
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ فبروری ١٠
  

  ھا ھا و آنارشيست از  خصومت بين کمونيست
 ؟!برد ای سود می  چه طبقه

 

ھمين دليل، مواضع  شوند و به کمونيسم و آنارشيسم تاريخ مشترکی دارند و کمابيش يک جنبش سياسی محسوب می

 . بشر وجود دارد» دولت «ۀويژه مقول نيز بين اين دو گرايش تاريخی، بهگرچه اختالفاتی .  زيادی دارندمشترک

: نظرم جواب ساده است به» !برد ای سود می خصومت بين کمونيست و آنارشست چه طبقه«از  اين است که، سؤالاما 

  !کاپيتاليسم

  

ولی . باکونين، مارکس را يک آدم خودخواه و يک انقالبی ناميد. دانست آليست احساساتی می  يک ايدهمارکس، باکونين را

 آن دو، جنبش کمونيستی و جنبش انارشيستی از ئیھشت سال بعد از آشنا. باکونين از دانش وسيع مارکس به تعجب آمد

دانست، بلکه مارکس را يک مبارز صادق ولی  باکونين در جدل خود با مارکس، او را مخالف خود نمی. ھم جدا شدند

  . ناميد تکنوکرات می
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جمله  اند؛ از آن شماری باکونين را در آثار خود مطرح نموده در تاريخ فرھنگ غرب تاکنون، اديبان و ھنرمندان بی

رد واگنر، تورگنيف، گوگول، داستايوسکی، چرنيشفسکی، بلينسکی، يوسف کنراد، ريکاردا ھاوخ، والتر بنيامين، ريچا

  . انسنبرگر و غيره

او در پاريس غير . رفت ھای چپ، به کالس درس وردر و شلينگ می  غير از محفل ھگلیئیباکونين در زمان دانشجو

 يک انترناسيونال بايد يک  گفت که ھدف وی با اشاره به مارکس می. از مارکس، با پرودن و ويکتور ھوگو نيز آشنا شد

  . د و نه يک سوسياليسم اتوريتهبخش باش سوسياليسم آزادی

خانم ريکاردا ھاوخ در کتاب بيوگرافی باکونين و با اشاره به مارکس نوشت که ھدف يکی از آن دو، يک زندگی طبيعی 

  . دھی توليد و پخش کاال بود انسانی، و ھدف ديگری يک سازمان

اند که در انقالب شھرھای پراگ و   ناميدهئیواستالينيستی، باکونين را يک انقالبی خرده بورژھای   المعارفةدر دائر

  .  شرکت نموده بود١٨٤٨درسدن در سال 

، روسيه، ايتاليا، و اسپانيا نيز دچار انقالب شده بودند، در پاريس سنگرھای پولند، ١٩ اول قرن ۀغير از فرانسه، در نيم

 بعضی الماندر . ف خاصی داشتشعار آزادی برای ھر گروھی تعري. خيابانی بخشی از معماری شھر گرديدند

ھای باکونين از تبعيدگاھش در  چف در رابطه با نامهبعدھا گورب. باکونين، ممنوع شدندھا به سبب درج مقاالت  سالنامه

  .گور در زمان اسارت ھستند کار درک يک انسان زنده به  تزاری گفته بود که آنان شاهۀروسي

 در تنفرش از حاکميت ًکنند مخصوصا ای، انسانی افراطی توصيف می ينهعصرانش در ھر زم باکونين را بعضی از ھم

  . زمان  روز آن سياسی ارتجاع

او در . شود که زندگی او از سفر، فرار، مبارزه، مقاومت، تبليغ، افشاگری و زندان تشکيل شده بود امروز اشاره می

در يک تظاھرات در شمال ايتاليا او مجبور . نمايدروسيه و در اروپا دوبار به حکم اعدام محکوم شد ولی توانست فرار 

  .  فرار کندپوليسشد که در لباس يک روحانی مسيحی از تعقيب 

در شوروی بعد از .  در درمانگاه خصوصی يک پزشک آشنا در سوئيس درگذشت١٨٧٦باکونين سرانجام در سال 

ر مسکو برقرار کردند ولی بعد از چند سال ای از او را د ، ھنرمندان آوانگارد مجسمه١٩١٩بر در سال وانقالب اکت

  .کنار زدند ھا آن را به بلشويک

. نامه و غيره است، او ولی در زمان حيات فقط يک کتاب نوشت گرچه باکونين خالق ھزاران نامه، مقاله، اعالميه، شب

غالب آثار .  کتابی بنويسدخورد که چرا وقت کافی نيافت تا در باره آنارشيسم و اخالق نيز وی در بستر مرگ افسوس می

، جواب يک انترناسيونال به المانجمله پيرامون ارتجاع در  اند؛ از آن ناتمام او در پايان عمر و در سوئيس نوشته شده

  .ھای روسيه اثر مھمی گذاشت  و آنارشيسم، که روی جنبش نارودنيکئیگرا مارنينی، و کتاب دولت

پدرش از اشراف خرد روسيه بود که با محافل ليبرال . ، زندگی کرد١٨٧٦  تا١٨١٤ھای  ميشائيل باکونين ميان سال

باکونين غير از عالقه به موسيقی و رياضيات . الرعيتی را در روستاھای خود لغو نموده بود تماس داشت و سيستم مالک

ھا در  ھای نوجوانی سال او در سال. مند بوده  نيز عالقپولند و المانھای فلسفی و ادبيات کشورھای فرانسه،  به پرسش

 رفت المان ميالدی به ١٨٤٠باکونين در سال .  آثار گوته، ھگل و فيشته پرداخته بودۀمسکو به تدريس خانگی و ترجم

 سال طول ٤٠ اجتماعی را آغاز نمود که حدود ۀجا يک زندگی مبارز ی بپردازد ولی در آنالمان ۀتا به تحصيل فلسف

   .کشيد

***  
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آيد و  معنای مخالف با قدرت يا بدون حاکميت می به »Anarkia  -آنارکيا « يونانی دارد و از واژه ۀريش» آنارشی «ۀواژ

بحث پرودن اين بود . گذاری اجتماعی و سياسی خود برگزيد آن را برای نام ٢، که پير ژوزف پرودن١٨۴٠تا پيش از 

شود  ھای سياسی، آنارشيسم را می ر انديشهدر سي. يافتگی بدون وجود حکومت ھم مطلوب است و ھم ممکن که سازمان

  .  سوسياليسم ديدئیخواست نھا

 جوامع، و ۀدستان و ثروتمندان در ھم از نظر تاريخی، آنارشيسم نه تنھا برآمده از شکاف عميق ميان محرومان و تھی

اشتباه چه «ش اساسی  مشترک بود، بلکه پاسخ به پرسئیيابی به سھم خود از دارا دستان برای دست  تھی ۀعلت مبارز

  .آمد که پس از پيامدھای انقالب فرانسه مطرح شد حساب می به »بود؟

کردند طبقه جديد  ھا تصريح می آن. ھا با نيروھای سياسی چپ و سوسياليست اختالف داشتند ھا و پيشگامان آن آنارشيست

ز بود، قطعا به کارگران و دھقانان خيانت  دوباره حکومت مقتدر و متمرکئیشان ھمانا بر پا مداران، که اولويت سياست

پس . کشی و خودکامگی را پايان دھند ھا اين فرصت را يافته بودند که بھره کردند؛ کارگران و دھقانانی که پس از قرن

کشيدند، حاکمان جديد در به کارگيری خشونت و  از پيروزی ھر قيام انقالبی، که معموال مردم عادی جورش را می

  .کردند ای درنگ نمی منظور حفظ سيطره خود، لحظه ی، بهئ  مخفی، و ارتش دائم و حرفهپوليسوحشت، 

ھای نوزدھم و بيستم و در  ھای قرن ھا در ھمه انقالب اما آن. آيد ھا حکومت خود دشمن به حساب می در نظر آنارشيست

 .مبارزه امروزه عليه کاپيتاليسم حضور فعالی داشتند و دارند

اين جريان معتقد است اجتماعات .  آنارشيسم در طول بيش از يک قرن آنارکو کمونيسم بوده استگرايش عمده مکتب

اند، بايد مالکيت زمين، منابع طبيعی و وسايل توليد را  ھا حول اھداف مشترک متعددی متحد شده محلی، که ديگر انجمن

  . جاد ھر گونه قدرت مرکزی در تضاد استاين گرايش با سوسياليسم دولتی متفاوت و با اي. مشترکا در دست گيرند

، از  »اعتصاب عمومی اجتماع«توانند، از طريق   آنارکوسنديکاليسم بر کارگران صنعتی تشکل يافته است که میتأکيد

  . داران سلب مالکيت کنند و بدين ترتيب صنايع و اداره امور آن را در دست بگيرند سرمايه

بود که ) ١٧٥٦-١٨٣٦( ھا ويليام گادوين اولين آن. شناسد  بزرگ می ر متفکر و نويسندهمعموال، تاريخ آنارشيسم را با چھا

، موضع آنارشيسم را در برابر دولت، قانون، ١٧٩٣  راجع به عدالت سياسی، چاپئیھا در کتاب خود با عنوان پرسش

بود؛ او ھم وارث سنت  و پدر مری شلی گادوين ھمسر مری وولستنکرافت. مالکيت، و نھادھای حکومتی شرح داد

شدت مشھور ساخت،  اين کتاب او را به. آمد حساب می به دار فيلسوفان فرانسوی مخالف با کليسای انگلستان و ھم ميراث

که مخفيانه در محافل   مواجه شد، و با اينئیاعتنا ولی اندکی بعد در فضای سياسی اوايل قرن نوزدھم با خصومت و بی

 . بود که جنبش آنارشيستی دوباره به آن اھميت داد١٨٩٠ر دھه شد، د راديکال خوانده می

پرودن، که مبلغ سياسی بود، اولين کسی است که . نام داشت) ١٨٠٩-١٨٦٥( دومين اين پيشاھنگان پير ژوزف پرودن

چنان  و ھماما ا. مشھور گرديد» مالکيت دزدی است«نام  ای به  با نوشتن مقاله١٨۴٠او در سال .  ناميدتخود را آنارشيس

ديد، زيرا به گمان او واضح بود که  پرودون ھيچ تناقضی ميان اين دو شعار نمی. »مالکيت آزادی است«معتقد بود که 

ھا حاصل غصب و استثمار است، و حکومت، قوانين  دارانی است که مالکيت آن داران و سرمايه  زمين اولی درباره

ور است که   دھقان يا پيشه که شعار دومی درباره خانواده کند؛ حال آن  و ارتش آن را برايشان حفظ میپوليسمالکيت، 

اما اين به معنی اجازه حق . باشد داشتن مسکن، زمين برای کشاورزی، و وسايل حرفه خود حقی مسلم و طبيعی می

 دنيای دھقانان  ماندهشد که باز ن انتقاد میبه پرود. امرار معاش ديگران نيستمالکيت يا تسلط بر خانه، زمين، و وسايل 

ی موفق به اين انتقاد ئ ھای کوچک است، اما او ھميشه آماده بود با برشمردن اصول اتحاديه وران ساده در اجتماع و پيشه

 .پاسخ دھد
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است، که به حق به سبب  )١٨١٤- ١٨٧٦(   برجسته آنارشيسم کالسيک انقالبی روس ميخائيل باکونين سومين چھره

عدالتی و  آزادی بدون سوسياليسم بی«: گفت باکونين می.  مشھور شد١٨٧٠  در دھه الملل اول در بيناش با مارکس  منظره

  » .داری و وحشی گری است امتياز انحصاری است، اما سوسياليسم بدون آزادی برده

ھرت اصلی او ش. باز ھم اھل روسيه بود )١٨٤٢- ١٩٢١( نام پيتر کروپوتکين ای به آخرين اين متفکران مھم اشراف زاده

ھای علمی آنارشيسم  کوشيد پايه ھا می ھا و جزواتی بود که در آن دان و مجموعه کتاب به سبب کارھايش در مقام جغرافی

ياری به «  پس از انقالب بود و  خودسازماندھی در جامعه ای درباره کتابچه) ١٨٩٢(»  غلبه بر نان«.را روشن سازد

. کرد داری رقابتی را توجيه می ھای غلط از داروينيسم نوشت که سرمايه  برداشترا برای مقابله با) ١٩٠٢(  »ريکديگ

کند که رقابت درون  ھای حيوانی و اجتماعات انسانی، ثابت می  علمی جمع کروپوتکين در کتاب خود، بر اساس مشاھده

  . پيش شرطی برای بقا دارد مثابه تری از ھمکاری به ای اھميت بسيار کم گونه

 انسانی ساختن کار و محيط آن، از راه يکی سازی  ی کروپوتکين درباره رساله )١٨٩٩( »کارخانه و کارگاهمزرعه، «

آثار او، که بيش ازديگر نويسندگان آنارشيست در . کشاورزی و صنعت، کار فکری و بدنی، وآموزش ذھنی و عملی بود

 .داد ھای روزمره پيوند می ی اجتماعی و تجربهشناس شد، آنارشيسم را با عقايد جديد بوم سراسر جھان خوانده می

***  

  

شايد نتوان .  بين کمونيسم و آنارشيسم، اين دو گرايش، سرنوشت و تاريخ مشترکی دارندفجدا از ھر نظر موافق و مخال

ه اسناد تاريخی کم از انترناسيونال اول تا به امروز و با اتکا ب اين تاريخ را به اندازه تاريخ بشر، توضيح داد، دست

  .ھا مورد بحث و بررسی قرار دھيم توانيم اين دو گرايش و اختالفات و اشتراکات آن می

ھا و  ھا و تدوين ھای طبقاتی طبقه کارگر، بحث دھند که اين دو گرايش در بسياری از زمينه ھمه شواھد تاريخی نشان می

الملل مشترک  ھا در حرکت بين ھا و آنارشيست مونيستعنوان مثال، حضور مشترک ک مبارزات مشترک تاريخی دارند به

  ».انترناسيونال اول«به نام 

ھا و  ای از انديشه تاريخچه: ئیکارل لندوئر که از مورخان بزرگ سوسياليست است، در کتاب سوسياليسم اروپا

 تفاوتی ھست؛ باکونين خود گرا يا کمونيستی مطمئنا بين آنارشيسم فردگرا و آنارشيسم جمع«: نويسد می) ١٩۵٩( ھا جنبش

  ھای کمونيست ھم اعمال زور جامعه بر فرد  دانست، اما آنارشيست را يک آنارشيست کمونيست می

ھا با فردگرايان در اين است که معتقدند بشر، اگر از بند زور و اجبار رھا شود، به روابط  تفاوت آن. کنند را تصديق نمی

 از ئی باال واھد آورد، در صورتی که طرف ديگر معتقد است انسان آزاد درجهاش روی خ داوطلبانه از نوع کمونيستی

ھای کمونيست حق مالکيت خصوصی را که توسط قدرت دولت برپاست رد  آنارشيست. انزوا را ترجيح خواھد داد

که  آن  بیعنوان شرط ضروری استقالل فردی ھستند حفظ مالکيت خصوصی به ھای فردگرا متمايل به آنارشيست. کنند می

 ».توان مالکيت را حفظ کرد طور می  و دادگاه چهپوليسروشن پاسخ دھند درغياب 
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پيمود، و انقالب  پيمايد در قرن ھجدھم آن را می عقايد سياسی به ھمين سرعت که در قرن بيست و يکم اقيانوس را می

ھا نقش داشتند و در  در ھر دو اين انقالبجفرسون، پين، و فرانکلين . ساخت  و انقالب فرانسه را گريزناپذير میامريکا

 راحع به عدالت سياسی، موضوع آنارشيسم را در مبانی آن مطرح ئیھا ھمين حال، ويليام گادوين در اثر خود، پرسش

 . کرده است

در سال بعد، پس از ناکامی انقالب در درسدن، باکونين . ، دوباره ظھور کرد١٨۴٨ھای اروپای  آنارشيسم در انقالب

ھا تحويلش دادند، دوباره محکوم شد، و يک سال پس از آن،  مرگ شد، و يک سال بعد به اتريشی ندانی و محکوم بهز

شش سال را در دز پتر و پل در سنت پترزبورگ گذراند و بعد به سيبری تبعيد شد، . ھا تحويل داده شد بار، به روس اين

پروس - پس از جنگ فرانسه.  سان فرانسيسکو و نيويورک سفر کردجا گريخت و از راه ژاپن به لندن، که سرانجام از آن

در » مانيفست خطاب به مردم فرانسه«گيری کمون زود گذر پاريس و  ، عقايد فدراليستی پرودون در شکل١٨٧٠در 

   :کرد  میتأکيداين مانيفست .  بودمؤثر ١٨٨١آوريل 

اند و ھر  يافته است و ھمه از حقوق کامل برخوردار شدهھای پاريس گسترش   محله خودگردانی کامل اين کمون به ھمه

تنھا عاملی که کمون خودگردان را . ھای خود بھره کاملی گرفته است مرد فرانسوی، شھروند عادی يا کارگر، از قابليت

سه را تضمين ھا آزادی فران  است که به اين پيمان پايبندند؛ پيوند آنئیھا سان ساير کمونته کند خودگردانی ھم محدود می

  .کند می

ھای دھقانی در  ھای بردگان در دوران باستان، شورش ھای آنارشيستی را در قيام پردازان، منشاء آرمان برخی از نظريه

 فرانسه، و ١٨۴٨ و ١٨٧٩ھای   انگلستان، انقالب١۶۴٠  در انقالب دھه» ديگرھا«اروپای قرون وسطی، اھداف جنبش 

 ١٩١٧ مکزيک، انقالب ١٩١١در قرن بيستم، آنارشيسم در انقالب . کردند یوجو م  جست١٨٧١در  کمون پاريس

 را ١٩٣٩-١٩٣۶تر در انقالب اسپانيا، که در پی آن شورشی نظامی پديد آمد که جنگ داخلی  روسيه، و از ھمه برجسته

  . تسريع کرد، نقش داشت

  :گونه توضيح داده است ی، اينالمانگوستاوالنداور، آنارشيست 

ای از رفتار آدمی  ھا و شيوه ای بين انسان چيزی نيست که انقالب آن را از ميان ببرد، بلکه وضعيت يا رابطهحکومت «

  ».توان آن را از ميان برد است؛ با ايجاد روابطی جديد و با رفتاری ديگر می

ا نيست که نشريه، ی التين و آسيامريکاای در اروپا،  ھيچ جامعه. پذيری طوالنی دارد در واقع، آنارشيسم برگشت

  . باخته آنارشيست نداشته باشد گر، جرگه پيروان، فعال زندانی و جان تبليغ

 پس از ھيتلر، در ايتاليا پس از موسولينی، در اسپانيا پيش از فرانکو، در پرتقال پس از المانھا در  انتشارات آنارشيست

برای . اد سال سرکوب وحشيانه، دوباره فعال شدھا، و در روسيه پس از ھفت ساالزار، در آرژانتين پس از ژنرال

 ھمکاری داوطلبانه و نه اعمال زور،  ای خودسامان، بر پايه ھا اين نشانه آن بود که آرمان جامعه آنارشيست

  .ناپذير است سرکوب

ھا و ساير  ھا، آنارشيست  اين انقالب شد، اما در ھمه ھای آنارشيستی ديده می ھای مھم قرن بيستم، ويژگی در انقالب

ای   چاپ روزنامه١٩٠٠در مکزيک، ريکاردو فلورس ماگون و برادرانش در . انقالبيون قربانی حاکمان جديد شدند

را آغاز کردند و به مخالفت با ديکتاتوری پورفيريو دياز پرداختند؛ اين » رجنراسيون«آنارکوسنديکاليستی با نام 

با سقوط . ر زمانی که چاپ چنين آثاری بسيار دشوار بود، راه پيدا کردروزنامه به آن سوی مرز يعنی کاليفرنيا ھم، د

داران بزرگ  دياز، ماگون با دھقان انقالبی امليانو زاپاتا در ايالت مورالس در جنوب ارتباط برقرار کرد و با تالش زمين

و بحث کردن درباره غلبه بر گويند ماگون با خواندن  می. ھای کشاورزان فرودست به مبارزه پرداخت برای تسخير زمين
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 به دام انداختند و او را از پای در آوردند، در حالی که ١٩١٩زاپاتا را در . نان اثر کروپاتکين به زاپاتا سواد آموخت

ھا در   از ھردوی اين که، عجيب آن. قتل رسيد  در زندان ليون ورث به١٩٢٣ماگون در ايالت متحده زندانی شد و در سال 

در مکزيک و ) ارتش آزادی بخش ملی زاپاتيستا( EZLNاين دوره، . شود مشھور مکزيکوسيتی تجليل میموزه مردان 

MST )در ھر دوی اين . آيند حساب می  زاپاتا به در برزيل تجسم امروزی مبارزه) جنبش روستائيان بدون زمين

داران بزرگ تصاحب  شی مزرعه که اليگارئیھا  اشتراکی زمينکنترولھا، دھقانان سلب مالکيت شده برای  جنبش

  .کنند اند مبارزه می کرده

آنارشيسم نظريه سياسی و اجتماعی است که با وجود تحمل ضربات تاريخی زياد، ھمواره نو مانده و در کشورھای 

  . مختلف سر برآورده است

آن را پيوسته  وئننوشت که انتشارات پنگ» آنارشيسم«نام  ای به  صفحه۴٧٠کتابی  »جورج وودکاک«، ١٩۶٢در سال 

ترين کتاب در اين موضوع در  ھای زيادی ترجمه شده است و شايد پرخواننده زبان چاپ و منتشر کرده است؛ اين کتاب به

  .جھان باشد

  .نوشت برای روز آمد کردن کتاب به آن افزود ، چندين پی١٩٩۵وودکاک تا زمان مرگش در سال 

انتشارات ( »تاريخ انارشيسم: امر ناممکن « نام مطالبه  صفحه به٧٠٠کتابی در بيش از  ، پيترمارشال١٩٩٢در 

چاپ اين کتاب وودکاک را . رسد در فروش جھانی از کتاب قبلی پيشی گرفته است نظر می نگاشت که به) ھارپرکالينز

م خود را خواھم کتاب آنارشيس پرسند چه موقع می حاال کتابی ھست که، وقتی از من می«او نوشت، : آسوده خاطر کرد

 پيتر مارشال در ئیمن ھم، ھمانند ديگر خوانندگان، از توانا» . دھيم روز آمد سازم، خوانندگان را به آن ارجاع می

  . تاريخ آنارشيسم بسيار سپاسگزارم سازی مفاھيم پيچيده و کندوکاوش در زوايای ناشناخته ساده

.  در گذشت٢٠٠٠زدم؛ او در سال  به نيکالس والتر تلفن میجوی عقيده يا واقعيتی بودم،  و ھا، وقتی در جست برای دھه

شود؛ اين اثر  بخشی از گنجينه جھانی آثار آنارشيستی محسوب می » آنارشيسم درباره« نام  او به جزوه کوچک و پاکيزه

 صرفا :ام گلچين کردن بوده است کاری که من انجام داده. موجود است ھنوز در مخازن کتاب فروشی انتشارات فريدم

  ...تر  خواننده با عقايد آنارشيستی با تعداد محدودی از کلمات و ارجاع او به منابع بيشئیکوششی برای آشنا

  .ھای جالب و خواندنی است ، يکی از کتاب»وارد کامل«کتاب آنارشيسم 

، ١٩۶٠ تا ١٩۴٧ی ھا وی بين سال. بريتانياست   واقع در استان اسکس  در شھر وانستيد١٩٢۴متولد  ،» کالين وارد«

گذاری  پايه  ای آنارشيستی با نام آنارشی ، ماھنامه١٩۶١در سال . عھده داشت را به   آنارشيستی فريدم سردبيری روزنامه

کالين وارد زمانی که در ارتش بريتانيا در زمان جنگ جھانی دوم خدمت . ، سردبير آن مجله بود١٩٧٠کرد و تا سال 

، از محل خدمت خود به لندن ١٩۴۵در   گزارش جنگ  آنارشيستی او که مشترک نشريه. دکرد به آنارشيسم روی آور می

ای سربازان را به ترک انجام  ھا متھم بودند با چاپ مقاله فراخوانده شد تا در دادگاه سردبيران اين نشريه شھادت دھد؛ آن

چه، سرانجام، نويسندگان به حبس محکوم شدت عليه اين اتھام صحبت کرد، گر کالين وارد به. اند وظيفه تشويق کرده

، به مقام کارشناس آموزشی ١٩٧١در . ھای آنارشيستی پرداخت ، با جديت در فعاليت١٩۵٠ھای دھه  او، در سال. شدند

کالين وارد آثار بسياری در حوزه آموزشی، معماری و . استانی بريتانيا برگزيده شد  - ھای شھری ريزی انجمن برنامه

 . درباره کپدکان خيابانی است١٩٧٨(   نام کودکان در شھر ترين اثر او به مھم.  شھری تاليف کرده استريزی برنامه

عقايد . اشاره کرد) ١٩٧۶(   و مسکن رويکردی آنارشيستی) ١٩٧٣(  توان به آنارشی در عمل از ديگر آثار او می

گرا بايد از ميان  جو و قدرت ھای اجتماعی سلطه تمامی اشکال سازمان: آنارشيستی کالين وارد مبنی بر اين نظريه است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

به آقای   ، دانشگاه انجليا راسکين٢٠٠١در .  خودگردان و غيرسلسله مراتبی بگيرندئیھا ھا را سازمان بروند و جای آن

  .نشان دکترای افتخاری اعطا کرد» وارد«

گيری  در قدرت» ت از آن شوراھاقدر«و » نان و آزادی« روسيه، شعارھای آنارشيستی نظير ١٩١٧در انقالب 

قھرمان . ھا نقش داشت، ولی واقعيت روزمره در حکومت جديد با آن شعارھا تفاوت بسياری پيدا کرد بلشويک

 مصادره زمين برای دھقانان و دفاع از آنان در برابر  نام نستور ماخنو، برنامه آنارشيست اين انقالب، دھقان اکراينی به

اما گلدمن و الکساندر برکمن، که از اياالت متحده اخراج شده . کرد دھی می سفيد را سازمانھای  ھا و روس بلشويک

 که مجبور شده بود چھل سال در خارج از روسيه زندگی کند، از جمله تبعيديانی بودند که به  بودند، و کروپاتکين،

ای خطاب به کارگران اروپای غربی  ه انقالبی خطاب به لنين نوشت و در نام کروپاتکين دو نامه. روسيه برگشتند

ھا آزاد بودند؛  ای شد که آنارشيست  آخرين دفعه١٩٢١سپاری او در  مراسم خاک. ھای انقالب روسيه را شرح داد درس

  .ی زندانی بودندستالينھای  آرام از بند آزاد شدند، در اردوگاه  که آرام١٩۵۶بعد از آن و تا سال 

 لنينی آشکار کنند، اما، دريافتند چپ سياسی در   از ترک روسيه، واقعيت را در روسيهگلد من و برکمن کوشيدند پس

  ای را درباره چپ سياسی مشابه چنين برنامه. شمارد کند و مردود می تلقی می» ضد انقالبی«ھا را  غرب پيام آن

ند؛ اين در حالی بود که کرد  در پيش گرفت که برای افشای حقايق اتحاد شوری کوششی مستمر میئیھا آنارشيست

  .ھم زده بودند ھای کارگری در غرب را به پارچگی تعداد بسيار زيادی از سازمان يستی يکستالينھای  ذی نفو

جا آغاز شد، تا جانشين ديگر چون گاريبالدی و ماتسينی شود که  سنت آنارشيستی ايتاليا با اقامت باکونين در آن

اين دوره از . ديد بب اعتقاد به فدراليسم و خودگردانی اشتراکی در مخالفت با خود میس شان را باکونين به ناسيوناليسم

 موسولينی در بازداشت خانگی در  دوست او اريکو ماالتسال، که در دوره. زندگی باکونين صرف مجادله با مارکس شد

شکل مبارزه، و  داخت که تا به امروز بهی التين به راه انامريکاھای آنارشيستی در ايتاليا و  گذشت، جرياناتی از آموزه

  .گيری دارد چاپ کتاب و نشريه نمود چشم

ای از دانشجويان  ھای متمکن به اروپا برای تکميل تحصيالت زنجيره در شرق دور، عادت فرستادن جوانان خانواده

ش چون غلبه بر نان، ياری به ھای عقيدتی ا ھای آنارشيستی کروپاتکين در کتاب انقالبی به دنبال آورد که با خود پيام

ھا و دگرگونی ھا در  بسياری ازچرخش. يکديگر، و به ويژه مزرعه، کارخانه و کارگاه از پاريس به چين می آوردند

ھای کروپاتکين داشت، گرچه البته،   ارتباطی آشکار با برنامه١٩۶٠ و ١٩۵٠ھای  سياست حزب کمونيست چين در دھه

اما )لی پای کان( نويس مشھور پاچين رمان. ھای سياسی تحميل شده بود ھا به اين برنامه سان به رنج انئیاعتنا نھايت بی

ھای از اسم باکونين و کروپاتکين  دانست و نام مستعار خويش را با وام گرفتن بخش گلدمن را مادر معنوی خود می

، اورا به ١٩٨٩شد، و در » بازآموزی«ھای  نيازی به يادآوری نيست که اوبارھا مجبور به گذراندن دوره. ساخته بود

  . سالگی بازداشت کردند٨۴علت حمايت از تظاھرکنندگان ميدان تيان آن من در سن 

 ھم اتحاديه کارگری ١٩٣٠  ھای عميق داشت اسپانيا کشوری بود که در دھه اما کشوری که آنارشيسم درآن ريشه

در آن وجود داشت و ھم گروه آنارشيستی با نام ) ی کارگرانکنفدراسيون مل(  CNTنام  آنارکوسنديکاليست فراگيری به

FAI )آمدند و حضوری علنی  در آن فعال بود که متناوب از زندگی زيرزمينی در می) فدراسيون آنارشيستی ايبريا

ھا از  تسازد که بين روايت آنارشيس  در اسپانيا اختالف عميق ديگری را نمايان می١٩٣۶انقالب يازده جوالی . افتندئيم

  .ھای مؤثر در اين رويدادھا وجود دارد اوضاع و دريافت و توصيف ديگر جريان

 چگونگی مقابله با شورش   خلق سه بار در طول روز جلسه تشکيل داد تا در باره ، دولت جبھه١٩٣۶ جوالی ١٨در 

 اين  وی بود و غالبا نتيجهھای اصلی اسپانيا در حال پيشر ھا در مراکش بحث کند؛ اين شورش به سمت سرزمين ژنرال
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ھا مصادره و  در اين حين در بسياری از شھرھا و مناطق، نه تنھا اسلحه پادگان. جلسات اين بود که مقاومت بيھوده است

. ھا، حمل و نقل، و زمين را در دست گرفته بودند  کارخانهکنترول CNTنگھبانان بازداشت شده بودند، بلکه اعضای 

  . ضد شورش فرانکو شروع شد، بلکه انقالب مردمی آغاز گشتروز بعد، نه تنھا جنگ

ھای حمل و نقل بارسلونا را در اختيار گرفتند و خدمات آن را به مردم   سيستمFAI و CNT، کارگران ١٩٣۶در 

  .گسترش دادند

 ھمراه بود، اما  نازیالمانافکن ايتاليای موسولينی و  شورش فرانکو با کمک تسليحاتی، نيروی نظامی، ھواپيماھای بمب

 کرده بودند، کمک نظامی اتحاد شوروی به نيروھای ضد تأئيدھای بريتانيا و فرانسه آن را  پيمان عدم مداخله، که دولت

سبب کمک  تری را به ھا جريمه سنگين آن. کرد  محدود می- که به قيمت ذخاير طالی اسپانيا تمام شده بود -فاشيست را 

  . بود» جبھه خلق« خواستار طرد انقالب اسپانيا به سود ايده ستالينارجی سياست خ. پرداختند شوری می

در اوت ھمان . انگيز رسيد جای گذاشتن تعداد بسيار زيادی کشته، به پايانی غم ، جنگ در اسپانيا، با به١٩٣٩در آوريل 

حکومت فرانکو تا پايان . از شد و ھيتلر پيمان عدم تخاصم امضاء کردند و در سپتامبر جنگ جھانی دوم آغستالينسال، 

گيری وسيع از کسانی شد که جرات کرده بودند  شکست مخالفان منجر به انتقام.  ادامه يافت١٩٧۵مرگ اين ديکتاتور در 

 در تبعيد روزگار سپری ئیھا اسپانيا ميليون. ھا مملو از زندانی بود شمار و بازداشتگاه ھا بی اعدام. با فرانکو مخالفت کنند

از نظر اشتراکی کردن کشاورزی و صنعت، . ھا، اسپانيا محل رويدادھای شگفت بود از ديدگاه آنارشيست. ردندک می

در .  بدست کارگران بودکنترول مصادره و  ھای کروپاتکين درباره اسپانيا مثالی زنده و شوق برانگيز از نظريه

ای را  ھای گسترده ه بودند، کارگران زمين از کشور که واحدھای نظامی طرفدار فرانکو اشغال نکردئیھا قسمت

 درصد زمين داران ٢ھا در تملک   درصد زمين۶٧اسپانيا عمدتا سرزمين کشاورزی بود که در آن . مصادره کردند

جرالد برنان، .  کنندتأمينتوانستند نان حتی يک خانواده را  ھای کوچک نمی در ھمان زمان بسياری از ملک. قرار داشت

حل منطقی برای نواحی وسيع اسپانيا اشتراکی  تنھا راه«يک خود ھزارتوی اسپانيا، توضيح داده بود که در کتاب کالس

  ».کردن آن است

شد در مناطقی که در اشغال نيروھای فرانکو قرار نداشت، حدود سه ميلون مرد و زن و   ، تخمين زده می١٩٣۶در 

ھا در کاتالونيا و ار نو سامان  ز اشتراکی کردن کارخانهناظران ا. کردند ھای اشتراکی زندگی می کودک در کمون

  .سان ارائه دادند ھای يک خدمات عمومی مانند حمل و نقل ، تلفن، گاز، برق در بارسلپنا گزارش

اش در نيويورک مطالبی راجع به اين  آورد که در زمان نوجوانی ياد می  نوام چامسکی بهئیامريکاشناس  زبان

گزارشی در ذھن او مانده است . خوانده است آربترشتيم می ه آنارشيستی به زبان يديش با نام فريهآوردھا در نشري دست

بدون روزنامه، «ھای فقيرانه اين روستا  نام ممبريال که ھشت ھزار نفر در کلبه ای گرفتار فقر در اسپانيا به درباره دھکده

اين گرچه، نه «. ان در غذا، پوشاک و ابزار با ھم شريک بودندئياما روستا. کردند زندگی می» خانه سينما، کافه يا کتاب

ھا  ترين آن  اسپانيا باشد اما عادالنه ممبريال شايد فقيرترين دھکده... اجتماعی ساختن ثروت که اجتماعی ساختن فقر بود

  :دھد چامسکی شرح می» .ھم ھست

فکران  نی و آرمان جامعه عادالنه دارد، در نظر روشن که راجع به روابط انسائیھا  از اين دست، با نگرانیئیھا روايت

خوانند يا   میئیلوحانه و ابتدا دھند، و يا ساده کند، و بنابراين آن را مايه تمسخر قرار می امروزی عجيب جلوه می

اران نگ ای کنار گذاشته شود تاريخ ھای نسنجيده فقط ھنگامی که چنين قضاوت. دانند ای ديگر غيرعقالنی می گونه به

ھای  ترين انقالب مطالعه جدی اين جنبش مردمی بپردازند که جمھوری اسپانيا را در يکی از مھم خواھند توانست به

  .خود ديده دگرگون ساخته است اجتماعی که تاريخ به
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  . نوشته شده بود١٩٣۶روی قطاری در کاتالونيا، در » روی آن کار کن. زمين متعلق به توست«شعار 

کند،   میتأکيدھای آن برای آينده  ھا و درس ھای مھمی صورت گرفته است و چامسکی بر اھميت آن ھشاما اکنون پژو

  :گويد زيرا چنان که که او می

ھای صنعتی با  کوشد مشکالت جامعه  در آن است که میئیھا کند گرايش شخصه مرا جذب آنارشيسم می  که بهئیچيزھا

  .ھا و ساختارھای آزاد حل کند دھی پيچيده را در چھارچوب سازمان سازمان

به اين دستاوردھا در . کند  میئيدتأ نظراتش را کامال ١٩٣۶تجربه اسپانيا با معيارھای او ديگر اتفاق نيفتاد، اما رويداد 

گرای غيرکمونيستی، توجه چندانی نشد، و  جز نشريات آنارشيستی و چپ افراط ھای خبری اروپای غربی، به رسانه

 توطئه ١٩٣٧اورول، پس از بازگشت از اسپانيا، کوشيد با کتاب خود ادای احترام به کاتالونيا در زمانی که جورج 

ھای  فروشی  در کتاب١٩۴٠سکوت در اين باره را بشکند تنھا سيصد نسخه از اين کتاب فروش رفت و بقيه تا سال 

پرشوری در اسپانيا مواجه شد، چون بخش ھا بعد، فيلم زمين و آزادی کن لوچ با استقبال  دھه. آنارشيستی خاک خورد

  .مھم از جنگ داخلی را، که تاکنون در خود اسپانيا ھم ناشناخته مانده بود ، به نمايش در آورد

     

ھای مصر، نمونه خوبی  ھای آنارشيستی قدرتمند آشنا شويم نمونه آنارشيست اگر بخواھيم خارج از اروپا با سازمان

  .سازمان در دوره سرنگونی حسنی مبارک و مرسی بسيار فعال بودخصوص اين  به. است

، ١٣٩١ بھمن ۵ برابر با ٢٠١٣ ژانويه ٢٤گزارش دادند که روز . سی. بی. ھای بزرگ از جمله بی رسانه

گرد انقالب مصر  مناسبت دومين سال ھای قاھره و اسکندريه به تظاھرکنندگانی که لباس سياه پوشيده بودند در خيابان

ھای مصر منتشر  ھا در خيابان چند روز بعد گزارش ديگری از حضور گسترده آنارشيست. سی .بی .بی.  کردندئیپيما هرا

 منتشر نمودند، ئیھا گزارش» بلوک سياه«ھر چند اين رسانه و ديگر منابع خبری فقط از اواخر ژانويه از جنبش . نمود

گرايان و حکومت  نيز نقش داشتند و اکنون برضد اسالماما اعضای اين گروه در سرنگونی حکومت حسنی مبارک 

را يک جريان تروريست » بلوک سياه«ھای  ھای مصری آنارشيست رسانه. تازان مبارزه ھستند محمد مرسی از پيش

. داری، دولت و دين ھستند فکران خود در جھان خواھان آزادی، نابودی نظام سرمايه نامند، اما آنان مانند ھم می

گويند که نه فقط برضد انقالب مصر نيستند، بلکه برای مبارزه با جنايات  می» بلوک سياه«ھای  تآنارشيس

  .اند ميدان آمده المسلمين و حکومت آنان به اخوان

ھا بدون  آن. کردند ھای آنارشيست در زمان حکومت حسنی مبارک زير پوشش ھواداران تيم ھای فوتبال فعاليت می گروه

ھای آنارشيستی فعاالنه در اعتراضاتی که به سرنگونی حکومت مبارک انجاميد شرکت داشتند، اما  هپرچم و پارچه نوشت

سرعت در  ھا در مصر به آنارشيست. کنند ھای مشخص خود در جنبش مردمی تالش می  با نشان٢٠١٣از ماه ژانويه 

مانند نقاط ديگر جھان به تشکالت سنتی کنند، چرا که مردم مصر نيز  ميان جوانان، زنان و کارگران ھواخواه پيدا می

شوند اعتماد  ھای حزبی بوروکراتيک با سلسله مراتب ھرمی و رھبری متمرکز اداره می ھا که بر اساس نظام چپ

  .خواھند در تشکالت خودگردان و خود مديريتی گرد ھم آيند کنند و می نمی
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نام  اھی بلوک سياه قاھره ناميدند يک تشکل آنارشيستی بهھا و برخی از فعاالن آن، بلوک سياه و گ چه رسانه در پس آن

اين .  اعالم موجوديت نمود١٣٩٠ خرداد ٢قرار دارد که در اوج انقالب مصر روز » جنبش سوسياليستی ليبرتارين«

گذارد و به  المسلمين نمی ھا را در اختيار اخوان گروه پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک اعالم کرد که خيابان

ای بدون طبقه  ھای عضو جنبش سوسياليستی ليبرتارين اعالم کردند که خواھان جامعه آنارشيست. دھد بارزه ادامه میم

اما حکومت اسالمی مصر به رياست جمھوری يک عضو . داری نباشد ھستند که در آن اثری از دولت و نظام سرمايه

  .آنان پاسخ داد و تعدادی از آنارشيست را دستگير و زندانی کردالمسلمين با سرکوب به  اخوان

ای   وارد دادگاه اسکندريه شدند و ناگھان حاضران را ضرب و جرح نموده و عدهپوليس، نيروھای ١٣٩١ بھمن ۴روز 

اسد، محمد  نفری که دستگير شدند آنارشيست بودند که نام آنان محمد عزالدين، امير ٣١چھار تن از . را دستگير کردند

. تخريب اموال عمومی با استفاده از خشونت نمود حکومت اين چھار نفر را متھم به. البردی و حسين محمد است

ھا عليه  آنان دستگير شدند چرا که با شرکت در جنبش کارگری و جنبش محله. ھا اتفاقی نبود دستگيری آنارشيست

ھای پس از رياست جمھوری محمد مرسی، به   در طی ماهپوليسالبته نيروھای . کنند المسلمين مبارزه می اخوان

 مخفی و باندھای اسالمی فعاالن سياسی را پوليسنيروھای . ھای خود عليه مردم و نيروھای آنارشيست افزودند خشونت

رد ھا پخش ک تلويزيون دولتی مصر، گزارشی عليه آنارشيست. دادند کردند و آنان را به اشکال مختلف آزار می تھديد می

  ».گويند که موساد اسرائيل آن را در اختيار دارد ست و ناظران می اين يک گروه خارجی«: که در آن گفته شد

دولت اسالمی به کمک . دنبال نداشت اتی را که مردم مصر انتظار داشتند بهتغييرالمسلمين  با به قدرت رسيدن اخوان

خواست ھرگونه صدای مخالفی را خفه  اين حکومت می. وددنبال استقرار يک حکومت خودکامه ديگری ب ارتش مصر به

ھای دفاع از حقوق بشر را سرکوب و حقوق زنان را بيش  کرد، انجمن کند، به ھمين جھت به تشکالت مخالفان حمله می

  .کرد از پيش پايمال می

 کردند که بايد با اعضای ، دو حزب افراطی اسالمی که جھاد و جمعيت اسالمی نام دارند اعالم٢٠١٣اواخر ماه ژانويه 

گرايان گفتند که آنارشيست ھا  اين اسالم. بلوک سياه با توجه به دستورات قرآن در رابطه با اراذل و اوباش برخورد شود

نام عبدالخرحامد گفت قرآن دستور داده است بايد کسانی را  يک مفتی به. شان برسند بايد کشته شوند تا به سزای اعمال

او از محمد مرسی خواست تا چنين حکمی را . قتل رساند يا دست و پايشان را قطع نمود رض ھستند بهاال که مفسد فی

گيرند و بايد کشته  محمد سامره از سازمان جھاد، ادعا کرد که اعضای بلوک سياه از خارج کشور پول می. صادر نمايد

  .از اعضای آن محمد البرادعی استچنين خواھان دستگيری اعضای جبھه نجات ملی شد که يکی  او ھم. شوند

 ساله است در ۴٣ست  او که يک گرافی. ياسر عبدالکافی يکی از اعضای جنبش سوسياليستی ليبرتارين در مصر است

وی در چندين برنامه . او پيش از انقالب عضو حزب کمونيست مصر بود. کند یدانشگاه ھنرھای زيبای اسکندريه کار م

ھای کارگری برای دفاع از حق اعتصاب   فعاليت با سازمان ياسر به. مصر شرکت کرده استفرھنگی برای مناطق فقير 

 .دھد و بر ضد بيکارسازی ادامه می

بخش اول . بندی کرد توان در دو بخش بزرگ دسته گويد که نيروھای سياسی و اجتماعی مصر را می ياسر می

 ميليارد ۵٠ تا ۴۴شان بين  ھای ارتش قرار دارند که ثروت الدر اين گروه ژنر. داران ست از نظاميان و سرمايه اتحادی

ھای  بخشی از اين ثروت زمين. ست که متعلق به ارتش است ئیھا و نھادھا  در شرکتئیاين دارا. شود يورو برآورد می

 ارتش مصر بودجه آن است که سری ست و حتی ئیبخش ديگر دارا. ھای غيرمنقول ھستند ئیوسيع کشاورزی و دارا

  .توان در ھمين گروه قرار داد داران شھربانی و کارمندان بلندپايه دادگستری را می درجه.  آن را نداردکنترولدولت حق 
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المسلمين و تمام نيروھای دسته راستی سلفی ھستند که خواھان يک  داران اخوان گروه ديگر اين اتحاد نظاميان و سرمايه

چنين از منابع مالی کشورھای خليج فارس  ھا ھم المسلمين و سلفی ن اخوانرھبرا. اند داری وحشی نظم اقتصادی سرمايه

  .ھاست المسلمين و سلفی پارلمان مصر دارای اکثريتی از اخوان. مند ھستند بھره

گرايان کسان ديگری در گروه اول نيروھای سياسی مصر وجود دارند که ديگر سرمايه دارانی  به جز ارتشيان و اسالم

قيد و شرط اقتصاد جھانی شده بازار ھستند و از دھه آخر  آنان ھواخواه بی. اند المللی فعال حنه بينھستند که در ص

اينان موفق . داران است پسر حسنی يعنی جمال مبارک از جمله اين سرمايه. وجود آمده اند حکومت حسنی مبارک به

 ٢٠١١ دسامبر ٢نخست وزير مصر از ( ال الجنزوریکم. اند تا يک البی فوق ليبرالی و نومحافظه کار ايجاد نمايند شده

ھا را بر عھده  سازی يت خصوصیمسؤول، ١٩٩٠ھای  يکی از نمايندگان اين گروه است که در سال) ٢٠١٢ اوت ٢تا 

  .داشت

گرايان  نيروھای سياسی بخش دومی که در مصر حضور دارند انقالبيانی ھستند که عليه حکومت نظاميان و اسالم

ھای مختلف سياسی وجود دارند که متعلق به اقشار متوسط جامعه و بورژوازی  در اين گروه جنبش. کنند مبارزه می

 به ئیگو  پاسخئیست که توانا ای تھی ھا به اندازه برنامه اين جنبش. آيند ھا از جامعه مدنی می برخی از فعاالن آن. ھستند

اند  طلبی زندانی کرده  و اصالحئیگرا د را در منطق خبرهنيروھای اين جنبش خو. ای را ندارد مطالبات طبقات توده

  .کنند  محکوم میپوليسبرای مثال، آنان حتی پرتاب سنگ را به . بند ھستند ای که فقط به اعتراض قانونی پای گونه به

ديکال اينان ھسته اصلی اعتراضات را. نيروھای ديگر اين گروه انقالبيان مستقل و نيروھای مردمی غيرسياسی ھستند

. ھر چند اين گروه شھامت مبارزه را دارد اما ھنوز دارای استراتژی و اھداف سياسی روشن نيست. دھند را تشکيل می

ھای اين نيروھا در زد و  فعاليت. با اين حال چنين واقعيتی به اين معنا نيست که اين نيروھا دارای آگاھی سياسی نيستند

  . سياسی درازمدت باشندئی که دارای يک پوياگردد بدون اين خوردھای شھری خالصه می

گويد که تبليغات اين سازمان در ميان مردم برای  ياسر عبدالکافی، در مورد اھداف جنبش سوسياليستی ليبرتارين می

اما . مدت عملی گردند توانند در کوتاه ست که می تحقق مطالبات در جھت گسترش دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی

جز استقرار يک جامعه سوسياليستی ليبرتارين  مدت ھم ھست که چيزی به آنارشيستی دارای اھداف درازاين گروه 

  .گرايان بورژوا قرار دارد طلبان و نخبه ای که در تضاد با نظرات اصالح نيست، جامعه

ھای  اينترنت و شبکه: ھای متشکل در جنبش سوسياليستی ليبرتارين عبارت از گويد که ابزار تبليغاتی آنارشيست ياسر می

شود، شعارنويسی روی ديوارھا، شرکت در  اجتماعی، انتشار متون مختلف در نشريه گروه که ھنوز مرتب منتشر نمی

افزايد که اکثر فعاالن جنبش سوسياليستی  او می.  جلسات بحث عمومیئیھا و شعارھای گروه و برپا تظاھرات با پرچم

ياسر اضافه . آيند تر از اسکندريه و شھرھای دلتای رودخانه نيل می کنند و بيش یليبرتارين خارج از قاھره زندگی م

ھای جنبش سوسياليستی ليبرتارين فعاليت خود را در محافل کارگری صنعتی اسکندريه و شھرھای  کند که آنارشيست می

  .اند دلتای رودخانه نيل متمرکز کرده

ھای کارگری قديمی  اتحاديه.  در مصر بسيار پيچيده استمسألهه اين گويد ک يابی کارگری می ياسر در رابطه با تشکل

ھر چند . اند اما کماکان وجود دارند دولتی با توجه به بوروکراسی و فسادی که داشتند نفوذ خود را از دست داده

اکنون . ديد منحل شد اما دوباره با يک فرمان دولتی احياء گر٢٠١١در ژانويه  (ETUF) ای مصر فدراسيون اتحاديه

گذاری شد وجود دارد، اما اين فدراسيون نيز مانند  نيز که در ميدان تحرير بينان (FETU) ھای مصر فدراسيون اتحاديه

  .ست نسخه دولتی خود دارای يک سلسله مراتب ھرمی
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دھی   سازمانای خود را ھای اتحاديه اند که خارج از چارچوب گويد که کارگران زن و مرد در مصر عادت کرده ياسر می

ھای رسمی از حقوق خود دفاع  آھن که بسيار مبارز، متشکل و متحد ھستند بدون اتحاديه برای مثال کارگران راه. نمايند

  .کنند و از اين موضوع بسيار خشنود ھستند می

ای ارتباط  ديهھای کارگری مستقل از تشکالت اتحا کنند تا با گروه ھای جنبش سوسياليستی ليبرتارين تالش می آنارشيست

 و زير کنترولھای رسمی نفوذ کرده است يا آن ھا در بھترين حالت در   اغلب به اتحاديهپوليسبرقرار نمايند چرا که 

  .ھستند) ھا ھا و تروتسکيست  لنينيست- مارکسيست ( ھای کمونيستی مستبد نفوذ سازمان

عنوان  افزايد که مقامات دولتی ھنوز بيکاری را به او می. خود نيستند گويد که بيکاران دارای جنبش مختص به ياسر می

  .پذيرند و آماری در رابطه با بيکاران وجود ندارد يک وضعيت نمی

گويد که آنان از ھمان روزھای اول در انقالب نقشی برجسته  ياسر عبدالکافی در مورد نقش زنان در انقالب مصر می

ھا آمدند و برای مثال در زد و  زنان به تعداد زياد به خيابان. دصورت پراکنده در آن شرکت کردن داشتند، ھر چند به

چنين در انتظامات تظاھرات ميدان  زنان ھم. ، شرکت کردند١٣٨٩ بھمن ٨ -  ٢٠١١ ژانويه ٢٨٨خوردھای شديد روز 

س  مار٨تعرض شديدی عليه تظاھرات زنان در روز . کردند رسانی می تحرير شرکت فعال داشتند و به زخميان کمک

 زن را دستگير ١٨تحصن زنان در ميدان تحرير حمله کردند و  نظاميان فردای آن روز به.  صورت گرفت٢٠١١

الملل اعالم کرد نظاميان اين زنان را پيش از دستگيری لخت کردند تا آنان را  گونه که سازمان عفو بين ھمان. نمودند

نام سميرا احمد شکايتی را  ند، اما زمانی که يک زن مبارز بهمقامات حکومتی اين واقعيت را پنھان کرد. بازرسی نمايند

گونه  اند، ھمان به ھر حال نظاميان اغلب زنان را در تظاھرات آماج حمالت خود کرده. تحويل داد، ھمه چيز برمالء شد

 اما زنان .که چند ويدئو و عکس اين موضوع را از زد و خوردھای خيابان محمد محمود در ماه نوامبر نشان می دھد

  .گری برپا کرده و خواھان برابری شدند آرام ننشستند و ھر بار چندين تظاھرات فمينيستی و ضدنظامی

ھای  گويد که آنارشيست او می. ھا در مصر است المللی و پشتيبانی از آنارشيست ياسر عبدالکافی خواھان ھمبستگی بين

آنارشيست و ليبرتارين که دارای يک پيشينه تاريخی ھستند، ھای بزرگ  ھای سازمان خواھند فعاالنه در بحث مصر می

خواھند تجربيات خود را در اختيار ديگران بگذارند تا بتوان پيوندھای جنبش  ھای مصر می آنارشيست. شرکت کنند

 .تر نمود آنارشيستی جھانی را محکم

ختلف آنارشيست در سراسر جھان با ھای م گروه. ھا در مصر، از مدتی پيش آغاز شده است پشتيبانی از آنارشيست

ھای  فدراسيون کمونيست: از جمله. اند ھای آن حمايت کرده  از جنبش مردمی در مصر و آنارشيستئیھا انتشار اطالعيه

کمونيستی - ، جبھه آنارشيستی)ايرلند( ، جنبش ھمبستگی کارگری)سوئيس( ، سازمان سوساليست ليبرتر)ايتاليا( آنارشيست

، مرکز )کلمبيا( ، گروه ليبرتارين راه آزادی)اسپانيا( ای ھمبستگی کارگری ، کنفدراسيون اتحاديه)قای جنوبیآفري( زابالزا

، فدراسيون کمونيست )اسپانيا( ، انستيتو علوم اقتصادی و خودگردانی)کلمبيا( تحقيقات ليبرتارين و آموزش مردمی

- ، نبرد مشترک)استراليا( کمونيستی ملبورن - آنارشيستی، گروه )شيلی( ، نشريه سياسی و اجتماعی)شيلی( ليبرتارين

، )کانادا( ، رزم مشترک)پرو( ، اتحاديه سوسياليستی ليبرتارين)امريکااياالت متحده ( فدراسيون کمونيستی ليبرتارين 

، )نمارکدا( ھای ليبرتارين ، سوسياليست)فرانسه( ھای آنارشيستی ، ھماھنگی گروه)اسپانيا( کنفدراسيون عمومی کار

، )کانادا( ، اتحاد کمونيستی ليبرتارين)کاامرياياالت متحده ( ، خودگردانی و ھمبستگی ميامی)نروژ( نيروی مقاومت

  ).فرانسه( آلترناتيو ليبرتر

، منتشر شده ٢٠١٣ مارس ١٥ - ١٣٩١ اسفند ٢٥ و ٢٤اين گزارش و مصاحبه با استفاده از منابع زير در روزھای *

  )uk.co.bbc.www    -  net.anarkismo.www: (بود
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يک دھه پس از مرگ بوکچين، اسم . گذار کموناليسم است  بنيان،)١٩٢١- ٢٠٠٦( Murray Bookchinموری بوکچين 

. مقاالتی را به وی و نظرياتش اختصاص دادند  ،  گرفته تا فاينانشال تايمز ايمزاز نيويورک ت: ھا افتاد او بر سر زبان

ھم در شرايطی که   خواند؛ آن »ِلی شمالی، در بيش از يک ربع قرنامريکاترين متفکر آنارشيست  مھم«تايمز لندن او را 

، »جريان اصلی«ھای موسوم به  ه رسانه در واقع راه يافتن نام بوکچين ب  .ھا پيش، از آنارشيسم گسسته بود او از دھه

  .برانگيز و قابل تامل است ، بحث»اکوآنارشيست انقالبی«ھم تحت عنوان يک  آن

، کانديد انتخابات رياست Bernie Sanders ھای مشترکی را با برنی ساندرز  ميالدی، بوکچين تالش٩٠در دھه 

. وی سياسی مطرحی سازمان دھند اما موفقيتی حاصل نکردندھا مشترکا کوشيدند تا نير آن.  سازمان دادامريکاجمھوری 

ھای او با بوکچين، بار ديگر بحث کموناليسم را پيش   و نزديکیامريکاحضور پررنگ برنی ساندرز در فضای سياسی 

 .کشيد

 ھا و اما طبيعی ست که ھم کمونيست. عنوان يک مکتب نظری، بديلی در برابر سوسياليسم مارکسی نيست کموناليسم به

ھا  ھا و انقالب ھا و اعتراض ھا در اعتصاب آن. ھم آنارشيست ھا نقدھای معينی به ھمديگر دارند اما ابدا دشمن ھم نيستند

ھا و ھم  به عالوه ھم بين کمونيست. کنند اند و ھنوز ھم می ھا حرکت کرده دوش به دوش ھم عليه کاپيتاليسم و حکومت

 .داردھا گرايشات مختلفی وجود  آنارشيست

موری .  در نزديکی نيويورک مھاجرت کرد-  Bronx به برونکس١٩٠۵خانواده روسی موری، پس از شکست انقالب 

بود،   »حزب سوسياليست انقالبی«دنيا آمد و زيرنظر مادر بزرگش که از انقالبيون روس و از فعالين   به١٩٢١در سال 

ده ساله . ه انقالب اکتبر و تفکرات سوسياليستی عالقمند شدشدت ب  مادر بزرگ بود که موری بهتأثيرتحت . بزرگ شد

  ھمراه مادر روزگار سختی را سپری گفت و موری به پس از مدتی پدر، خانواده را ترک. بود که مادر بزرگش فوت کرد

 با تالطمات ئیھای بخش جوانان حزب کمونيست بود که موری برای رودرو وی تحت سرپرستی و آموزش. نمود

 . آماده گرديدزندگی

خاطر   سالگی به١٨در . نمود ھای اعتراضی شرکت می فروخت و در ميتينگ موری در نوجوانی نشريات حزب را می

کار کرد و  گر شروع به عنوان کارگر ريخته پس از خاتمه دبيرستان، به.  از حزب اخراج شدستالينانتقاد علنی از 

 . رو آوردئیفعاليت سنديکا به

ھای جوان  جا وارد ليگ کمونيست  سالگی به جنبش کودکان کمونيست پيوستم و از آن٩ در سن ١٩٣٠من در سال «

تر  ھا يا دقيق از کمونيستتر  البته من پيش. جنگ داخلی اسپانيا باعث شد که از اين جريان فاصله بگيرم) ١٩٣۶( .شدم

و اشتياق کمک به مردمانی که عليه فاشيسم ِاما جنگ داخلی اسپانيا ) ١٩٣۵( .ھا جدا شده بودم ستالينيستبگويم 

 شرکت مؤثرای  گونه ھای جوان ترغيب کرد تا بتوانم در اين مبارزه به جنگيدند مرا به پيوستن به ليگ کمونيست می

  . اخراج شدم١٩٣٩در ... کنم
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زب کارگران ح«ھا و  ھا دور شد و به تروتسکيست ھمراه بسياری ديگر، از حزب کمونيست پس از مدتی، موری به

اما ديری نگذشت که از . ی، آشنا شدالمان مھاجر  Josef Weber-جا بود که با جوزف وبر  آن. پيوست» سوسياليست

 .و عمال از تروتسکيسم گسست! اين حزب ھم اخراج شد

 است که ھا مرا اخراج کردند و اين راھی آن. ھا ندارنديستستالينھيچ تفاوتی با ) ھاتروتسکيست(من آموختم که «

  .کنند ھا در برخورد با مخالفان خود اتخاذ می لنينيست-مارکسيست

اين نشريه .  را منتشر کرد Contemporary Issues »مسايل معاصر«مدتی بعد موری به ھمراه جوزف، مجله 

آنارشيسم کمی بعدتر بوکچين به . کشيدنقد می  و شوروی را تواما بهامريکاھومانيستی داشت و - گرايش سوسياليستی

 .، ھيرارشی، اقتدار و دولت مدون نمودئیروی کرد و نظرياتش را عليه تمرکزگرا

عالوه، قدم مھمی برای  به. ھا پيوستم ، به آنارشيستئی بر عدم تمرکزگراتأکيدبا  - ۵٠يعنی از دھه -زمان به بعد  از آن«

 پيرامون تکامل ١٩۵٢ی کتاب بود که در سال نتيجه اين کار، يک سر. زدن بين فلسفه اجتماعی و اکولوژی برداشتم پل

  .رويکرد آنارکواکولوژی منتشر کردم

چند سال بعد بوکچين کتاب .  چاپ شدند »آنارشيسم پساکميابی«ھای اين دوره او در کتاب  بخشی از يادداشت

مدتی .  به آنارشيسم بودِ سرآغاز ترديد وی نسبت٢٢ »شبح آنارکوسنديکاليسم«گويا .  نوشت   »ئیھای اسپانيا آنارشيست«

 ١٩٩۵از سال  ) Janet Biehlجانت بيئل( بوکچين گفته ھمسر به.  بوکچين از آنارشيسم گسست،بعد از انتشار اين کتاب

 اين ١٩٩٩او در سال .  بود اش در ميان گذاشته دانست و اين را با دوستان نزديکبه بعد بوکچين خود را آنارشيست نمی

  . عمال آن را مکتوب نمود٢٠٠٢رانی اظھار کرد و در سال   را در يک سخنمسأله

مشکل «وی در مقاله . زيست توجه نمود  محيطمسأله دوران خود بود که به ئیھا ترديد بوکچين جزو اولين سوسياليست بی

نوعی محيط زيست مص«منتشرکرد و نيز در کتاب  L. Herber  که با نام مستعار »ئی در موادغذائیھای شيميا افزوده

اظھار داشت که  او. خواند» گورکن کاپيتاليسم« ھشدار داد و بحران زيست محيطی را ئیھوا و ات آبتغييربه  نسبت  »ما

 زيست تمام  ھای جھانی اول و دوم، به قيمت تخريب وسيع محيط ھای پس از جنگ رشد و توسعه جامعه انسانی، در سال

 تغييرجا استدالل کرد که بدون يک   را نوشت و در آن »ھرھای ماھای ش بحران «١٩۶۵ بوکچين در سال. است شده 

 .زيست نايل شد    محيط مسألهتوان به حل  بنيادين اجتماعی، نمی

 بسيار مورد توجه روشنفکران و  »بخش ئیسوی يک تکنولوژی رھا به « و »اکولوژی و انديشه انقالبی«مقاالت 

 .ھا قرارگرفتند آکادميک

تا .  بنانھاد Dan Chordokoff -ھمراه دان چوردکف   را به »انستيتوی اکولوژی اجتماعی«ن  بوکچي١٩٧۵در سال 

 .اند التحصيل شده اجتماعی از اين انستيتو فارغ - ھای محيط زيست و فعالين سياسی  نفر از اکتيويست٣٠٠حال حدود 

 و ٨٠ منتشر کرد و در اواخر دھه  را »اکولوژی آزادی، پاگيری و فروپاشی ھيرارشی« کتاب ١٩٨٢بوکچين در سال 

از شھرنشينی به «اش دو کتاب  اش را صرف نظريه شھرگردانی کنفدراتيو نمود که نتيجه  ميالدی انرژی٩٠اوايل دھه 

 مقاالت بوکچين است که  دربرگيرنده مجموعه )٢٠١۵( »انقالب بعدی«کتاب .  بودند »شھرنشينی بدون شھر« و  شھرھا

 . ايده کنفدراليسم تخصيص داردبه خودگردانی شھری و

ِ، نام دارد که يک اثر تاريخی چھارجلدی است که به The Third Revolution -» انقالب سوم«آخرين اثر بوکچين 

بوکچين در سال . پردازد شان با سلطه و اتوريته می   از منظر مخالفت-در کشورھای غربی-ھای تاريخی  بررسی خيزش

 .ذشت در انزوای سياسی درگ٢٠٠۶
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، ١٩٥٨يعنی از اوان نوجوانی تا » مارکسيست«توان به سه دوره  نظر سياسی زندگی موری بوکچين را می از نقطه

  . به بعد، تقسيم کرد١٩٩۵از سال ) کموناليست( ِ و سبز چپ١٩٩۵ تا ١٩۵٨از » آنارشيست«

 نکرده؛ و زندگی اجتماعی، الزاما در »ظھور«البداھه  کند که جامعه انسانی، فیصراحت بيان می اکولوژی اجتماعی به«

در بيولوژی  پيدايش جامعه يک واقعيت طبيعی است که ريشه. است امان با طبيعت قرار نداشته يک جدال خصمانه و بی

… تدريج به جامعه بدل شد نشان دھد که طبيعت چگونه به… اکولوژی اجتماعی سعی دارد … شدن انسان دارداجتماعی

تنھا محصول تکامل طبيعی … مغز و سيستم عصبی ما … که تفکر) کندآشکار می(… بيعت و جامعه متقابل ط رابطه

… اندقدر محصول تکامل طبيعی ھستند که محصول تکامل اجتماعیمان، ھمانترين خصايصحتی خصوصی… نيستند

 درون طبيعت، کوشش عالوه بر تالش برای توضيح چگونگی رشد تدريجی جامعه از… به ھررو اکولوژی اجتماعی

به اين منظور، اکولوژی اجتماعی بايد نقاط . خوش تمايز و پيچيدگی گرديد کند توضيح دھد که چگونه جامعه دست می

… انفصال و تقابل طبيعت و جامعه را که در روند تکامل اجتماعی پديدار شد پيدا کرده و برايش توضيحاتی فراھم آورد

 اين است که چگونه تکامل مسأله. امل اجتماعی در تقابل با تکامل طبيعی قرار دارد يا نه اين نيست که تکمسألهبنابراين 

   »....اجتماعی را در چارچوب تکامل طبيعی بفھميم

ترين پيام اکولوژی اجتماعی اين باشد که ايده چيرگی بر طبيعت، از سلطه انسان بر انسان ريشه گرفته شايد بنيانی«

  ».است

 تأثيرشدت تحت   به- دھند ھا را تشکيل می  ايدئولوژيک بوکچين و کموناليست-  فلسفی- مبانی فکریکه - اين جمالت 

 :جمالت مارکس ھستند

ساز و اعمال خويش سوختواسطه کار پيش از ھر چيز فرايندی بين انسان و طبيعت است، فرايندی که انسان در آن به«

او قوای طبيعی پيکر . شود طبيعی روبرو میئیواد طبيعی چون نيرووی با م. کند میکنترولخود را با طبيعت تنظيم و 

آورد تا مواد طبيعی را در شکلی سازگار با نيازھايش خود، بازوھا و پاھا، مغز و دستان خود را به حرکت درمی

زمان دھد، ھم میتغييرگذارد و آن را که انسان از طريق اين حرکت بر طبيعت خارجی اثرمیدرحالی. تصاحب کند

بخشد و اين نيروھا را  را که دراين طبيعت نھفته است تکامل میئیھاوی توانمندی. دھد میتغييرِطبيعت خود را نيز 

  »...کند تابع قدرت مطلق خويش می

 جامعه - طبيعت -ھدفمند از رابطه ديالکتيکی انسان » کار«شود، حذف  می قول بوکچين و مارکس ديده تفاوتی که بين نقل

 .کشی طبقاتی و تحليل طبقاتی توجھی به بھره يعنی کم. است

کرده است تا جوامع خودگردان کوچک در محالت و مناطق کوچک شھری  بوکچين در اکولوژی اجتماعی، پيشنھاد 

 تأمينجمعی بکارند و انرژی موردنيازشان را از طريق منابع غيرفسيلی و سبز ) ١:  شوند تا شھروندان بتوانندتأسيس

شان را بر اساس اصول اخالق و از طريق دموکراسی مستقيم اتخاذ محدوده زيست ھمه تصميمات مربوط به) ٢؛ کنند 

  )… .بدور از دخالت بازار، دولت و( .کنند

 Forms of »ھای آزادی فرم«نام   بهئیناميد که توسط نھادھا»  اکولوژيکئیُجوامع عقال«بوکچين اين جوامع را 

Freedom گفته جانت بيئل، ھدف از انتخاب اين نام آن بود که اين نھادھا راه رسيدن به آزادی را  به. شوند ھدايت می

ھای دولتی بوده و صالحيت  عالوه اين نھادھا حلقه رابط ميان مناطق خودگردان با مراکز و ارگان به. کنند ھموار می

ھدف .  دارند- شان   در محدوده زيست-ھای صنعتی و تجاری را  ھای مجتمع گيری پيرامون چگونگی فعاليت تصميم

مرور اختيارات را از دست دولت مرکزی خارج نموده و  درازمدت شھرگردانی دموکراتيک و سبز، آن است که به

 .جايگزين آن شود
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 ميالدی، بوکچين طرح ھمبستگی و ھمکاری اين واحدھای کوچک و مستقل را داد ٨٠انداز بود که در دھه  با ھمين چشم

شھرگردانی «، )ِيا قدرت سياسی آلترناتيو(  کنفدراليسمتأسيسبرنامه . ناميد» کنفدراليسم«ھاد جديد را و اين ن

 . نام دادتغيير Communalism  نام گرفت که بعدھا به کموناليسمLibertarian Municipalism »بخشئیرھا

کردن دست سرمايه از زندگی   برای کوتاهآميز ، عملی، قانونی و صلحئیحل عقال عقيده بوکچين اين پروژه يک راه به

ريزی مشارکتی، دموکراسی جمعی، اقتصاد تعاونی، برنامه تر، مالکيت  بيان دقيق به. انسان، جامعه و طبيعت است

توانند متضمن  ھای فردی و اجتماعی شوند، بلکه میگوی نيازتوانند نه تنھا پاسخمستقيم، خودمديريتی و خودگردانی، می

 .امنيت و صلح شوندآزادی، 

اما خيلی .  و امحای دولت بودندئیھا مواجه شد؛ چرا که مبلغ عدم تمرکزگرا در ابتدا اين طرح، با استقبال آنارشيست

در واقع . نبودند» ھای آزادی فرم«ھا از حلقه طرفداران بوکچين خارج شدند؛ چرا که موافق ايجاد  زود آنارشيست

دھد و نسبت به خواست و آرای  وری بوکچين به رای و خواست اکثريت ارجحيت میھا به اين دليل که تئ آنارشيست

 .اند توجه است، از وی گسست اقليت بی

، ،که سرشان مشغول ستايش مائو، ھوشی مين رو نشد؛ چون اين طرح با استقبال چپ ھا نيز روبه«ادعای جانت بيئل،  به

  ».ھا بود فيدل کاسترو و ساندنيست

کموناليسم «ايده انتشار جزوه » بخشئیشھرگردانی رھا«المللی بعد از برگذاری دومين کنفرانس بين، ١٩٩٩در سال 

 . ويژه بوکچين بر طبيعت و فرديت استتأکيدجا  در اين. ميان آمد به ٦٣ »عنوان يک آلترناتيو به

ما ھمانقدر محتاج … افتبه آزادی دست نخواھد ي) اکولوژيک( ای بدون داشتن يک سياست زيست محيطیھيچ جامعه«

  ».انسانی کردن طبيعت ھستيم که محتاج طبيعی کردن انسان ھستيم

ات اجتماعی الينحل باقی خواھند ماند؛ تعالی و تکامل تغييرمحيطی بدون  بوکچين خاطرنشان کرد که مشکالت زيست 

  .ستندِانسان و اعتالی زندگی اجتماعی و حفظ و حراست از محيط زيست ازھم جداناشدنی ھ

باور دارم که . قايلم… العاده، نه تنھا برای حيات انسان بلکه برای حيات حيوانات من احترام فوق. از خشونت بيزارم«

آگاھی و خودآگاھی برسيم، روابط عاشقانه طوالنی داشته باشيم، در -مثابه انسان است که به طبيعت اين سرنوشت ما به

  ». بلکه با کليت جھان طبيعی برسيم- رنه تنھا با يکديگ - توازن و ھماھنگی 

» ِتاريخ حيات جامعه انسانی«و » تاريخ تکامل انديشه«سانی به  با ھمين درک است که در نگرش کموناليستی، ارزش ھم

 .شود  می داده» علم تکامل انواع و طبيعت«و 

 :  شده استتأکيد» ھای فردی آزادی«ھای بوکچين بر فرديت و  در آموزه

دھی  شان برای سازماننوع خواسته توجه به ايستم؛ بی کنند، من کنارشان می شان دفاع می دم از حقوق فردیھرجا مر«

   ».اين امر برای من بسيار اھميت دادر. اقتصاد يا چگونگی حاکميت مردم

 وی با ئین و آشناکه دستگيری عبدهللا اوجاال  ناشناخته ماندند تا آن- تا کمی پيش از مرگ بوکچين -بوکچين و کموناليسم 

 .ھا منعکس شد آثار بوکچين در رسانه

جنبش «ھای خودگردان را روژآوا به يک   جسته و کانتون طرفداران اوجاالن، از نزديکی نظری وی با بوکچين بھره

 ھای ھای بوکچين را با اوضاع خاورميانه منطبق کرده و تزھا و تئوری اوجاالن نظريه. مرتبط کردند» اکوآنارشيستی

 .خود را نيز به آن افزوده است
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 ١ھای  برای نمونه به مقاله خودگردانی، در شماره. بحث خودگردانی کارخانه حتی در دوره انقالب ايران ھم مطرح بود

ھم در » خودمديريتی کارگری«و » سوسياليسم بازار«اين بحث زير عناوين . کتاب جمعه منتشر شده است ٣ و ٢و 

  . استادبيات سياسی آورده شده

ھا اين است که انسان اصوال موجودی اجتماعی است و بايستی فارغ از قيد و بندھای  اصول بنيادی اعتقادات آنارشيست

بدين ترتيب، آنارشيسم بر خالف تصور . ھای سياسی و اجتماعی شرکت کند حکومت، آزادانه در امر توليد و فعاليت

نظمی  طلبی و بی ن آن در نزد برخی رواج دارد، مکتب ھرج و مرجعامه و برداشتی که معموال از اين واژه و حاميا

  .ای نظم و ترتيب داوطلبانه و آزاد معتقد است نيست و در نھايت به گونه

اند و در  ھا منشا ظلم و ستم بوده اند که ھميشه حکومت درستی بر اين عقيده ھا با اشاره به سير حوادث تاريخ بشر، به آن

شوند و الجرم بايستی از  ھای فردی باعث ايجاد عدم تعادل در اجتماع شده و می دود کردن آزادیعين حال ھميشه با مح

تواند زندگی  ھا، جامعه بدون داشتن نيروھای مسلح، دادگاه، زندان و قوانين مدون بھتر می نظر آنارشيست به. ميان بروند

  .کند

  

برای مثال . ھا گرايشات مختلفی وجود دارد ھا و کمونيست د سوسياليستھا مانن  کنم که در ميان آنارشيستتأکيددر پايان 

ھا واقعی، ريشه در جنبش  ھا کمونيست آنارشيست. کمونيسم روسی با کمونيسم مارکسی زمين تا آسمان تفاوت دارد

نام  م که بهبيني در نتيجه اگر ما گرايشی می. کنند شمول فکر می کارگری دارند و انترناسيوناليست ھستند و جھان

ترين ربطی به  گويد در عين تفکر ناسيوناليستی، مردساالری و پرخاشگری و غلو کننده دارد کم آنارشيست سخن می

  .آنارشيسم ندارد

ی التين و آسيا و ھند و چين نيست که امريکاای در اروپا،  ھيچ جامعه. در واقع، آنارشيسم تاريخ مباراتی طوالنی دارد

 پس المانھا در  انتشارات آنارشيست. باخته آنارشيست نداشته باشد ه، مبلغ، و فعال زندانی و جانشبکه سازمانی، نشري

از ھيتلر، در ايتاليا پس از موسولينی، در اسپانيا پيش از فرانکو، در پرتقال پس از ساالزار، در آرژانتين پس از 

ھا اين نشانه آن بود که  برای آنارشيست. يدار شدھا، و در روسيه پس از ھفتاد سال سرکوب وحشيانه دوباره پد ژنرال

ھا آرمانی  اين به گفته آن. ناپذير است  ھمکاری داوطلبانه و نه اعمال زور، سرکوب ای خودسامان، بر پايه آرمان جامعه

 ھای آن را در رگه. اکنون آنارشيسم در جامعه ايران نيز در حال رشد و گسترش است. انسانی در سراسر جھان است

  .خيزش دی ماه سال گذشته ديديم

ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی در کنار ھم ھستند  ھا در ھمه عرصه ھا و آنارشيست نھايتا امروز کمونيست

گرايانه نيست، بلکه   ارداهمسألهاين . در کنار ھم ھستند... ھا و انقالب ھا و ھا خيابان در اعتصاب کارگران، در اعتراض

.  ملت يک واقعيت غيرقابل انکار است-ھا بر سر دولت  ھا و کمونيست اختالف بين آنارشيست. تاريخ استيک واقعيت 

  . اما اين اختالف نبايد مانع ھمبستگی مبارزاتی اين دو گرايش درون طبقه کارگر و جامعه باشد
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ر آن است باور عميق دارم گذا مثابه کسی که به مارکس و سوسياليسم علمی که مارکس بنيان نوبه خودم به من به

 تأکيدتر  ام و پس از اين جدی  کردهتأکيدھا، مقاالت و ديدارھايم  ھا، مصاحبه ھاست که در اين جھت در سخنرانی سال

داری و حکومت اسالمی حامی  زيرا عيمقا بر اين باورم که ضرورت مبارزه کنونی ما عليه سرمايه. خواھم کرد

 رفيقانه و ئیام در يک صف قرار گيرند و در عين حال در فضا ی کمونيست و آنارشيستکند که رفقا سرمايه، ايجاب می

نظر حتی در بين اعضا و کادرھای يک حزب سياسی نيز يک  اختالف. شان جدل و بحث کنند صميمانه بر سر اختالفات

دار، امری  الف طبقه سرمايهنظرم اختالف سياسی بين نيروھای مدافع طبقه کارگر و مخ به. واقعيت غيرقابل انکار است

ھا، بلکه حتی  ھا و آنارشيست و سوسياليست پس ضرورت دارد که نه تنھا کمونيست. ناپذير است طبيعی و اجتناب

طلبان، عدالت جويان،  خواھان، دموکراسی ھا، آزادی ھا، فمينيست چون سنديکاليست گرايشات راديکال ديگر سياسی ھم

ھای  ديکتاتوری، فعالين حقوق کودک، فعالين محيط زيست، فعالين آزادی زباننيروھای ضدجنگ، ضدفاشيست، ضد

دھی حرکت ھای مشترک عليه ستم و استثمار  ھای تحت ستم و غيره با ھم در حال تبادل نظر و سازمان مادری خلق

ی خواھان تحقق يک معنای واقع داری باشند و نشان دھند خود اين نيروھا، به ھای حامی سرمايه داری و حکومت سرمايه

  !جامعه آزاد، برابر، عادالنه و انسانی ھستند

ھای اين دو گرايش و يا جنبش سياسی  تواند با نوشته بدين ترتيب، تفسير کمونيستی و آنارشيستی از متفکران معاصر می

بريم را نشان  سر می  آن بهای که در پيرتر از زمانه ای بھتر و زياتر و دل آميزد و راه رسيدن به آينده  اخير درھم دو سده

  .دھد

  ٢٠١٩ بروریف نھم -  ١٣٩٧شنبه بيستم بھمن 

  

  

  :برخی چند منبع آنارشيسم به زبان فارسی

  .٤٠، چاپ سوم، ص١٣٧٣نامه سياسی، تھران، مرواريد،  آشوری، داريوش؛ دانش -١

، چاپ اول، ١٣٨٨ن، نی، الملل و سياست جھان، عليرضا طيب، تھرا نامه روابط بين گريفيتس، مارتين؛ دانش -٢

 .٦٢ص

 .٨٤، چاپ اول، ص١٣٧٥ھای سياسی قرن بيستم، تھران، اساطير،  اصغر؛ انديشه حلبی، علی -٣

-٨٧، ص١٦٥- ١٦٦، شماره ١٣٨٠ اقتصادی، خرداد و تير - رحيمی، مصطفی؛ آنارشيسم، مجله اطالعات سياسی -٤

٨٦. 

 .٢٠تا، ص ه مطبوعاتی فريدون علمی، بیمؤسساصغر شميم، تھران،  ارون، ھانری؛ آنارشيسم، علی -٥

، ترجمه حزب توده، تھران، رگبار، )آنارشيسم، تروتسکيسم، مائوئيسم (ئیبورژوا بوريس، ليبسون؛ انقالبيگری خرده -٦

 .١٠تا، ص بی

 .١٢٢ ص ، چاپ چھارم،١٣٧٨شناسی سياسی، منوچھر صبوری کاشانی، تھران، کيھان،  باتامور، تام؛ جامعه -٧

 .٢٠، ص٥٢، شماره ١٣٦٧تور، لنينگ؛ آنارشيسم، سيد مھدی حسينی، کيھان فرھنگی، سال پنجم، تير  آر-٨

 .٣١٦-٣١٧، چاپ اول، ص١٣٦٨وودکاک، جورج؛ آنارشيسم، ھرمز عبداللھی، تھران، معين، : مانند وودکاک در -٩

  محمودرضا عبدالھی:  وارد، کالين، آنارشيسم، مترجم-١٠

 

  


