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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ دسمبر ٢٠

  

  آنارشيسم
  

 مبارزۀ طبقاتی متشکل و به طور آنارشيسم يک ايدئولوژی خرده بورژوائی تخيلی و ضد انقالبی و جريانی است که

، عدالت و "آزادی مطلق"کلی ھرگونه تشکيالت سياسی و انضباط را رد می کند و خواستار تحقق به اصطالح 

اين جريان در اواسط و اواخر قرن نوزدھم در اروپا به . برابری از طريق لغو کليۀ ارکان ھای قدرت دولتی است

يتاليا، اسپانيا، فرانسه و سويس از يک نفوذ قابل مالحظه در جنبش کارگری وجود آمد و به ويژه در کشور ھای ا

آنارشيسم به مثابۀ يک شکل خاص ايدئولوژی بورژوائی در تضاد آشتی ناپذير با سوسياليسم علمی . برخوردار بود

ستی آنارشيسم ضرورت مبارزۀ سياسی رھائی بخش طبقۀ کارگر، نقش رھبری کنندۀ حزب مارکسي. قرار دارد

لنينيستی و ضرورت انقالب اجتماعی و ديکتاتوری پرولتاريا را نفی می کند و به عوض آن خواستار يک مبارزۀ 

و اعتصاب عمومی در مقياس بين المللی است تا بدينوسيله با يک اقدام قھری ناگھانی و يک " بالواسط"اجتماعی 

شود به جای آن به اصطالح سوسياليسم بدون سازمان بارۀ نيرو ھای اجتماعی مخالف، نظام سرمايه داری بر چيده 

آنارشيسم با جمله پردازی ھای راديکال و در واقع ضد انقالبی و تبليغ شيوه ھای . و قوۀ قھريۀ مستقر شود

که (تروريستی، جنبش کارگری را گمراه و پراکنده می سازد و آن را عمالً در زير سلطۀ ھمان نظام سرمايه داری 

  .دارد نگه می) ن برچيدن آنستدر حرف خواھا

می نويسد که آنارشيسم چيزی جز جمله پردازی ھای کلی عليه استثمار " آنارشيسم و سوسياليسم"استالين در مقالۀ 

عرضه نکرده است و آنارشيسم نه از ريشه ھای استثمار سرمايه داری و قانونمندی تکامل اجتماعی که از سرمايه 

داند و نه از نقش مبارزۀ طبقاتی متشکل پرولتاريائی به مثابۀ نيروی تحقق  د چيزی میداری به سوسياليسم می انجام

  .سوسياليسم

از (و پرودون فرانسوی ) ١٨٣۶ تا ١٧۵۶از (ويليام گودوين انگليسی : بنيان گذاران آنارشيسم عبارت بودند از

  ).١٨۵۶ تا ١٨٠٩

زمانی در جنبش کارگری فرانسه و ساير کشور ھای اروپای غربی " پرودونيسم"نظرات پرودون تحت عنوان 

" فقر فلسفه" در کتاب ١٨۴٧مارکس برای اولين بار در سال . نفوذ فراوان داشت) بلژيک، سويس، ايتاليا، اسپانيا(
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اقتصادی پرودون را به زير تازيانۀ انتقاد ، آموزش ھای فلسفی و "فلسفۀ فقر"در پاسخ به اثر پرودون موسوم به 

مارکس و انگلس در دھۀ پنجاه قرن نوزدھم به . کشيد و ماھيت ايده آليستی و خرده بورژوائی آن را افشاء نمود

را که در آن زمان يکی از موانع عمدۀ ايدئولوژيک در برابر پيشروی سوسياليسم علمی در " پرودونيسم"کرات 

  . نموده با آن به مبارزه پرداختندءغربی بود، افشاجنبش کارگری اروپای 

که به " کمون پاريس. "پرودونيست ھا وارد آمد"ضربۀ سختی بر ) ١٨۶٧(اول " انترناسيونال"در کنگرۀ لوزان 

بود صحت تئوری ھای مارکس را در زمينۀ مبارزۀ طبقاتی، انقالب و "  عمدتاً يک دولت طبقۀ کارگر"گفتۀ مارکس 

، خاطر نشان ساخت که ١٨٩١به ھمين جھت، انگلس در سال . اد و در عمل پرودونيسم را رد کرددولت نشان د

اين مکتب امروز از محافل کارگری فرانسه طرد شده، دراينجا . کمون پاريس گور مکتب سوسياليستی پرودون بود"

  ."تئوری مارکس حاکم است(...) اينک به طور انکار ناپذيری 

  .لمانی و باکونين روسی نام برداتوان از ماکس اشتينر  ايندگان ديگر آنارشيسم می مبلغين و نمۀاز جمل

آنھا چنين .  قرن نوزدھم ميالدی، سازمان ھای مخفی مختلفی تشکيل دادند۶٠باکونين و ھواداران وی در سال ھای 

 گيرند و از اين طريق به درون انترناسيونال کارگری خزيده و با ھمۀ وسايل تالش داشتند رھبری آن را در دست

مارکس و انگلس . انديشه ھای آنارشيستی و خرابکارانۀ خود را سھل تر به جنبش کارگری بين المللی تزريق کنند

مبارزۀ سر سخت و آشتی ناپذيری را عليه فعاليت ھای خرابکارانۀ باکونين و ھوادارانش دامن زدند و آنھا را به 

در نتيجۀ مبارزۀ خستگی ناپذير مارکس و انگلس، کنگرۀ الھۀ . شاء نمودندمثابۀ خائنين به امر طبقۀ کارگر اف

  .انترناسيونال اول، باکونين و ھوادارانش را از انترناسيونال اخراج نمود

با نفوذ روز افزون انديشه ھای درخشان سوسياليسم علمی و پيروزی ھای آن در مقياس جھانی و به ويژه پس از 

  .وبر به رھبری لنين، ضربه ھای مھلکی بر آنارشيسم وارد آمدپيروزی انقالب کبير اکت

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 


