن دو مرد بوجود آمد. بشود

از ثروت در نقد پرودون : هاي فرانسوي انجام شدتنها با يك شرط مهم، از سوسياليست
داري روشن بود، اما عليرغم اعتبارش نتوانست روابط سيستم اقتصادي سرمايه

در . كامال ً بر عكس. اجتماعي سيستمي را كه به نقدش پرداخته بود زير سوال بكشد
دكترين پرودون، همه مقوالت اقتصادي كه بيان تئوريكي نهادهاي سرمايه بودند ، 

شايستگي پرودون بايد در نشان . ماندندورت سيستماتيك سرجاي خود باقي ميبص
الق و قانون بورژوايي را يراخالقي بودن اخدادن تناقضات علم اقتصاد ظاهر مي شد و غ

ها و حلاقتصاد كاپيتاليستي و در راه ضعف او در پذيرش نهادها و طبقات. دادنشان مي
هاي اصالحي وي احترام به همه ابزارهاي طبقه بورژوا و قدرت سياسي وي در برنامه

قيمت، ارزش، سود،  ها، مبادالت و معامالت،مزد، اعتبارات، بانك: نظر گرفته شده بود
اش از كارگيري ديالكتيك نفي در تحليله پس از ب. ها، رقابت، انحصاربهره، ماليات

زماند و نتوانست هاي حقوقي ، پرودون در نيمه راه از حركت باتكامل قانون و سيستم
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پرودون مسير چنين نقدي . داري تعميم دهداش را به اقتصاد سرمايهمتد انتقادي نفي
اما اين ماركس بود كه اين شيوه نوين انتقاد را خلق كرد و كوشيد از اين  را گشود

  . سالح در مبارزه طبقه كارگر بر عليه سرمايه و دولت استفاده كند
پرودون انتقاد خود از اقتصاد و قانون بورژوايي را به نام اخالق بورژوايي انجام داد در 

ات پرولتري كه استانداردهاي قضاوت كه ماركس انتقاد خود را از موضع اخالقيحالي
براي . اش را از چشم انداز كامال ً متفاوتي از جامعه انساني كسب كرده بود، مطرح كرد

را  -و يا هگل  -هاي اصول نفي پرودون گيريتوانست نتيجهانجام اين كار وي تنها مي
ه كه تنها با د فلسفپروراند، درست ماننخيالش ميعدالتي كه پرودون در : دنبال كند

ه براي مثال ب. توانست ايجاد شودتوانست عملي گردد، با نفي عدالت مينفي فلسفه مي
وسيله انقالب اجتماعي كه در نهايت به بشريت امكان مي داد تا به صورت جامعه و 

اين پايان بشريت ماقبل تاريخ و آغاز حيات فردي خواهد بود، . اجتماع انساني درآيد
. ، با قوه ذهني كامال ً رشد كرده و ظهور انسان كاملال ً انكشاف يافتهظهور انسان كام

ماركس با استفاده از اخالق اتوپيايي كه ملزومات آن با امكانات عرضه شده از سوي 
علم و تكنولوژي كامال ً توسعه يافته كه بتواند نيازهاي بشر را برآورده كند، تامين مي 

بورژوايي را هاي خوب نهادهاي خواست جنبهمي با اخالق رئاليستي پرودون كه شود
طبقات و ماركس با آنارشيسمي مخالفت كرد كه به تعدد . حفظ كند، مخالفت كرد

بود با نهادهاي پيشنهادي گذاشت و موافق تقسيم كار اقشار اجتماعي احترام مي
قسيم ت اجتماعي و تكرد ، با استفاده از آنارشيسمي كه طبقاها مخالفت مياتوپيست

وسيله ه كرد و با كمونيسمي كه مترادف سوسياليسم اتوپيايي بود و بكار را نفي مي
- هي داشت و صاحب نيروهاي توليد مييي كه از نقش رهايي بخش خود آگاپرولتاريا

- چنانخصوصا ً هم -درهر صورت عليرغم اين ابزارهاي مختلف . آمددست ميه شد، ب
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نوع از آنارشيسم به دو  -در خصوص عمل سياسي ، با تلقيات مختلف خواهيم ديد كه
  : رسيدند كه مانيفست كمونيست آن را چنين بيان مي كندهدف واحدي مي

، مي توانيم جامعه اش، با طبقات و تضادهاي طبقاتيبه جاي جامعه قديمي بورژوايي"
   ".متحدي داشته باشيم كه در آن رشد آزادانه هر فرد شرط رشد آزادانه همه است

  
III   

ماركس از نسخه پيچي براي ساختن آينده خودداري كرد، اما در عوض كاري بهتر 
مثل  -او خواست نشان بدهد كه ضرورت تاريخي :  - يا شايد هم بدتر - انجام داد 

كند كه نهايتا ً به مرحله بشريت را به سوي بحراني هدايت مي -سرنوشت محتوم 
ات فني خود نابود شود و يا به لطف يا به دست اختراع: رسدسازي ميتسرنوش

هاي از انواع از خودبيگانگي و بردگي دستيابي به آگاهي كه او را قادر به گسست
، اختياري هم در برابر در برابر اين جبر. ان به در ببرد، جمشخص مراحل تاريخي بكند

دا ً طبقه اجتماعي كه داليل متعددي براي نفي نظم موجود و ايجاد شيوه زيستي بنيا
پتانسيل مادي و معنوي است  پرولتارياي مدرن داراي همان. گذاردمتفاوت دارد، مي

اما تا بلوغ كامل . تواند وظيفه دشوار و حياتي رهايي جهان را بر دوش بگيردكه مي
تواند عينيت بيابد زيرا خود بورژوازي هم داري اين نيروي بالقوه نميدوران سرمايه

اگر خود او دائما ً به اين موضوع اشراف . بايد به سرانجام برساندوظيفه تاريخي دارد كه 
. ساز او را يادآوري كننداش است كه نقش تمدنگاهي نداشته باشد، وظيفه مدافعينو آ

طور ه ، جوامعي را كه بيشرفته صنعتي، در دنياي ذهني خودبورژوازي كشورهاي پ
، پرولتريزه و بورژوايي كرده هرل اقتصادي و سياسي خود در آوردفزاينده تحت كنت

از ديد منافع پرولتري، تنها ابزارهاي  -سرمايه و دولت  -اين ابزارهاي موفقيت . است
- داري و به اين ترتيب دولتاما زماني كه روابط توليد سرمايهبندگي وسركوب هستند 
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دروني تضاد  هاي خود را در مقياس جهاني استوار كردند، آنگاهداري پايههاي سرمايه
هاي دائمي را سرمايه را نمايان و وضعيت بحران هاي انباشتجهان بازار، محدوديت

دامن خواهد زد كه مباني جوامع بردگي را به خطر خواهد انداخت و حيات و بقاي نوع 
آنگاه ناقوس انقالب پرولتري در سراسر جهان به صدا در . بشر را تهديد خواهد كرد

  . خواهد آمد
توانيم نتايج منطقي روش ديالكتيكي مورد استفاده ماركس در النه ميبا قياس معقو

با مراجعه به نوشته . آشكار كردن قانون اقتصادي جنبش مدرن اجتماعي را ببينيم
اند، اين هاي مختلف نگارش لحاظ كردهركس كه روش ديالكتيكي را در دورههاي ما

ه ماركس اغلب در نوشته هايي كواقعيت اين است كه تئوري. شوديادعاي ما تاييد م
كند حاوي اين مطلب است كه انقالب پرولتري در اش عرضه ميهاي سياسي

پذير اقتصاد كاپيتاليستي دارند امكان كشورهايي كه سابقه طوالني تمدن بورژوايي و
تدريج كل جهان را در ه اي خواهد بود كه بچنين انقالبي سرآغاز پروسه توسعه. است

فت و با واگير شدن انقالب و پيشروي آن به مناطق مختلف، پروسه بر خواهد گر
 اما گذشته از آنچه ماركس در انديشه خود داشت، يك چيز. تاريخي تسريع خواهد شد

تئوري اجتماعي وي جايي براي انقالب نوع سوم باقي نگذاشته است كه : روشن است
اسي بورژوايي بتوانند راهي كرودر آن كشورهاي فاقد تجربه كاپيتاليسم پيشرفته و دم

ت ديرپاي كاپيتاليستي و بورژوايي، به سوي انقالب پرولتري به كشورهاي داراي سن
  . نشان دهند

-ماترياليسم خوانده ميما با اصرار خاصي بر اين حقيقت ابتدايي از مفهوم تاريخي كه 

قالب در طي ان 1917، زيرا متدولوژي ماركسيستي كه در سال فشاريمشود پاي مي
بشريت به : روسيه متولد شد موفق شد ديدگاهي واحد و لژيوني از انقالب حاكم نمايد

دو سيستم اقتصادي و سياسي تقسيم شده است، جهان كاپيتاليستي به سركردگي 
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، مدلي كه اتحاد جماهير شوروي پيشرفته صنعتي و جهان سوسياليستيكشورهاي 
جراي آن خود را در حد دومين قدرت با ا "پرولتري"تي بعد از انقالب سوسياليس

نه در نتيجه نابودي سيستم در حقيقت صنعتي شدن روسيه . جهاني مطرح كرده است
از پرولتاريا  كشي گستردهريا بلكه به دليل استثمار و بهرهداري و پيروزي پرولتاسرمايه

بان بخشي از توپخانه نظري است كه اربا "ديكتاتوري پرولتاريا"افسانه . حاصل شد
شش دهه : انددشان به انديشه ماركس تحميل كردهجديد به خاطر منافع و قدرت خو

، آشفتگي ذهني طبقه روشنفكري را سيوناليستي و نظامي در سطح جهانيبربريت نا
  ] 3.[اندگمراه شده "اكتبر سوسياليستي"وسيله ه دهد كه كه كامالً بنشان مي

به بيان ديدگاه جا مجبوريم فراتر ببريم در اينتوانيم بحث را از اين جا كه نمياز آن
جا كه تئوري ماترياليستي توسعه از آن: اي آلترناتيو بپردازيمخود در شكل نظريه
به همين  -مورد قانع شده بود ماركس طبيعتا ً خودش در اين -اجتماعي اعتبار دارد

، واقعا ً وجود داردكه اگر ، يا وجود جهان سوسياليستي يك افسانه است و يا ايندليل
در . شودعه اجتماعي كامال ً بي اعتبار ميصورت نظريه تئوري ماترياليستي توس در اين

اين جهان حاصل : ، افسانه جهان سوسياليستي كامال ً توضيح داده شدفرضيه نخست
است كه  "نخستين دولت كارگران جهان"ولوژيك و تبليغات سازمان يافته مبارزه ايدئ

در . ستم ابداع شده استري با هدف پنهان كردن ماهيت واقعي اين سيگذااين نام
كند سوسياليستي شدن جهان را بيان مي ، تئوري ماترياليستي كه چگونگيفرضيه دوم

هاي ماركس كسب خواهد هاي اخالقي و اتوپيايي آموزهشود، اما طلبقطعا ً ابطال مي
ان انساني علمي رد كند وي به عنوان ، اگر تاريخ ماركس را به عنوت ديگر، به عبارشد

  . فردي انقالبي پيروز خواهد شد
مندترين اشكال براي توجيه اخالقي يكي از قدرت "سوسياليسم واقعا ً موجود"اسطوره 

مسئله  .جامعه مبتني بر سلطه و استثمار تاريخ تاكنون به خود ديده است ابداع شد
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است كه آگاهي از افرادي شده اي موجب سردرگمي بسياري نين جامعهماهيت چ
مجموع ميراث روشنفكري  يي كه درهاها، دكترين و ايدهزيادي درباره تئوري

از اين سه مكتب . ، شده استدهندكمونيسم و آنارشيسم را تشكيل مي ،سوسياليسم
، در جامعه بشري هستندكه در پي ايجاد تغييرات بنيادي  -يا جريان فكري -فكري 

عي آنارشيسم كه تئوري واق. صدمه را از اين انحرافات ديده استآنارشيسم حداقل 
، توانسته خود را از فساد ايدئولوژيك و سياسي كه دو عمل انقالبي را خلق نكرده است

ها و اشتياق آنارشيسم با الهام از آرمان. نحله انديشه ديگر را دربر گرفته مصون نگهدارد
اش شكل يكال اساس قدرت را در همه اشكالد، نقد رابه گذشته و نيز نفي و انقالب

اين . داده است و باالتر از همه آنارشيسم با مفهوم ماترياليستي تارخ عجين شده است
داند از تكامل تاريخي بشريت را عبارت مي آخري اساسا ًعبارت از ديدگاهي است كه

يات عبور مترقي از مراحل و وضعيت آنتاگونيسم دائمي اجتماعي به وجهي از ح
هاي هدف مشترك دكترين. بر توسعه متوازن و هماهنگ انسانياجتماعي مبتني 

انقالبي و راديكال قبل از ماركس، درست مانند نقد اجتماعي اتوپياي آنارشيستي، جزء 
ابعاد وسيله ماركس به ه اتوپياي آنارشيسم ب. ذاتي كمونيسم آنارشيستي ماركس شد

كتيكي از جنبش طبقه كارگر به مثابه شيوه كه درك ديال ، طورينويني دست يافت
عامل ديالكتيكي در تئوري كه . شودخود رهاننده كل بشريت را شامل مياخالقي 

، سبب معضالت روشنفكري شد در عين حال ناتوراليستي بودن استمدعي علمي و 
هاي ها و فعاليتبنيادي شد كه آموزههاي فهميطور گريزناپذيري سرچشمه كجه كه ب
پرداز بودن، ماركس كه در عين نظريه. رها كند هاتواند دامن خود را از آنركس نميما

اش هاي سياسيي وقفه در پي هماهنگ كردن فعاليتتوانست بميليتانت هم بود نمي
عنوان يك اما اين حقيقت كه او به . هاي كمونيسم آنارشيستي باشدبا اهداف و وسيله
پرداز مويد اين موضوع باشد كه او نظريهتواند ه شده نميهايي مواجميليتانت با ناكامي
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هايي كه وي ابراين درست اين است كه به تئوريبن. كمونيسم آنارشيستي نبوده است
  : ، مراجعه نمودفرموله كرده) 1845(تزهاي اخالقي خود را با توجه به ماترياليسم فويرباخ

، نه موضوعي به حقيقت ابژكتيف باشداند به مثاتومسئله كه آيا تفكر انساني مياين "
به اين معني كه  انسان بايد حقيقت را اثبات كند ،. تئوريك بلكه مسئله اي عملي است

  ] 4].[اثبات كند[تفكرش را در عمل  "جانبداري"حقيقت و قدرت، 
  

IV   
ترين طبقه از سوي فقيرترين و گسترده ماركس، قبل از اينكه نفي دولت و كاپيتاليسم

، آن را امري ضرورتا ً اخالقي طور ديالكتيكي به مثابه ضرورت تاريخي نشان دهد هرا ب
ماركس در ارزيابي انتقادي از انقالب فرانسه، در همان مرحله نخست روشن . شمردمي

هاي انساني بايد براي دستيابي به آرمان: يردكرد كه بايد انتخابي قطعي انجام گ
رهايي : ين هدف فراتر از رهايي سياسي استطور موجز اه ب. ماركس مبارزه كرد

از  -كه تنها نمونه عالي آن اياالت متحده آمريكا است-آزادترين دولت سياسي . انساني
، بشر را به بردگي كشيده كندها و آزادي عمل ميجا كه به مثابه واسطه بين انسانآن

انسان . كندميي الوهيت خود را به او واگذار است، درست مثل مسيح كه فرد مذهب
به عنوان فرد . وقتي از نظر سياسي رها شد تنها حق حاكميت ذهني كسب كرده است

به عنوان : ، حيات دوگانه خواهد داشتمند استكم برخود كه از حقوق انساني بهرهحا
شهروند جامعه سياسي و به عنوان يك فرد عضو جامعه، يك زندگي آسماني و يك 

ين فرد به عنوان شهروند در سپهر سياسي آزاد و داراي ا. زندگي زميني خواهد داشت
به عنوان فرد اما او در زندگي  .عضوي از سلطنت برابري جهاني است حق حاكميت و

اش ود و به حد يك ابزار براي همسايهشبندي مياش درجه-حيات بورژوايي  -واقعي 
مثل روهاي بيگانه او روحا ً و جسما ً به صورت عروسكي در دستان ني. كندسقوط مي
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بورژوايي جدا شده از  جامعه. آيددر مي...نهادهاي مالكيت فردي، فرهنگي، مذهبي و 
، قلمرو جدايي دولت سياسي، قلمرو خودپرستي است، قلمرو جنگ همه بر عليه همه

كراسي سياسي نتوانست با تضمين آزادي مذهبي بشر او را از ودم. انسان از انسان
كه نتوانست با تضمين حق مالكيت او را از سلطه همچنان چنگال مذهب برهاند،

كراسي سياسي براي همگان آزادي وگونه كه وقتي دمدرست همان. مالكيت رها كند
جامعه . حق انتخاب شغل را تضمين كرد، خودپرستي و بردگي شغلي را به ارمغان آورد

اي كه دولت و يع و سود، حاكميت پول، قدرت جهانبورژوايي جهان معامالت نامشرو
  . باشدسياست را به خدمت خود درآورده است مي

و در تزها نقد دولت و سرمايه بودند . ي ِ تزهاي اصلي ماركس در باال گفته شدخالصه
ها هاي سوسياليسم و كمونيسم نداشتند، در واقع آنواقع ربطي به هيچيك از گونه

ا وجود نداشت بلكه آشكارا بر ههنوز موردي علمي در آن. تزهاي آنارشيستي بودند
ها برد كه در آنقرار گرفته و از مفاهيمي بهره مياساس مفهوم اخالقي سرنوشت بشر 

ركس از دليل اينكه ما. به لزوم انجام كاري در چهارچوب زمان تاريخي اصرار شده بود
شود انسان به حد يك واحد خودپرست و شهروند كه موجب مي -رهايي سياسي 

، اما هم هدف و هم ابزارهاي رسيدن انتقاد نكرده همين امر است -كند سقوط انتزاعي 
  : به آن هدف را نشان داده است

كند و انتزاعي را دوباره به خود جذب ميتنها زماني كه انسان منفرد واقعي، شهروند "
اش اش و در شرايط ويژهش، در كارهاي ويژهابه يك فرد انساني در حيات روزانهبه مثا

را به مثابه نيروي  "نيروي خود"شود و تنها زماني كه انسان به نوع تبديل مي
شكل نيروي سياسي از خود اجتماعي بشناسد و در نتيجه ديگر نيروي اجتماعي را به 

  ] 5[".صورت رهايي انسان محقق خواهد شد، تنها در آنجدا نكند
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پرداز شهروند هگل و نظريه ماعي روسو، پيشقراولماركس تئوري خود را از قرارداد اجت
سياسي عرضه شده از سوي اين  ازخودبيگانگيانتزاعي، آغاز كرد ماركس با رد ناقص 

دو متفكر، به نگرش رهايي انساني و اجتماعي رسيد كه در آن فرد به شكل وجودي 
اين نفي كامل  .كامل و استعدادهاي مطلقا ً توسعه يافته، به منصه ظهور خواهد رسيد

توانست با سياسي، به مثابه حقيقت تاريخي، نمي ازخودبيگانگيرا وضعيت نبود زي
شود زيرا اين محسوب مي "پيشرفت بزرگي"رهايي سياسي . رادي از بين برودعملي ا

امر حتا شكل نهايي رهايي انسان در بطن نظم مستقر است اين امر چنان است كه مي 
ود و برپايي مرحله واقعي رهايي انسان به تواند به مثابه ابزاري براي براندازي نظم موج

اهي پرولتارياي عليرغم تضاد ديالكتيكي بين هدف و وسيله، اخالقا ً در آگ. كار رود
شوند و بدينوسيله به حامل و موضوع تاريخي انقالب تبديل مي مدرن وفق داده مي

خته شده همه ناها و جنايات شاي كه در آن همه شرارتپرولتاريا به مثابه طبقه. شوند
. شمول استاش داراي ويژگي جهانجوامع گرد هم آمده، در نتيجه فقر عمومي

سازي خود نيست و اين امر با كردن همه وجوه جامعه قادر به رهاپرولتاريا بدون آزاد 
مثابه  سازي كه در واقع نابودي خود بههاي اخالقي رهاعملي كردن خواست

  . شودپذير ميپرولتارياست، امكان
و روشنفكر به مثابه بازوي رهايي انسان كه  "سر"جا كه ماركس از فلسفه به مثابه هر

م دهيم از اخالق صحبت كنيكند، ما ترجيح ميآن است صحبت مي "قلب "پرولتاريا
: اي متافيزيكي نيست بلكه مشكل زندگي استتا نشان دهيم اين موضوع انديشه

ز حيات داشته باشند بلكه بايد با بخشيدن چهره ها نبايد تعبيري كاريكاتورگونه اانسان
هيچ تفكر فلسفي قادر به ارائه راه حل  .اي بشري به زندگي بكوشند آن را تغيير دهند

انقالب را يك امر مطلق  كه ماركسدليل اين. براي مشكالت حيات انساني نيست
فلسفه  كند و نه بر اساساساس اخالق هنجاري مدلل مي كند آن را برمحسوب مي
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توانست خواست خواست و نميزيرا ماركس نمي. ري جامعه شناختيتاريخ و يا تئو
بنابراين عالئق . مجدد انسانيت و جامعه محدود كند خود را اخالقي صرف براي خلق

  . علم توليد ابزار حيات طبق قانون سرمايه: شدركس توسط علمي ويژه برانگيخته ميما
زار مبارزه براي مطالعه اقتصاد سياسي را به مثابه اب به اين ترتيب ماركس مسئوليت

بدون طبقه خود  "اييبورژو"كه از آن زمان به بعد كل حيات  گيردامري به عهده مي
اني و انتخابي اخالقي به شمار چيزي كه در آن زمان موضوعي آرم. كندرا وقف آن مي

طالعه عوامل تعيين كننده رفت، مقدر بود كه اين امر به تئوري توسعه اقتصادي و ممي
اما الزمه اينكار شركت فعال در جنبش اجتماعي است كه وظيفه آن . جامعه بدل شود

ط زيستي پرولتارياي مدرن حاصل هاي اخالقي است كه از شرايعملي كردن خواست
، بدون تبادل پولي، بدون بقاتانداز جامعه بدون دولت، بدون طهم چشم. شودمي

هاي فكران از پيگرد و هم تحليل پروسه انقالب كه الزم بود گاممذهب و هراس روشن
به نقد تئوريك  كمونيستي بردارد، نياز -بعدي را به سوي ايجاد جامعه اي آنارشيستي 

  :ماركس بعدها الزم ديد بنويسد. داري داشتوجه توليد سرمايه
باز ...كرداش را كشف مسير صحيح كشف قوانين طبيعي جنبشكه جامعه حتا زماني"

موانع بعدي حاصل از  تواند با خيزهاي متهورانه و تصويب قوانين روشن،هم نمي
 ".تر كندتر و كماش را كوتاهتواند درد زايماناما مي. اش را از بين برداردتوسعه طبيعي

  ) پيشگفتار كاپيتال.  1ج (
به ضرورت  طور علمي نشان دهد كه عميقا ً نسبته طور خالصه، ماركس كوشيد به ب

در نخستين تالش وي در نقد . اخالقي مسائلي كه درك شان كرده متقاعد شده است
اقتصاد سياسي بود كه به تحليل سرمايه از نقطه نظر جامعه شناختي به مثابه نيروي 

تن كيفيت انساني و دار نه به دليل داشو توليد رسيد؛ نيرويي كه سرمايه محركه كار
تم سيس. كنديار داشتن دارايي آن را تصاحب مير اختاش بلكه به خاطر دشخصي

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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، هرگونه افزايش مستبدانه مزد تنها به معني مزدي شكلي از سيستم بردگي است
  : دادن جيره بهتر به بردگان است

حتا كيفيت مزدها، كه پرودون خواستار آن است، تنها رابطه كارگر روزمزد را در "
آنگاه جامعه به مثابه . ندكبه كار تبديل ميرابطه همه بشريت رابطه با كارش به 

  ] 6. ["دار مجرد نمود خواهد يافتسرمايه
رهايي سياسي براي مثال . روندي و اقتصادي پا به پاي هم پيش ميبردگي سياس

شناسايي حقوق بشر از سوي دولت مدرن همان اهميتي را دارد كه به رسميت 
ارمزدي كارگر برده ك). 1845ده مقدس خانوا(ختن بردگي از سوي دولت عهد عتيقشنا

در دولت . ي ِ وي هستندي است كه در واقع نيازهاي بيگانهاو نيز نيازهاي خودخواهانه
طه در معرض بردگي سياسي كراتيك، مردم درست مثل پادشاهي مشروونمايندگي دم

گرچه  "ست،در دنياي مدرن هر فرد برده و در عين حال عضو جامعه ا". هستند
 گيردري از حداكثر آزادي را به خود ميوداري شكل بهرهدر جامعه سرمايه بردگي

مثابه تضمين آزادي فردي مالكيت، صنعت و مذهب كه عموما ً به ). منبع قبل(
 .بخشندهستند كه شرايط بردگي را تقدس ميشوند، در واقع نهادهايي محسوب مي

ماندند كه قادر به تشخيص بردگي  رو ناكامشان از اينير، سن جاست و هوادارانروبسپ
؛ براي مثال دگي مدرن بر اساس بردگان رها شدهواقعي عهد باستان و دولت نماين
سيخته و انديويدآليسم شمول، عالئق فردي لگام گجامعه بورژوايي با رقابت جهان

ناپلئون كه به درستي ماهيت دولت مدرن و جامعه مدرن را درك . ، نشدندبيگانه شده
هاي طلبيبورژوايي را به مثابه ابزار جاه بود، دولت را به مثابه هدف غايي و جامعهكرده 

، جنگ هاي فردي ملت فرانسهطلبيبراي ارضاي جاه. خدمت گرفت اش بهسياسي
ي ليبرال را كه زشكست او پيروزي بورژوا. دينه كرددائمي را به جاي انقالب دائمي نها

دولت : ، مسجل كردرا به واقعيت تبديل كند 1789ي قادر شد روياها 1830باالخره در 
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نمايندگي مشروطه مبتني بر قانون اساسي كه نمود اجتماعي انحصار قدرت و عالئق 
  . اليه هاي مختلف اجتماعي بود

ماركس كه ناظر بي وقفه تحوالت سياسي و توسعه اقتصادي جامعه فرانسه بود، بي 
ماركس دريافت كه انقالب فرانسه دوره ] 7.[وقفه نگران مشكالت بوناپارتيسم بود

كالسيك انديشه سياسي است و سنت بوناپارتيستي جزء ثابت سياست داخلي و 
چنين طرح كلي تئوري حكومت مطلقه مدرن را بيان ماركس هم. خارجي فرانسه است

آمد دولوژيك تئوري دولت او به نظر ميكرد كه حتا اگر در مواردي مخالف اصول مت
اش زيرا ماركس همواره آماده بود درك. دادآنارشيستي وي را تغيير نمي ساسا ًديدگاه ا

اش از تاريخ كه فرموله كرده بود، بيان ا با اصول اساسي درك ماترياليستياز دولت ر
  :گرفتها قرار ميترين آنارشيستكه به اين ترتيب در ميان راديكالكند 

ندتر و ضمنا ً ملت دولت هرچه قدرتم...استناپذير بايش دولت از بايش بردگي جدايي"
فتن علل ، امكان توضيح اصل كلي حاكم بر بيماري هاي اجتماعي و ياترهرچه سياسي

براي مثال در سازمان واقعي جامعه كه . شودها با بررسي اصول دولت، كمتر ميآن
  ] 8[".دولت در آن نمود فعال ، خودآگاه و رسمي است

كننده بود تا راي ماركس به حد كافي حقايق قانعب فرانسه بدر آن زمان نمونه انقال
شد و بعدا ً ن مربوط به جامعه شناسي سياسي ميبتواند ديدگاهي كه تنها بخشي از آ

در ايدئولوژي آلماني مطرح شد را مطرح سازد اما بعدتر در نتيجه تاثيرات امپراطوري 
  . تر به اين موضوع پرداخته شدبيش 1871دوم و كمون 

 هاي اجتماعيكه دولت را به مثابه عامل بيماريقهرمانان انقالب فرانسه به جاي اين"
سرچشمه مشكالت سياسي به  هاي اجتماعي رامورد شناسايي قرار دهند، بيماري

كراسي ناب محسوب وبنابراين روبسپير غنا و فقر زياد را مانع دم. آوردندحساب مي

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ٩٨

اصل . پارتي بودجويي استم يونيورسال صرفهاد سيسرو وي در پي ايجاز اين. كردمي
  ] 9[ ."سياست اراده است

مون پاريس مجبور به رجوع به وقتي بيست و هفت سال بعد ماركس در رابطه با ك
لت بناپارتيست آن را شود كه دوي تاريخي حكومت استبداد سياسي ميهاريشه

هاي ه كرد كه تداوم سنتاهدگرايي را در انقالب فرانسه مشكرد، مركزنمايندگي مي
  : پادشاهي بود

اي كه با ارتش پيچيده و حاضر در همه جا، بوروكراسي، ماشين دولت متمركز شده"
چون مار بوآ همه حيات مدني را در برگرفته، ابتدا هاي مذهبي و قضايي كه همارگان

اش جهت زهمباردر ايام پادشاهي مطلقه به مثابه ابزار جامعه مدرن تازه متولد شده در 
فرانسه  به اين ترتيب، نخستين انقالب... ، به كارگرفته شدرهايي از چنگال فئوداليسم

مجبور شد تا مسيري را كه پادشاهي ) ... ملت آفريني(با هدف ايجاد وحدت ملي 
ادامه و توسعه و  -تيسازماندهي و متمركز كردن قدرت دول -مطلقه آغاز كرده بود

، استقالل و سلطه فوق طبيعي دولت، تعداد ابزار و امكاناتت هاي قدرمحيط و حوزه
هرگونه عالئق انفرادي كوچكي كه از طرف روابط ... جامعه واقعي اش را افزايش دهد

شود و در ماعي ايجاد شود از خود جامعه جدا، ثابت و از آن مستقل ميهاي اجتگروه
بر سلسله مشخص مبتني قالب منافع ملي كه از سوي مجتهدين دولت با پست هاي 

  ] 10[ ."گيردود، در برابر عالئق مردم قرار ميشمراتب تبليغ و تبيين مي
احساسات و عالقه ماركس براي افشاي قدرت دولت از جهات مختلف، همه آثار 

ركس با فلسفه تقابل ما: گيردها را در بر ميالعاتي و انتقادي وي در اين حوزهمط
- مفهوم ماترياليستي تاريخ كار مي اي كه وي بر رويورهد ؛ دراخالقي و سياسي هگل

م فعاليت گسترده ، و فراموش نكنيايسال كار سياسي و ژورناليستي حرفه، پانزده كرد
رسد كمون به نظر مي. وجد اين امر بوده استالمللي كارگران، موي در اتحاد بين



 جدال ماركسيسم با آنارشيسم

 ٩٩

اش در هايبر انديشهامل فرصتي در اختيار وي قرار داد تا بتواند سر و سامان ك
. خصوص مسائلي بدهد كه يكي از شش كتاب اقتصاد خود را به آن اختصاص داده بود

اش هاي آزاد كه وقوعماركس توانست تصويري هر چند كلي از آن اتحاد آزادانه انسان
  : بيني كرده بود، به دست دهدرا در مانيفست كمونيست پيش

اين و آن، قدرت دولت امپرياليستي و يا جمهوري، بنابراين، اين انقالب نه بر عليه "
 است، بر عليه سقط غيراين انقالب صرفا ً بر عليه دولت . مشروطه و قانوني است

  ]11[."مردم در حيات اجتماعي خودشان است، تجديد حيات مردم براي طبيعي جامعه
  
   

V   
ا رهايي طبقه ب ها از رژيم فئودالي خودشاناركس با مقايسه چگونگي رهايي سرفم

ها بر خالف پرولتاريا مجبور به مبارزه براي كارگر مدرن، خاطر نشان كرد كه سرف
در نتيجه تنها مي  ايجاد امكان براي توسعه آزاد شرايط اجتماعي موجود بودند و

كه بتواند خود را اما پرولتاريا براي اين. به اهداف خود برسند "كار آزاد"توانستند در 
ن شرايط ، زيرا ايشرايط اجتماعي خودش را نابود كنداثبات كند بايد  به عنوان فرد

و . ها مجبور به نابودي شرايط كارمزدي هستند، پس آنهمان شرايط كل جامعه است
هم به گونه ماركس جمالتي را به نوشته خود اضافه كرد كه از آن زمان به بعد بدين

اش به هايوان اصل راهنماي فعاليتعن اش و هم بههايعنوان اصل اساسي همه نوشته
  : كار رفته استه عنوان يك كمونيست ميليتانت ب

، در مقابل نهادي يافت كه تاكنون خود را مستقيما ً] پرولتاريا[ها به اين ترتيب آن"
، و آن ي خود را با آن انجام داده بودندها تشكيل يافته بيان جمعافراد، كه جامعه از آن
، پرولتاريا مجبور به اين براي اثبات خود به عنوان فردبنابر . تچيزي نيست جز دول
  ] 12[ ".برانداختن دولت است

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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، االبختكى به تر است تا آنارشيسم پرودوناين ديدگاه كه به آنارشيسم باكونين نزديك
ها اين گفته. تينگ كارگرى نبوده استزبان نيامده و بيانات تبليغى صرف در يك مي

-ريهظيك خواست انقالبى و توسعه كلى ن قى كسى است كه به عنوانگيرى منطنتيجه

به . كمون آنارشيستى است؛ مطرح شده است "ضرورت تاريخى"اش بيان اى كه هدف
نتيجه پروسه طوالنى تاريخى  "جامعه انسانى "، در تئورى ماركس ظهور    ديگر عبارت

جود خواهد آمد كه اكثريت وه اى بنهايتا ً طبقه اجتماعى. شده است در نظر گرفته
قاطع جمعيت جوامع صنعتى را دربرخواهد گرفت و به اين ترتيب قادر خواهد بود 

اجبار ماركس براى نشان دادن منطق . وظيفه انقالبى خالق خود را به سرانجام برساند
 -باالتر از همه علوم طبيعى  -اين توسعه بود كه رابطه سببيت را بين پيشرفت علمى 

ك سو و نهادهاى قانونى و سياسى را از سوى ديگر و رفتار آنتاگونيست طبقات را از ي
نقالبى كرد كه استحاله اماركس برخالف انگلس، فكر نمى. نداجتماعى را برقرار ك

اشياء و آگاهى را ، مثل تحوالت ناگهانى طبيعت كه انسان و آينده مثل انقالبات گذشته
سانى با ظهور طبقه كارگر مدرن، سيكل تاريخ نژاد ان. ، روى بدهدخرد و خمير كند

ي حقيقت اش جامهد مسير حاكميت عقل شد تا روياهايواقعى خود را آغاز كرد؛ وار
گونه مطابق با استعدادهاي خالقانه خود سرنوشت خود را به دست بپوشند و بدين

ا پرولتاريا ، امردپذير كاي را امكانعلم وتكنولوژي نيل به چنين نتيجهپيروزي . گرفت
هاي مجبور به دخالت بود تا بورژوازي و سرمايه اين مسير تكاملي را به سوي بحران

  : عميق و فالكت بار منحرف نسازد
زمان با انسان هم. رسد پيروزي هنر با از كف رفتن كاراكتر حاصل شدبه نظر مي"

به بار آورده ي كه هاي هم نوع خود و يا افتضاحاتسروري بر طبيعت به بردگي انسان
  ] 13[ ."بود درآمد
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به اين ترتيب انقالب پرولتري صرفا ً يك ماجراجويي سياسي نخواهد بود؛ انقالب 
طور آگاهانه از طرف اكثريت مطلق اعضاي جامعه و ه عملي جهاني خواهد بود كه ب

از . ها از ضرورت و امكان پذيري خلق مجدد بشريت روي خواهد دادپس از آگاهي آن
كه تاريخ بصورت تاريخ جهاني درآمده است ، تهديد بردگي از سوي سرمايه و جا آن

اي در نتيجه رشد آگاهي توده. ده استبازارهاي آن در سراسر جهان گسترده ش
انداز همه جانبه به سوي تغيير كامل و بنيادي روابط انساني و نهادهاي ضرورت چشم

ز سوي خطر د شدن حيات انساني ابنابراين با تهدي. اجتماعي به ميان خواهد آمد
گر منبع ، روياها و اتوپياهاي كمونيستي و آنارشيستي نمايانبربريت در مقايس جهاني

توانند به نژاد انساني شوند كه ميهاي عقلي و اصالحات عملي ميروشنفكري و پروژه
يني انداز به سوي بازآفرانداردهاي عقلي و در عين حال چشملذت زندگي بر اساس است

  . و تجديد سرنوشت انساني را به ارمغان بيĤورند
انديشيد، امكان خيز از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادي وجود گونه كه انگلس ميآن

بربريسم . ندارد و به اين ترتيب گذر مستقيم از كاپيتاليسم به آنارشيسم ممكن نيست
ت تنها با يك انقالب داري ايجاد كرده اسي و اجتماعي كه وجه توليد سرمايهاقتصاد

اي هاي انقالبي حرفهو اجرا شده از سوي گروهي از اليت، سازماندهي سياسي طراحي
زنند و عمل مي ي ِ جامعه حرف ميسوي اكثريت استثمار و بيگانه شدهكه به نيابت از 

كراسي بورژوايي به شكل وپرولتاريايي كه تحت شرايط دم. كنند، از بين رفتني نيست
تواند خود را رها كراسي ميوزب درآمده باشد، با مبارزه براي غلبه بر اين دمطبقه و ح

بوده است، به  "ابزار فريب"ني بشريت را كه از آغاز تاكنون پرولتاريا رنج جها: سازد
اي كه اكثريت مطلق جامعه مدرن را تشكيل مي طبقه. آوردشكل ابزار رهايي در مي

ت و غلبه بر قدرت تنها براي پيروزي بر سياسدهد از فعاليت سياسي بيگانه شده 
روزي قدرت پي. كندليه اقليت حاكم قبلي، استفاده ميگيري بر عدولتي جهت بهره

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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ولتري با اهداف است و تنها زماني به مثابه عمل پر "بورژوايي"سياسي ماهيتا ً عملي 
. ن ببخشندشود كه سرنگون كنندگان ويژگي هدف انقالبي را به آانقالبي محسوب مي

ديكتاتوري "ه ماركس در ناميدن آن به عنوان اين مفهوم همان دوران تاريخي است ك
هدف ماركس تمايز دقيق قائل شدن بين ديكتاتوري اعمال . ابايي نداشت "پرولتاريا

بي . ها با اكثريت قاطع مردم بودها و بالنكياز سوي نخبگان، ديكتاتوري ژاكوبنشده 
ريخي وجوه توليد و سيادت را داشت، كشف راز توسعه تا شك ماركس كه شايستگي

مداران حق اي و ساير سياستكند كه بعد از او انقالبيون حرفهبيني توانست پيشنمي
در واقع ماركس تنها مي . اعمال ديكتاتوري پرولتاريا را به خود اختصاص خواهند داد

ها پرولتاريا د كه در آنتوانست شكلي از گذار را در كشورها در ذهن خود مجسم كن
كراسي بورژوايي نهادهاي خود را سروسامان دهد وتوانسته است با استفاده از دوران دم

در مقايسه با چندين قرن خشونت و . و خود را به صورت طبقه حاكم بر جامعه درآورد
فسادي كه موجب شد تا بورژوازي حاكم بر جهان شود، مدت پروسه گذار به جامعه 

بود زيرا تمركز قدرت سياسي  تري همراه خواهدتر و با خشونت كمي كوتاهآنارشيست
  : هاي پرولتر را در برابر بورژوازي كم تعداد و ضعيف قرار خواهد دادتوده

ردي به ي ِ حاصل از كار فيسه، تبديل مالكيت خصوصي پراكندهطبيعتا ً در مقا"
تر از آميز و مشكلخشونتمتد، اي بسيار ممالكيت خصوصي كاپيتاليستي، پروسه

ورت توليد سوسياليزه ترانسفورماسيون مالكيت خصوصي كاپيتاليستي كه عمال ً به ص
پيشين ما با سلب مالكيت از  در مورد. ، به مالكيت سوسياليستي استشده در آمده

كه در مورد آخري با سلب ها از سوي اقليت كوچك روبرو بوديم در صورتيتوده
  ] 14[ ".كوچك از سوي توده هاي وسيع مردم روبروييم مالكيت از اقليت

هاي متفاوت مل تئوريزه نكرد؛ در واقع ديدگاهماركس تئوري گذار خود را با جزئيات كا
ي و عملي ارائه شده در هاي نظرهاي پيشنهادي وي در نظريهقابل توجهي در طرح
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اهر متناقض و ظي به هاوتهمه در واقع در همه تفابا اين. توان يافتاش ميآثارمتنوع
ي هماهنگ و ماند كه شكل و ساختمانيك اصل اساسي دست نخورده باقي مي، متضاد

از سوي  "ماركسيسم"جاست كه افسانه بناي اين. دهديكدست به تئوري وي مي
كه ماركس عمل خود در حالي. دهدگلس عمق مضر بودن خود را نشان ميماركس و ان

طبقاتي و كسب قدرت  هاياسي و بي برو برگرد همه فعاليتپرولتاريا را معيار اس
دو عامل  اش با تفكيك بينكرد، انگلس بعد از مرگ رفيقسياسي ِ اصيل، محسوب مي
پرولتاريا از يك سو و - the Selbsttgkeit -فعاليت طبقه : سازنده ي ِ جنبش كارگري

بنا به نظر ماركس آموختن از خود . سياست حزب از سوي ديگر راه خود را تغيير داد
آنارشيستي و كمونيستي چيزي فراتر از هرگونه فعاليت سياسي ايزوله بوده و جزء 

اين وظيفه كارگران است كه خود را آماده كسب و : اصلي فعاليت انقالبي كارگران است
قدرت سياسي به مثابه ابزار مقاومت در برابر تالش مجدد و فعاليت دوباره  به كارگيري

. دست گرفتن مجدد قدرت و كسب دوباره موقعيت سابق خود استه بورژوازي براي ب
پرولتاريا بايد بي وقفه و آگاهانه خود را به صورت نيروي مادي درآورد تا بتواند از 

در مبارزه . قي پروژه گذر را ساماندهي كندحقوق خود دفاع و با ايجاد جامعه اي متر
كه در " -براي تثبيت موقعيت خود به مثابه نيروي نفي و خلق است كه طبقه كارگر

ه پروژه ديالكتيكي نفي خالقانه را ب -"ميان همه ابزارهاي توليد، مولدتر از همه است
ه جان مي سي را بسياازخودبيگانگي  ، و براي زائد كردن سياست خطرگيردعهده مي

مكاشفات اي هيچ وجه مشتركي با احساسات نابودگرانه باكونين يا چنين پروژه. خرد
-جايي در اين پروژه سياسي كه هدف طلبي انقالبيتنزه. وي ندارد در آنارشيستي كور

به . نداردهاي استثمار شده است، ردن پتانسيل حاكميت و سروري تودهاش عملي ك
كه ) International Workingmens Association(مللي كارگران النظر ماركس اتحاديه بين

، كامال ً از آنارشيسم كردا روحيه انقالبي در يك جا جمع مياش را بنيروي اعضاي

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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ماركس به هنگام . پرودوني متفاوت بود و مي توانست به سازماني رزمنده تبديل شود
عليرغم اتخاذ موضع  -خود بر عليه پرودون  1847مواضع سال  IWMAپيوستن به 

  : را ترك نكرد -شد ميسياسي كه بايد جنبش سياسي به آن نايل -آنارشيسم ضد
به اين ترتيب معني آن اين است كه بعد از سقوط بناي جامعه كهنه حاكميت طبقه "

طبقه كارگر، در مسير توسعه ... جديد در قدرت سياسي جديد به اوج خواهد رسيد؟ نه
ني كهنه، اتحادي را جايگزين خواهد كرد كه طبقات و اش به جاي جامعه مد

ها را پايان خواهد داد، و به اصطالح ديگر قدرت سياسي موجود نخواهد آنتاگونيسم آن
توان گفت قدرت سياسي بيان رسمي آنتاگونيسم در جامعه طور موجز ميه بود، زيرا ب
ه طبقه بر عليه طبقه ارزدر ضمن آنتاگونيسم بين پرولتاريا و بورژوازي مب .مدني است

اش انقالب كامل ناميده مي كلترين شترين و اوج يافتهاي كه در عالياست، مبارزه
بيني است كه جامعه قوام يافته بر مبناي قيقت اين مسئله كامال ً قابل پيشدر ح. شود

نگوييد  - ضربه تن بر عليه تن. تضاد طبقات مستعد پروردن تخاصمات وحشيانه است
هيچ جنبش سياسي . بش اجتماعي جنبش سياسي را مستثنا خواهد كردكه جن

طبقات و تنها در شرايطي كه ديگر اثري از . نيست كه در عين حال اجتماعي نباشد
   ]15[ ."آنتاگونيسم طبقاتي نباشد، تكامل اجتماعي جلوي انقالبات سياسي را خواهد گرفت

اشاره . آليسم استفارغ از هرگونه ايدهرئاليستي و  جا كامال ًهاي ماركس در اينگفته
، به روشني از سوي كارگراني كه وژه هنجاريماركس نسبت به آينده بايد به عنوان پر

طبقه كارگر ". شوند درك و فهم شودبيون در مبارزه سياسي در گير ميبه عنوان انقال
ين زبان ا). 1865شويتزر، . بي . نامه به جي( "انقالبي است يا هيچ چيز نيست يا

متفكري است كه ديالكتيك سخت گيرش ، برخالف پرودون و يا استيرنر، تاثير بر 
كند و از زباني و پارادوكس بيهوده منع مي مردم را از طريق كاربرد سيستماتيك هجوم

توان همه چيز را از طريق بيان هدف و وسيله راست و ريس كرد، حداقل رو كه نميآن
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ان كار الينه شده به درك و خودآموزي از طريق قبول شايستگي آن ترغيب قرباني
به اين ترتيب، عليرغم موفقيت . جمعي ِ وظيفه ِ عظيم ِ خالقيت همگاني است

  . ، نظريات ماركس معتبر باقي مانده استم و حتا به دليل پيروزي ماركسيسمماركسيس
به . ه ما نمي دهدتر براي اثبات اين ادعا را بمحدوديت اين مقاله امكان استدالل بيش

باكونينيستي،  -اين ترتيب، ما خود را به بيان سه متن كه به شكلي بالفصل افسانه 
پيامبر "و  "گر دولتعابد و پرستش"از ماركس به مثابه انديشمندي  -لنينيستي 

و نيز ديكتاتوري پرولتاريا معادل ديكتاتوري حزب كه در واقع همان  "كمونيسم دولتي
  : كنيمكند بسنده ميواحد است، باطل مي ردديكتاتوري يك ف

به (كونين تحت عنوان دولت و آنارشي يادداشت ماركس بر حاشيه كتاب با ")الف( 
لتاريا و ابقاي مالكيت خرد ديكتاتوري پرو: موضوعات اصلي ").1873زبان روسي، ژنو 

سي به ايف سيا؛ شرايط اقتصادي و انقالب اجتماعي؛ امحاي دولت و تبديل وظدولتي
  . هاي جمعي خودگردان وظايف اداري ِ كمون

دو مرحله : موضوعات اصلي). 1875) (برنامه گوتا(ارگران آلماننقد برنامه حزب ك) ب( 
زي به مثابه طبقه انقالبي؛ نقد جامعه كمونيستي مبتني بر وجه توليد تعاوني؛ بورژوا

موزش ابتدايي آزاد از ؛ نقش انقالبي خالقيت تعاوني كارگري؛ آ"قانون آهنين مزد"
تاثيرات مذهب و دولت؛ ديكتاتوري انقالبي پرولتاريا به مثابه گذار سياسي به تحول 

  . وظايف دولت به وظايف اجتماعي
). 1881) (پاسخ به ورا زاسوليچ( كمون دهقاني و چشم انداز انقالب در روسيه) چ( 

عه روسي؛ دوگانگي كمون كمون روستايي به مثابه عامل بازتوليد جام: موضوعات اصلي
و تاثير پيش زمينه تاريخي؛ توسعه كمون و بحران كاپيتاليسم؛ ماليات و رهايي 

ها؛ تاثيرات منفي و خطرات نابودي كمون؛ كمون روسي را كه مورد تهديد دهقان
  . تواند نجات دهديه واقع شده تنها انقالب روسي ميدولت و سرما

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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دي عصاره مطالبي هستند كه ماركس قصد داشت طور خالصه اين سه منبع تا حدوه ب
  . ها را ذكر كنددر كتاب خود راجع به دولت آن

اش را به مثابه كه ماركس به روشني تئوري اجتماعيشود دريافت ها مياز اين گفته
تالشي در يك تحليل ابژكتيف جنبش تاريخي و نه به مثابه دستورالعمل سياسي و 

تئوري ماركس . كندآل بيان مياي ايدههدف تاسيس جامعه مل ِ انقالبي بااخالقي ِ ع
مي شود و نبايد به  اي است كه شامل افراد و امكانات اجتماعيد توسعهبيان روشن رون
گيري احزاب و نخبگان طالب قدرت در نظر ي از قوانين براي بهرهامثابه مجموعه

و عامل ادراكي هستند كه ها وجه بيروني و اعالم شده ددر هر حال اين. گرفته شود
ها با دقت فراوان تعيين شده و ديگري آزادانه مسيرش را به سوي هدف يكي از آن

  : كندويايي يك جامعه آنارشيستي باز مير
شته بگيرد بلكه بايد از توانست شعارهايش را از گذانقالب اجتماعي قرن نوزدهم نمي"

مه موهومات در باره گذشته نمي انقالب قبل از بدور انداختن ه. گرفتآينده مي
  ] 16 [".توانست راهش را به سوي آينده شروع كند

گذشته ضرورتي غيرقابل تغيير است؛ و ناظر، مسلح به همه ابزارهاي تحليل، در 
طي كه امكان عملي اما در شراي. موقعيت بيان مجموعه عواملي است كه دريافته است

ها دل خوش اش به آنآورانمبران و الهامبشريت از طريق پيا يي كهشدن همه روياها
دهد كه زندگي بشر تواند به وجود نهادهايي خاتمه ميكرده وجود ندارد، حداقل آينده 

طور ه ب. اندا سطح بردگي دائم به سقوط كشانده، تهاي اجتماعيرا در همه حوزه
ت كه سهاي ماركس اابط بين تئوري و اتوپيا در آموزهخالصه اين مسئله حلقه ر
  : نويسدشمارد، وقتي ميآشكارا خود را آنارشيست مي

 - زماني كه هدف پرولتاريا: گيرندها آنارشي را چنين در نظر ميهمه سوسياليست"
حفظ بردگي ، قدرت دولت، كه در خدمت حاصل شد -براي مثال نابودي طبقات 
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كشان است، ه نفع اقليت بسيار كوچكي از بهرهكنندگان باكثريت عظيمي از توليد
  ] 17[ ".شودايف دولت صرفا ً وظايفي اداري ميشود و وظناپديد مي

  ] 18[متن ضميمه
ها و مالحظات فردريش انگلس را در باره دولت و آنارشيسم به حساب نوشته باال ايده
توانيم بگوييم كه عليرغم باور وي دون وارد شدن به جزئيات موضوع ميب. نياورده است
در .ي دولت، در تمام موارد با ديدگاه ماركس تطابق نعل به نعل نداشتبه امحاء نهاي

است  ")1877-8(آنتي دورينگ "توان به آن اشاره كرد ترين متني كه مياين رابطه مهم
در اين كتاب انگلس غلبه . كه تا حدودي تاييد ماركس براي چاپ را دريافت كرده بود

امحايي پرولتاريا و  -ايي دولت را به مثابه خودقدرت دولت و دگرگوني ابزار توليد به دار
محسوب مي  "ولت به مثابه دولتحذف د"بقاتي و يا در واقع نابودي آنتاگونيسم ط

  : دولت ناميد "مرگ"دولت را  "امحاء"بعدها انگلس اين . كرد
  

”Der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab.“   
اش در مورد هاي به جا مانده از رفيقم از يادداشتاركس، انگلس با الهابعد از مرگ م

تاريخي  -تر اجتماعي گسترده كتنيجددا ً اينبار در جامعه باستاني هنري مورگان، م
، جمهوري ترين مرحله دولتبه نظر انگلس عالي. با موضوع سرو كار پيدا كرد

ن بورژوازي و كراتيك، فاز نهايي سياستي است كه در آن مبارزه تعيين كننده بيودم
 پرولتاريا روي خواهد داد؛ طبقه استثمار شده آماده رها سازي خود شده و خود را در

حق راي و شركت در انتخابات معيار بلوغ طبقه ": حزبي مستقل سازمان خواهد داد
يسم و نيز جامعه و همين امر براي رهايي از قيد و بند دولت و كاپيتال "كارگر است

سقوط ) طبقات(ها طور گريز ناپذير دولت به همراه آنه ب ".دكنطبقاتي كفايت مي
به ] 19[كل ماشين دولت را در كنار چرخ نخ ريسي و تبر برنزي ...جامعه. "خواهد كرد

آوريل  18هاي انگلس در تاريخ چنين رجوع كنيد به نامههم. موزه عتيقه خواهد سپرد
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در نامه به برنشتين . 1884ژانويه  28خ به فيليپ وان پتن و ادوارد برنشتين در تاري 1883
كند تا ثابت نقل مي) 1848(و مانيفست كمونيست) 1847(انگلس فرازهايي از فقر فلسفه 

انگلس بي شك . "ايمها پايان دولت را اعالم كردهكه ما قبل ازهمه آنارشيست"كند
را قبل از تنها يك نقل قول از ويليام گودوين نادرستي اين ادعا . اغراق كرده است

اثبات ) 1793(رجوع به آثار ديگران در باره آنارشيسم و تنها با مطالعه عدالت سياسي 
  . خواهد كرد
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  ماركسيسم و آنارشيسم درباره

  لجبلك پل: نوشته

 راستي. ف: برگردان

. رو ايمهدهنده روبتكان تناقضداري با يك ما در قلب جنبش كنوني ستيزه با سرمايه
اند، همان خصلتي كه آن بسته خصلت سياسي بسياري در داخل جنبش كمر به انكار

مشكالت عملي ). 1(رودكننده جنبش به شمار ميهاي تعريفترديد يكي از ويژگيبي
). 2(در چندين مقاله قبلي در همين مجله بحث شده است  ]در جنبش[ رويكرد با اين

سياسي ضد رويكردهاي اين مقاله قصد دارم از راه پژوهش و بررسي ريشه من در
هاي پيشين بين تعميق ببخشم كه در جدل را هاموجود در جنبش اين بحث

فراهم ها بستري آن فتدريا براي تاها صورت گرفته است، ها و ماركسيستآنارشيست
هاي تاريخي آنارشيسم و ها و تفاوتشباهت براميد من اين است كه با تاكيد . سازم

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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هاي كنوني بين اين دو گرايش شايد بتوان موفق به حل درگيري ،ماركسيسم كالسيك
استدالل من به ويژه اين است كه . اند گونه تر كاريكاتورهايي كه بيششد، درگيري

-آرزوي آن براي حفظ جنبش از تاثيرات مخرب سياست –الني آنارشيسم عق يهسته

اين . سياسي آن تضعيف شده استضد رويكرددر واقع به واسطه  – "گرادولت"هاي 
ماركس تقويت شده  "گراييدولت" بهها ضعف به ويژه در اثر انتقادهاي آنارشيست

داشت جدي از همان طور كه خواهيم ديد اين مدعا حاوي يك سوء بر. است
تئوري خودرهاني طبقه  يماركسيسم كالسيك است كه نه تنها ذات آن به مثابه

هاي چنين موجب ايجاد ابهام در درك استداللبلكه هم ،پوشاندكارگر را مي
-مي تيهاي فعاليت آنارشيسدر تالش براي رفتن به فراسوي محدوديت ماركسيسم

هاي ترين نمايندگان جنبشترتيب برجسته كارل ماركس و ميخائيل باكونين، به. شود
 يبه كمون پاريس به مثابه  1870المللي سوسياليستي و آنارشيستي، هر دو در بين

اين واقعيت به نظر ) 3.(شان پيرامون سوسياليسم خوشامد گفتندهايتحقق عملي ايده
يخ آنارشيسم كالسيك او از تار اثررسد كه تاييدي باشد بر ادعاي دانيل گوئرين در مي

براي  ييك بديل واقع ،آنارشيسم" :قرار دارد ايكه فراسوي دعواهاي پرسروصداي فرقه
يك "تفسير نوام چامسكي را هم بپذيريم كه  ،اگر در ادامه) 4. ("سوسياليسم است

بايد يك سوسياليست، اگر چه سوسياليستي از يك نوع ...آنارشيست منسجم و محكم
در آن صورت شايد ) 5(باشد، ")آزادمنش(ليبرتارين  سوسياليست"يعني يك  "خاص

يك نحله از بندي دريپر با ياري از صورت آنارشيسم را جا منتهي شود كهراه ما به آن
  ) 6. (مناميب"پايينسوسياليسم از "گرايش
كند كه آنارشيسم يك شاخه از گرايش سوسياليسم از باال بوده دريپر تاكيد مي معهذا

گوئرين بر )7(است،  رنجيدهلنين  توسط "حزب اقتدارگرا" ساختن دعايااست و از 
كه  برخوردار بود "دوگانه"يك شخصيت  از اين نظر است كه لنين در بهترين حالت
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و چامسكي در ) 8(را در فعاليت خود با هم درآميخت،  يادمنشي و اقتدارگرايزعناصر آ
-و محكم، افكار ماركس را مي اين ميان اصرار دارد كه درمقايسه با آنارشيسم منسجم

 "اقتدارگرايي"و  انهادمنشزشاكش بين نوعي سوسياليسم اوليه آتوان در پرتو يك ك
واپسين بهتر درك كرد، كشاكشي كه در تاريخ ماركسيسم به يك كشمكش بين 

-كه مثال از سوي رزا لوكزامبورگ نمايندگي مي - انهادمنشزگرايشات سوسياليستي آ

چامسكي . گرا كه به ويژه با لنين در پيوند اندسوسياليستي دولتو گرايشات  -شوند
هاي نزديك با عناصر آناركوسنديكاليسم در كند كه به رغم وجود ايدهاستدالل مي

اگر چپ را شامل "گرايش اول، معهذا گرايش دوم چندان از اين سنت دور است كه 
  ) 9.("كنمچپ جدا مي بلشويسم هم بدانيم در آن صورت من خودم را به سادگي از

تونوميست و آنارشيست در گردش آهاي شابهي در ميان محافل و حلقههاي ماستدالل
به ويژه "هاي كالسيك به طور كلي و ها با ماركسيستو به دشمني آن) 10(است 

ها به ويژه لنين را  تونوميستآها و آنارشيست) 11. (بخشدشكل و قوام مي "هالنينيست
، سنتي كه دهندقرار مينقد  مورد گرانماينده اصلي سنت سوسياليسم دولت يبه مثابه
ها خود تا جايي كه  اين گرايش و )12(و به ناكامي منجر شده است  ايشآزم 20در قرن 

ها معموال گرد هاي نظري و سياسي محيط آنكنند، تفاوترا با ماركسيسم درگير مي
ها اين است كه آيا لنين تنها مطرح نزد آنچرخد، و پرسش رابطه ماركس و لنين مي

يا اين كه او  ،از ماركس يازيد "اقتدارگرايانه"تا درجات معيني دست به يك گسست 
هاي موجود در ماركس را تا آخرين كرانه "اقتدارگرايي"هاياساسا برخي از رگه

 "اتنج"ها در تالش و تكاپو برايتونوميستآاگر . پي گرفت و رشد دادشان منطقي
ها از راه ارجاع به ها گرايش به انكار هر دوي آنماركس از دست لنين اند، آنارشيست

-محسوب مي "مدافع كمونيسم دولتي"مدعاي مشهور باكونين دارند كه ماركس يك 

  )13. (شود
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نقد  .)14(است و شلخته "ناشايست"طور كه خواهيم ديد، نقد باكونين از ماركس همان
تري با يك نقد رايج ليبرالي از ماركسيسم دارد كه آن را  به كاو خويشاوندي نزدي

پيتر مارشال در  از اين رو است كه .)15(زندمي استالينيسم مورد لعن و نفرين گره
كند كه نقد ماركس از تاريخ مفصل خود پيرامون آنارشيسم نه تنها چنين استدالل مي

-بلكه هم ،بود "رگونهبپيام"، "اگرسوسياليست دولت"ي يك سوي باكونين به مثابه

داور تاريخ دست باكونين "كند كه تجربه استالينيسم گواه آن است كه چنين اعالم مي
  )16. ("و نه ماركس را به عنوان برنده نهايي اين مسابقه نظري باال برده است

اما بررسي دقيق  ،رسداول باور كردني به نظر مي ياگر چه اين مدعا در لحظه
دهنده آن است كه نظرات او نه تنها نادرست كه ها و نظرات باكونين نشانرويكرد

زيرا استدالل باكونين فقط طرح يك انتقاد از آن . روندارتجاعي نيز به شمار مي
بيني او، ها، بنا به پيشگيري ماركس و ماركسيستوضعيتي نبود كه در صورت قدرت

تري از احتمال انكار بسيار كليچنين حاوي توانست اتفاق بيفتد، بلكه هممي
اين پرسش، مسئله احتمال ايجاد دموكراسي واقعي، در . دموكراتيزه شدن جامعه بود

چنين اختالفات و هم ،قلب تفاوت سياسي ماركسيسم كالسيك و آنارشيسم قرار دارد
دهي سياسي و خصلت نقد اخالقي پيرامون رابطه بين آزادي و اقتدار، سازمان را هاآن
گسترده در اين جنبه از تفكر باكونين تبلور يك خطاي . دهدشكل مي داريز سرمايها

پردازي مناسب پيرامون در پيوند با چگونگي رشد و مفهوم داخل اردوگاه آنارشيسم
ضعفي كه ريشه در يك الگوي نادرست از طبيعت انساني دارد و به : دموكراسي است

-كند كه جامععاي آنارشيسم را تخريب ميسوسياليستي مورد اد يطور مهلكي سويه

  . رودبه شمار مي انهترين شكل سوسياليسم آزادمنش
طور كه در ادامه خواهيم ديد، ماركس ابزار تئوريك را در فراتر رفتن از همان

و لنين به  ،هاي آنارشيستي پيرامون طبيعت انساني فراهم آوردهاي تئوريمحدوديت
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معناي سياسي درك ماركسي از موضوع سوسياليسم از ترين شكلي پيامدها و كامل
هاي دست از او لنين، زماني كه تصوير كاريكاتورگونه. پايين را تشريح كرد

گويد، به جاي ايستادن در چه چامسكي ميها خالص شود، برخالف آناستالينيست
درك چون كسي اتفاقا هم) 17(، انهنقطه انتهاي تقابل با سنت سوسياليسم آزادمنش

بخش و خواهد شد كه به لحاظ سياسي و نظري سهم بسيار بزرگي به مبارزات رهايي
هاي اين موضوع به معناي آن نيست كه سازمان. آزاديخواهانه انساني ادا كرده است

ها و تونوميستآجا كه اما از آن. ستلنينيستي از اشتباه بري اند، ابدا منظور من اين ني
در نتيجه نقد  ،انداعي اين اشتباهات را درست درك نكردهها مبناي اجتمآنارشيست

چنين به لحاظ سياسي بلكه هم ،كنندهز ماركسيسم كالسيك نه تنها گمراهآنان ا
  .تضعيف هم شده است

  
  عمل مستقيم و دولت  

هاي كه زمينه از سياست لنين "ماركسيسمِ باز"جان هالووي در يك انتقاد از منظر 
- گذارد، چنين ميها را به نمايش ميها و آنارشيستوتونوميستآمشترك فكري او با 

هاي سازماني لنينيستي و سانتراليسم دموكراتيك و اين مدعا كه گويد كه  بين شكل
، يك رابطه روندبه شمار مي هاي دولتيسوسياليست خود هاي كالسيك،ماركسيست

اين است كه مبتني  "زبشكل تح"عضل استدالل او اين است كه م. دروني وجود دارد
خود  "فقيرسازي"است، رويكردي كه منجر به  "گرايييك رويكرد معطوف به دولت"بر

با  هاي سازماني موفق باشند،اين شكلنتيجه اين است كه حتي اگر . شودمبارزات مي
-سازي و بيگانهمراتباين وجود نهايتا محكوم به بازتوليد روابط قدرت مبتني بر سلسله

  ) 18. (ي دولت اندژهساز وي
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ي ي يك بررسي از سياست رفرميستي در زمينههاي هالووي به مثابهاستدالل
در واقع ) رفرميستي(اين احزاب : دهي و تحزب سوسياليستي داراي اهميت اندسازمان

هاي مترقي خود را داري ريشههاي سرمايهبا تبعيت از قواعد فعاليت درچارچوب دولت
هاي جا كه او در ايجاد تمايز بين احزاب و سازماناما از آن. دسازنپژمرده مي

اي از نقد اولي به انكار واسطهرفرميستي و لنينيستي مشكل دارد، الجرم به طور بي
هاي ضعف آشكار استدالل او ناديده گرفتن تفاوت مضموني استراتژي. رسددومي مي

ها اند در حالي كه بلشويكدولتها در تالش تسخير رفرميست: اين دو نوع تحزب است
ها در اين لنين خود معترف بود كه نظر آنارشيست! آن را دارند "شكستندرهم"قصد 

ها هيچ تفاوتي بر سر موضوع انحالل دولت به بين ما و آنارشيست": مورد درست است
  ) 19. ("ي هدف وجود نداردمثابه

ي اساسا متفاوت فعاليت شيوهبراي تحقق چنين هدفي، احزاب لنينيستي داراي يك 
- هاي رفرميستي همه توجهاگر سازمان: هاي رفرميستي اندسياسي نسبت به سازمان

شان معطوف به كسب اكثريت پارلماني است، احزاب انقالبي سوسياليست بايد ريشه 
 از ظرفيتجايي كه يعني همان ؛در محل كار داشته و بين كارگران حضور داشته باشند

محو "ها با استفاده از برچسب ارشيستآن). 20(است برخوردارنظم كهنه براندازي 
- براي توصيف احزاب رفرميستي و لنينيستي، تمايز بين تسخير دولت و درهم "دولت

-رهايي يكنند كه موجب كوري آنان در برابر هستهشكستن آن را به شكلي حذف مي

  )21.(دشويسم مياداي سهم او به سوسيال بخش موجود در نظرات لنين و
كرد كه آنارشيسم به نادرستي از يك انتقاد عام لنين به سهم خود استدالل مي

هاي سياسي احزاب رفرميستي به انكار عام هرگونه تالش براي ساختن فعاليت
  )    22. (رسدمي سياسيهاي سازمان
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ن طلباآنارشيسم يك نوع مجازات نه چندان نادر براي شستن گناهان فرصت"پس 
اين ). 23( "كنندديگر را خوب تكميل ميدو تبهكاري كه يك. طبقه كارگر بوده است

ها هاي كالسيك پايبندي و تعهد آنارشيستگفته به معناي آن نيست كه ماركسيست
دقيقا به همين دليل تروتسكي در باره مرگ . كنندبه امر مبارزه در راه آزادي را رد مي

رغم ه آنارشيسم او ب": شناخت چنين نوشتره زندان مييك آنارشيست كه او را از دو
نظري كه داشت تجلي رنجش و آزردگي عميق و اصيل پرولتري او نسبت به  هايايراد

ها و داري و بر خالف شيوه زندگي آن سوسياليستتبهكاري و پستي جهان سرمايه
لنين و  ).24("هايي بود كه در مقابل اين جهان خاضعانه زانو زده بودندسنديكاليست
در برابر تبهكاري جهان  ،هارنجش و آزردگي عميق و خالصانه آنارشيست"تروتسكي در

اما  ؛ها در آن سهيم بودند، هيچ ترديدي نداشتندكه با سوسياليست "داريسرمايه
 ي فعاليت بربه انهدام زمينه يها اين بود كه تئوري آنارشيستي گرايشاستدالل آن

  .دارد ردرب عليه اين وضعيت
است كه لنين در  هاييجالب توجه اين كه ضعف سياسي آنارشيسم شبيه همان ايراد

. كرد بيان تشخيص بيماريخود به عنوان  چه بايد كرد؟بررسي رفرميسم در كتاب 
هاي رفرميستي موجود در جنبش هدف اين كتاب ارائه يك نقد جدي از جريان

تر از آن كه ما جو و رزمندهبسيار ستيزهالبته يك رفرميسم  -سوسياليستي روسيه بود 
سياست انتخاباتي در روسيه آن زمان هنوز يك . بريمبنا به عادت در غرب به كار مي

هاي كارگري اما مبارزات اتحاديه ،شدسياسي رايج محسوب نمي ورق بازي در قمار
عاليت لنين رفرميسم روسيه را نه به خاطر ف. عليه روساي محلي در دستور كار بود

كرد كه بلكه به خاطر آن نقد مي) كه وجود خارجي نداشت(معطوف به انتخابات آن 
هاي مختلف نظام روسي را به تا انبوه مبارزات محلي عليه جنبه ؛دادتن به مبارزه نمي
براي تحقق چنين . تر ملي عليه حكومت استبدادي ارتقاء دهديك جنبش وسيع
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 هاي سياستسي ملي و سراسري بود كه محدوديتاي نياز به يك سازمان سياپروژه
اين . ديگر به چالش بگيردگرايي را از راه پيوند زدن اين مبارزات مختلف به يكمحلي

ي هاي انقالبي نبايد به مثابههمان مبناي استدالل مشهور لنين است كه سوسياليست
چون بلندگوي مه"تري بلكه بايد به طور عمومي ،گرايان ساده عمل كننداتحاديه
  )25. (در ميدان باشند "مردم

را رد  "سياسي"هايي كه فعاليتلنين به آن دسته از آنارشيست يكنندهپاسخ متقاعد
كنند و ها با چنين كاري نه تنها بر موضوع سياست غلبه نميآن ،كردند اين بود كهمي

ها با اين كار فقط آن ،بلكه بر عكس ،دارندآن را يك بار براي هميشه از ميان برنمي
و امكان به چالش  ساخته،هاي فرادستي و چيرگي سياست بورژوايي را فراهم زمينه

گفت كه آنارشيسم به همين دليل در او مي ،بنا بر اين. برندگرفتن آن را از بين مي
و  ،كندگرايي رفرميستي حركت مياي موازي با اتحاديهداخل جنبش كارگري به شيوه

نفي سياست عمال منجر به فرودستي و تابعيت طبقه كارگر در "ت نام در نتيجه تح
در تقابل با اين گرايش بود كه لنين استدالل ). 26( "شودبرابر سياست بورژوازي مي

 ،كه هدف آن ،خود مبني بر ساختن يك حزب سياسي در سطح ملي را پيش كشيد
سطح يك تعرض عمومي  پيوند همه مبارزات محلي در سراسر روسيه و ارتقاي آن به

  . عليه دولت بود
به چالش گرفتن قدرت دولت، حاال در سال قبل از وقوع انقالب اكتبر هنگامي كه 

-گفت، بر مبناي نظري محكمالملل دوم وداع ميلنين با آخرين بقاياي ماركسيسم بين

و و مبني بر اين كه ااست، ها بر خالف ادعاي آنارشيست اين درست و ،شدتري بنا مي
 ). 27(و استفاده ابزاري از آن را براي اهداف خود داشتند "تسخير دولت"ماركس قصد 

- يعني هم(كرد كه كارگران بايد به لحاظ نظري، سياسي و نظامي استدالل ميلنين 

. را درهم بشكنند) داريسرمايه(تا بتوانند دولت كهنه  ،سازمان يابند) چون يك دولت
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جايي آن با يك بلكه منظور جابه ،ير دولت كهنه نبوداين استدالل به معناي تسخ
در زير (هاي كارگري هنوز به معنايي دولت اند و با اين كه دولت. سازمان جديد بود

هايي به معناي بسيار خاص كلمه اند و در تصديق و دولت ،هاخواهيم ديد كه آن
رگري را يك هاي نوين قدرت كاشناسايي اين تفاوت اصلي بود كه لوكاچ ارگان

، اما با اين حال داراي يك محتواي اجتماعي متفاوتي نسبت )28) (ناميد "ضددولت"
داري قدرت نظامي و هاي سرمايهدر حالي كه دولت. داري اندبه دولت سرمايه

هاي دولت ،برنددارانه به كار ميايدئولوژيك را براي استقرار روابط اجتماعي سرمايه
يك جامعه مبتني بر  نه خاطر از ميان برداشتن موانع ساختكارگري منابع خود را ب

جا كه كارگران هيچ از آن. كنندتالش در راستاي تحقق نيازهاي انساني بسيج مي
پس به تدريج كه اين موانع از ميان  ،كنندپايين دست خود را استثمار نمي طبقه

متاسفانه از . شودم ميهاي كارگري هم فراهدولت "زوال"راه براي  ،شوندبرداشته مي
دارند،  دشمن آزاديي به مثابه "دولت"ها گرايش به شيي كردن جا كه آنارشيستآن

هاي قدرت طبقاتي نيز هستند ها در شكلكم گرفتن تفاوتپس الجرم مستعد دست
هاي هاي فاشيستي انواع دولتهاي ليبرال و ديكتاتوريدر حالي كه دموكراسي(

- ها همآن .)ها داراي اهميت بسياري استهاي آناين حال تفاوت اند باداريسرمايه

تر تاريخي در مضمون اجتماعي قدرت گرفتن تغييرات بنيادي چنين مستعد ناديده
) داري و كارگري به عنوان مثالهاي فئودالي، سرمايههاي بين دولتتفاوت(دولتي اند 

دشمن آزادي است كه  يمثابهبه  "دولت" ياين گرايش به شيي كردن پديده .)29(
  . بردها از سياست انقالبي را به بيراهه ميدرك آن

هايي واضح باشد هاي آن دسته از آنارشيستشايد در نوشتهرويكرد برغم اين كه اين 
كه تصور امكان دور زدن دولت نزد آنان بسيار قوي است، معهذا به طوركلي اين 

به همين دليل بن فرانكس آنارشيست . رودار ميبه شمها رايج نزد آنارشيست رهيافتي
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هاي آنارشيستي برغم پذيرش و تصديق عمومي نياز به انقالب در نوشته": گويد كهمي
ها و معاصر پيرامون مبارزه طبقاتي، هم چنان با يك ناروشني در تعيين شاكله

  )30. ("رو ايمخصوصيات اين انقالب روبه
عمل  ييستي انقالب مواجه ايم، اين الگو ريشه در ايدهتا جايي كه با يك الگوي آنارش

بلكه اشكال متنوعي از  آن در دست  ،تنها يك نوع عمل مستقيم نداريم. مستقيم دارد
 بي(روابط در يك جامعه حقيقتا آزاد ي كنندهتنظيم ها داريم كه از نظر آنارشيست

ها است ستيزي آنارشيستدر واقع عمل مستقيم پيامد عملي دولت). 31(است ) دولت
ها تجلي ي خود در كثرت آنارشيسمهاي عمل مستقيم هم به نوبهو تنوع شكل ،)32(

  )33. (يابدمي
برغم اين كه حمايت از اين يا آن شكل عمل مستقيم و توسل به آن در ميان چپ، 

اما از نظر آنان تاكتيك چيزي بيش  ،هاي مختلف آنارشيستي استوجه مشترك نحله
اين : هاي متعدد موجود در زرادخانه يك فعال سياسي استيك سالح مابين سالحاز 

گرفته و به طور روشني در تقابل ها نشاتمستقيما  از انكار دولت از سوي آن رويكرد
در واقع آنارشيسم گرايش دارد  .)34( قرار داردتر سنتي به سياست با رويكردهاي بيش

-اندازي را ميستيز داشته باشد، و چنين چشمتبه اين كه يك موضع خودآگاه سياس

-چون يك واكنش عليه آن درك از سياست دريافت كه به طور سنتي دغدغهتوان هم

ستيزي البته خودش سياسي است، اگر كه يك اين نوع سياست. اش دولت بوده است
 ،هاي معطوف به عمل مستقيماستداللنابراين ب ،تر از سياست را بپذيريمدرك وسيع

  . محور نباشندهاي دولتحتي اگر حاوي استدالل ،اندبه طور آشكاري سياسي
شود، ديويد محور تعريف ميچون سياست سنتي دولتچه كه همدر تقابل با آن 

 ي عمل مستقيم كه مخالف سياستخود ايده"كند كه گرايبر چنين استدالل مي
ق مداخله فيزيكي عليه قدرت دولتي ها به خاطر تغيير رفتارشان و موافبه دولت توسل
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همه  –است، قدرت دولتي كه امكان تشكيل يك بديل از قبل طراحي شده را بدهد 
انداز چنين استدالل از اين چشم). 35( "آيدمستقيما از دل سنت آزادمنشي بيرون مي

- تجسم زنده شكل ،هاي مختلف عمل مستقيمشود كه يك انبوه خلق داراي شكلمي

شماري يك بديل از هاي بياند كه به شيوهل و مراوده اجتماعي غيردولتيهاي تعام
اصل راهبردي تكوين  ،اين رويكرد به سياست. ندروبه شمار ميقبل تصوير شده جامعه 

احزاب . ها خواهان آن هستندتونوميستآها و هاست كه آنارشيستز سازمانانواعي ا
ها است و آرزوي تسخير قدرت دولتي يا ولتشان معطوف به دپارلماني و انقالبي توجه

ها اين رويكردها را به نفع جا كه آنارشيستولي از آن ،شكستن آن را دارند درهم
ها به ناچار به كنند در نتيجه آنهاي از قبل آماده در مخالفت با دولت رد ميبديل

هايي انچنين سازم اگرخيزند، حتي هاي سياسي متمركز برميانكار شكل سازمان
ند، و معموال به همين خاطر، اگر چه نه به طور باشبراي مواجهه با دولت ضروري 

يابي بدون دهي سياسي، انواع فرضي سازمانيكسان، به جاي يك چنين شكل سازمان
  )36. (كشندرا پيش مي "افقي"مراتب وسلسله

زيرا لنين . ستندهاي خوبي هكم به يك معنا لنينيستها دستآنارشيست ،به اين معنا
هاي سازماني مورد كند كه شكلگويد، چنين استدالل ميطور كه توني كليف ميهمان

اگر  .)37( "شودها زاده مياز دل وظايف سياسي پيش روي آن"ها نياز سوسياليست
پس  ،ساختار بلشويسم از دل وظايف معطوف به سرنگوني استبداد روسي زاده شد

. آوردف مختلف نياز به ساختارهاي مختلف را به وجود ميگيريم كه وظاينتيجه مي
ند اها منكر اهميت كسب قدرت سياسي ها اين است كه چون آناستدالل آنارشيست

محور كساني ندارند كه نيازي هم به ساختارهاي سياسي مركزيت پس در نتيجه
  . نداخواهان كسب چنين قدرتي 
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: شودمحسوب مينظر  بر آني احاشيه اين ،نظريه سياسي بورژوايي در باره سياست در
دولت متمركز شده است، آنارشيسم گرايش به وارونه  براگر نظريه سياسي سنتي 

اما رويكرد ماركس به . شان داردهايها و نه غلبه بر محدوديتكردن اين دغدغه
يك نقد از اقتصاد سياسي و نه  سرمايههمان طور كه : سياست بسيار متفاوت است

اندازهاي نقد چشم يهاي ماركس به مثابه، سياسترودبه شمار ميلعه صرف آن مطا
به ) ليبرال(پس در حالي كه رويكردهاي سنتي . سياسي قبلي بهتر قابل درك اند

ها ماركسيست ؛دانندچون بخشي از يك طبيعت تغييرناپذير انسان ميآن را هم ،دولت
شان منوط به هايي تاريخي اند كه حياتها پديدهكنند كه دولتچنين استدالل مي

ها بايد بقاي روابط توليدي خاص و تاريخا معين است و در نتيجه براي رهايي از آن
بخشند و هم روابط توليدي بست كه هم روابط سياسي را استقرار مي كمر به تغيير

ري و داهاي مدرن سرمايهدر پرتو وجود دولت. شوندها پشتيباني ميخود از سوي آن
ها ها و كاركرهاي آنها توجه بسياري به دولتهاست كه ماركسيستكاركردهاي آن

. دارندمبذول مي -به قيمت آزادي انسان -داريبراي حفظ و تحكيم سيستم سرمايه
ها با آن دسته از مبارزات اين موضوع متضمن يك تحليل از چگونگي پيوند دولت

هاي رشد همبستگي و آگاهي ابليتهاي اجتماعي است كه قطبقاتي و جنبش
شدگي داخل زنند، همان چيزهايي كه براي غلبه بر بيگانهسوسياليستي را دامن مي

وقتي اين مبارزات به  ،در اين مورد روشن است كه. داري الزم استچارچوب سرمايه
ايي كه ه، دولترو شوندروبهها دولتاند كه با  آنگاه ناگزير ،يك حد فراگير ارتقاء يابند

به اين دليل .  كنندداري عمل ميهاي اصلي و سازماني نظام سرمايهانبچون پشتيهم
- هر جنبش برآمده از پايين كه به آن اندازه نيرومند شود كه قادر به چالش سرمايه

طور كه الكس كالينيكوس در همان. مواجهه با دولت خواهد بود داري گردد ناگزير از
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جا است كه دولت دست از مسئله دشوار اين": وي نوشته استيك مناظره با جان هالو
  )38.("داردسر ما بر نمي

نظر به تازگي در بريتانيا به واسطه مرگ يان تاملينسون در تظاهرات حقيقت اين اظهار
G20  اين واقعه موجب افشاي حقيقت پيرامون شدت اعمال . در لندن روشن شد

ا عليه افراد سياسي فعال در يك تظاهرات مند از سوي پليس نه تنهخشونت قاعده
اين كه اين حادثه در . چنين عليه بخش بزرگي از مردم شدخياباني سياسي، بلكه هم

ها المللي به منظور پركردن خزانه بانكها در سطح بينهاي وسيع دولتآستانه دخالت
ق افتاد به ما اتفا "ها از قدرت نظامياستفاده منظم و محكم همان دولت"و در راستاي 
. داري و سيستم دولتي وجود دارديك رابطه دروني بين سرمايه ،كند كهيادآوري مي

داري در راستاي كسب هاي سرمايهشمار ديگري كه دولتدر بين كاركردهاي بي
كنند، مشروعيت سياسي، كنترل اجتماعي، تنظيم اقتصادي و رقابت نظامي ايفا مي

شك بدون اند، كه بيداريختاري درهم تنيده با سرمايهها در عين حال به طور ساآن
هاي كنوني و نجات دادن اقتصادهاي ارمغان جنگ. توانند زنده بمانندها نميدولت

را به گور كم بايد اين ايده بيمار كنوني به قيد كفالت و وثيقه هرچه بوده باشد دست
  )39. (انددر هم شكسته ها راسازي، نيروي دولتسپرده باشند كه نيروهاي جهاني

گرايانه آنان ها در وهله اول، ناشي از تمايل دولتپس دغدغه دولت نزد ماركسيست  
هاي هنگامي كه جنبش: نيست، بلكه ناشي از نيازهاي جنبش برآمده از پايين است

هاي واقعي عليه وضع موجود اجتماعي به قدر كافي نيرومند شده و به سوي بديل
. شوندها وارد عمل ميها سريعا براي سركوب و فرونشاندن آندولت كنند،حركت مي

گرايانه از دشمن گرايي ماركس و لنين بدوا با يك درك واقعپس به اصطالح دولت
نيازمند يك نيروي نظامي  يجنبش كارگر: خواهانه گره خورده استمبارزات آزادي

طور كه همان. به كنديافته است تا بر دشمنان متمركز نظامي خود غلمركزيت
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گرايانه است و به سرزنش و توبيخ تسخير قدرت يك حركت اراده": تروتسكي نوشت
برند، يعني معناي سپردن قدرت به كساني است كه آن را ماهرانه عليه مردم به كار مي

  ) 40. ("سپردن آن به استثمارگران
گيري و در در هنگام اوجها جاست كه برغم آن كه بسياري از آنارشيستطنز ماجرا اين

معهذا حتي در اين گونه  ،اندنقاط عطف مبارزات طبقاتي به نتايج مشابهي دست يافته
مثال در . اندهاي بورژوايي و كارگري از يك ديگر ناكام بودهموارد هم در تفكيك دولت

كرد كه ناچار از پيوستن ترين سازمان آنارشيستي موجود حس ميمهم 1936اسپانياي 
هاي فرانكو تحت يك ساختار ه دولت جمهوري است تا مقاومت در برابر فاشيستب

برغم اين كه اين سياست از . يكپارچه و متحد به استحكام و قدرت مناسب دست يابد
 تهديد مورد اين سياست اما بدبختانه ،يك ديدگاه نظامي داراي اهميت بسياري بود

به ناگهان در  انقالب اجتماعي يك از سويها آن كه آنارشيستي به واسطه قرار گرفت
به كه قدرتمندترين بديل در برابر فاشيسم نيز (پرتاب شدند  راس يك دولت بورژوا

ها بين زيرا كه آن ،ها در دولت ضعيف شدانرژي انقالبي آنارشيست). رفتشمار مي
. بودندنيازهاي انقالب و نياز به حفظ وحدت با شريكان بورژواي خويش گرفتار شده 

جا در پيش چشمان ماست، در آن 1917اما در مقابل اين وضعيت تجربه انقالب 
ها با دولت بورژواي كرنسكي عليه نيروهاي شبه فاشيست كورنيلف همسو بلشويك

طي اين . اما وارد دولت بورژوا نشدند و در نتيجه استقالل خود را حفظ كردند ،شدند
ترين و قدرتمندترين بديل در برابر كورنيلف را ها اصرار داشتند كه منسجمدوره آن

 20چون همپالگي اسپانيايي خود در يافت كه كرنسكي هم يبايد در شوراهاي كارگر
چون جنين ها را همها آنشان بركند؛ اما بلشويكها را از ريشهخواست آنسال بعد مي

يت انقالبي نتايج اين دو رويكرد به فعال .)41(نگريستند يك دولت كارگري نوين مي
ها در اسپانيا به عدم هاي آنارشيستدر حالي كه فعاليت. بار آورده بسيار متفاوتي ب
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خود با  "جبهه متحد"ها در بلشويك ،ها منجر شدتحرك مردم براي حمايت از آن
ي انقالب د و بدين ترتيب مبنا و شالودهساختنكرنسكي دست و بال خود را آزادتر 

و در زمان مناسب رهبري عمليات انقالبي  -دندنها ناياكتبر را بن موفق سوسياليستي
سازي دولت كرنسكي را به عهده گرفته و به جاي آن حكومت شورايي را واژگون
ها در پردازانه اين دو، واقعيت اين است كه بلشويكهاي سخنبرغم تفاوت. نشاندند

جنبش انقالبي از  "آوانگارد" هردو 1936ها در بارسلوناي و آنارشيست 1917پتروگراد 
پايين را شكل دادند و هر دو گروه، نياز به يك مواجهه نظامي متحد و يكپارچه با 

هاي كارگري ها تفاوت بين دولتجا كه بلشويكاما از آن. ضدانقالب را تشخيص دادند
 دو بين آن تفاوت پرداختند و پردازيكردند، پس بهتر به مفهومميو بورژوايي را درك 

 ازكه در خدمت تقويت جنبش كارگران است و  را در نظر گرفتند از وحدت شكل
هاي در حالي كه وقتي آنارشيست. توانست منجر به تضعيف آن شودنوعي كه مي

يك رويكرد اسپانيايي متوجه يك چنين نياز اصيل سوزاني براي وحدت شدند، به علت 
بار تابع كردن جنبش انقالبي اه فاجعهبعدي خود پيرامون دولت، الجرم رسويه و تك

  )42. (در برابر نيازهاي وحدت با شركاي بورژوازي را در پيش گرفتند
فرضي نسبت داده  "گراييدولت"بازتاب  ،هاي ماركسيستي در باره دولتاگر دغدغه
ي ها بر شوراهاي كارگري به مثابهدر اين صورت تمركز آن ،دنها نباششده به آن
ها و ارائه دهد كه مواجهه دادن سياستداري نشان ميرو شدن با سرمايهمبناي روبه

اصطالح ابزارگرايانه هاي بهبا سياست) هاآنارشيست(تصويرهاي حاضر و از قبل آماده 
- هاي كالسيك يك تصوير پيشماركسيست). 43(انگارانه است ماركس سخت ساده

ها اصرار دارند كه در واقع آن - دكننهاي سوسياليستي را رد نميساخته در سياست
يابي و پرداخته در شكل و شمايل نهادها و فرهنگ خودسازمانيك عنصر پيش

كنند كه چنين تصديق ميها هماما ماركسيست. همبستگي طبقه كارگر وجود دارد
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شاخه  - كند داري به طور توامان طبقه كارگر را هم به لحاظ دروني سركوب ميسرمايه
هاي سركوب شده و هم به لحاظ بيروني آن را از ديگر گروه -سازدره پاره ميشاخه و پا

در نتيجه ماركس و به ويژه لنين تاكيد داشتند كه . كندو تحت استثمار جدا مي
ها را هم به عهده بگيرند و اين به هاي سوسياليستي بايد مبارزه عليه اين تفرقهسياست

ن ي يك گروه نسبتا همگون از فعاالمثابه معناي يك تمايز بين حزب انقالبي به
سياسي و طبقه كارگر است كه داراي يك آگاهي ناهمگون است و علت آن نيز ريشه 

  ،تمايز ماركسيستي بين حزب و طبقه. دروني آن دارد پراكندگيدر انشعابات و 
بلكه  ،نظام ثابت نيستنظام ثابت و گروه پيادهبين يك گروه نخبه سواره يتمايز

از  -ساده از اين واقعيت است كه سطوح مختلفي از آگاهي طبقاتي وجود دارد يصديقت
. طبقه وجود دارد ميان در آگاهي تنوع و سطوحشكن تا  يك انقالبي و يك اعتصاب

اهميت حزب در جذب اكثريت طبقه كارگر براي دستيابي به سوسياليسم است و بنا 
هاي بيرون از براي رهايي ديگر گروه الگوي مناسبي  ،كردن يك جنبش كارگري كه

ايجاد شرايطي براي استحاله  ،براي موفقيت حزب در انجام اين وظيفه. خود ارائه كند
زيرا تكميل سوسياليسم به معناي محو تقسيمات درون طبقه ! خود آن الزم است

هاي سركوب و استثمار شده كارگر از سويي و محو تقسيمات بين آن و ديگر گروه
نيازي به وجود احزاب انقالبي در يك جامعه بالغ  شرايط، ديگردر اين  ؛است

در نتيجه احزاب انقالبي بنا به خصلت خود برخالف ديگر . سوسياليستي نخواهد بود
الزم  يها يك وسيلهآن: توانند سوسياليسم را از قبل تصور كننداشكال همبستگي نمي

  ) 44.(روندمي و گذرا در مبارزه براي سوسياليسم به شمار
تالش براي كسب اعتماد اكثريت عظيم  –كليد فعاليت انقالبي احزاب سوسياليستي 

در . و اصل راهبرنده سياست ماركسيستي، انعطاف آن است –مردم به سوسياليسم 
انداز دارند كردن يك چشمگرا گرايش به شييدولت "هايسوسياليست"حالي كه 
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و ) 45) (مردمي و يا با استفاده از ابزار پارلمانيتغيير دولت خواه از راه خيزش (
كنند، همين كار را مي) عمل مستقيم(ديگري  يها نيز به شيوهآنارشيست
شوند كه از قدرت و قابليت براي اي متمركز ميها بر مبارزه در آن نقطهماركسيست

ها ارائه تاما به جز اين، هدف ماركسيس. يعني محل كار - ندتغيير نظام برخوردار ا
هاي معين در مقاطع خاص است و در اين راستا هاي انضمامي از تاكتيكقضاوت

ها موجب افزايش آيا آن: كنندها را با يك معيار ساده داوري ميكاربردپذيري آن
هاي گري، اعتماد به نفس و آگاهي سياسي اعضاي طبقه كارگر و گروهخودفعاليت
ها خواهان نه؟ پس در حالي كه ماركسيست شوند ياميتحت ستم   استثمار شد

هاي عمل مستقيم از سوي ديگر هاي انتخاباتي از سويي و شكلدرگيرشدن در كمپين
آنچه براي  در تمايز از ،ها معنا داردبراي آن ديگر اند، اما اين پذيرش به داليلي

را براي ها تاكتيك يك ازها هيچماركسيست. ها مطرح استها و آنارشيسترفرميست
كنند و هر دوي گرايشات كافي و بسنده، ارزيابي نمي ،تحقق وظايف پيش روي چپ

هاي پارلماني نه سياست. يابندگرايي انحطاط ميهاي مختلفي از نخبهباال قطعا به نحله
زيرا كه  ،رونديك آن كالم آخر درسياست انقالبي به شمار نميهيچ ،و نه عمل مستقيم

شوند و در هر دو مورد فعاالن بايد دين در برابر نظام محسوب نمييك چالشي بنياهيچ
شود، به نمايندگي از سوي اين خطر احتمالي را بپذيرند كه برخالف آنچه كه ادعا مي

راه حلي  ،از اين ديدگاه  پايبندي جزمي به عمل مستقيم. كنندمردم معمولي عمل مي
 .گرايي پارلماني استنخبه نقطه مقابل بلكه نيست، گرايي رفرميستيبراي مسئله دولت

را   ارشيسمپردازي راديكال آن، دريپر آنو توضيح مساله اين است كه چرا به رغم سخن
اين به معناي آن نيست كه . ارزيابي كرد" سوسياليسم از باال"شكلي از يك الگوي 

ست كه بلكه مسئله اين ا ،گرايي مصون هستنداحزاب ماركسيستي در برابر خطر نخبه
به ويژه در هنگام فروكش كردن : استبرخوردار هاي ديگري ريشه ازاين خطر نزد آنان 
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شان وابسته به مبارزه است دچار انحطاط هايي كه حياتمبارزات كارگران، سازمان
هاي آنارشيستي مستعد يك گرايش مشابه چه گروهچنان) 46. (شوندگرايي ميفرقه

ي به مثابه آن انتخاب و گزينش و شدگي عمل مستقيميشي-باشند، آنگاه مسئله مهم 
-به سوي نخبه گرايشچالش طلبيدن  به جاي اين امر است كه -راديكال تاكتيكي

همان طور كه فرانكز به طور  -باشد آنمسئول تقويت  ،سازيگرايي و جانشين
يك بخش كوچك از يك موجوديت كلي و بزرگ، " -كنداي استدالل ميبرمالكننده

يعني گرايش فعاالن براي جانشين ): 47( -"گيردنمايندگي همه آن را به عهده مي
اين . ترتر و گستردههاي اجتماعي وسيعهاي خودشان به جاي جنبشكردن فعاليت

اي كه آور است، مسئلهاندازد كه در ظاهر شگفتيضعف بر يك مسئله ديگر روشني مي
و سكوت آن در باره مفهوم سخن اندك : رددر پيوند تنگاتنگ با آنارشيسم قرار دا

-چه خواست مبارزه از پايين يك جنبه از دغدغهچنان. است تري از دموكراسيوسيع

ديگر هم پرداختن به  يجنبه يك دهدرا تشكيل ميهاي ماركسيستي پيرامون دولت 
ها اين مسئله داراي دو سويه در پرتو بحث با آنارشيست. مسئله دموكراسي است

پيشا و (هاي انقالبي و دموكراسي درون جوامع دموكراسي درون سازمان: ايز استمتم
ي يك دغدغه عميق ها در نگاه اول شايد به مثابهاقتدارستيزي آنارشيست). پساانقالبي
پرداز آنارشيست يوري گوردون چنين در واقع نظريه. خواهي تعبير شوددموكراسي

هاي بزرگي وجود دارد بين آن دسته از ارزش هايگراييهم"استدالل كرده است كه 
ها بخشند و آن دسته از ارزشها جان ميهاي آنفعاالن كه به فرآيند جمعي فعاليت

اما ). 48( "شوندها برجسته ميتر نظريه دموكراسي از سوي آنكه درسطح راديكال
ل اكثريت ها تحت كنترجا كه دموكراسياز آن: كندطور كه گوردون اشاره ميهمان

-كنند، درنتيجه ميها از حقوق مطلق فرد عليه دولت دفاع ميقرار دارند و آنارشيست

  )49. (توصيف كرد "دموكراتيك-كامال نا"چون يك نحله توان آن را هم
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هيچ دركي " :به همين شكل جورج وودكاك در مطلب كالسيك خود استدالل كرد كه
كند آنارشيسم شكل افراطي د كه فكر مياز آنارشيسم آن قدر با حقيقت فاصله ندار

شيسم از حاكميت رآنا. كنددموكراسي به حاكميت مردم كمك مي. دموكراسي است
ها حرف به تازگي روت كينا اعتراف كرده است كه آنارشيست). 50( "كندفرد دفاع مي

-اند و آنبسيار كمي به لحاظ ماهوي و مفهومي براي گفتن در باره دموكراسي داشته

- گيرياند چيزي نيست مگر تجلي يك آرزو و ميل شديد معطوف به تصميمچه گفته

انتقاد  در معرض كند،طور كه كينا اشاره ميهاي مبتني بر توافق، كه همين نيز، همان
هايي دارد كه جو فريمن در تحليل مشهور ، زيرا كه گرايش به تكرار ويژگيقرار دارد

برخاسته  استبداد"ها را آن 1960ي آمريكا در دهه فمينيست-خود  از جنبش آنارشيستي
و معموال از (بيان منظور اين است كه اعضاي خوش). 51(ناميد "از دل بي ساختاري

تري براي حفظ قدرت در ساختار، قابليت و توان بيشهاي بيگروه) طبقه متوسط
  .هاي خود دارنددست

اگر راي دادن (گرا كراتيك، مركزيتهاي دموها مسئله ايجاد سازماناز نظر ماركسيست
، و انقالبي )52) (معنايي داشته باشد معنايش در اين خواهد بود كه اكثريت پيروز شود

رهبري و سياست : ها بر اين باور اندآن. شودمطرح ميدر واقع در پاسخ به اين معضل 
در واقع . كنندتوانند از راه بحث در باره بهترين راه پيشروي به جلو تغيير هر دو مي

هاي هاي سالم انقالبي، افراد مختلف طيفاين دقيقا به خاطر آن است كه سازمان
ها يك مكان مناسب براي بحث تا آن ،دنآورگوناگون كمپين را به سوي هم گرد مي

هاي پيشروي براي جنبش به پيرامون شيوه پيشروي به جلو فراهم كنند، كه هم راه
اين  ها فقط ازاين بحث. هاي خاص محليو هم براي نبرد ،ي يك كل مطرح باشدمثابه

هاي مختلف و گردآوري وحدت به كمپين ايجاد جهت اهميت ندارند كه از راه فرايند
داري را ممكن سرمايه تر، امكان به چالش كشيدندرون يك جنبش وسيع درها آن
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ها و ه اعضا از موفقيتبراي اين ك ،چنين يك سازوكار ارزشمند اندها همكنند، آنمي
ها را به طور ديگر ياد بگيرند و سپس از اين راه، حزب بتواند اين درسخطاهاي يك

ها در نهايت معطوف جا كه اين بحثاما از آن. انضمامي در داخل جنبش به كار بگيرد
هم بايد اتخاذ شوند، يا از راه رسيدن به توافق كه  هاييميبه كنش هستند، پس تصم

-ها به توافق منجر نميدهي، وقتي كه بحثدي سخت دشوار است يا از راه رايفراين

. گيردبسيار آهسته شكل مي در آن، توافق كهمتفاوت است از راه اول و بسيار -شوند
هايي از اند و نه شكل هاي مبارزاتياين واقعيت كه احزاب سوسياليست انقالبي سالح

ها نسبت به توانايي و كه ساختار دروني آنقبل طراحي شده، حاوي اين نكته است 
جا كه كنش موثر و به جز اين، از آن. شان از اهميت ثانويه برخوردار استكارآيي عملي

دموكراسي دروني يك خصلت اساسي اين  ،هاي باز استكارآمد مستلزم وجود بحث
اين يك . هاي بيروني به آن اجازه بدهدكم جايي كه محدوديتدست -ها استسازمان

يعني كه هميشه يك تنش بين بحث و : است مسئله ناگزير و مالزم اين نوع ساختار
يابي به توافق متاسفانه، بديل آنارشيستي جستجوي دست. عمل وجود خواهد داشت

و تنها وقتي امكان بازتوليد خود را در  ،هاي نسبتا همگون ممكن استهتنها در گرو
تر در جامعه بيروني در برابر انشعاب نظري عموميها طول زمان دارد كه اين گروه
ها از قبل چنين باشند يا به آن وضعيت انحطاط يابند در نسبتا ايمن بمانند، و اگر آن

منظور من اين نيست كه منكر مسائلي شوم . نتيجه چيزي جز يك فرقه نخواهند بود
 -كنند،ا اشاره ميگرهاي دموكراتيك مركزيتها به وجودشان درسازمانكه آنارشيست

- دهد كه ميهايي به دست ميفرانكز يك فهرست متاسفانه كاريكاتورگونه از آن مسئله

اما به –) 53(اي درون احزاب لنينيستي درك كرد چون گرايشات فرقهها را همتوان آن
بيش در  -يا -اند و كمهاي ضروري فعاليت سوسياليستيها جنبهرسد كه آننظر مي
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هاي شوند، كه سازمانسازمان راديكال سياسي هم قاعدتا يافت مي هر شكل از
  .گيرددر بر ميهم  را آنارشيستي و اتونوميستي

  
  طبيعت انساني و سوسياليسم

- آنارشيسم و آن رونتر در دموضوع دموكراسي اشاره دارد به يك مسئله اصلي عميق 

، آنارشيست فرانسوي پرودون. ها از طبيعت بشريست از درك آنارشيستهم عبارت
حق راي عمومي يك حركت ": كند كهدر باره نفس دموكراسي چنين گاليه مي 19قرن 

همپاي روسي او باكونين در استدالل زير به انكار دموكراسي  و يا ،"ضدانقالبي است
 "انجامندهاي سياسي به طور محتوم به نفي آزادي ميهمه سازمان": كنداشاره مي

گويي يك پيش صرفامهم است كه اگر آن را جدي بگيريم،  اين  نظري). 54(
گويي در باره ناممكن يك پيش يا ،نيست در باره خطرات استالينيسم هشداردهنده

. گيردرا در بر ميهر گونه سازمان اجتماعي دموكراتيك  اصوال كهبل ،بودن سوسياليسم
قول شده ج و مكررا نقلبهتر آن است كه يك گفته راي ،براي درك معناي نظر باكونين

يك نقد سوسياليستي از " :آنارشيسم سنتزي است از ،را آزمايش كنيم مبني براين كه
  )55. ("از سوسياليسم يداري و يك نقد ليبرالسرمايه

ها و ليبرال: با وجود ظاهر جذاب اين سنتز مشكالت زيادي در آن نهفته هست
-در باره طبيعت انساني اند كه به جهتها داراي الگوهاي بسيار متفاوتي سوسياليست

درحالي كه ليبراليسم نقطه عزيمت تحليلي . دنهاي بسيار مختلف سياسي اشاره دار
كم سوسياليسم سوسياليسم يا دست ،سازدخود را فرد خودخواه تنها استوار مي

 ياز نقطه نظر فرضيه). 56(كند طبيعت جمعي فرد انساني را تصديق مي ،ماركسي
موجوداتي فردگرا و خودخواه به دنيا  ،خود طبيعت بنا بهگويد مردم لي كه ميليبرا
مشكل بتوان سازمان اجتماعي را اصوال درك كرد و پذيرفت مگر در حالت  ،آيندمي
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يك خطر و تهديد  زماندولت هم: بر فراز سر افراد انساني) دولت(يك قدرت بيگانه 
 يدر نتيجه بنا به گفته. رودشمار مي و نيز ضامن اصلي آن به براي آزادي فردي

توان به نوعي مي! است "شر الزم"ها يك مناسب تام پين، دولت از نظر ليبرال
راديكاليزه شده اين منظر درك كرد كه البته مبتني  يچون يك نسخهآنارشيسم را هم

زم ال يآنارشيسم اين ايده: تر درباره طبيعت انساني استبينانهبر يك نظريه خوش
ها پيرامون مباحثه بر سر آنارشيست. كندبودن شر را در هر شكل آن رد مي

گر آن و همين نشان ؛اندسكوت پيشه كرده در باره آن و ،سخن اندكي دارنددموكراسي 
اند و در ها ساختارهاي سياسي دموكراتيك نيز هنوز دولتنظر آناست كه از نقطه

  . "نافي آزادي"نتيجه 
ها يك الگوي ساده و خودخواهانه معناي آن نيست كه همه آنارشيستاين امر به 

اگر چنين چيزي در باره صداهاي  -پذيرندفردگرا را به عنوان الگوي طبيعت انساني مي
، آنارشيسم اروپايي گرايش به صادق استغالب در آنارشيسم آمريكايي قرن گذشته 

در نتيجه پرودون، . ه استتر از طبيعت انساني داشتپذيرش يك مفهوم اجتماعي
اند كه البته يك باور گسترده به جامعه ابراز داشته"باكونين و به ويژه پيتر كروپوتكين 

شود و چون يك كل درك اي كه همبايد توسط روح همبستگي تحكيم شود، جامعه
 "شودگري يك درك فرديت جمعي حفظ ميدرون آن آزادي فردي از راه ميانجي

طور كه ديويد مورالند در تحليل گسترده خود در باره رويكردهاي ناما هما). 57(
آنارشيسم اجتماعي "كند، آنارشيستي كالسيك پيرامون طبيعت انساني استدالل مي
تر اين دو رويكرد بلكه بيش ،حاوي يك سنتز موفق از سوسياليسم و ليبراليسم نيست

كند، يعني مفهوم هم تركيب ميبه طبيعت انساني را در يك التقاط عجيب و ناجور با 
سازد و به آن يك دسته عناصر سوسياليستيشمول ميخودخواه را جهان ليبرالي فرد 

ي مسئله طبيعت انساني ناشدني در بارهبست حلافزايد، و در نتيجه يك بنهم مي
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جا كه ماركس بر اين نظر بود كه فرديت انساني توسط نوع از آن .)58("دهدارائه مي
گرديد كند، در نتيجه او قادر گيرد كه شخص در آن زندگي مياي شكل ميامعهج

 را كدموكراتيفرآيند هاي دوگانه اجتماعي و تاريخي فردگرايي مدرن و نياز به ريشه
 ربلكه ب ،آزادي نباشد-كه نتيجه آن فقط يك شكل جديد از نا فرآيندي، كند درك

ماركس و انگلس به ) 59. (شودو منتهي منجر عكس به رشد آزادي و فرديت انساني 
اما تاكيد داشتند  ،همين دليل با باكونين موافق بودند كه سازمان به معناي اقتدار است

. ي اقتدار آن ابلهانه خواهد بودپس محو جنبه ،كه چون جامعه يك سازمان است
كه يك  قدرها يك مبارزه عليه اقتدار نيستمبارزه براي سوسياليسم از اين منظر آن

جايي آن با يك بديل و جابه ،كراتيك اقتدارودم-شكستن يك شكل نامبارزه براي درهم
 ساز دولت، دردر شكل بيگانه صرفا ي اجتماعي انسانيتتصور جنبه. كراتيك استودم

كند ماركس چنين استدالل مي. برداز مشكلي رنج مي ،ليبراليسم و آنارشيسم روايت
راه سازمان جمعي خود قادر به آزادسازي خويش اند،  كه چون كارگران تنها از

ها مبنايي است براي ايجاد يك بديل مشخص دموكراتيك براي غلبه بر همبستگي آن
هاي كند در حالي كه سوسياليستانگلس هم چنين تفسير مي. هاشدگي آنبيگانه

ي يك مثابهكه دولت سياسي و همراه با آن اقتدار سياسي به "انقالبي توافق دارند 
، اين موضوع اما به معناي پايان سازمان "نتيجه انقالب آينده اجتماعي بايد ناپديد شود

سوسياليسم، جامعه  شرايط ورزد كه تحتبه عكس، او اصرار مي. اجتماعي نيست
به جاي آن شكل دموكراتيك  خويش را از دست خواهد داد تا) بيگانه(خصلت سياسي 

به همين دليل توجه اصلي  .)60(ا به عهده گيرد كاركردهاي اداري ر كنترل
-ها به يك جامعه مربوط به خصوصيات آن در پرتو توجه به برخي شكلماركسيست

ها به ، بلكه توجه آن)كه هميشه به نحوي وجود خواهند داشت(هاي اقتدار نيست 
ميزان كنترل دموكراتيك بر اقتدار است، زيرا در صورت فقدان چنين وضعي بايد 
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طور كه هربرت ماركوزه پرسيد واقعا چه كسي كنترل امور را به دست دارد؟ همان
 تربيش ي اوبلكه دغدغه ،ماركس به پايان اقتدار نيست گرايش"كند، تفسير مي

  )61.("است اقتداردموكراتيزه شدن كامل 
كنند، خود جامعه ديگر اين كه، چون ساختارهاي اجتماعي در طول زمان رشد مي

اگر خواهان اعمال كنترل دموكراتيك بر جامعه : ي يك شخصيت تاريخي استدارا
. بايد ابتدا خصلت انضمامي آن را در يك مقطع تاريخي معين بررسي كنيم ،هستيم

هاي اوليه، شكارچيان گردآورنده محصوالت طبيعي در دوران پيشاتاريخي، براي انسان
اما . بودلق فرد بدان نيز روشن كه تع باشدجامعه شايد متشكل از يك گروه كوچك 
ي آن تقسيم كار جهاني كنيم كه مشخصهامروزه ما در يك بازار جهاني زندگي مي

در نتيجه مسائل اجتماعي ما و نهايتا . يعني جامعه ما يك جامعه جهاني است ،است
در حالي كه فعاليت محلي، يك عنصر اصلي مبارزه : نداها نيز جهاني هاي آنحلراه
د بر دموكراتيزه كردن جامعه در تواننهايي تنها مي پيروزي ،ي يك جهان بهتر استبرا

گرايانه، آن مبناي مادي دولت هاياولويتاين و برخي . مبتني باشند سطح جهاني
 - ها ماركس را متهم به ارتكاب يك گناه بزرگها براساس آناست كه آنارشيست

  ) 62. (كنندمي -گراييمركزيت
يك  ،ريشه در تحوالت مادي جامعه دارد ،مركزت عطف توجه به ت كه اين واقعي

-ها ماركس فكر مياين كه از نظر آن: كندها را هم روشن ميرازورزي ديگر آنارشيست

تغيير صرف شكل دولت "توان از راه داري را ميسرمايه در شدگي خاصكرد كه بيگانه
ماركس دقيقا عكس  ).63("ير دادها تغيسوسياليستو سپردن كنترل دولتي به دست

تواند به آميز براي رهايي نمياين كه مبارزه موفقيت: كندچنين چيزي استدالل مي
بلكه بايد ريشه در يك جنبش اجتماعي  ،واسطه يك تغيير صرف دولتي به وجود آيد

  .تر داشته باشدعميق
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  به سمت پاريس      

الملل ها در بينبا آنارشيست ماركسبحث توان در را مي ي عقالني اين افسانههسته
اول بر سر ارتقاي مطالبات سياسي، يعني خواست اصالح و تحميل آن بر دولت، سراغ 

براي ايجاد  را تغيير در دولتاو  كرد كهكه چنين تصور مي اي؛ افسانهگرفت
عت پرودون و باكونين با تكيه بر نظرات خود در باره طبي. ستدانميسوسياليسم كافي 

انساني، بر اين باور بودند كه سازش و هماهنگي طبيعي چيزي است كه تنها از راه 
در نتيجه در حالي كه ماركس از سوي ) 64.(زوال حكومت و دولت ممكن است

-الزام مبارزه براي اصالح تاكيد ميبر و  ،شدهاي كارگري انگليس حمايت مياتحاديه

اي ايجاد اصالحات و تحميل تصويب قوانين مبارزه كارگران بر"اصرار داشت كه –كرد 
ند، به وشميها موجب تحكيم قدرت دولتي جديد بر دولت به معناي آن نيست كه آن

-قدرت را متحول مي ها خودبه معناي آن است كه آن ،عكس اين مبارزات پيروزمند

تبديل به عاملي براي خود  و آن را شودها استفاده ميكنند، قدرتي كه حاال عليه آن
منتقدان آنارشيست او بر اين گمان بودند كه تقاضا از دولت براي  –) 65("كنندمي

از  سخنيبا اين كه چنين . ها تنها منجر به بدتر شدن اوضاع خواهد شدتحقق خواست
با اين همه اين  ،)66(هاي رفرميستي قرار داد سوي ماركس او را در معرض سوءتفسير

چون بخشي از يك فرآيند ايجاد و تقويت بايد هم نظير آن سخنانو ديگر  سخن
طور كه كالينيكوس و همان. آگاهي سوسياليستي در طبقه كارگر درك شوند

اند، ماركس بر اين الملل اول بدان پرداختهآبرامسكي در مطالعات خود پيرامون بين
ارگران بايد ك و ندبازنمايي يك دوره ضروري ا چونهم ايكه مبارزات اتحاديه"باور بود 

-تقاضا از دولت به طور اندام). 67( "از آن عبور كنند تا به مسير كامل رهايي برسند

و ماركس تقاضاهايي نظير ايجاد  ،خيزدكارگران برمي واري از دل جنبش خود
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ديد و ر خود ميي يك دستاورد دمحدوديت بر كار روزانه را به طور توامان هم به مثابه
كه  ؛كرددرازمدت تحول سوسياليستي درك مي ياز فرايند يبخش هم به عنوان

اين موضع در تفسيرهاي او بر كمون پاريس به . سرانجام بايد از راه انقالب تحقق يابد
هاي ماركس از كمون در واقع بطالن تحليل. بهترين شكلي نشان داده شده است

هاي داوريها با پيشاين تحليل. اوست "گرايانهدولت"رويكردپردازي پيرامون افسانه
برغم اين واقعيت كه ماركس . سويي ندارندهاي او همآنارشيستي در باره سياست

كرد، چيزي كه نشان چون يك نمونه از سوسياليسم واقعا زنده درك ميكمون را هم
تواند بر ماشين دولتي از قبل حاضر و آماده چنگ بيندازد و طبقه كارگر نمي"داد مي

- باكونين اصرار داشت كه ماركسيست ،)68( "هداف ويژه خود به كار گيردآن را براي ا

باور دارند كه  بسيج نيروهاي كارگران براي كسب قدرت سياسي دولتي ضرورت "ها
چون پيتر مارشال آغوش باز ماركس، انگلس و لنين به هايي همآنارشيست). 69( "دارد

طعنه "ولتاريا را تحت نام يك ي يك نمونه از ديكتاتوري پرروي كمون به مثابه
 هايتناقضاين آنارشيسم است كه داراي  اما، كنند، در واقعيتانكار مي) 70( "تاريخي
ماركس در تحليل خود از . پردازي كمون استتري با مفهومبسيار بنيادين دروني

كمون بدين نكته اشاره كرد كه برغم درهم شكسته شدن ساختارهاي كهنه قدرت 
به دست كارگران، معهذا موضوع كارگران نفي اقتدار نبود ) كم در پاريستدس(دولتي 

يك "كمون : و به همين دليل هم حاكميت خود را جاي آن ساختارها نشاندند
در پاريس را به ) و نه قالبي پارلماني(كه قدرت واقعي  "حكومت از طبقه كارگري بود

ان چيزي است كه او از مفهوم او در همين رابطه توضيح داد كه اين هم. دست داشت
گويد كه كمون هم به سادگي مي يا باز، )71(كند ديكتاتوري پرولتاريا استنباط مي

ها اين وضعيت را به برغم اين كه ماركسيست .)72(همان حاكميت طبقه كارگر است 
اند، چند سال بعد انگلس چون يك دولت كارگري توصيف كردهتري همنحو شايسته
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رگويي در باره اين همه پ": كننده استجا گمراهدراين "دولت"كه كلمه  يادآور شد
دولت بايد متوقف شود به ويژه اين كه كمون هرگز دولت به آن معنايي نبود كه از اين 

 يهاي كارگري، برخالف همهجا كه دولتاز آن). 73("شوداصطالح استنباط مي
ها پس آن ،نه يك اقليت ناچيز اند تجلي حاكميت اكثريت مردم و ،هاي پيشيندولت

سركوب و اعمال قهر با هدف برپا نگه داشتن روابط  يهاي ويژهديگر دستگاه
و برغم اين كه كمون به قدر كافي دوام نياورد تا چنين . استثمارگرانه اجتماعي نيستند

امري را به اثبات برساند، معهذا بايد دانست كه حتي همين ساختارها هم به محض 
اما . وقف تهديدات و تمهيدات ضدانقالبي بورژوازي راه زوال در پيش خواهند گرفتت

خويش كه  اخصعوض دشوار است كه چگونه باكونين با مواضع  درك اين موضوع در
توانست كمون را اعالم كرده بود مي "هر گونه حكومت و قدرت دولتي"خود را دشمن 

رويكرد ع كروپوتكين چند سال بعد از يك در واق). 74(بپذيرد و از آن استقبال كند 
بسيار نزديك به باكونين گفت كه خطاي اصلي كمون اين بود كه ساختار نمايندگي را 

او اصرار داشت كه . هاي پارلماني بودپذيرفت و اين امر به معناي بازتوليد حكومت
ي بود "نظام"بلكه در ،كردندضعف كمون نه در وجود مرداني بود كه آن را هدايت مي

رسد كه از يك ديدگاه آنارشيستي به نظر مي .)75(ها بدان گردن نهادندكه آن
تر و وفادارتر به اصول انديشه آنارشيستي است تا كروپوتكين در نظرات خود منسجم

كمون شكل حكومت نمايندگي را به خود گرفت و در نتيجه تبديل شد به : باكونين
چه ماركس آن. دولت: ها مخالف آن بايد باشندستچه كه آنارشييك نمونه ديگر از آن

بلكه يك نوع تصديق وضعيت  ،نبود "گراييدولت"به اين همه افزود يك جانبداري از
اما  ،ها و شكل دولتي را در خود حفظ كرده بودهر چند كمون برخي جنبه ،جديد بود

ين به قدرت زيرا كه يك طبقه نو ،ها را به طور راديكال عوض كرده بودمضمون آن
هاي آنارشيسم در ها و رازورزياين رويكرد به كمون يكي ديگر از افسانه. رسيده بود
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هم اين كه ماركسيسم آن: باره ماركسيسم كالسيك را نيز از بيخ و بن منهدم كرد
  .كالسيك يك شكل از ژاكوبنيسم است

  
  ژاكوبنيسم، بالنكيسم و ماركسيسم

ساده  يت كه تغييراسباور  بر اين كسي كه ، وگرااين مدعا كه ماركس يك فرد دولت
او قادر  ،به اين اتهام ربط دارد كه ،در حكومت براي ايجاد سوسياليسم كافي خواهد بود

ترين هاي تندرو در پرمخاطرهانقالبي - هاي ژاكوبنيسمنشد خود را از محدوديت
گرايي دولت"طلب خود به عنوان نمونه باكونين در م. دسازي انقالب فرانسه رها مرحله

اش ماركس به واسطه آموزش و خلق و خوي شخصي"كند كه استدالل مي "و آنارشي
جدا از ). 76( "و روياي دلخواه او ديكتاتوري سياسي است ،يك ژاكوبنيست است

پردازي ابلهانه باكونين در باره اراده به قدرت كه گويا در ذات ماركس وجود سخن
به مدت يك . بحث كرد بطال آنبنيسم جدي است و بايد براي اداشته است، اتهام ژاكو

-آن. ها در صف مقدم انقالب فرانسه بودندنبژاكو 1794تا  1793هاي سال در فاصله سال

ها آن. داري خود با يك تضاد مواجه بودندها تحت رهبري روبسپير در طي دوره زمام
. كنندروسو عمل مي "اراده همگاني"ي ابزار تحقق كردند كه  به مثابهفكر مي از سويي

ها هرگز به طورشايسته و بسنده به اين معضل نپرداختند كه از سوي ديگر اما آن
و  يدتواند در يك جامعه طبقاتي به وجود آمنافع و سعادت همگاني چگونه مي

ها به جاي آن كه نمايندگي اراده همگاني يا در واقع ژاكوبن. بازنمايي و نمايندگي شود
  . نده بودها بر سر كار آمدكولوتاراده كلي را به عهده داشته باشند با پشتيباني سان

  
  9هاكولوتسان

                                                 
  ).كساني كه فاقد شلوار سه ربعي تا زير زانو بودند كه در ميان اشراف متداول بود( ٩
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كه شامل استادكارها و (پا ردهخُ) داراندكان(وران و كسبه گران، پيشهصنعت"كه از 
ها و ژاكوبن ،)77(شدند تشكيل مي "كاران و روزكاران، خدمت)شدگردان ميدوره

 يپايهجا كه روبسپير در عمل خصلت محدود از آن .كردندها را نمايندگي ميآنمنافع 
اجتماعي خود را دريافت، هر چند به لحاظ نظري قادر به بررسي و تحليل آن نبود، 
پس چنين نتيجه گرفت كه سعادت همگاني چيزي است كه بايد از سوي جامعه به 

ه در نتيجه ب). 78("منفرد تحميل شودهاي اي تصحيح بر نقائص انساني گونهمثابه
 - يا -رشور خود از دموكراسي، معهذا روبسپير مطابق باور كم،آلود و پرغم دفاع تب

بلكه  ،"دموكراسي نه تنها بايد از باال هدايت شود"كرد كه بيش پوشيده خود گمان مي
شوق  توان به تب و تاب و شور وگونه اعتمادي نميهيچ"چنين باور داشت كه هم

هاي به طور رسمي تضاد بين سياست). 79( "خودانگيخته انقالبي مردم نشان داد
دموكراتيك او و مبناي محدود پايگاه اجتماعي پشتيبانان او بود كه در زمينه دخالت 

ن اين رگدانيل با اين كه . نظامي بيروني عليه انقالب منجر به ظهور سياست ترور شد
كاري و بيدادگري قالبات ضرورتا بايد به درون ورطه ستمكند كه انايده را انكار مي

بر اين نظر است كه ماركس هرگز بر تنش دروني  امر، سقوط كنند، اما به جز اين
در نوسان بودند، و لنين  "ژاكوبني"و  "كمونال"نظرات خود غلبه نكرد كه بين جنبه 

به لنين يك گريز به تفسير اين ارجاع ) 80. (نيز به همين دليل  به مسير ژاكوبني افتاد
 - پرولتاريا تشكيالتيك ژاكوبن كه حقيقتا خود را با "مشهور اوست مبني بر اين كه 

هم هويت بداند يك انقالبي سوسيال  -يك پرولتارياي آگاه به منافع طبقاتي خود
اين عبارت معموال براي اقامه برهان پيرامون ناموفق بودن ). 81( "دموكرات است

و به همين  آمدهاي ژاكوبنيسم به ميان نين براي گسست از محدوديتهاي لتالش
چون انقالب پيشين خود، انقالب شود كه فرجام انقالب روسيه همدليل گفته مي

اما با توجه به آن زمينه و بستري . رژيم ترور بود ناشي ازفرانسه، محكوم به انحطاط 

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ١٤٠

ها ابتدا از ه ارجاع به ژاكوبنيستشود كروشن مي ،گيردكه نوشتار لنين را قالب مي
از  گسستبود، كساني كه در تالش  گرفتهمنتقدان رفرميست ماركسيسم انجام سوي 

گويد كه ها ميهاي انقالبي بودند و در نتيجه لنين در پاسخ به آنهمه سياست "شر"
 ترين دشمنانها، اما تحت شرايط كامال متفاوتي، مصممچون ژاكوبنها همماركسيست

  )82. (نظم حاكم هستند
شناخت تفاوت بين آن شرايط تاريخي كه منجر به ظهور ژاكوبنيسم شد و شرايط 

مايه برآيند سوسياليسم مدرن گشت، مطمئنا الفباي نظري براي لنين ديگري كه بن
با اين : گويدميشل لووي در همين رابطه مي.  اين شاگرد ديرآشناي ماركس بوده است

عظمت تاريخي و انرژي و توش و توان انقالبي روبسپير را تحسين "كه ماركس آشكارا 
-يك الگو يا منبع الهام يبه مثابه"اما با همان آشكاري هم ژاكوبنيسم را  "كندمي

درواقع ماركس از ). 83(كندانكار مي "گيري براي پراكسيس انقالبي سوسياليستي
و از آن بهره  ؛وبنيسم آشنا بودانتقاد هگل از ژاك اب ،همان اوان كار نويسندگي خود

از نظر هگل رژيم ترور روبسپير نقطه مقابل ضروري در برابر تالش او براي . گرفتمي
تحميل يك ايده خاص  بر جامعه آن هم از مسير باال به پايين بود كه ريشه در يك 

ماركس نيروي ). 84( "ملت نداشت "مذهب و تمايالت و روحيات"تحول پيشين 
ها مرزها و اما موافق نبود كه ژاكوبن ،كردنتقادي هگل را درك مياستدالل ا
كرد كه به عكس او استدالل مي). 85(هاي پروژه انقالب را فاش كرده بودند محدوديت

بلكه  ،هاي مردم يك ويژگي عمومي انقالبات نيستاين شكاف بين رهبري و توده
نوع انقالب را از انقالبات مدرن او اين . بازتاب خصلت بورژوايي انقالب فرانسه است

به نحوي كه تفاوت بين سياست خود و ژاكوبنيسم را  ،كردمتمايز مي پرولتاريايي
بر مبناي نظر ماركس انقالبات بورژوايي از دل رشد تضادهاي موجود ). 86(روشن كند 

- داري بيرون ميهاي پيشاسرمايهداري و دولتتوليد سرمايهي روابط تازه تجلي بين
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موانع پيش پاي رشد  ،يافتندآمدند و جايي كه اين انقالبات به موفقيت دست مي
ها با با اين كه نشانه اين انقالبات گسست مترقي آن. كردندداري را رفع ميسرمايه
ها انتقال قدرت از يك طبقه حاكم به داري بود، اما ويژگي آنپيشاسرمايه مراتبسلسله

هاي حالت حاوي يك رابطه متضاد بين رهبري و تودهيك طبقه ديگر و در بهترين 
 يدوره در مورد اتحاد آلمان "از باال"به عنوان نمونه انقالب بورژوايي . مردم بود

در حالي كه انقالبات بورژوايي  ،اي به طور كلي نبودبيسمارك، حاوي هيچ كنش توده
خالت طبقات پايين جامعه در انگليس، آمريكا و فرانسه از راه درگيري و د "از پايين"

فقيران از قدرت منتهي  دور نگه داشتناما به همان شكل به حذف و  ؛ممكن شد
ها جا كه از سوي طبقات كار و زحمت و به خاطر آنانقالبات پرولتري اما از آن. گشت

هاي كار و زحمت بايد به دست خود اين طبقات رهايي توده" -)87(شود انجام مي
تر اي خود دموكراتيكي اداره و در پيامدهرتا به لحاظ كيفي در نحوهضرو -تحقق يابد
تمايزگذاري ماركس بين انقالبات بورژوازي و پرولتاريا اشاره به يك مسئله  .خواهند بود

واسطه و ناگسستني بين او پيوند بي يدارد كه گويا نوعناظر بر اين ادعا بسيار بنيادين 
-كامال آگاه است كه هيچ ايده ،كس برخالف روبسپيرمار. و روبسپير وجود داشته است

اي پيرامون سعادت و خير همگاني در يك جامعه تقسيم شده ي عموما پذيرفته شده
اي به تواند وجود داشته باشد؛ اما مبارزات جمعي كارگران به طور يگانهطبقاتي نمي

-آن هم به شيوه ،ندكداري اشاره ميمند در برابر بيگانگي سرمايهسوي يك بديل نظام

. بديل آن را بپذيرند نيزاقشاري بيرون از صفوف خود طبقه كارگر  ،اي كه بر مبناي آن
شود، تنها با ظهور و برآيند طبقه كارگر مدرن مطرح مي ،پس اگر سوسياليسم مدرن

كم مستلزم يك مبارزه دوجانبه از سوي در آن صورت تحقق اين قابليت دست
ها مبارزه ماركسيست: حراز مقام رهبري در داخل جنبش استها براي اسوسياليست

و هم زمان مبارزه  ،طبقه كارگر درون صفوف خود در .)88(براي هژموني سوسياليسم 
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پس به . جامعه به طور كلي رونبراي كسب هژموني سوسياليستي طبقه كارگر در د
 –ي نوين اجتماعي طور خالصه استراتژي انقالبي ماركس استوار بود بر ظهور نيروها

به همين دليل نيز استراتژي . داري و همراه با آن رشد طبقه كارگر مدرنرشد سرمايه
براي تحقق يك جهان ) گرادولت/ باال به پايين(هاي قبلي او بسيار متفاوت از تالش

و  دريافتبهتر است و بايد درك كرد كه چرا ماركس باور داشت كه براي انقالبيون 
چنان چه يك انقالب سوسياليستي تنها در مقاطع معين : سيار مهم استدرك تاريخ ب

در آن صورت شناخت آن شرايطي كه منجر به اين  ،و خاص تاريخي ممكن باشد
شرايط  اينكه تفاوت  انگهي بايد بر اين نكته آگاه بودشوند اهميت دارد وانقالبات مي

  .توانند شدانقالبي ديگري ميهاي دورهكه منجر به ظهور  گر در كجاستيد با شرايط
سنت  به فعاليت دربودند كه هم چنان  19هايي در قرن سوسياليست ،برخالف ماركس
. دادهاي آنان بيزاري نشان ميو ماركس نسبت به سياست –دادند ميژاكوبني ادامه 

مثال سوسياليست فرانسوي بالنكي، انقالب را هم چون يك حركت پيروزمند آغاز شده 
ديد كه به نمايندگي از سوي كارگران ي يك گروه نخبه كوچك انقالبيون مياز سو

موضوع كمون بحث حول  انگلس در دنباله). 89(گيردقدرت دولتي را به دست مي
مركب از كساني بود كه تنها "كند كه اين گروه ها چنين استدالل ميبالنكيست درباره

ها هيچ پيوندي با گوي سوسياليسم آنزيرا كه ال: در احساسات خود سوسياليست بودند
نظر . "مبناي تاريخي سوسياليسم نداشت برطبقاتي مناسب و الزم ي بررسي مبارزه

. هاي مخفي اندي ژاكوبنانگلس در تقابل روشن با اين ادعا  است كه او و ماركس جلوه
ه و گيرانفلاحمله غ"ي بالنكي مبني بر اين كه انقالب يك او هم چنين اين گفته

-را مردود اعالم كرد و مي "ضربتي و سريع و آني توسط يك گروه انقالبي اقليت است

ي انقالب به مثابه "يك الگوي منسوخ"مدعي ) ژاكوبني(گويد كه رويكرد بالنكيستي 
  ) 90. (است "ديكتاتوري"
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ماركسيسم از تمايز بين آنارشيسم و بالنكيسم فراتر رفت در حالي كه  از يك منظر،
چون اولي ريشه در جنبش واقعي از پايين هم: ها را در خود حل كردمثبت آن نقاط
ها براي كننده سوسياليستچون دومي به اهميت قطعي نقش رهبرياما هم ،دارد

ها اين بود كه رهبري موضوع براي ماركسيست. سازي دولت كهنه اذعان داردواژگون
اشد و نه آن كه از باال بدان تحميل سوسياليستي بايد ريشه در جنبش واقعي داشته ب

خودانگيختگي را  هر آينه كند، خطا است طور كه تروتسكي استدالل ميهمان. شود
چون دو سوي يك سكه بايد درك ها همنقطه مقابل امر رهبري قرار داد، زيرا كه آن

و  الگويي بود كه ماركس از اين رويكرد به مسئله انقالب يك سويه عمومي .)91(شوند 
ها اين بود كه انقالب يك ضرورت است استدالل آن. كردندتشريح مي 1845انگلس در 

تواند به شكل ديگري به جز اين واژگون طبقه حاكم نمي"نه تنها به خاطر اين كه 
اندازد تنها از راه يك انقالب اي كه آن را برميطبقه" يبه مثابهبلكه هم چنين  ،"شود
تيب شايسته ردن خود از همه كثافات اعصار شده و بدين ترتواند موفق به رها كمي

-ويژگي تعريف "سوسياليسم از پايين"اين ايده ). 92( "شودساختن يك جامعه نوين 

-كننده ماركسيسم است كه آن را نه تنها از هر شكل سوسياليسم دولتي متمايز مي

-اين موضوع، همان. دسازستيزي آنارشيستي نيز جدا ميلتبلكه از هر گونه دو ،كند

اند، تنها تا حدي صحيح است كه ها هم استدالل كردهطور كه برخي آنارشيست
با ابزار متفاوتي براي اهداف يكساني ) طرفدار مبارزه طبقاتي(هاي ماركس و آنارشيست

به  ،كردزيرا ماركس براي دموكراتيزه كردن اقتدار اجتماعي مبارزه مي .)93(جنگند مي
اين موضوع . هاي موجود در تئوري آنارشيستي نيز فراتر رودحدوديتنحوي كه از م

ها براي درهم شكستن چون آنارشيستها همالبته به معناي آن است كه ماركسيست
كنيم كه گاهي گام چنين تصديق ميما هم ،كنندداري مبارزه ميهاي سرمايهدولت

كافي است كه به : ولتي استتر، نيازمند فعاليت دكراسي بزرگوبرداشتن به سوي دم
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خدمات بهداشت و درمان در  اصالحهاي توخالي دشمنان پردازي و لفاظيسخن
اظهار داشتن اين موضوع كه همه جا و در همه موارد "آمريكا دقت كنيم تا دريابيم كه 

  )94. ("دولت است كه دشمن اصلي فرد آزاد است، تا چه اندازه ياوه و پوچ است
دهنده رابطه بين آزادي و اقتدار ي ليبرالي تئوري آنارشيستي نشاندر حالي كه جنبه

كنند كه ها چنين استدالل ميماركسيست ؛مجموعا صفر است يمعادلهيك ي به مثابه
- پس الجرم تنها در شكل ،گيردچون آزادي فردي توسط سازمان اجتماعي شكل مي

آزادي و اقتدار به جاي اين كه از اين ديدگاه . تواند تحقق يابدهاي سازماني هم مي
- ديگر درك ميچون مفاهيم تكميلي يكبه نحو بهتري هم ،ديگر باشندمتضاد يك

اگر هدف ما از . تواند گسترش يابد در صورتي كه دومي دموكراتيزه شوداولي مي: شوند
دموكراتيك -بديل آن نه اقتدار كه يك نوع اقتدار نا ،دموكراسي يك نوع اقتدار باشد

چه چنان ،اندازد كهبيني مشهور باكونين روشنايي مياين استدالل بر پيش. تاس
در آن صورت با يك حكومت عميقا " :ها قدرت را به دست گيرندماركسيست

ها مواجه خواهيم استبدادي از سوي يك اشرافيت بسيار كوچك و جديد بر توده
ها بسياري از آنارشيست همان طور كه قبال مالحظه شد اين تفسير از سوي). 95("شد

ها هم چنين از سوي برخي ماركسيست) در كمال تعجب(و ) 96(نيز تكرار شده است 
- ديوان(ي يك هشدار خردمندانه در باره خطرات بوروكراتيزاسيون به مثابه ،)97(نيز

توان آن را هم چون يك حالت مي ينبهتردر . اما چنين چيزي معنا ندارد). ساالري
درك كرد كه مطابق  "قانون آهنين اليگارشي"بارت مشهور رابرت ميشلزپيشينه بر ع

دونكان  .)98(شوند هاي نخبه حاكم ميها به طور ناگزير تبديل به گروهآن همه سازمان
هاي دموكراتيك ها در هنگام كاربرد بر سازمانگويد كه اين نوع استداللهاالس مي

و  ،)99(دهند را مي "افسانه گناه اوليهيك نسخه سكوالريزه شده "گرا بوي مركزيت
د، سازهمان طور كه افسانه و روايت گناه اوليه ما را محكوم به يك زندگي پرمشفت مي



 جدال ماركسيسم با آنارشيسم

 ١٤٥

هاي اجتماعي نافي آزادي ي آنارشيستي فوق مبني بر اين كه همه سازمانايده
برابر  رغم ظاهر راديكال خود، اميد اندكي به يك بديل دموكراتيك دره هستند، نيز ب

  . گذاردداري باقي ميسرمايه
  

  نتيجه
جنگند به همين ها براي اهداف متفاوتي ميها و آنارشيستجا كه ماركسيستاز آن

همان طور كه ديديم در حالي كه . برنددليل هم ابزارهاي متفاوتي به ارث مي
 ها گرايش به تصور يك نوع سازش و آشتي طبيعي غيرتاريخي در فراسويآنارشيست

، سوسياليسم را به معناي دموكراتيزه شدن هابرخالف آنها ماركسيستدولت دارند، 
كنند كه بايد مبتني بر ظهور تاريخي روابط اجتماعي جديد كامل جامعه درك مي

ها به همين دليل تالش دارند تا آزادي را از راه عمل در حالي كه آنارشيست. باشد
درون طبقه كارگر و براي يك رويكرد  درها مستقيم متحقق كنند، ماركسيست

چه چنان. كنندستيز مبارزه ميداريمعطوف به طبقه كارگر در ميان فعاالن سرمايه
نباشد در آن صورت  يفدرال و سازماني بي استحكام يعمل مستقيم نيازمند ساختار

اي دموكراتيك و مبارزه براي دموكراتيزه كردن جامعه عليه دولت نيازمند مبارزه
برغم . است كه امكان پيروزي آن را با تمركز بر منابع آن به حداكثر برساند مركزمت

به . پايين نيست باال به از ها اين وضعيت حاوي يك الگويادعاهاي مخالف آنارشيست
جنبش، حزب سوسياليستي به طور توامان بايد هم به صداي  عكس براي موفقيت

اين . گرايي درجنبش مبارزه كنديه فرقهجنبش از پايين تبديل شود و هم بايد عل
گرايي يا اي از مديريتنمونه ن طور كه توني كليف درك كرده بودالگوي رهبري هما

دار ي امري ريشهبلكه بايد به مثابه ،گرايي روشنفكري نيستيك نسخه ديگر از نخبه
  : هاي مبارزاتي درك شوددر رفاقت
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-تاكتيك. ران بيرون از خود را در پيش بگيردحزب انقالبي بايد روش گفتگو با كارگ"

- از تجارب جنبش تودهآموزش بلكه حزب بايد ابتدا  ،هاي حزب نبايد دلبخواهي باشند

هاي تاكتيكي استنتاج ها تعميماي را در دستور كار خود بگذارد و سپس از دل آن
زماندهي غريزي طبقه كارگر براي سا يحزب بايد پژواك آگاهانه نيروي محركه. كند

كليف يك چنين الگوي رهبري را از  .)100("مجدد جامعه بر مبناي سوسياليستي باشد
بلكه آن را بر اساس مطالعه پيرامون يك جنبش احياي نوآورانه  ،خود اختراع نكرد

اين . ماركسيسم فرا گرفت كه در يك دوره كوتاه حوالي جنگ اول جهاني اتفاق افتاد
ي درجريان سنديكاليستي بود كه قبل از جنگ در هاي مشابهجنبش داراي ريشه

سنديكاليسم . ي واكنشي عليه رفرميسم ايجاد شده بودجنبش كارگري به مثابه روند
شد و از مفاهيم پرودون و باكونين مبني بر از سوي مبارزه طبقاتي از پايين تغذيه مي

ز مفهوم ماركسي هاي بورژوايي و نيي بديلي در برابر سياستعمل مستقيم به مثابه
ها سنديكاليست) 101. (گرفتي خودرهاني طبقه كارگر مدد ميسوسياليسم به مثابه

در شكل سازش و مصالحه  "سياست"نسبت به  ،داري كنونيسرمايهمخالفان چون هم
را به نمايش حس تحقير و بيزاري  صرفا ،طلبي ويژه زد و بندهاي پارلمانيو فرصت

ين كه جنبش به تازگي احيا شده و جديد ماركسيستي همان با ا .)102( گذاشتندمي
با اين  دهد،نشان ميهاي رفرميسم چپ ها را نسبت به سياستبيزاري سنديكاليست

تر ماركس از سياست، قادر بود به حال به دليل درگيركردن دوباره خود با درك وسيع
هاي بط با نوشتهاين جنبش كه مرت. هاي سنديكاليسم اشاره كندفراسوي محدوديت

لنين  1917لنين، تروتسكي و رزا لوكزامبورگ بود، بيان عالي سياسي خود را در كار 
المللي جنبش بين يافت كه منشاء ذهني سقوط و انحطاط دولت و انقالب

الملل دوم از نقد سوسياليستي به درون رفرميسم را در سوءتعبيرهاي خودسرانه بين
ها مسير انتخاب شده از سوي آنتونيو گرامشي نيز تفاوت .ماركس از دولت رديابي كرد
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را  20احيا شده و آناركوسنديكاليسم در اوايل قرن تازه ها بين اين ماركسيسم و شباهت
هاي آناركوسنديكاليستي كاربست شيوه در پاسخ به اتهاماتي مبني بر. دهدنشان مي

ليستي نظم نوين در تورين بين كه متوجه او و باقي گروه گردآمده حول روزنامه سوسيا
ها و عليه چون سنديكاليستبود، گرامشي اعالم كرد كه بله هم 1920 و 1919هاي سال

اين گروه  ،الملل دومتر رفرميستي از ماركسيسم غالب در بينتفسير هر چه فزاينده
تالش كرده است تا سوسياليسم خود را، به جاي ارائه يك الگوي مجرد رهبري، بر 

اما ضعف اين رويكرد از . اي جنبش واقعي خودانگيخته و از پايين كارگران بنا كندمبن
تر در داخل سنديكاليسم بود، آن هم اين كه عمومي كاستي گرنظر گرامشي بيان

-بود كه قادر به پيوند زدن خواسته زروزنامه فوق در بيان يك استراتژي مناسب عاج

ها به سطح يك طرح بزرگ با يتاليا و ارتقاي آنهاي كارگران تورين با دهقانان جنوب ا
جايي آن با يك دموكراسي مبتني بر شوراهاي هدف واژگوني دولت ايتاليا و جابه

هاي بعدي در حالي كه گرامشي كار خود را بر مبناي در طول سال). 103(كارگري باشد
نظم . ها بودزمان در تالش رفع اين ضعفهم ،دادنظم نوين رشد مي يمبارزات دوره

فعاليت خود را در قلب مبارزات هر روزه  ،هاچون آناركوسنديكاليستهم ،نوين او
ها رويكرد خود به استراتژي سياسي را اما بر خالف آن ،كردكارگران معمولي بنا مي

ي يك داري به مثابهتا نه تنها هدف درهم شكستن دولت سرمايه ،دادگسترش مي
چنين آن را با يك بلكه هم ،داري را دنبال كندسرمايهعليه  جنبش وسيعبخش از 

اين هدف و ابزار لنينيستي كه به واسطه  .)104(جا و تكميل كند بديل دموكراتيك جابه
-سوسياليسم دولت"ها او تالش داشت به آن دست بيابد هيچ شباهتي با برچسب آن

و نكته مالزم آن، مفهوم طبيعت انساني مورد نظر ماركس  ،اين هدف. ندارد "گرا
اداي سهم لنين به . فرض خود داشتالگوي ايجابي دموكراسي را نيز به عنوان پيش

سنت سوسياليسم از پايين، نشان دادن اين نكته بود كه براي جلب اكثريت عظيم 
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 مركزمتجامعه و درهم شكستن دولت كهنه، چپ نيازمند يك حزب دموكراتيك و 
ها به لنين آموخت، و اداي سهم هر دوي آنگرامشي اين سياست را از . است

انسجام  نظري و عملي در آنارشيسم تنها مبتني بر انتقاد ماركس از فقدان ،ماركسيسم
- گيري در نبرد عليه سرمايهها نيز هم يك منبع غني براي درسبلكه خود آن ،نبود

  .    روندداري براي فعاالن سوسياليست دوره ما به شمار مي
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ترين صداهايي كه در هسته عقالني كاريكاتور آنارشيستي از ماركسيسم اين واقعيت است كه قوي. 15
كه ) ئيستي آننحله استالينيستي و يا مائو(ند اگراها اند، دولتادعاي ماركسيست بودن كرده 20قرن 
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  مآن روي ديگر آنارشيس
  الايان بيرش

  نسرين ابراهيمي

  
به  1 "آنارشيسم ماركسيسم و"يبارهدر  هاهمقال ترينيكي از مفيدلج ي پل بلكمقاله

متين و غير  و با لحني آن بر اساس مستندات دقيق و كامل در كه رود،شمار مي
اي ميان ماركسيسم و آنارشيسم ارائه هاي پايهسكتاريستي؛  شرح مستدلي از تفاوت

بدون شك . است رپذيدفاع از لنين بر عليه منتقدان آنارشيست او كامأل توجيه. دهدمي
-آنارشيسم، به يكي از مشخصه مختلف هايهاي پيش رو، بحث با انواع نحلهدر سال

هاي سيماي سياست چپ تبديل خواهد شد، اين مقاله منبع ارزشمندي خواهد بود 
  .شوندها درگير ميهائي كه در اين بحثبراي ماركسيست

پل  .گويدنيمي از داستان را مي به طور مكرر مقاله هنوز فقط اين با تمام اين اوصاف
-با وجود اين .دهدوعده مي را ك چهارچوب تاريخيبه ما ي براي مباحثه، اشدر مقدمه

كند،  اما به نظر مي كالسيك ماركسيستي رجوع هايبابه طور موثري به  كت كه وي

  ...لجهال دريپر، پل بلك
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رسد كه اغلب اين متون را از شرايط تاريخي مشخصي كه در آن به وجود آمده مي
ها اصول را تاكتيك"كرد كه به ما گوشزد مي توني كليف غالبأ. كندند، جدا ميبود

مفيد است كه به خاطر  آورياين ياد  2سازي بدون نقض نيست،فرمول. "كنندنقص مي
زندگي واقعي اغلب . اي استداشته باشيم به كارگيري واقعي اصول موضوع پيچيده

  .دهدتركيبي از آن دو را نشان مي
 "تشناخميپاريس  از را يك آنارشيست كه او مرگ"پل به  تروتسكي در  سانبدين 

را كه فقط به دليل مرگ  رشدي ه،اين توصيف شتابزد هر چند كه. كندمي استناد 3
متخلص (آنارشيست مورد نظر جولز ماريوس لپتيت . كندمتوقف شد، مبهم و تار مي

متولد شد، در سن يازده سالگي اكي حشتنو انه وريفق شرايط در. بود) به لوئيس برتو
او به يك آنارشيست تبديل شد و . نازاير رفت -سازي سنتبراي كار به كارخانه كشتي

او . توانست شنوندگان را مسحور كند، شناخته شدقدرتمند كه مي وريسخن عنوانبه 
طبقاتي و در طي  ييك جنگنده ،ي اتحاديه، يك فعال رزمندهماهريك كارگر غير

  4.رفتر مياگ اول جهاني يك فعال ضد جنگ به شمجن
براي  لپتيت،  به همراه  دو رفيق فرانسوي، مارسل ورگيت و ريموند لفبور 1920در سال 

ند انقالب هر چ. انترناسيونال كمونيستي به روسيه مسافرت كردند كنگره دوم
ي در ش پرندهرا در سر داشت، اما لپتيت ارزروياي آن  كه او نبود بلشويكي آن چيزي

خواست خودش آن را با چشم ببيند، او نه تنها در كنگره دانست و ميمشت را مي
دوستش پيير پاسكال در آگهي وفات او . حضور يافت، بلكه به اوكرائين مسافرت كرد

  :نوشت
به ... ورگيت و لپتيت وقتي روسيه را ترك كردند مرداني بودند كه  تغيير كرده بودند 

. هايش تكميل شده بودمباحثه  با خود لنين و نوشته -ها به واسطه آن عالوه، آموزش
ها گفتگوي دوستانه و طوالني با لنين داشته، و  ترجمه فرانسوي كار او دولت و آن
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آنچه  كه سبب ...بخش بودالهام هاآن براي واقعي به طور كه ند،ه بودانقالب را خواند
كه حامل خبرهاي خوب از ها درحاليآن. دها شد احساس انجام وظيفه بومرگ آن

  5.شان براي بازگشت به فرانسه، درگذشتندكمونيسم بودند، به خاطر شتاب
  :تاييد شده است اي توسط  لپتيتدر روزهاي پيش از ترك روسيه، اين مسئله در نامه

ت شود، اما چيز اساسي اين اسانقالب با اشك و خون، با درد و غم و اندوه متولد مي"
من به آن اعتقاد دارم، با وجود . آوردچيزي زيبا و سالم به دنيا مي) انقالب(كه آن 

همه خطاها، انقالب روسيه هنوز در فاز اول است، اگر ديگر مردمان بتوانند به آن 
كه كارگران  ستاين بدان معني ا. دوجود خواهد آمكمك كنند، جامعه واقعأ زيبائي به 

  6.خود حركت كند با تكيه بر نيروهاي تا ،رها كنند را غرب نبايستي، اين انقالب
كردند ميهاي لوكس مسافرت نبازديدكنندگان و ميهمانان روسيه انقالبي با سرويس

شد؛ مسافرت تدارك مي "دوستان اتحاد جماهير شوروي"هاي بعدي براي كه در دهه
مانسك گرفتند و در سه رفيق، قايقي را از مور. رفتها، كار خطرناكي به شمار ميآن

  :تروتسكي مطمئن بود كه. طوفان به هالكت رسيدند
مبارزه، و در روند پيشروي  سيركرد، در لپتيت در روندي رو به جلو حركت مي

افكارش، اگر امواج اقيانوس شمال در راه او را نمي بلعيد، ناگزير به ديكتاتوري پرولتاريا 
  7.رسيدو انترناسيونال كمونيست مي

شد، به درستي به پديده انجام مي ددرك ما از آنچه كه باي ل بعد، با توجه بهسا 90
 يوسيلهه بسياري از آنان كه ب .يمشوشك مي دچار "ناپذير بودنناگزير يا اجتناب"

اما لپتيت . شدند راندهاستالينيسم  عروجبا  زوديه روسيه انقالبي جذب شدند، ب
و  طوط تمايز ميان آنارشيسمچگونه اغلب، خ و نشان داد كه طي كردرا  ي ديگرمسير

  .شودميغالبأ محو  ماركسيسم

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ١٥٨

كه براي كنگره  سنديكاليست فرانسوي زمر،آلفرد ر. فردي نبوده لپتيت مورد منحصر ب
  :آورده ياد ميبه زودي پس از رسيدنش گفتگوئي را ب دوم به مسكو رفت،

ند، كمونيستي خود بودكيشي راسته اثبات به رفقاي جوان اسپانيائي، كه مايل ب"
بوخارين  ايم،را بر پا كرده هااي عليه آنارشيسترحمانهما جنگ بي": اعالن كرده بوديم

ها چيست؟ پس از اكتبر منظورت از جنگ عليه آنارشيست": به تيزي جواب داد
ه ما و تعداد ديگري ب. اندروي آورده اند كه به ديكتاتوري پرولتاريابوده هائيآنارشيست

، ما مسئله. كننداند و در شوراها براي موسسات اقتصادي كار ميتر شدهنزديك
-آيا مي با هدف اين كه است؛ صريح و صميمانه ها نيست، بلكه مباحثهبا آن" جنگ"

نتوانيم موانع را از پيش  كنيم كهمان را رها ميزماني تالش تنها .توانيم با هم كار كنيم
  8.پاي خود بر داريم

اتحاد در دفاع  براي برپايي .متحدين كمي داشتند هاهاي بعد از انقالب، بلشويكالس
 لنين .نبود خيلي مهم هاها و آنارشيستاز انقالب، اختالف قديمي با سنديكاليست

  9.ها را مورد حمايت قرار ندهندآن "هابهترين آنارشيست" اين كه از خيلي نگران بود
. بود يدرستامر خود روسيه نيز براي المللي،  بلكه  نظر بين نقطه نه فقط از مسئله اين

در پتروگراد سازماندهي شد، چهار  1917در كميته نظامي انقالبي كه در قيام 
كه به اياالت   روسي يكمعروف بود،  يها بيل شاتويكي از آن. آنارشيست وجود داشت
 فعال و)  آي دبليو دبليو(جهاني  كارگران صنعتي در تشكل بود، متحده مهاجرت كرده

به  ژويكتور سر. به روسيه بازگشت 1917وي در سال . د  بوديكنترل تول يعرصه مبارز
اش برتري گرائي، كه اصل ضد قدرتداده است برجسته از نقش وي نشان ما تصويري

  :دارد
شهر  "فرماندار"در مقام خود را  نقالب اكتبر، او تحت فشار شرايطدرست پس از ا

تعداد زيادي از طرفداران آزادي كه در آن (گارد سرخ   كه، يافت؛ چرا ]وگرادپتر[
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ها به اتفاق آرا داد و آناقع تنها قدرت واقعي را تشكيل ميدر و) شتفردي وجود دا
به و انرژي سرشار،  قاطعيتكننده، بيني متقاعد، خوشسرزندگي. وي را انتخاب كردند

يك روز از او  .ساخته بود طبيعي رهبر يك در درون ارتش سرخ طور واقعي از او
او به اين   ؟"كنيمي را تجربه عنوان يك آنارشيست،  قدرته شما ب گونهچ" :دپرسيدن
  "آيا ما نبايستي از پتروگراد دفاع كنيم ؟" :جواب داد شكل پرسشه سئوال ب

ي برا. عمل را فداي تئوري انتزاعي كند خواستنميكه  شايستگي بزرگ او اين است
. آيد قبل از هر تئوري در زندگيمي اول اين روسي عميقأ آمريكائي شده، عمل،

آيا . تواند زاده شودعمل مي از آلي نيست؛ بايد زنده باشد و فقطرشي فرمول ايدهآنا
 ،ليشرارت جنگ داخ با وجود ما ندارد؟ آيا اتوريته، محدوديت انقالب  نياز به خشونت،

مطرح كرد كه بهتر است با اين  مساله را گونه؟ شاتو اينقرار نداريم در موقعيت بدي
كه با وجود اين .مان شكست بخوريمهايآلايده -وسيلهه و ب -بها پيروز شويم  تا براي 

دير يا "گويد او مي. كرد، اما به آن نپيوستبا توافق كامل با حزب كمونيست كار مي
ا اگر به او در هنگام كار بنگريد، به نظر ام .يابيمدشمن مي را يك ديگردوباره  ما "زود
  10. خيلي دور است رسد كه اين احتمال هنوزمي

ه هاي روسي ب، تفرقه عميقي در ميان آنارشيستانقالب هايها و تنشدر واقع درگيري
 هاتوزانه مخالف بلشويككينه به طور افراطي،و بعضي از عناصر سرسخت . وجود آورد

  .ها را شروع كردندالت فيزيكي بر عليه آنحتي حم باقي ماندند و
با حزب ند كه در حال حاضر وظيفه دارند كه بود معتقد "شوروي"هايستآنارشي

البته رفقاي . ندحركت كن ها، و حتي كامأل با آنكمونيست بلشويك كار كنند
ات فلسفي نبوده، و ي مالحظبرا مناسبي زمانفعلي،  يلحظه ، با اين باور كهبيشماري

آوردهاي دست از كه استپذيري برنامه عملي و امكانتنها ) حزب( هاآن يرنامهب
 -رفقاي آناركو. ندبنابراين به حزب پيوست ،دكنانقالب اكتبر محافظت مي
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در عمل با  ،بدون پيوستن به حزب) پتروگراد مسكو و(سنديكاليست گروه گولوز ترودا 
 انكارگر اتحاديه فتند كه نظامي كردنجائي به پيش ر ي داشتند، و تاآن هدف مشترك
  .را تاييد كردند

گيج  هاياصطالحتر با گذار را، البته بيش در دوره كتاتوري انقالبيدي ها ضرورتآن
  11.به رسميت شناختند، اما بدون نياز به حزب سياسي كننده

-همهائي پس از انقالب،  لنين اين فرصت را يافت  كه با چنين آنارشيست يدر دوره

ها كرد كه آنلدمن و نستور ماخنو مباحثه كند، تالش ميوما گچون آلكساندر بركمن، ا
، با كندجويانه توصيف ميتش لنين را بسيار آشتيماخنو در خاطرا. متقاعد كند را

  :گويد كهبه ما مي ژسر  12. كه او نيز ممكن است اشتباه كندبه پذيرش اين اشتياق
 او تروتسكي با جزئيات گفت كه لنين و بود كه )1938م در كنفكر مي( هاخيلي بعد

را به  براي دهقانان خودمختار ييك منطقه كرده بودند كه فكر هم نكته حتي به اين
 ،ي بودآنارشيست اكرائينها ماخنو يك اي كه رهبر نظامي آنرسميت بشناسند، منطقه

اندازي شايد چشم منصفانه و ديپلماتيك بوده باشد، نه فقط بايد اين قرار
- كه به طرف آن رانده مي انقالب را از تراژديي توانستاي مي بود كه ميانهسخاوتمند

  13. شديم مصون نگه دارد
در زمان اين كتاب اساسي اما  .كندآوري مياهميت دولت و انقالب لنين را ياد پل،

تا ميان  واجه شدمتري استقبال بسيار گرمبا ها آنارشيست در ميان، خوداولين چاپ 
- زمر برخورد به آن در فرانسه را به ياد ميآلفرد ر. آن روز كيشراستهاي ماركسيست

  :آورد
كردند با لنين، يك احزاب سوسياليست كه ادعاي ماركسيست بودن مي پردازاننظريه

ها فرياد آن .كردندميچون مطرود برخورد وكرات، همماركسيست و يك سوسيال دم
  ."مخلوطي از آنارشيسم و بالنكيسم است"، "ماركسيست نيست وا"زدنندمي
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  "ارس تاتبالنكيسم با س"را  و آن به كار بردميز آها عبارتي كنايهآن حتي يكي از
لي ماركسيسم ارتدكس در بيرون از جريان اص سوي ديگر، براي انقالبيوني كه از. ناميد

 چيز يا هر س وا، اين بالنكيسم، سهها و آنارشيستبراي سنديكاليست قرار داشتند،
ها نشنيده ها هرگز چنين زباني را از ماركسيستآن. دلپذير بود يانقالب امر يك ديگر،
. خواندندمي بارهاشناخته بود شان نامأل برايماركس را كه كا ها اين تفسير ازآن. بودند

14  
را تاييد " م از باالستاز سوسياليس شكلكه آنارشيسم  يك "ل دريپر را پل، ادعاي ها

 آثار او راي طبقه كارگر، رهانظيم دريپر و تعهد راسخ او به خودفضل و دانش ع .كندمي
ي اوقات او رخاما ب. ساخته استتبديل ها ر ارزشي براي سوسياليستچون دارائي پهم

ارتجاع منحرف  تدكس به اردويمقبول ار كه از ماركسيسمبراي هول دادن كساني
  ).نمونه جريان شچتمنيت استبه طور ( غلتد ، به اميال سكتاريستي در مياندشده

گرائي، هائي  از نخبهها  رگهاست كه در ميان برخي آنارشيست البته، اين كامأل درست
 ژچون ويكتور سراين مسئله، در هيچ كس هم.  يا حتي تحقير طبقه كارگر وجود دارد

-در فرانسه او استدالل مي 1910آهن در سال  در زمان اعتصاب راه. صادق نيست جوان

كه شكست، در حالي: بي تفاوت باشند جه اين مبارزهبه نتي ها بايدكرد كه آنارشيست
در مورد اشتباهات و  "ذهنيت طبقه كارگر"فقط  كند، پيروزي،دولت را تقويت مي

، او سرژ تحولو  تحت تاثير وقايع تاريخي جهاني بعدها 15.كندرا تاييد مي جزميات او
رسيد، ثابت نظر ميه گونه كه بعضي اوقات ب كه، خطوط تمايز، آنكند ي مييادآور

  .نيستند
بيني راديكال عقايدش در مورد مسئله حزب انقالبي ژ را به بازسر انقالب، يتجربه زنده
طبقه كارگر،  حزب، در سيستم عصبي"كرد، گونه كه وي استدالل مي آن. هدايت كرد

رهبري در درون خود ساختار حزب   چنين بر اهميت، او هم"رودار ميه شمبمغز آن 
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مغز و سيستم عصبي در درون ارگانيسم  نقشرهبران و اعضاي كليدي، ": تاكيد كرد
عنوان يك كل ه هاي حزب قادر نيستند كه موقعيت را بتوده ".كنندحزب را بازي مي

در  و، اندضاي حزب كه انتخاب شدهسفت اع يهسته"رو بايستي به  ند، از ايندرياب
در نظر كل جنبش را منافع  و پس داده، خود را هاي طوالني كار و مبارزه امتحانسال
. تكيه كنند" اندبه  فكر و كار جمعي عادت كرده ،به دستگاه حزبدسترسي با و  دارند

16  
يله وسه اگر آنارشيسم در ادغام خودش در جنبشي كه ب كند كهاستدالل مي سرژ

در اين  اما اگر اي برايش وجود ندارد،آيندهانقالب بلشويكي آغاز شد ناموفق شود، 
  :ساختن آن داشته باشد تواند سهم قابل توجهي درجنبش شركت كند مي

عنوان يك ه ها قادر به پيشبرد وظايف و اعمال نفوذشان نخواهند شد، مگر بنآ"
  ."ندشان را پنهان سازموضع نتايجه كند، بدون ايننقش خود را ايفا كنانقالبي 

خواهند ديل تبهائي كمونيست بهاين مسير را دنبال كنند، )  هاآنارشيست(اگر آنان 
هاي واقعي و مثل همه كمونيست ه در حوادث بزرگ مبارزه انقالبي، ضرورتأ،شد ك

-تآنارشيس(اما برخالف بسياري ديگر، آنان . ها عمل خواهند كرددست در دست با آن
 و، معني آزادي را  زنده نگه دارند كه روح و كنندمبارزات تالش مي در سراسر اين )ها

هاي درازمدت تري از هدفتر و هشياري روشنگسترده انتقاديها ديدگاه به آن
دشمن به ها را آنجنبش كمونيستي، شان در درون انديشيروشن. بخشيدد نخواه
باوران جزمو كميسرهاي فرماليست، اي حرفه كارانسياسي پرستيمقامطلبي، جاه

ها در به ديگر سخن، با حضور واقعي آن. خواهد ساختتبديل  گرانحزبي و توطئه
  17. محور دارندخود افراد در بيرون راندن ها سهم قابل توجهيت، آنيالدرون تشك

قالبي ها در جنبش انآنارشيست ياخالقي ويژه به دفاع  از سهم  ژاين اساس، سر بر
  :كنداستدالل مي
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برخوردي را در زندگي  ي، نحوهكندخود جذب ميه فلسفه آنارشيستي كه افراد را ب"
سازد كه ماركسيسم، خصوصي و دروني افراد اعمال كرده، و اخالقي را مطرح مي

 پرس و جو آزادي به روحيه هاآن .دكننمي مطرح تئوري مبارزه طبقاتي، تا اين حد
 پيونددر و ي بورژواي ها و تعصباتداوريپيش هر فرد ديگري در مورد از، هستند مسلح

مردم چه خواهند " كهاز اينو رها  ند؛اتر هآزاد ا خانواده، افتخار، مالكيت، عشق،ب
راه زندگي و "چون  رزمندگاني كه آنارشيسم را هم ."پيامدي در بر دارد چه" و "گفت

شان و در با عقل سليم رفقاي فرانسوي، گويايعبارت  هب بينند،فعاليت فردي مي
كه در حالي. ها مقاومت خواهند كردل واكنشمقاب درشان در ارائه مدل، رشادت
ضي اوقات به نخبگان ممتاز شوند، يا بعن، صاحب منصب، كارگذار، قاضي، ميديگرا
 وانند بهتسادگي رفيق، باقي خواهند ماند؛  كارگران آزادي  كه ميه ها بپيوندند، آنمي

براي شخم زدن زمين كهنه الزم است، عمل كنند،  كه شيوه اجتماعي به همه وظايفي
آور نخواهد در دام مشاغل سود خواهند شد، يااما هرگز مست لفاظي يا موفقيت ن

  ."افتاد
تماأل  با است، اح ادا كرده خود را در مبحث ماركسيسم و اخالقپل كه سهم  مهم  

در رابطه با ماركسيسم و آنارشيسم، بر  ژهر چند افكار سر  19 .اين تعريف همراه نيست
برخوردار  ارزش عمده از اين ، امااو قرار دارده فرد انقالبي منحصر ب يتجربه يپايه
اي نشده ها اشارهبه آن الت مفيد و گستردهكه  در ديگر مقاجاي تعجب است  ، واست
  .است
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  آنارشيسم، سنديكاليسم و استراتژي
   لجپل بلك: نوشته

 ابراهيمي. ن: آزاد  برگردان

  پاسخي به لوسين ون در والت
 ،"ماركسيسم و آنارشيسم " تحت عنوان امبه نوشته ،راان در والت پاسخ  لوسين و 

همه  از ي خودكه به نوبه ،تلقي كرد جلوه گامي بآن را  وفت خوش آمد گ بايد
در چپ انقالبي  هاو آنارشيست هاميان ماركسيست" مباحثه به -نه" يگرايشات آشنا

و  الملليبين گرايش سوسياليسم كه اساسأ اين است او استدالل 1.رودتر ميفرا
كه در كارهاي او و مايكل  ل تعبير سنديكاليستي از آنارشيسماقيا ال(شيسم آنار

- عنوان جنبش آزاديه در درك از سوسياليسم ب )بلك فاليم مشخص شده ،تاشمي

چون لنين و تروتسكي، سنت هائي همماركسيست ،اندسو شده هم "از پائين" خواهي
كار ماركس را  "انهطلبقتدارا"هايجنبهتر بيشكه  كردندديگري را نمايندگي مي

و قالبي  الگو"كه لنين و تروتسكي اين تفاوت مهم است براي اين. ندكردعرضه مي
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كه از  ه استموفق نشدالمللي سوسياليسم بين كه 2كردند، بنا "براي رژيم استالين
  .دكنميتضعيف  خواهانه خود راآرمان آزادي از اين رو ،گسست كند هاعقايد آن

ارگران سوسياليست اي عليه حزب ككيفرخواست خُردكننده ،ادعا درست باشد ناگر اي
كاريكاتوري از  يانتقاد ون در والت تعبير. است ارائه شده انقالبي مشابه هايتشكل و

كه  كندروسيه تكيه مياز  ايتحريف شده بسيار تاريخبر  و دهدارائه مي ماركسيسم
شايد اين  .كندهاي مبارزات گذشته عمل ميسدر آموختن ازچون مانعي موثر در هم

ال در ايان بيرش توضيحات كدهد كه چرا او هيچ تالش جدي در درمسئله توضيح مي
 ها و آناركوآنارشيست سوي آن نسل ازبلشويسم از  مورد تقاضاي بازنگري

خواهيم ديد، هر چند كه  گونه كههمان. انقالب روسيه نكرد معاصرهاي  سنديكاليست
در طي جنگ داخلي  برآمده از انقالب، از رژيم خود، حمايتاز  ،نتي از اين فعاالقليا

 به اين دليل كه ؛ها را جذب كردبسياري از سنديكاليستاما ند،  بلشويسم دست كشيد
غلبه  بر محدوديت سنديكاليسم تا آلترناتيوي را  نشان داد هاآنبه  مقابل رفرميسم در
  .فعليت دارد چپبراي كه هنوز  ايوظيفه ؛دكنن

  
  ، سنديكاليسم و استراتژيآنارشيسم

ه ب از نظرات ماركس،المللي سوسياليسم بين تفسير كه بر اين باور است ون در والت
هاي در انديشه رهائي طبقه كارگر بودن بر محوري است كه كماكانسادگي اشتباه 

وافق دارند كه اين همه نويسندگان جدي در مورد ماركس ت اما .تاكيد داردماركس 
گرفته كه  فويرباخ بارهاز تزهاي سوم در  .دارداساسي  او نقش هايسياست تفسير در

- سازي محيط و فعاليت انساني، يا خودتقارن دگرگون" "نويسد كهدر آن ماركس مي
 تا، "مرين انقالبي فهميده و درك شودچون تتواند هممنطقأ مي سازيدگرگون

بر  ه فقط در از ميانن انگلس اصرار داشتند كه انقالبات كه او وئيايدئولوژي آلماني جا
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تر در مجهز ساختن طبقه كارگر براي داشتن طبقه حاكمه قديمي، بلكه بسيار مهم
تا قوانين  ند،شوبدل ميضروري  به امري هاي خودحكومت كردن از دل فعاليت

وسيله ه ارگر بايستي برهائي طبقه ك"انترناسيونال اول كه در آن ماركس نوشت كه
ديده  به طور پيوسته يراهنماي خط چونهم ، اين تفكر"دست آيده خود طبقه كارگر ب

سياسي محض به بقيه تئوري اجتماعي ماركس  ييك تبصرهاين نظر،  وانگهي. شودمي
چون يك داري را تنها هميتال تاكيد دارد، ما سرمايهگونه كه او در كاپهمان .نيست

، به چالش طلبيدن رزمنده يم، و بنابراين از نقطه نظر طبقه كارگردريابوانيم تكليت مي
   4.كنيمچون يك كليت درك ميهم را نيز اين نظام

به خوبي ديده  چون تود مي و بن فرانكزهائي همخطوط فكري در ميان آنارشيست اين
شكل ذيرش پبه نفع  تربيش ماركسيسم تفكر استراتژيك بر كه انتقادشان شود،مي

ز سئول نيومن با نوشتن ا. گيردصورت ميهاي تاكتيكي كراتيك سياستوظاهرأ دم
 كه صرفا، كنداشاره مي از استراتژي فارغبه رابطه ميان جنبشي  مشابهي، زاويه فكري

ست پ(ها كه آنارشيستاز آن جا . پردازدمي و رد ايده انقالب يتاكتيك مسايل به
ها آنبنابراين تصور كنند،  را هم چون يك كليت داريايهتوانند سرمنمي) تمدرنيس

از (ه سياست نتيجدر . كنندرد مي خواهانهتماميتعنوان يك پروژه ه ايده انقالب را ب
سايمون   6.يابدده، به تعدد اشكال تاكتيكي تقليل ميدر دنياي تكه تكه ش) همه رنگش

ترين ينهاي" ه معنايين بها اكه براي آنارشيست سازدكريچلي خاطر نشان مي
متعهد  به سياست مقاومت" ها، اما در نهايت آنارشيسترودبه شمار مي  "خواست

هاي ليبرالي مدرن ، با ايدهاين خطوط فكري با همه راديكاليسم مفروضش 7 ."دنشومي
 به شكل كه كوچك و اما تا زماني ،ممكن است تغيير گويدكه مي هنگامي ،دارد توافق

كه  ،مشابهت دارد از رفرميسم تربدبينانه شد، و در حقيقت با  تفسيرمحلي با
 رسمياحزاب  ،دورهاين در . شوريدعليه آن  سنديكاليسم در اواخر قرن نوزده بر
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ي خود، لفاظي هاي ساالنهدر كنفرانس) 1989-1914(ماركسيست انترناسيونال دوم 
محدود  "هاتاكتيك يبه مسأله"را كه سياست  تركيب كردند انهروز انقالبي را با عمل

ه طور فزاينده شكاف ب ندكردميكارل كائوتسكي تالش  نظيرپردازاني نظريه و 8.كردمي
 .ندنبپوشا ماركسيستي جدا از شعارهايي ياهيابنده ميان تئوري و عمل را با تعبيررشد

-سياست يستادوارد برنشتاين، با نفوذترين منتقد رفرم احزاب رااما عمل واقعي اين 

 :گفتميكه كرد  به بهترين نحوي خالصه ،گذشتهدر قرن  مانقالبي ماركسيس هاي
     9. ، هدف هيچاست ها جنبش همه چيزبراي سوسياليست

-متفكراني كه آنارشيسم را به روش در مقابلشميت نقطه قوت كتاب ون در والت و ا

كنند آنارشيسم را ش ميتال هاآن اين است كه تقليل دادند، در هاي تعدد تاكتيك
ها  در حركت از مسئله  از تالش آن  ما. دندر آور انقالبي به تصوير چون استراتژيمه

مشكالت  پيرامون ها آن از بحث بانبايستي  معهذا كنيم،مقاومت به انقالب استقبال مي
  . براي سوسياليسم اجتناب كنيم استراتژي سنديكاليستي

در  از آناركوسنديكاليسم هاييبه انتقاد پاسخ اودر  و والت اين مشكالت در روش ون در
همه  يمحكوم كردن تجربه"كنداو استدالل مي. است نهفته مقاله اصلي من

به دليل ايدئولوژي، نه شرايط، در عوض تبرئه ) چنين در اسپانياهم( "هاآنارشيست
 يط، نه ايدئولوژيشرا از صرفا ناشي )در روسيه به عنوان نمونه( هاهمه ماركسيست

ه بايد بالفاصل مقاله اصلي من يهر خواننده 101010. دهدرا نشان ميم نقد بودن نامربوط
پاسخ  تالش در جهت اجتناب از برايتر تردستي بيش تشخيص دهد كه اين گفته وي

ني زودي به موضوع شرايط عيه ب. من هايبه استدالل جوابياست تا  به مسئله
 ه ميان روسيه و اسپانيا بهها، مقايسقدرت ايده ظر داشتنبا در ن. برخواهم گشت

است كه هنوز هم زير  مربوط كارگراني يبا توده پيوندمشكل  انقالبيون  در چگونگي  
من اشاره كردم كه در دو . ندقرار دارهاي رفرميستي نفوذ يكي يا اشكال ديگر سياست
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 ها و، بلشويك1917وسيه در و ر 1936، اسپانيا در يسهقابل مقا انقالبي موقعيت
من هنوز . بسيار متفاوتي به اين مشكل جواب دادند هاي اسپانيا به دو طريقآنارشيست

ام، براي ها تاثير گذشت نپرداختهبر بلشويك 1917از اي كه پس روي فشارهاي مادي بر
  .نامربوط بود هاي سياسي كه من برجسته كردمكه اين موضوع به درساين

ي به مثابه(ي ديكتاتوري پرولتاريا ها ايدهكه بلشويك براي اين .بودوشن بحث من ر
قادر شدند   هاآن را در سر داشتند،) وسيله طبقه كارگره كراتيك بوواقعي دم كنترل

عليه  تالش كورنيلف براي كودتا در سپتامبر  با رژيم بورژوائي كرنسكي "تحدجبهه م"
موضع  اتخاذ يكاجازه داد، كه از  هابه آن اين امركه به طريقي  وجود آورند،ه را ب 1917

 حفظ استقالل از دولت بورژوائي با ،يعني عدم مداخله در ماجراي كودتا اولترا چپ
اگر اين برخورد راه را براي انقالب اكتبر آماده ساخت، رد . كرنسكي، اجتناب كنند

ت كه  انجام چيزي مشابه  ها به معني آنسمفهوم ديكتاتوري پرولتاريا توسط آنارشيست
 تي .ان .كه سي گفتن اين .بود ترتي در اسپانيا  بسيار مشكل .ان .سي جريان براي

 خواهان پيوستند،ها به دولت جمهوريم زد آنر هب را هابا آنارشيست اتحاد خودوقتي 
هر چند نكته اين است كه وقتي رهبران  .كامأل درست است مرير سطح تئوري اد

العمل نشان واقعي عكسها در مقابل يك مشكل تي به دولت پيوستند، آن .ان .سي
در  اين صورت كند يا در غير ها يا بايد به موضوع آلترناتيو اشارهآن بر انتقاد دادند،مي

فرانكو  ها از جمهوري در اسپانيا عليهدفاع آنارشيست. ماندسطح كامأل انتزاعي باقي مي
ها جواب آن .بودند جبهه متحد و ديكتاتوري پرولتاريا يايده فاقدها آندرست بود، اما 

گفتند به اين دليل بايد كه مي دادندخواه ارائه نميمداران جمهوريسياست مناسبي به
  .است در جنگ حديساختار نظامي واكه فاقد  ،پيوستخواه به دولت جمهوري

تنظيم و  1930هاي سال ناز هما هاي مختلفيوسيله آنارشيسته پاسخ به اين مشكل ب
-يكي از اولين آنارشيست 1936دياگو ابد د سنتيلن، در سال  جالب است. شد فرموله
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به منظور كمك در پيروزي در جنگ عليه فرانكو را  ،هائي بود كه پيوستن به دولت
كه   هائي بود كه به اين  نتيجه رسيدآنارشيست از زمره 1940قبل از  اوكرد، توجيه مي

كه، اين ما خود انقالب را فدا كرديم بدون درك اين": ستراتژي يك فاجعه بوداين ا
 كه دربراي اين  11. "هاي جنگ داردقرباني كردن خودش داللت بر فدا كردن هدف
سانتيالن  هايسهيم بود، استدالل ياصل تروتسكي در اين انتقاد از دولت جبهه خلق

ها را ها و آنارشيستر ثمر ميان ماركسيستها امكان گفتگوي پساير آنارشيست نظير
دفاع از مفهوم ديكتاتوري پرولتاريا  كه تروتسكيدليل اينه با اين وجود، ب .گشودند

نيز  را اين ايده بررسي دوباره پيدا كند بايد معنايي اين گفتگوكه  راي اينبو ، كردمي
  12. دربر گيرد

در  كرد كه آنارشيسم از ضعفادعا ميكه وندر والت بايستي  ، جالب اين استباالخره
من با  كه به اين دليل نه. بردكه من مطرح كردم، رنج نمي وكراسيرابطه با مسئله دم
چند  دارد كه گرايشكنم كه او برعكس فكر مي -موافق هستم او هايجزئيات استدالل

نقد به ، وقتي او معهذا. آل، نشان دهدتفسيري ايده آنارشيسم را به شكلگانگي در 
از  ،دارد وجود ي بزرگيحفره كراسيومفهوم دم پيوند بادر  آنارشيسم در من، كه
كار او  دهد، در واقع اينجواب مي هوين پرايس آنارشيست در اين بار مداخله طريق
-مي ديكتاتوري پرولتاريا باز پرسشبراي  باب گفتگو رادارد كه  در بر سود را اين

   13.گذارد
كراسي بدون دولت ودم ،آنارشيسم"كند كه ، پرايس استدالل ميدر مورد محو دولت

براي "در يك موقعيت انقالبي  كهگويد هنگاميتر ميه طور مشخصاو ب 14. "است
- قدرت توسط ستم تصاحب"، "شودبه امري ضروري تبديل كسب قدرت ديدگان ستم

رسميت ه را بچنين موقعيتي  تكوينكه پرايس اين 15. خواهد بود" ديدگان اشتباه
-آن اما .او است، در اساس ماركس و لنين هم در آن اشترك دارند به  نفع شناسد،مي
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را تصرف  ]موجود[ قدرت دولتي" ها بايدچنين اين ايده را كه سوسياليستها هم
ها ها به اشتباه به آنها و اتونوميستآنارشيست يهاحلقه از طرفاغلب  كه، "كنند

 كردند كهميتاكيد  آنجاي  بهها آن. كردندود اعالم ميدرم كردند،منتسب مي
وندر والت در توضيح   16. ددفاع كنناز انقالب  بايد كارگران كراتيك خودودم نهادهاي

-را ادامه مي اين ايده ،انتقادش از مقاله من در اينترنت ترجالبي در يك نسخه طوالني

ها از ديكتاتوري مورد درك ماركسيست زيليگ در در رابطه با بازگوئي من و لئو .دهد
و من (اگر ": نويسدمي كراسي حداكثر، اووشكلي از دمباالترين عنوان ه پرولتاريا ب
عالم كنيم بايستي ا تعريفي را تصديق كنيم، پس] چنين[ما ) كنم، فقط اگرتاكيد مي

دولت  زا قدرت طبقه كارگر و دفاع مسلحانه نكه بوخارين، كروپوتكين، جزء مدافعا
دهد كه اكثريت او ادامه ميالبته، . پرولتاريا بودند" ديكتاتوري"و" كارگري"

   17 ."دولت هستند هاي مختلف عليهاز نحلهها آنارشيست
در عين حال  .بردمي فراتر اهاز امتناع بحث نزد فرقهاين حكم، خيلي روشن ما را 
حتي  –وجود داردها شيستآنار دروندر  زيادي اختالفدرست است كه گفته شود كه 

با دولت تماميت  خواهانه لنين از ماركسيسم،تفسير آزادي"پرايس تاكيد كرد كه 
 ينوشته ،نه زيلينگ و نه منوجود، اين با   18.ً"ايجاد كرد متناقض است گرائي كه او

اظهار با ، ايمبه نگارش در نياوردهيا جديد در باره مفهوم ديكتاتوري پرولتاريا  يجدل
يك كه يافتيم،  ييماركس رها يباره ما از خوانش كاريكاتور نظر وندر والت، يك

ه اين مسئله ب .كندفراهم ميواقعي براي گفتگو ميان آنارشيسم و ماركسيسم  ظرفيت
كراسي ودممبارزه براي  دركه  گشايدهائي را ميباب بحث در مورد شيوهطور مشخص 

  .الزم است
 چون تقابلي انقالبي در برابركنند كه سنديكاليسم هممي ت استداللوندر والت و اشمي

در اين بحث عنصري از . ظهور كرد اركسيستي در چرخش قرنرفرميسم جنبش م
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همسان كراسي ورا با رفرميسم سوسيال دم ماركسيسم ،والت وندر. دارد حقيقت وجود
 با ،ليستسياكه عملكرد اين احزاب سو كندپوشي مياز اين مسئله چشم و، انگاردمي

ماركس از  هايانتقاد او. همراه بوده استماركس  دولت از تئوري گسست قطعي
تاكيد  هاآن. گيردميناديده  را نقد مشابه انگلس از برنامه ارفورت گوتا و يبرنامه

 وپيروزي  است كهاشتباه بزرگي  كردند كه اين ادعاي حزب سوسيال دموكرات آلمان
  -ممكن است  طريق يك انقالب رد كردن دولت كهن ازخُ بدون ،گذار به سوسياليسم

كرد از عملكردي دفاع مي سوسياليست روشنفكر پيشروي آن دورهكارل كائوتسكي، 
همه عناصر مختلف طبقه كارگر در  هبايد نمايند به موجب آن احزاب سوسياليست كه

هاي شچنين تشكيالتي اين بود كه اتحاد ميان گراي مشكل. يك تشكيالت باشد
و  در درون طبقه كارگر، سياسي واگرا هايلاز عمپوشي با چشم آن، صرفا گوناگون

پارلماني، فراكسيون ها و كارانه رهبري بوروكراتيك اتحاديهو محافظه عملكرد فزاينده
 اين بهانه  چپ حزب؛  با گرايش كنترلاين درعمل به معني . شودتوانست حفظ مي

   19. كه راست منحرف نشود
كارانه اين نوع يكال طبقه كارگر به نتايج محافظهچون پاسخ رادهم سنديكاليسم

-هائي همآنچه كه آناركوسنديكاليست در تالش براي تصحيح. انكشاف يافتها سياست

ها سنديكاليست  20اميدندنمي "كامأل پوسيده بازي سياسي"را  آن منچون الكساندر برگ
-مبارزه صنعتي و اتحاديه يتلووا"سوي ه بايستي ب هاكردند كه سوسياليستتاكيد مي

 ي ازتناقض من، ظاهرا برد اين رويكرد برگبرآم. "گيري كنندجهت گرائي رزمنده
 ضروريرا اي نوين انقالب براي ايجاد جامعهاز يك طرف  استوار بود كه، ماركسيسم

 ن سياسي دولت رالتاريا بايد ماشيپرو"،بر اين باور بود كه و از طرف ديگر ،ستدانمي
ن تغيير يت، انظر وندر والت و اشميمطابق  ."براي غلبه بر بورژوازي در دست بگيرد

السيك تمايل دارد ماركسيسم ك"كه  به اين معني است هادر مبارزه آنارشيست تمركز
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بر دولت، و حزب انقالبي  تمركزيعني ( "عرصه سياسي"ميان  قاطعي كه دوگانگي
ها ار از طريق اتحاديهدستمزد و شرايط ك تمركز بر( "رصه اقتصادع"و ) درگير در عمل

چون هاي انقالبي را همها  اتحاديهرا مطرح  كند، سنديكاليست) حزبهدايت تحت اما 
عهده ه هاي سياسي و اقتصادي را بزمان عملكردكه هم كردندتشكلي پيشنهاد مي

   23. گيرندمي
از  ترما پيش. است تساب نظر غلط به ماركسيسمان ساز و هماين استدالل هم  مشكل

- تشخيص مي ها، به عنوان نمونه پرايسيم كه در ميان آنارشيستشد اين مساله آگاه

ماركس و  لنين اعتقاد : من اشتباه استوسيله برگه ب تفسير از ماركسيسماين دهد كه 
. ايجاد شودزي ماشين دولتي بورژوا تسخيرتواند از طريق نداشتند كه سوسياليسم مي

ها آور است، زيرا ماركسيستراستي حيرته بل وندر والت ال، استدتر بگويممشخص 24
اند كه تشخيص دادند كه جدا كردن اقتصاد و سياست پردازاني بودهترين نظريهمهم

 يادعاي وندر والت، برعكس به استحاله. است آفرينبراي طبقه كارگر مشكل
 يدر نتيجه امر اين .كندكراسي تكيه ميويال دمماركسيسم به رفرميسم سوس

هاي به رفرميست مقدرت ماركسيسرپاسخ پ ين حقيقت است كهپوشاندن ا
مسئله . ناديده بگيريم هايكاليستدسن به چالش طلبيدن در كنار راانترناسيونال دوم 

كامل  ها انتقادشان از رفرميسم را با انتقاد از سنديكاليسمماركسيست است كه اين
جرياني در درون طبقه كارگر  چونيكاليسم همسندتكوين ها از هر چند آن. كردند

قادر به فرا رفتن  كردند كه سنديكاليسمرا مطرح مي استدالل اين استقبال كردند، اما
  .هاي سوسياليسم رفرميستي نيستاز محدوديت

ميان اقتصاد و  دائي ج برغلبه  دروندر والت  فسيرت كه ي استاهمان نكتهاين 
د توافق كنند كه ها بتواننها و ماركسيستآنارشيست كهبراي اين. دارد سياست اشاره

شكلي از به ، كنندميداري مبارزه سرمايه عليهوكراتيك واقعأ دم براي آلترناتيوي
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 چنين، بلكه همباشدن محدود "سياسي" فقط  به سطح كهنياز دارند كراسي ودم
دست توان به آن كه چگونه مياين. تامين كنداقتصادي را  فرآيندكنترل اجتماعي بر 

توانيم چنان باگر ما هم. تبديل شوديك گفتگوي واقعي  ه عنوان كانونتواند بمييافت، 
يا از (تواند از طريق تصرف دولت كه سوسياليسم نمي بر سر اين نكته توافق كنيم
 فعاليتانواع  ه جلو حركت كرد ويد ببا پيروز شود، پس) طريق قيام يا راي پارلمان

- پائين را تكميل مي سوسياليسم از يكه ايده را مورد بحث قرار دهيم ديگري سياسي

  .كند
نقش اساسي در گرائي ها توافق دارند كه اتحاديهها و سنديكاليستاگر ماركسيست

رزا  الزم است كه ما انتقاد بنابراينبازي خواهد كرد،  مبارزه براي سوسياليسم
كه  يزماندر . گرائي را نيز در نظر بگيريمهاي اتحايهلوكزامبورگ از محدويت

برخوردار اي در جنبش سوسياليستي آلمان قدرت فزاينده از هاي اتحاديه،بوروكرات
در دام روابط اجتماعي  ما را تواندمي گرائياتحاديه كرد كهدند، لوكزامبورگ اشاره بو

ه ب امر اين  25. اجه گرديدمو فراوانيبهت و حيرت با  خني كهس، بياندازدداري سرمايه
،  تمايل به  مذاكره براي بهبود نيروي كار به طور روزمرهها كه اتحاديه اين است سبب
در  و دهد،اي خبر ميكنندگان حرفهاي از مذاكرهاين عملكرد، از ظهور اليه. دارند
رايط و ضوابط كار در درون ش مورد بوروكراتيك براي مذاكره در ياين اليه وجود

 هايكه هدف كه مانع از اين امر شود وجود دارد كارانهمحافظه يتمايل داري،سرمايه
زيرا، با  مربوط است اين نكته به موضوع سنديكاليسم. ودتر رفرا مذاكرات ازمبارزه 

تر رزمنده رهبران اتحاديهسنديكاليست تمايل دارند كه از  آناركو كه رهبرانوجود اين
رو فشار مشابهي را به سوي  ينكنند و از امشابهي را بازي مي نقش باشند، اساسأ

اين  1936تي در  .ان .عمل رهبران سي كه براستي. كنندكاري تجربه ميمحافظه
   27. ه استداد نشان به خوبي را گرايش
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تاريخأ مشخص ي ارائه تبيين جاه ند، اما بات از اين گرايش مطلع وندر والت و اشمي
ل يعني گفته مشهور روبرت ميش ا توسل بهتمايل دارند كه ب شناسانه از آن،جامعه

اين  هي ازاآگ وجود با  -تبديل كنند يرا به قانون طبيعآن ،"قانون آهنين اليگارشي"
خنثي  "كراسيوسوي دمه گرايش ب"آن يعني  فرايند مخالفوسيله ه ل بكه قانون ميش

ها را از زاويه   كراسي اتحاديهوكاري بورها محافظهكه ماركسيستجائياز آن .شودمي
به يك اين گرايش را  اما لدهند، ميشتوضيح مي داريويژگي روابط اجتماعي سرمايه

 ناشي از عشقي طبيعي"كند كه  اين البته او استدالل مي. سازدميقانون عام تبديل 
-را افزايش مي" وع تشكل انسانياليگارشي در هر ن گرايش ضروري"است كه "قدرت

جا ، تا آن راسي استكودم تكوين ل غير ممكن بودنمعني اصلي تزهاي ميش 29. دهد
،  پذيرندميها، ادعاي او را بسياري ديگر از آنارشيست ت، در كناروالت و اشمي كه وندر
اين . كنندتضعيف مي وكراسي واقعيدر مورد احتمال يك دم را خود هاياستدالل

دهد كه در آن را تشكيل مي ام درباره گرايش آنارشيستياصلي استدالل مقاله ييهپا
دست و پا  در آن شوندكراسي مواجه وها با مسئله دمكه آن يهنگام -مبود اشاره كرده

  .زنندمي
تئوري  يكعنوان ه تجديد نظر در آنارشيسم ب در وندر والت، پرايس و ديگرانتالش 

ليبرالي در باره  از پنداشت كه د،قرار گيراستقبال  تواند موردمي هنگاميكراتيك ودم
ل از صورت گيرد كه در انتقاد ميشگسست  خودپرستي فردي همگاني بودن

-همبه اليگارشي  ه ويژه به معني گسست از برخورداين ب. يابدتجسم مي كراسيودم

. ستيخي او جايگزيني آن با داليل اجتماعي و تار چون يك گرايش فراتاريخي
 نهادهايخصوص در ه ب هاي واقعي اليگارشي رارويكردي كه قادر است ريشه

  .نندكداري رشد مين سرمايهكه در درو  ي دريابدرفرميست

  ...لجهال دريپر، پل بلك
 

 ١٧٨

مورد  اي سنديكاليسم راهواقعي و محدوديت توانائي هد كهها اجازه ميبه آن امر اين
خود  رودلف روكر در دفاع كالسيك .م كننديبرخورد با آن را تنظو  شناسايي قرار داده

العملي عكس"چون ، استدالل كرد كه سنديكاليسم  هم1938و سنديكاليسم در ناركاز آ
نيست  آناين به معني . انكشاف يافت" سوسياليسم سياسي هايو روش عليه مفاهيم

در "بلكه او تاكيد كرد كه نكته كانوني مبارزه بايد  ،كردميرد  سياست راسر يككه او 
توان در سنديكاليسم نكاتي مشابه را مي. باشد" اقتصادي كارگران يندههاي رزمتشكل

از رفرميسم   نيرومند اين كتاب نقدي. سراغ گرفت )1912(ارل فورد و ويليام فوستر
فورد . كندكراسي را با دفاع از رزمندگي مستقيم طبقه كارگر تركيب ميوسوسيال دم

كند، را  نمايندگي مي "قدرت واقعي"] طبقه كارگر[ دوميكنند كه و فوستر اشاره مي
  صرفا ]وكراسيسوسيال دم[كه اولي ، در حاليرودبه شمار ميها و منبع واقعي رفرم

    31. دوشمحسوب مي "بيان تمايل عمومي"
م ومي، تروتسكي تاكيد كرد كه بلشويسخطوط فكري عم در حركتي همبسته با اين

هر چند او استدالل  .كراسيوديكاليسم دارد تا با سوسيال دمتري با سناشتراك بيش
ها اين مشكل را بلشويكمعهذا ها متمايز هستند، ها از سنديكاليستكرد كه بلشويك

در درون طبقه  يت رزمندهلمستقيم توسط اق عمل يايدهگرفتند كه چگونه مي جدي
طبقه كارگر  در ميان تواندميشود، ها نمايندگي ميوسيله سنديكاليسته كه ب ،كارگر

 لي واقعي براي سنديكاليسم است كه به طورمشك يكاين   32. كندفرادستي پيدا مي
متحد  روندكم و بيش در يك  كه كارگران مشهود استفرض روكر پيش در ضمني

اين روشنگري   تواند  اما به بسط و توسعهمي... داري مدرنسرمايه تمام رشد" :شوندمي
رفرميسم  من ازدر بحث برگ ".كندتر در ميان كارگران خدمت ميتردهه طور گسب

نظرات اشتباه در  با كامأل را اين موضوع او. وجود دارد طبقه كارگر مشكل مشابهي
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براي  فرعي اين مباحثه، ضرورت تبليغات ستنباطا .كندتبيين ميدرون طبقه كارگر 
  .پيروزي كارگران به سوسياليسم است

يسم طبقه كارگر ريشه در مبارزه براي بهبود شرايط فروش نيروي كار  اما اگر رفرم
رميستي و اليگارشي كه ظهور يك بوروكراسي رف ،دارد )كار دستمزدها و شرايط(

هاي رفرميسم را دستكم ه شدت پايهپس سنديكاليسم ب  ؛كندريزي ميكارگري را  پي
ها از احزاب اد سنديكاليستها با انتقبلشويك به اين دليل كه هر چند .گيردمي

براي غلبه  بر  نفوذ  كردند كهميتاكيد  معهذا آنان رميستي موافق بودند،سياسي رف
اين پروژه . استاشكال جديدي از تشكيالت الزم  كارگران، رفرميسم در ميان  اكثريت

- عنوان مثال، سنديكاليسته ب. شوداي از سنديكاليسم ساخته ميبر روي بينش پايه

 را بناهائي پايه ،هاكارهاي انقالبي در اتحاديهبراي انگليسي يك قرن پيش  هاي
درستي كارگران ه جائي حمايت خواهيم كرد كه بتا آن ما از رهبران رسمي": گذاشتند

. "عمل خواهيم كرد هابالفاصله مستقل از آن ،را نمايندگي كنند، در غير اين صورت
  .شودز شامل ميگسست از سنديكاليسم را ني اين اما

ناقضي در قلب سنديكاليسم يعني   ت هها ببلشويك دهد كهرالف دارلينگتون توضيح مي
  "ايتوده هاياتحاديه ها و همتالش براي ساختن هم كادرهاي انقالبي تشكيالت"

ها  ، بلشويك)ايستا(ديكاليسم و رفرميسم سوسياليستي سن در مقابله با .كردند اشاره
بين عمل مستقيم و  كنند كه از تضادتشكيالت را خاطر نشان مي شكل جديدي از

ا، متشكل كردن مبارزه واقعي همثل سنديكاليست هابلشويك. رودمي فراتر سياست
كه بر خالف  معني است آناين به . قرار دادند آماج خوددر درون طبقه كارگر را  اقليت

كنند، گيري ميسياسي جهت كسب قدرتدر مسير  هاها، وقتي كه بلشويكرفرميست
با قدرت واقعي  آنرد كردن آن و جايگزيني ها تصاحب دولت نيست،  بلكه خُآن ادمر
هاي رفرميسم محدوديت ازدر اين راه بلشويسم نه تنها . كراسي كارگري استودم
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رو داري و از اينهاي عمل مستقيم درون سرمايهدوديتمحاز چنين بلكه هم ،سياسي
-كند با وجود اينگونه كه دارلينگتون استدالل ميهمان .رودتر ميفرانيز  سنديكاليسم

نسبت به رفرميسم پارلمانتاريستي قدم قابل توجهي  ه طور روشنيسنديكاليسم ب"كه 
با  صنعتي به معني آن بود كه مبارزهاما  تاكيد ويژه بر ... كردجلو  نمايندگي ميه را ب

  ".كردمي بيانرا  واري از رفرميسمتصوير آينه اد از سياست، در عملجدائي اقتص

ها، از از سنديكاليست رود،  بسياريتر ميفرا هامحدوديتاين  از بلشويسم ،دليل به اين
. رسيدند سمبه بلشوي  1917، ويليام رد فوتر، پس از سنديكاليسمجمله نويسنده اصلي 

كنند كه دفاع از كر نميدهند، اما فت اين واقعيت را تشخيص ميوالت و اشمي وندر
هاي پارلمانتاريستي  رد سياست. است مواجهبنيادي  هايسنديكاليسم با پرسش

كه  بر جدائي دنبال ندارد ه را ب نقاط قوتش، عملكردي يسم با همهتوسط سنديكال
 در برابر اين آلترناتيو انقالبي مناسبي راميان اقتصاد و سياست غلبه كند، و بنابر

ه سوي  گسترش مبارزات سنديكاليستي، ب تا آن حد كه. بيندك نميرفرميسم تدار
در  مانند همه اشكال عمل مستقيم، كند، بلكهگيري نميچالش قدرت سياسي جهت

چون زير مجموعه طور موثري همه دام افتاده و بنابراين به سطح جامعه مدني، ب
  .مانديرفرميسم  باقي م

  
  هاسطورهتر از  ا، فراي  لنينيسمدر باره
كه به اقدامات عملي ، هنگاميادا كردتئوري انقالبي  تكوين را دري بزرگ سهملنين 

 ؛الزم استبراي فراتر رفتن از مبارزات محلي بيشمار پراكنده  كند كهاشاره مي ضروري
سهم اساسي استراتژيك  .گرفتقرار نميچالش قدرت سياسي مورد  در آن كهي شرايط

تي دربرگيرنده  تالش براي انديشيدن از طريق مسائل عملي او به تئوري سوسياليس
براي آزادي  واقعي هايوذ در جنبشتحقق اهداف سوسياليستي پر نفسياسي همراه با 
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هاي استدالل كرد كه اگر سوسياليست "چه بايد كرد؟ در" دررو او  از اين. از پائين بود
و  بش كارگري موفق شوند،ون جنمحلي در يمبارزه روسي كه در كسب رهبري واقعي

پي ن اي از فعاالصورت به ايجاد شبكه ر آند ند،امل اين جنبش را درك كنك ظرفيت
  .ندكنقدرت تركيب  عليهچالشي  ز طريق آن، اين مبارزات مختلف را باند كه ابرمي

هاي ماركس در كمون پاريس، لنين بعد، بر مبناي بازگشت به نوشته يك و نيم دهه
 رفرميستي، جدائي مبارزه بينم سيريزي كرد كه سوسيالتقاد از راهي را پيي انشالوده

اين  از او استدالل كرد كه. آفريني كرده بودداري را بازسرمايه در اقتصاد و سياست
زمان اقتصادي و سياسي وكراسي كه همبا پيدايش اشكال جديد دم وضعيت فقط

شوراهاي روسي يا شوراهاي كارگران در او تاكيد كرد كه . فراتر رفت توان، ميباشند
 كراتيكي راوخودي واقعي براي چنين نظم دمهخودب هايپايه  1917چنين  در و هم 1905

 داري،سرمايه عليهكراتيك وبا عملي كردن يك آلترناتيو واقعي دم. نمايندگي كردند
ر سرتاسر د ساختارهايي كه. كشنداين ساختارها سوسياليسم را از پيش به تصوير مي

تاكيد  مورد اند، كهمبارزه طبقاتي سر بر آورده در مراحل باالتر ،قرن بيستم
مورد  داري را در ضديت با آنهمچون معياري سرمايهو قرار دارند ها ماركسيست

  39. دندهداوري قرار مي
ه ب گرايشاست و مبارزات كارگران  كه طبقه كارگر پراكندههر چند، به دليل اين

ل تر تشكوكراتيككه شوراهاي كارگري شكل دم دن دارد، بايد اين ايدهمحلي بو
 كه آن كنند، عليه آناني تبليغ شودنمايندگي مي را اجتماعي در درون جنبش كارگري

دهد كه مورد تاكيد قرار مي راسياسي يك تشكل  نياز به و اين. كنندرا انكار مي
 مسير پس از پيروزي،ين تشكل ا. براي سوسياليسم است مردم اكثريت هدفش پيروزي

از سوسياليسم را به  يرتصو واند از پيشتنميبنابراين كند، را آغاز مي خود انحالل
-، منحل نميهاتشكل اينكه  ادعا كنيم به طور جزمي توانيمالبته، ما مي. كشدپيش 
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ن گونه كه مهر چند همان. دنكنبراي تثبيت قدرت خود تالش مي برعكس بلكه ،دنشو
برخورد  به دليل  هايي از اين دست،استدالل ام،در مقاله اصلي خود اشاره كرده

  .گيردهر مدل از سوسياليسم را دست كم مي انسانطبيعت  غيرتاريخي به بدبينانه و
چون والت از لنين در اين است كه هم وندر مشكل كليدي در لحن تند انتقادهاي

ه ب. كنداستراتژيكي عمل مي مسائل طرح مانعي در برابر بحث جدي در رابطه با
در روسيه پس از ماهيت رژيم  با ارجاع  به محكوم كردن لنين، والت در خصوص وندر

. ه خوبي در آن گام نهاده استآنارشيست ب يككه  نهدم ميگازميني  انقالب اكتبر؛ در
محوري در  نقشكند كه اگر قبول داريم كه لنين او بر عليه زيليگ و من استدالل مي

انحطاط  نقش كليدي مشابهي در به يريم كه ويبپذ چنين بايدهم ايفا كرد،  1917
  .بازي كرد نيز 1917پس از  كشاندن انقالب،

البته لنين و تروتسكي چه قبل و : طور واقعي درست استه حي باين استدالل در سط
 شرايط توانستندمي هها تا چه اندازكه آناين .از انقالب با هم تفاوت داشتند چه بعد

توان ميبه سختي  ها چه بود،ممكن براي آن رناتيوهايو آلت ه وجود آورندب يتفاوتم
: نان، صلح و زمين" 1917در  هاعنوان مثال، شعار كليدي بلشويكه ب. دريافتآن را 

اين شعار آنان را در چارچوبي قرار داد كه تنها راه : بود "شوراها دست همه قدرت به
زمين براي و تقسيم مجدد  )حشعار صل(، خاتمه جنگ)شعار نان(تغذيه شهرها براي 

كه  توانست تحقق يابدمي تنها زماني اجراي اين شعار ، وباشد) شعار زمين( دهقانان
انقالب در  موفقيت .سلب كندقدرت را از بورژوازي  )شوراها شعار(شوراهاي كارگري 

صورت  اين ، در غيررفتبه شمار مي ارشعين ا اجراي اصلي پيش فرض البته آلمان
هاي آلماني از در مذاكره با امپرياليستها بلشويك. دادارتش آلمان به جنگ ادامه مي

نان و زمين در  و ،بودند بين صلح  در يك دست مجبور 1918 ستا مار 1917دسامبر 
غله، به  يكنندهها با تحويل منطقه وسيع توليددر نهايت آن. دست ديگر انتخاب كنند
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-ها استدالل ميها و برخي بلشويكبسياري از آنارشيست. خاطر صلح  مصالحه كردند

كامأل روشن است كه اين تصميم، . دادندها بايستي به جنگ ادامه ميكردند كه آن
- بايد  گزينه پاسخ مناسب به آن، ؟ هر گونهگردد، اما چگونه اختالفيمي باعث اختالف

  .ها در اين دوره  را در نظر بگيرديكمطرح  براي بلشو هاي
ها با  بلشويك. امكانات موجود منتهي شد سابقهبه محدود شدن بي بحران اقتصادي،

در زمان وقوع   روسيه. خورده بود كسي گوشه ندرت به مشكالتي مواجه بودند كه  ب
 و جنگ داخلي اوضاع خارجي اي بود،  جنگاول جهاني كشور نسبتأ عقب مانده جنگ

ر در صد كمت 13ارزش محصوالت صنعتي به حدود  1920رو  قبل از  اين از .را  بدتر كرد
تا  – 1913در دوره   كه اين در حالي است و بود، 1913در  كه كاهش يافته بوداز سطحي 

تعداد كارگران صنعتي بيش از  ، و5/6ميليون به  11از  تعداد كارگران كارمزدي، 22-1921
كه  هدف اوليه هم  ا بوداين معن به العاده خشنفوق اين شرايط. دنصف كاهش يافته بو

در . دا به بقاي فيزيكي معطوف باشصرفمردم عادي روسيه و هم رژيم جديد انقالبي 
ها انجام دادند اهميت داشت، بلشويكچه آشكارا درست است كه آن اين امركه حالي

كه دولت جديد روسيه را ه شد خير وحشتناك شرايط ، بايد بر آنآن تر ازاما بيش
انقالب   "عيني"موقعيت اجتماعي ":كه پيتر سدگويك نوشت طوري همان. شكل داد

 ،ساختفراهم مي راتوده انقالبي  موج ريزش شرايط كافي برايگ داخلي، روسيه و جن
اي اوليه هدر صورتبندي "ذهني"شرايطهاي كه به عوامل ناشي از كاستي بدون اين

ن بود كه موقعيت لنين آ سياستدر چنين شرايطي تراژدي ". ه شودلنين، مراجع
روسيه  چارچوب در حل سوسياليستيبود كه راهبا اين آگاهي  صوري قدرت، متناظر
 قطه نظراتدر رابطه با ن .كه رژيم با آن مواجه بودوجود ندارد اي براي مشكالت عديده

اين تغيير . دني ندارايمعن وانعات و مامكان براي او وندر والت، مشكل اين است كه
در  ،قطعي بودند 1917در  هاي لنينكه در حالي كه گزينه شرايط به اين معني است
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احتماالت  در برابر او پيشاپيش: آن عكس آن درست بودجنگ داخلي و پس از 
  . كردشكست ناپذير تقال مي

 همگين داخلي وس و فزاينده هايبه تهديد بته در شرايط پس از انقالب، لنينال
كار . اچ .طور كه ايآن. پاسخ داد كم و بيش  به شيوه استثنائي انقالب، عليهخارجي 

شد،  برداشته مي] ها در جنگ داخليبلشويك[تقريبأ هر قدمي كه توسط ":نويسدمي
برابر بعضي اعمال يا عمل  فوري، يا تالفي در بود به فشاري العملييا عكس

وندر والت،   كنندهيك مثال از روش گمراه. "در جريان بودان عليه آنتهديدآميزي كه 
ابر بيش از پنجاه سال بيست بر ،1917سال بعد از اين اظهار نظر است كه، اعدام، در پنج

 مسايلي از يكوندر والت  . وجود داشت هاي اخراناتحت حكومت تزاريست قبل از آن،
حالي  درخشن هستند،  عامطور ه بهاي داخلي جنگ: كندنمي را با هم مقايسه جنس

بي معني  دو دوره ، مقايسه ايناي وجود نداشتپنجاه سال پيش جنگ داخلي كه
تقالي  "ها در جنگ داخلي درگير بودند كه در آن مجبور شدند بهبلشويك. است

كه در در حالي". پاسخ گويند يشين براي برگرداندن حكومت گذشتهخونين نظام پ
ها براي بلشويكت فردي بايد همواره باز بود، اما محكوم كردن قاد به تصميماانت

طور موثري به ه چنين بپوچ است، بلكه هم شرايط نه تنها از خشونت در ايناستفاده 
اعالميه آزادي  برابرطور ه بايد ب ترتيببه اين . شودحمله به خود انقالب ختم مي

آمريكائي همراه بود  625000با مرگ  ،ام لينكلن را نيز رد كنيم چرا كه جنگ داخليآبراه
تعداد آمريكائي  همين جموعم در جهاني و در جنگ ويتنام و كرهدر جنگ اول و دوم (

 در كه دريابيم كهآوردهاي انقالب انگليس را رد كرد وقتيبايد دست ؛ يا.)كشته شدند
سه برابر بيش از جنگ جهاني اول كشته  جنگ داخلي، مردم به نسبت جمعيت،

دليل ه كه  ب شود، اينستبه اين مسئله مربوط مي ترنكته ديگري كه  بيش. دندش
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ها هزار نفر در منطقه انقالبي اسپانيا در چند هفته اول ها در اعدام دهآنارشيست نقش
  ؟ه كار بريمب مشابهي را براي طرد آنارشيسم رويكردتوانستيم جنگ داخلي، آيا ما مي
رژيم لنين و "، كهتادعاي وندر وال توان به اينميباال،  با توجه به مالحظات

مشكل اين . مشابهي كرد ،  انتقادرفتبه شمار مي "الگوئي براي استالين" "تروتسكي
توجه  .دكنجدا مي از زمينه اجتماعي آن را بحث خشونت كه دوباره اين است مقايسه

 اول در پاسخ بههاي در سال خشونت گيريه كارب .اهميت اساسي دارد به اين نكته
دهشت " -هاي ضد انقالب به رژيم انقالبي بودنظامي از طرف ارتش تهديد واقعي

منطق انقالب و ضد  از ل، واقعيت جنگ داخلي بود كهدر اص 1922تا  1917هاي سال
رد كردن آخرين بقاياي هاي بعدي، براي خُاما خشونت در دوره. "شدتغذيه ميانقالب 

رژيم استاليني ": گشتبرمي 1917هايش به كه ريشه ترش يافتگس ايدئولوژي انقالبي
وجود ه ب" جديد توليد روش"كه از طريق  جديدطبقه  جايگزين كردنتثبيت و براي 
دو دوره از  كردنوندر والت با جدا . ، به آن خونريزي احتياج داشت"نده بودآمد

از كسري از اشكال سلطه، مثابه يه بصرفا شان، تاريخ را هاي اجتماعيخشونت از زمينه
  .سازدمي تهي معني

هاي  حرف رود كهبه پيش مي جا براي حمله به لنين تا آن البته، گرايش وندر والت
تجاوز در همان  ه كارگيريها در مورد شيوع بچركين جناح راست در رابطه با بلشويك

لت در بيان اصلي اين كه وندر وا با وجود اين .كندمطرح ميرا دوباره   1917اكتبر  اوايل
! انددر كردهكردن زنان صا اشتراكيدر مورد  ها حكميكه بلشويكاين ادعا را  -افتراها

پردازان نيز ترين نظريهكه حتي راست شايد به اين دليل است كند،را تكرار نمي  -
 واقعيت اينست  .پوچ و مهمل بيش از اين در برونددست اين نوع اتهامات  توانند ازنمي

برانگيز مورخ دست هاي بحثتفسير آزاد از نوشته ورد تجاوز،والت در م كه، ادعاي وندر
طور طبيعي ه ب منشا ادعاي تجاوز، كهدر حالي. باشددمير بروكين ميراستي وال
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گزارش دادن از ريگان براي  طرفدار آيا ما به يك(دهد ها را آزار ميسوسياليست
كارگيري ه طور واقعي در به والت ب ، وندر)نيم؟كاعتماد مي تظاهرات آنارشيستي

لحن ضد  "اغلب "به جاي "روتين"كلمه  كردن با جايگزين ها از تجاوز،بلشويك
كه بروكين نوشت  جائي رو در آن از اين. كندبروكين را برجسته مي بلشويكي استدالل

 مله را اين، وندر والت اين ج"رفتكار ميه ب زدن، شكنجه، ارعاب و تجاوز اغلب"كه
اين .  "رفتكار ميه طور روتين به زدن، شكنجه، ارعاب و تجاوز ب"گونه عوض كرد كه 

 ويژهطور واقعي به  هيچ مورد ه كننده است زيرا بروكين بگمراهمضاعف  مسئله به طور
  .و مدرك اين ادعا را اثبات كند كه با دليل كنداستناد نمي از تجاوز

كند، مدركش را كه او موارد تجاوز را ذكر مي جائي آندر جاي ديگري در كتابش در 
- كه آن  - آورد ميتحت پيگرد قانوني متجاوزين  قرار دادندر باره ها از آرشيو بلشويك

عنوان وسيله ترور، بلكه در ه تجاوز ببرد كاره بمداركي بودند بي ربط  عنوان مثاله ها ب
عالوه، استدالل كليدي او اين ه ب. مانع آن شود كرد كهتالش مي جديد واقع رژيم

ها كه پس از انقالب بلشويكدليل اينه ب ها متجاوز بودند، بلكه؛نيست كه بلشويك
چيزي  آن او رو، از اين. شد ا  به چالش گرفتند، تجاوز متداولتقدس دين و خانواده ر

ان، در افزايش خشونت عليه زن ،ينيستي سياست بلشويكي بدانيمفم يبايد جنبه را كه
ود كه كم ب خواستند با آن مواجه شوند آنها نميمشكلي كه بلشويك": داندمقصر مي

خصوصي، لزومأ برخورد  ي، خانواده، و حوزهعشقبر  ارزش نمودن مذهب و حمله
مهمالت ارتجاعي در ميان منتقدان  اين نوع. "كردمي به زنان را تشويق" سود جويانه"

پاسخ به جاي ه و چپ  ب بود عادي امري 1960هانه خواهاي آزاديمحافظه كار جنبش
به  است كه وندر والت نه فقط واقعيت اين. گرفتناديده مي بايست آن رامين منتقدا

 زبان اين جنگجويچنين بلكه هم ،كنده در انقالب استناد ميتيه عنوان اتوربروكين ب
كه  ستاين يدهدهنكند، كه نشانرا تقويت مي و تعصب او ضد بلشويك جنگ سرد
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 ها عالقه كمي دارد، در حاليكامل از عمل بلشويك ه دست آوردن تصويريدر ب وي
چند كه  ممكن  هر ،رودكار ميه ها بآن كه براي طرد كندرا تكرار مي يكه هر اتهام

  . دآن باشاست عجيب و غريب و بدون در نظر گرفتن منشأ 
 .ويليام ه وسيلهب ها در جنگ داخليويكتري از عمل بلشمتعادل و  پيشگام بنديجمع

- تفسير ميرا  وي اظهارنظر ماموري. انقالب ارائه شدتاريخ اجتماعي  چمبرلين در.  اچ

ها رفتار آن كه كه ارتش سرخ را براي پيوستن به سفيدها ترك كرده بود در حاليكند 
ها تهمه كمونيس قطعأ"نويسد كهچمبرلين مي .يافتميوحشتناك ) سفيدها(را 

ها بهتر از رفتار عمومي و اخالق آن رسد كهاما به نظر مي. معصوم يا بيگناه نيستند
كند، گونه كه وندر والت اشاره مي تشخيص اين موضوع، آن ".شان بوده استمخالفان

ر ها دها اعتقاد دارند كه هر چه كه لنين و بلشويكماركسيست نيست كه به اين معني
هر چند . همل است؛ روشن است كه اين حرف مدرست بود اين دوره انجام دادند

ها در دفاع فضيلت ساختند، اما آن از ضرورت ي اوقاتها گاهكه بلشويك مشخص شده
ها، در خارج از كنترل آن تنها راه حل، هم در شرايطي كه از انقالب عمل كردند آن

لذا در . ار داشتيعني در موفقيت يا شكست انقالب سوسياليستي خارج از روسيه قر
، درست است اتخاذ كردنددر اين دوره  براي تصميماتي كه هاانتقاد از آنكه  حالي

 طبقه كارگر به اين معني بود كه اما آنست كه، قحطي، بيماري و نابودي حقيقت
 و سياسي يانداز، كه چشممواجه كرديستمي در چپ ها را با سآن "انقالب سوم"

  .واقعي در آن زمان  نبود
هاي سفيد از ها در ارتشيكسو و پروتو فاشيست ها ازميان بلشويك انتخاب 1917در

دو نيروي  آن بين لرزانيدولت موقت قبل از اكتبر فقط تعادل (سوي ديگر بود 
اين شرايط در اين واقعيت . اين گزينه باقي بود 1920در اوايل  ،)كردبيان مياجتماعي را 
ها، شان از بلشويك) عياانتز(انتقاد  رت اخالقييابد كه با همه قدانعكاس مي
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گونه كه پل اوريچ در البته همان. نددها عمدتأ در روسيه منزوي باقي مانآنارشيست
به اين دليل   تا حدي كند،اش از آنارشيسم روسي اشاره ميخاتمه تاريخ بسيار دوستانه

يابنده جهان مي غييردكي به نيازهاي عملي سريعأ تتوجه ان"ها آنارشيست بود كه
كه خود را با مسير  گروه كوچكي از افرادي رويائي شهرآرمان"، و آنارشيسم "كردند
  .، باقي ماند"جامعه معاصر بيگانه كرده بودند اصلي
انقالب     ها در شرايط بالفاصله پس ازدرست است كه حكمروائي بلشويك اگرچهلذا 

مهم  شباهت داشت، 1973-4انقالب فرانسه در ها در اوج نهائي از رژيم ژاكوببه جنبه
ول اينكه، به قدرت رسيدن ا. نشود ه اين روند با استالينيسم يكي گرفتهاست ك

درصد  1,3فقط  1939تا قبل از   -با پاكسازي حزب بلشويك همراه بود  زماناستالين هم
 1917در در صد كساني كه   93گشت، برمي 1917به  شانتاريخ عضويت از اعضاي حزب

ه بعد به آن پيوسته ب 1929صد اعضا از در 70بودند، ديگر عضو نبودند، و  عضو شده
سم، راهي را  كه لنين ينتر، تقليل بلشويسم به  نوعي از ژاكوبشايد مهم و دومأ،. بودند

كارگران روسيه براي   كتبر در ساختن حزبي كه  قادر شد اكثريتتا رسيدن به انقالب ا
  .كندروز شود را، تيره و تار ميسوسياليسم  پي

  
  نتيجه

ر ام، وندئل حقيقي مطرح شده در مقاله اصليمسا سرجاي مباحثه بر ه متاسفانه، ب
و آنگاه  ارائه كند)  و ماركس(اي پوشالي از لنين والت تصميم گرفته  است كه نسخه

حريفات سر و ام كه با اين تكه در اين رابطه من مجبور شده در حالي. دنمايرا رد  آن
ها استراتژيك اصلي ميان آنارشيست خواهم به بحثدر خاتمه مي كار داشته باشم، اما

كه   باشد كه با وجود اين كنم كه وندر والت موافقگمان مي .ها برگردمو ماركسيست
 ،بود هاآن بحث كه چپ درگير بسيار تغيير كرده است زمان آن به نسبت امروزه جهان
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هنوز بر استثمار  خود در ماهيت داريسرمايه ايم؛ها رد شدهاز روي آن در اين مقاله و
كه ادعاي رزا  است آنبه معني  اين. شوداز كار دستمزدي ساخته مييافته نظام

ريشه در طبقه كارگر داشته بايد  در طول خطسوسياليستي  لوكزامبورگ كه تشكيالت
- داري ساخته ميسرمايهه زنجيرهاي كدر جائي": كندتمام اعتبارش را حفظ مي د،باش

  . "شكسته شودجا در هم  همان شود، بايستي
است تشكل سياسي  اين ، و سرشتنياز داردتشكيالت سياسي  به يك ايچنين پروژه

 به براي چه آگاهي به اين كهتوانيم با ما فقط مي: كندتعيين مي آن را عملكرد نوعكه 
  اگر احزاب رفرميست. خواهيمنوع حزبي ميه چتصميم بگيريم كه  نياز داريم،حزب 

پيروزي در انتخابات  اندازبا چشم يهاي پارلمانپيرامون انتخابات محلي و تقويم
رسيدن به  يتري را براحزاب شورشي رويكرد محض رزمندهشوند، ادهي ميسازمان

دليل  بهآنارشيست  "احزاب"و ؛كننددهي ميسازمان هدف مشابه تصرف دولت
يك مدل آزاديخواهانه از  احزاب باال، هايبا هدف قابلفاده از عمل مستقيم در تاست

را پيش سازماندهي امر  تفاوتيم در مسيربنابراين ، كنندرا نمايندگي ميسوسياليسم 
اين دو رويكرد  اما عمل ند، درامخالف  هابا رويكردهاي آنكه ظاهرأ ر حاليد. برندمي
را منعكس  در واقع دو رويه يك سكه –عمل مستقيم  دولت ومعطوف به  تفعالي –

ي دوهر  :استوار است داري مدرنسرمايهدر  اقتصاداز سياست  بر جدائي كه كنندمي
  .كنندواره ميشده را بت سترون سياست رويكرد هاآن

است  استوار گرا هستند براين فرضوالت كه احزاب ماركسيستي دولت استدالل وندر
در مقاله اصلي من با مقايسه . ايمعوامل به تله افتادهدر درون اين  هم چنانما كه 

هدف ما . گونه نيست اين بالنكيسم  نشان دادم، كه/بينيسمميان ماركسيسم و ژاكو
سوسياليسم و درهم  رايپيروزي اكثريت كارگران ب به، بلكه كمك تصرف دولت نيست

اين روند . كراتيك استورت دمهاي قدشكستن دولت قديمي و جايگزيني آن با ارگان
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-انتخاباتي و برخي عمل مستقيم را شامل مي گاهي هاي متعددي،استفاده از تاكتيك

با هدف تسخير قدرت اي ه عنوان پروژهاستراتژي، ب با اين دورنما، بهترين درك از. دشو
و  شودمي داده در تئوري تعميم  و؛ دارد آن تداوممبارزات حاضر و هاي درس در ريشه

  .روده كار ميب خالقانه، در عمل بسط يافته وبه نحو 
تواند از فشار بوروكراتيزه شدن فرار نه مي سنديكاليسم با همه نقاط قوت بدون شك، 

و  معين ياتحاديه كند، و نه داليل مناسبي از رابطه ميان اقليت انقالبي در داخل هر
كه   اين استنقاط قوت بلشويسم  ،آن با در مقايسه. دهدطور كلي، ارائه ميه اتحاديه ب

دهد به سهم خود اجازه مي اين امر. دهدميتمايز روشني ميان حزب و طبقه ارائه 
اكثريت پيروزي  يزمينه تا ،بندي كندمفهوم شوراها را يايده ،اقليت سوسياليست

 يهائشامل درس طور روشنيه اين تجربه ب. انقالب روسيه فراهم شود طبقه كارگر در
ي كمينترن در دوره تجربه. ياد بگيرنداز آن  بايدها شود كه سوسياليستمي نيز

  .رودبه شمار مين معاصر بع ضروري براي فعاالمن -چهار كنگره اول -اش انقالبي
، در )ماركس و(هاي لنين از سياست وارمشكل كليدي با بازتوليد تفسير كاريكاتور

- همها كماكان دهد كه آنها نشان ميدرساين  باآن  مقايسه و والت هاي وندرمقاله

كه  اين است ومقاله ا ه قوت كليدينقط  كنار اين مانع، در .ندكنچون مانعي عمل مي
استراتژي از درون انقالب براي درك  چون يكآنارشيسم را هم كند تاتالش مي

ام كه ايستادهكه من بر روي ادعاي خود  در حالي. به تصوير در آورد كراسي واقعيودم
سدي  در  وري آنارشيستي وجود دارد كه همچوناز آزاديخواهي در درون تئ تفسيري

 فراتروالت در  توانم به تالش وندرتنها مي كند،عمل مي جامع كراسيوبرابر پذيرش دم
  .آمد بگويماز اين بن بست خوشرفتن 

كراسي ودم تيابي بهدس بگذار براي بسيار خوب بايد بگوئيم، پاسخ به اين پروژه در
مورد   به طور رفيقانه در جريان مبارزهمان را هايبجنگيم، تفاوت همواقعي در كنار 
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م در سوسياليس به براي انتقال اييم تا استراتژي مناسبي را، و تالش نمقرار دهيم بحث
 .بندي كنيمصورت جامعه
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