
  

  

  )باکونینیسم( 1ُکِلکتیویسم -سیاسی آنارکو- های نظری نقدی به بنیان
  

  نازنین و یامین

  

 

  مقدمه

منفی  Anبمعنای حاکم گرفته شده که با پیشوند ) آرکون( Archon آنارشیسم یک واژه یونانی است که از
 2گریزی قتدارا، یک معادِل فارسِی پیشنھادی برای آنارشیسم. شده و بمعنای فقدان حاکم درآمده است

  . است

 - ١: داد  توان در سه گروه اصلی جای آنھا را می  ترین که شناخته 3های زیادی دارد  آنارشیسم زیرشاخه
و موافق مالکیت  گذارد فرد می که اصالت را بر )Individual Anarchism(ایندیویدوآل آنارشیسم 

که است یکی از کسانی  5الکساندر ِهرزن 4.است) نه به مفھوم کاپیتالیستی آن(خصوصی و بازار 
که مبّلغ جوامع ) Anarcho-Collectivism(ِلکتیویسم آنارکوکُ  -٢ شود میقلمداد الھامبخش این گرایش 

گرایِش غالب در این . بوروکراسی و اتوریته است، هیرارشی، دولت، کلکتیو و مخالِف مالکیت خصوصی
آنارکوسندیکالیسم  -٣خواهان استفاده از روشھای قھرآمیز برای متحقق کردن خواستھایش است  ،طیف

نوشتار حاضر به نقد و  6.است که با نظریات باکونین مرزبندی دارد ییک جنبش سندیکالیستی کارگر
  . داند پردازد که خود را باکونینیست می کتیویسم میُکلِ از آنارکو گرایشیبررسی باکونین و 

ایم و به مباحث  گذشته اسم آنارشیسم و باکونین شاید این تصور را ایجاد کند که ما هنوز در کاِر نبِش قبرِ 
های اخیر  نگاهی به جریانات اعتراضی دهه! ابدا چنین نیست. جامعه امروز مشغولیممسایل ربط با  بی

. اند های اعتراضی خصلت آنارشیستی بخود گرفته جنبشبخشی از ر سطح جھان، دهد که د نشان می
دهند تا کمتر از طریق احزاب سیاسی، تشکالت طبقاتی،  اقشار، اصناف، جوانان، زنان و غیره ترجیح می

شان را به پیش ببرند، و بیشتر بصورت خودجوش،  و غیره خواستھا و اعتراضات  سندیکایی
. ، بمیدان بیایند)خودسازمانی(گیرد  یا اشکالی از سازماندهی که از پایین شکل میغیرسازمانیافته و 

، جنبش اتونومی یونان )جنبش دفاع از مسکن در اسپانیا( PHAجنبش اشغال وال استریت، جنبش 
دفاع از زمین در آرژانتین و حتی   جنبش، )SSC )Social Solidarity Clinics in Greeceموسوم به 

تر در  اش را کمی پیش مشابه مثالھای ؛اند هایی از این دست ای مردم در ایران نمونه اخیر تودهخیزش 
 Syntagma(در میدان سینتاگما بوسنی،  )Plenums(پلنوس ترکیه، در  )Gezi Park(پارک گزی 

Square ( ام -١۵در و یونان)M-15 (ا به شکل رود ت یکی دیگر از اشکال آنارشیستی که می .اسپانیا دیدیم
در این شیوه، مردم را بیشتر و بیشتر از . است Abstentionismاعتراضِی غالب بدل شود آبستنشونیسم 
کنند؛ همان  تمرکز می» افکار عمومی«کنند و بیشتر روی بسیج  دخالت مستقیم در سیاست برحذر می

در فضای مجازی، مثل  بینیم و یا در شکل عام، های فردی نوام چامسکی می کاری که مثال در فعالیت
  ! بوک شاهد هستیم فیس
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به مسیر بھتری هدایت شوند و از  و دخالتگریھای سیاسی، بحق این حرکات اعتراضِی جا دارد که 
. انقالبی است-این وظیفه سوسیالیستھا و کمونیستھای کارگریو  تری بھره برگیرند؛ راهکارهای مناسب

ارج را و اشکال اعتراضی آنارشیستی آنارشیسم آگاهانه یا ناآگاهانه، که ضمنا گرایشاتی هم وجود دارند 
علیه کاپیتالیسم، این ادعا که آنارشیستھا با آنھم ! نندز مینھند و چه بسا که بر آنھا ُمھر مارکسی هم  می

مشترکی در مجموع اهداف  کنند و رزه میمبامیلیتاریسم، نابرابری و تبعیض  ،مالکیت خصوصی، بورژوازی
های تدوین این نوشتار، مقابله با  ضرورتیکی از  !تهاس تاکتیکدر  ،هستهم اگر اختالفی دارند؛ ما با 

های  سیاسی علیه آنارشیسم و آموزه-مبارزه نظری. همین تبلیغات، ادعاها و ابھامات است
ای  شایستهبازتاب های مھم پیکار مارکس بود که متاسفانه در زبان فارسی  یکی از عرصه ،اش جویانه تفرقه

   .پیدا نکرده است

در دو نوشتار . که در منطقه خاورمیانه در جریان است شود مربوط میوقایعی مھم دیگر، به  ضرورت
کتیویستی، لِ دیدیم که یک گرایش کُ ) »از کمونیسم تا کمونالیسم«و » سرمایه-روژاوا، در نزاع کار«(پیشین 

سعی  -نفدرالیسم دموکراتیک، لیبرتارین مونیسیپالیسم و غیرهمثل ک–با طرح شعارهای باصطالح رادیکال 
را به حمایت از نوعی  را متشتت کند و نیروهای چپ و رادیکاِل منطقه کارگری -دارد تا مبارزه طبقاتی

ک و .ک.نقش سیاسی حزب پ شدند و آغاز » واآروژ«این سلسله نوشتارها، از تحلیل . اتوپیسم بکشاند
، بعد هم به ترتیب، به نقد و بررسی آشکار کردندمنطقه  در صحنه سیاسی امروزِ  ار اش جریانات وابسته

، و اشکال بازتولید )اوجاالن، بوکچین و باکونین(پردازان این طیف، از اکنون تا گذشته  های نظریه آموزه
تا با تکیه  هدر تھیه این نوشتارها سعی بسیار شد. ندپرداختتاریخ حاضر  ، در عینیت سیاسِی ها این آموزه
جنبش  کارگری-تقویت مواضع طبقاتیای فراهم آید که به  ، مجموعهنظری-تاریخی-سیاسیبر اسناد 

کارگران، در رودرویی با شعارها و تبلیغات  سوسیالیستی یاری برساند و ابزاِر نظرِی مناسبی را در اختیارِ 
 . قرار دهدافکنانه آنارشیستی  تفرقه

خیلی از اسناِد . های زیادی پیش برده شده است است که با ارائه فاکت این یک بحث نظری: یک توضیح
لذا عین جمالت . شان چندان دقیق تشخیص داده نشدند مورد استناد یا بفارسی موجود نبوده و یا ترجمه

ها هم از منابع  تقریبا همه رفرانس. اند تا جایی برای ابھام یا سوءبرداشت باقی نماند اجبارا آورده شده
 .اند صلی و قابل دسترس انتخاب شدها

   

  )Michael Bakunin 1814-1876(میخائیل باکونین 

روسیه تزاری  8، در منطقه پریاموخینو7ای زمیندار، متمول، تحصیلکرده و روشنفکر باکونین در خانواده
به کار در اداره مخابرات گماشته شد  ١٨٣٣در . در چھارده سالگی به دانشکدۀ افسری رفت. زاده شد

فلسفه پرداخت و برای ادامه تحصیل به آلمان  ، ارتش را ترک کرد و به تحصیِل )١٨٣۵(ولی خیلی زود 
اولین اثر مکتوب او از  9»آلمان ارتجاع در«مقالۀ . و در آنجا به جرگه هگلیان جوان پیوست) ٠۴١٨(رفت 

یکسال بعد، زیرفشار دولت وقت آلمان مجبور شد تا ابتدا به سوئیس، بعد بلژیک و . این دوره است
در پاییز . ، مارکس و انگلس آشنا شد)Proudhon( در پاریس با پرودون. سپس به فرانسه مھاجرت کند

باکونین سخنرانی ) بوقوع پیوسته بود ٨٣٠١که در (در پاریس، در بزرگداشِت شورش لھستان  ۴٧١٨
به  ،، که در پی آنگردید) در روسیه و لھستان(تندی علیه تزاریسم کرد و خواستار وحدت اقوام اسالو 

  . دشدرخواست روسیه، از فرانسه اخراج 
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پس . که اروپا را متاثر کرده بود، فعاالنه شرکت داشت ١٨۴٨ -٩۴١٨در جریان انقالب آلمان  نینوکاب
پس از ). ١٨۵٠(دستگیر و به مرگ محکوم گردید از شکست انقالب در آلمان، توسط ارتش پروس 

در دوره زندان شدیدا . پیدا کردپرداخت غرامت و نوشتن ندامتنامه، حکم اعدامش به حبس ابد تغییر 
،  ١٨۵١در . ه آثار شکنجه بر بازوان و ساق پاهای او باقی ماندمورد شکنجه و آزار قرارگرفت، بنحویک

او چند بار توبه کرد و تقاضای عفو نمود ولی  .باکونین به روسیه تحویل داده شد و در آنجا زندانی گردید
باکونین را تخفیف  حبِس  کِم بعد از مرگ نیکالی اول، تزار جدید ُح . هایش به تزار کارساز نشد نامه ندامت

سال تبعید،  ۴سال زندان در اتریش و روسیه و  ٨نھایتا پس از . و به سیبری تبعیدش نمود) ١٨۵٧( داد
های  او که تحت تاثیر اندیشه. و از آنجا به امریکا و لندن رفت) ١٨۶١(موفق به فرار به ژاپن شد باکونین 

 International( )١٨۶۶( »های انقالبی یستاتحاد سوسیالالمللی یا  برادری بین«پرودون بود، 
Brotherhood or Alliance of Revolutionary Socialist(  که یک سازمان نیمه مخفی آنارشیستی -را

وی خواهان وحدِت تشکیالتش با انترناسیول اول شد؛ ولی تقاضایش رد  ١٨۶٨در سال . بنیان نھاد - بود
 عضویت انترناسیونال اولبه شخصا باکونین  اش، لیکن پس از انحالل سازمان مربوطه. گردید

)International Workingmen's Association( او شروع به ترجمه جلد  ١٨۶٩در سال . پذیرفته شد ،
بمرور اختالفات باکونین با مارکس و مواضع رسمی انترناسیونال باال . نمود) به روسی(اول کاپیتال مارکس 

مارس  ١٨(» کمون پاریس«ر فرانسه و تشکیل ، اعالم جمھوری د)١٨٧٠(جنگ فرانسه با آلمان . گرفت
   10).١٨٧٢(نھایتا باکونین از انترناسیول اول اخراج گردید . این اختالفات را تشدید نمود) ١٨٧١

و  »آنارشیسم« تحت عناوین های نظری دو خط سیاسی در جریان همین وقایع، مباحث و تفاوتھا بود که پایه
ها و  در طول سالیان گذشته، آنارشیست. گذاشته شدند بمثابه دو راهکار سیاسی– »مارکسیسم«

شان به این یا آن، در خصوص چندوچون این  ها تالش کردند تا با استناد به مدارک یا ارادت مارکسیست
    11.گیری کنند و مقاالتی بنویسند موضع اتاختالف

 13»خدا و دولت«مھمترین آثار باکونین  12.اند اکثر آثار باکونین در پایان عمر و در سوئیس نوشته شده
تعداد . هستند) ١٨٧٣( 15»گرایی و آنارشی دولت«و  )١٨٧٢( 14»مارکسیسم، آزادی و دولت«) ١٨٧١(

   16.اند معدودی از آثار باکونین به فارسی ترجمه شده

اتی است که انگیز، توصیف پوشی، زندگی فقیرانه و گاه ترحم ژنده. ناپذیر بود خستگی باکونین یک پیکارگرِ 
. که نیرویی سرکش را به کار میگرفت ،پیکر داشت؛ پر از انرژی اندامی غول«: اند معاصرینش از وی کرده

  17».اغلب کسانی که با او در ارتباط بودند، مجذوبش میشدند

  :نویسد ش میخود  باکونین در معرفی

های زشت و نادرستی که توسط  دشمِن افسانه من یک جوینده پرشور حقیقت هستم؛ و به همان میزان،... کی هستم؟... «
به برابری  معتقدمن یک مدافِع ... من یک عاشِق متعصِب آزادی هستم... شوند گرفته می های حکومتی بکار سیستم

           18».اقتصادی و اجتماعی هستم

  .در گذشت سوئیسسالگی در شھر ِبرن  ۶٢باکونین در 

  نظرات باکونین از ای   گزیده

های اصلی  بخش .کنیم میرا نقل  شهای هایی از افکار و اندیشه آشنایی بیشتر با باکونین، گزیده برای
   . شوند، در مباحث مربوطه خواهند آمد نظریات وی که به دولت، قدرت، هیرارشی و اتوریته مربوط می
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  : می نویسد» باکونین و آنارشیسم جمع گرا«برایان موریس در مقدمه کتاب 

ای که در  خواهانه اوست؛ نظریه تاریخی باکونین نه به دلیل شخصیت آتشینش، بلکه در نظریه سوسیالیسِم آزادیاهمیت «
مند از  او مثل اسپنسر و مارکس که صاحب دستگاه فکری بودند، شرحی نظام. های پایانی عمرش پروراند و بسط داد سال

  19».هایش نیست دیشههایش ارائه نداد ولی این به معنای نامفهومی ان اندیشه

باکونین خود نیز هرگز . کار نیز تصریح شده است. اچ.اثر ای 20»بیوگرافی باکونین«همین مسئله در کتاب 
  :پردازی، فیلسوفی یا دانشمندی نکرده است ادعای نظریه

هایی هم که دست به  وقت. ام ام چندان زیاد ننوشته در طول زندگی. ای نیستم من دانشمند یا فیلسوف یا یک نویسنده حرفه«
      21».افکارم را برشته تحریر درآورم …کرده تا قلم بردم، به یک معنی، یا در دفاع از خودم بوده یا آنکه یک باوِر پرشور مجبورم 

  :نوشت باکونین در تقدیر از آزادی

تواند بروید و رشد  میمن یک عاشِق متعصِب آزادی هستم؛ همان تنها محیطی که در آنجا هوش، حرمت و خوشبختی ... «
داِر تاریخی  شود؛ آن یک دروِغ سابقه ها صادر، تعیین و تنظیم می البته منظورم آن آزادی قانونی نیست که توسط دولت... کند
حتی منظورم آن آزادِی فردگرایانه، خودخواهانه و جعلی نیست که توسط مکتب ژان ژاک روسو و سایر مکاتب بورژوا ... است

ست که ضامن رشِد  ای ای که شایستگی این نام را دارد، آزادی بنظر من  تنها آزادی! نه... شود تبلیغ و تحسین میلیبرالیستی 
بجز آنچه که قوانین -ای که هیچ محدودیتی  آزادی. های بالقوِه مادی، فکری و اخالقی همگانی باشد کامِل همه ظرفیت

تر، هیچگونه محدودیتی برایمان  به این معنی، به بیان دقیق. نشناسدموجود در طبیعت برایمان تعیین کرده ـ را برسمیت 
قوانین طبیعی، . اند وجود ندارد چونکه قوانین طبیعی توسط هیچ قانونگزاری، از بیرون، بغل یا باالی سرمان تصویب نشده

آنکه بکوشیم تا محدودشان  دهند؛ پس بجای سوبژکتیو هستند، در درون ما جای دارند؛ آنها بنیاِن هستی ما را تشکیل می
من از آزادی، بمثابه پیش نیاز ... شان در جستجوی شرایط واقعی و دالیل موثر برای آزادی مان باشیم کنیم، باید در درون
  22»کنم  بشریت دفاع می

   23».برایم قابل تصور نیست ،من از کمونیسم بیزارم چونکه منکر آزادی است و چونکه انسانیت بدون آزادی«

  24».آزادی سیاسی، بدون برابری اقتصادی، تظاهر، تقلب و  دروغ است؛ و کارگران، دروغ نمی خواهند«

های زمینی و آسمانی را منسوخ ُکند و دنیای نوینی از تعاون و همبستگی انسانی را بنا نهد، بر  که همه ُبت  ای آزادی«
شرِط آزادی واقعی  ترین پیش کلیسا و دولت باید اولین و ضروری ازبین بردن... های دولتها و کلیساها برپا خواهد شد ویرانه

. برای نسل ما در حد یک رویای توخالی باقی نماند، باید کلیسا را از سر راهمان جارو کنیم" ترقی"برای آنکه ... جامعه باشد
«25   

را محصوِل  باوری او دین. باکونین، ضدیتش با مذهب و خرافه بودشخصیت  های جنجالِی  یکی از وجھه
. دانست اندیشی که هنوز به رشد کامل نرسیده و قوای عقالنی تام و تمام ندارند، می پنداِر انسانھای خام

به آنان،  شرط باور پیشمدعی بود که و دانست  ارز می همباکونین باور به خدا، ماورالطبیعه و خرافه را 
انسان خداباور باید از ِخرد بگذرد چون اطاعت از فرامین . گذار از ِخرد، عدالت، آزادی و انسانیت است

گزیند؛ باید از عدالت بگذرد چون اجرای آن را به خدا و قدرتھای  که داناترین است برمیرا خدا 
؛ باید از انسانیت بگذرد درپذی می گذارد؛ باید از آزادی بگذرد چون بردگی و متابعت را  ماورالطبیعه وامی

  26.است فاقد انسانیتِخرد، عدالت و آزادی  فاقدچون انسان 
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بویژه شدیدا تحت تاثیر  27بود) Autonomy( خودمختاریباکونین از مبلغین پروپا قرص فدرالیسم و 
ها، دموکراسی مستقیم و جوامع کمونی  باکونین مبلغ حقوق خلق. های سوئیس قرار داشت کانتون

  .بود) تعاونی(

رفتن به میخانه، رفتن به کلیسا و : کرد میباکونین سه راه برای خالصی از مشقات دنیای حاضر معرفی 
شمرد چون  را مردود میزد، راه دوم  به بدن آسیب میرا رّد میکرد چون انقالب اجتماعی؛ راه حل اول 

     28!دوب  رهاییمتضمن که پذیرفت  را میو راه سوم مخرب بود عقل و ِخرد  رایب

شروع به کسانی و  29آوری و پخش نظراتش کردند پس از مرگ باکونین، طرفدارانش شروع به جمع
های باکونین را الھامبخش باور  نوام چامسکی، اندیشه 30.نمودندتجزیه و تحلیل آرای فلسفی و سیاسیش 

  :و نوشت 31آنارشیستی خود قلمداد کرد

گذاشت " بوروکراسی سرخ"او اسم یکی را . باکونین پیشگویی کرده بود که دو شکل از روشنفکران مدرن بوجود خواهند آمد«
ترین دیکتاتوری  ت دولتی استفاده کند و فاسدترین و بیرحمکوشید تا از مبارزات مردمی برای تحت کنترل گرفتن قدر  که می

گروه بعدی، به این دریافت رسید که دستیابی به قدرت از آن طریق مقدور نخواهد شد و نتیجتا به خدمتگزار . تاریخ را برپا کند
، راجع به "ا چماِق مردم بزندمردم را ب"قدرِت خصوصی و دموکراسِی کاپیتالیستِی دولتی بدل شده تا در آنجا بقول باکونین، 

ها در علوم اجتماعی  راستش این یکی از نادرترین پیشگویی. برسرشان بکوبد ]دموکراسی[دموکراسی حرف بزند اما با همان 
             32».باشد شان می دهد، یکی از هوشمندانه ترین ام قد می است که به حقیقت پیوسته، و تا آنجا که دانش

. های زیادی همراه است های باکونین با دشواری شود که بررسی و نقد اندیشه مالحظه می  با این مقدمه
سیاسی چندانی از خود بجا -فلسفی-چرا که او دستگاه فکری منسجمی نداشت، آثار مکتوِب تحلیلی

مثال در جریان جنگ . داشتدر طول زندگیش  یهای تند و تیز نگذاشت و مھمتر از همه اینکه، چرخش
ها  آشکاری اتخاذ نمود و خواهان اتحاد اسالوهای اروپا علیه پروسی) آلمانی(پروسِی  مواضع ضد پروس،

استیناف از «ها شرکت نمود و بیانیه ای را تحت عنوان  در کنگره اسالویست ١٨۴٨در سال . شد
ویژه انگلس روبرو با نقد انقالبیون آن دوره ب، پرستانه این حرکت نژادگرایانه و قوم. انتشار داد 33»اسالوها

   34.شد

 36"قوم یھود"امیزی به  نگاه حقارت 35همانند پرودون نیزدر کنار احساسات ُتند اسالووفیلِی، باکونین 
  : داشت

های  آشام، یک جمع از پارازیت تمامیت این جهان یهودی، متشکل است از فقط یک ِسکت استثمارگر، یک نوع مردِم خون«
از نظر آرای سیاسی، جهان کنونی، یا الاقل اکثر مناطق آن،  یا زیر نفوذ مارکس هست یا بانک راتسچایلد ... اند مخرِب ذاتی

Rothschild ...وجوه مشترکی بین سوسیالیسم و یک بانک ُپرنفوذ وجود دارد؟ مسئله این است  چه. شاید عجیب بنظر برسد
و آنجا که تمرکز قدرت هست، . گرا، کمونیسِم مارکسیستی، خواهان تمرکزگرایی شدیِد دولت است که سوسیالیسِم اتوریته

برداری از کار مردم  ود، برای بهرهلزوما باید در آنجا بانک مرکزی وجود داشته باشد، و جایی که بانک هست، ملِت انگل یه
           37».حضور خواهد داشت

 -در یک جامعه کاپیتالیستی–فکر و رفتاِر انسان  اوبه باور . بود 38شدیدا پایبند اخالقیات بعالوه باکونین 
به همین خاطر، . تابع قانون، زور، تنبیه و ترس است؛ و لذا اندیشه و عمِل فرد، آزاد و اختیاری نیست

آل آنارشیستی،  از اینرو، جامعه ایده. انسان فاقد خودباوری، ابتکار، اختیار، خالقیت و اخالق است
سانھا در غیاب دولت، قدرت، قانون، هیرارشی، اتوریته و سلطه، بطور ای است که در آن ان جامعه

از تولید تا توزیع، مصرف، –داوطلبانه و آزادانه با هم همیاری و همزیستی دارند و سازمان اجتماعی جامعه 
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به این معنی، . دهند را بطور جمعی سامان و سازمان می –... درمان، آموزش، امنیت و - بھداشت
دهند نیست؛ بلکه مخالِف  مخالِف نظمی که انسانھا داوطلبانه، آزادانه و آگاهانه سازمان می باکونینیسم

   39.است... نظِم دیکته شده توسط دولت، قانون، زور، ترس و 

ضدیت با کاپیتالیسم  -١: متمرکز  خواهد شدنظرِی باکونین بنیادیِن مواضِع بخش از نوشتار حاضر بر سه 
دلیلش هم این است که . ضدیت با اتوریته، هیرارشی و سلطه -٣ضدیت با دولت و قدرت  -٢و مالکیت 

البته تالش خواهد . شوند ها هستند که بیشتر پیش کشیده می ها، همین عرصه در پلمیک با باکونینیست
بعالوه برای درک . جنبی پرداخته شود ها به مواضع دیگر باکونین هم بصورت شد تا در دل این بحث

ضمیمه همین نوشتار ، جداگانهبطور اند که  بھتر نظریات باکونین، سه مطلِب مرتبط نیز ترجمه شده
از » و آنارشی استاتیسم بنظریات باکونین در کتااز  ای خالصه«از باکونین، » سیستم کاپیتالیستی«: هستند

   .ردریک انگلساز ف» در باره اتوریته«کارل مارکس و 

این نوشتار دربرگیرنده بررسی و نقد عملکرد سیاسی باکونین، بویژه در جریان اتحاد عملش : نکته پایانی
در این مورد بسیار گفته و نوشته شده و کّل اسناد . شود با انترناسیونال اول و بعدتر اخراجش، نمی
کنیم که مارکس در نامه به  طرنشان میتنھا به اشاره خا. انترناسیونال در دسترس همگان قرار دارد

تواند برای  تئودور کونو توضیحات مفصلی در رابطه با اقدامات باکونین در انترناسیونال اول دارد که می
  :عالقمندان جالب باشد

اشاره [ لعنتیهای  آید که آن ماردوچین می تان چنین بر از محتوای نوشته. همین االن نامه تان را از طریق ِبِکر دریافت کردم«
حاوی همه  ]نامه[آن است که  تر این آزاردهنده ؛دسامبر، توقیف کردند ١۵، نامه مفصل مرا به شما، به مورخ ]م-به پلیس

گاه  توانستید یک ماه پیش ها بود که می های باکونینیست راجع به دسیسه الزماطالعات  بکر .. .شوید تر از همه جزئیاتش آ
اما من چندان اعتمادی به روایت او ندارم و . های باکونین مطلع کند خواهد شما را از  دسیسه میاینطور نوشته که 

علیه انترناسیونال  ١٨۶٨باکونین، کسی که تا سال . کنم ترین اطالعات را خودم بطور مختصر برایتان نقل می ضروری
سیونال پیوست و فورا از درون، شروع به توطئه دسیسه کرد، پس از شکست مفتضاحانه اش در کنفرانس صلح برن به انترنا

  40»...چینی علیه مجمع عمومی نمود

 ازاِی  عمل او مابه. از باکونین خالف آنچیزی که مرتکب شد و انجام داد، انتظار داشت شد  مسلما نمی
اساس بر فرد تنھا تردید قضاوت  بی. گرفت نشات میطبقاتیش از گرایِش باورهایش بود که  عملِی 
سیاسی -نکه از ضرورت و اهمیت تحلیل تاریخیآ  ، بیبا این همه ؛ل نیستم، دقیق و کا)ایده(رهایش باو

از کوزه همان تراود که در "تا نشان دهیم که  ؛مبانی نظری او گذاشتیمنقد ، تاکید را روی بکاهیم نباکونی
این تاکید را از آن جھت الزم دیدیم تا خطر وحدت عمل سیاسی با آنارشیسم را به گرایشاتی  "!اوست

مارکس در تحلیل پرودون اشاره . آنارشیسم هستند» انقالبیگری«خاطرنشان کنیم که هنوز در توهم 
  :  جالبی به این بحث دارد که خواندنش خالی از لطف نیست

خرده بورژوایی اعالم کردم و  سوسیالیسِم ] نماینده[ نمونِه  من کتاب پرودون را بعنواِن  هر کس باید بخاطر بیاورد که وقتی«
بصورت تئوریک نیز اثباتش نمودم،پرودون هنوز بعنوان یک انقالبی دو آتشه، هم توسط اقتصاددانان سیاسی و هم توسط 

به انقالب " بی وفایی"سانی که او را بخاطر به همین خاطر بعدتر، من هرگز به خیل ک. شد شناخته میبرسمیت سوسیالیستها 
  41».بی مورد دیگران و خودش را برآورده کند این تقصیر او نبود، که نتوانست امیدهاِی . سرزنش کردند، نپیوستم
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 ضدیت با کاپیتالیسم و مالکیت خصوصی -١

باصطالح توضیحی باکونین در مورد کاپیتالیسم  ارتنھا نوشت» سیستم کاپیتالیستی«دانیم مقاله  تا آنجا که می
از آنجا که این مطلب تاکنون به فارسی ترجمه نشده، آنرا بطور کامل ترجمه کردیم که به پیوست . است

ای که از باکونین موجود  و مطالب پراکنده متنویژه بر این  استنادِ نقد و بررسی حاضر با . آمده است
فقط یک متن آژیتاسیونی و یک » سیستم کاپیتالیستی«واقفیم که مقاله البته . است تنظیم گردیده است

شاید هم اگر در یک جمِع کارگری . اقتصادی-تحلیلی ارنطق جذاب و تھییجی است؛ و نه یک نوشت
  ادعانامهتنظیم یک  :بود هم همینباکونین  احتماال هدف ؛خوانده شود، وجد و هیجان زیادی بیافریند

برای  »مالکیت«و » سرمایه«که به خواننده بفھماند خواهد  میدر واقع باکونین  .اندار علیه سرمایه
دار و  در زندگی سرمایه... د؛ کار، تولید، برابری، ریسک و ندار و کارگر معنای متمایزی دار سرمایه

وایایی از اما در پس همین گفتار تھییجی، ابعاد و ز. .. کنند ای پیدا می کارگر، تعریف و واقعیت دوگانه
لذا . د شو ی را هم شامل میامروز یها ستینیباکون ینظر شالودهاعتقادی باکونین پنھان است که  مبانِی 

  .       دارد ییاهمیت بسزا آنھا ضرورت و نقد و بررسی

  خالصه بحث باکونین 
تحت  (Property) 42»مالکیت«و » سرمایه«شود؛  برداشت می »سیستم کاپیتالیستی«مقاله آنطور که از 

اینکه سرمایه و مالکیت از کجا به «. کند اعطا می انش به صاحبانرا  »حِق استثمار«و » قدرت« ،دولت حمایِت 
پاسخی  نیست؛ چرا که از منظر تاریخ، منطق و قانون جالب اند، ابدا  شان رسیده دست صاحبان فعلی
شوندگان در موقعیت و  جامعه فعلی، استثمارگران و استثماردر مھم این است که  ».برایش وجود ندارد

بررسی این رابطه سه نکته را . پردازند خریدوفروش کار، با هم به معامله میبا شرایط نابرابر، در رابطه 
 دار به دستمزدِ  نوعی بردگی مدرن است که در آن سرمایه گردار با کار رابطه سرمایه - ١: کند آشکار می

و  استثمار، مانعی بر سر راه برادری - ٢کند  اندوزی می زند و از آن طریق ثروت می »رددستبُ «کارگر 
  .معنی است صحبت از برابری، عدالت و آزادی در جامعه کاپیتالیستی بی -٣برابری است 

  سرمایه و سیستم کاپیتالیستی

کند، این است که کاپیتالیسم یک  اذعان میوی شود و آنچه که  فھمیده می نینوکابآنچه از فحوای بحث 
و نھادهای  »دولت«کارگر مبتنی است و توسط  »استثمارِ «بورژوایی است که بر  »شیوه زندگی«

شمرده موجه و محترم  اجتماعی- بلحاظ حقوقیاین شیوه زندگی اگرچه . شود ش تضمین میتریزودرش
شمارد و قدرتی را  از کاِر دیگران را برسمیت می »حِق استثمار«باشد؛ چرا که  اما غیرانسانی میشود،  می

  .   اش را بر کارگر تحکیم کند تواند سلطه دهد که از طریق آن می به صاحب مالکیت و سرمایه می

] تیمالک[از آنجا که ِملک . شده است  نیکه توسط دولت تضم... قدرت و حق  یعنی.. چیست؟... مالکیت چیست؟ سرمایه« 
 قیاز طر  یگقدرت و حِق زند : شود یم شیمگرآنکه با کار بارور گردند، پس معنا ستندین یزیچ چیه دیه تولقادر ب هیو سرما

شان به صاحباِن خوش اقباِل    ندارند و مجبور به فروِش قدرِت مولده  هیو سرما] تیمالک[که ِملک ... یگرانیاستثماِر کار د
... ها همه حکومت ]توسط[...این شیوه از زندگی بورژوایی، در همه کشورهای متمدن... هستند هیو سرما] تیمالک[ِملک 
   43».شود دستگاه های قضایی و امنیتی، بسیار محترم انگاشته می... ها، ادیان و دولت

- تاریخی-بیانگر یک مناسبات معین اجتماعی» سرمایه«های باکونین،  ها و نوشته در اینجا و در سایر گفته
ی است که بتوسط دولت، برای صاحبان »حق استثمار«و » قدرت«ایدئولوژیک نیست؛ بلکه بیان مادِی 

یری سرمایه، مالکیت گ ای به تحلیل روند شکل باکونین نه تنھا عالقه. شان تضمین شده است»خوش اقبال«
از کجا به دست صاحبانش  هیو سرما تیمالک«این سئوال را که دهد، بلکه  دار نشان نمی و طبقه سرمایه
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 یبرا یپاسخ قانون و منطق خ،یتار منظر از«استدالل که  نیآنھم با ا ؛گذارد از بحث کنار می» ؟اند دهیرس
وجه تولیدی  بحِث مدخل ورود به سئوالھایی را که باکونین  ترتیب،به این » .ندارد وجود سئوال نیا

کند که دو طبقه استثمارگر و  کند؛ و از جایی شروع می بودند را از بحث حذف میکاپیتالیستی 
. است، باهم رودرو شدند» خرید و فروش کار«استثمارشونده بوجود آمدند و در جریان یک معامله که 

کارگر » دستُبرد به دستمزد«دار، آنھم از طریق  اندوزی سرمایه تنتیجه این رویارویی، بردگی کارگر و ثرو
  .  شد

نیروی ... است» کار«کاالیی که کارگر می فروشد ... کنند از کاِر یدی پرولتاریا زندگی می... ها صاحبان ملک و کاپیتالیست«
ثروت، از دستبرِد ... روشدمولده بدنش هست؛ فکرش، روانش و همه وجودش است؛ به این معنی، کارگر خودش را می ف

  ]همانجا[» .آید سرمایه به دستمزِد کارگر بوجود می

مالکیت «در کتاب بود، تحلیل مشابھی از دستمزد  معلم و الھامبخش باکونینکه پرودون، تر  پیش
  : او نوشت. ارائه کرده بود و به جواب مشابھی رسیده بود 44»چیست؟

خواهد بود؛ و استداللم فورا درک  "قتل"داری چیست؟ پاسخ بدهم، جوابم  اگر بخواهم در یک کلمه به این پرسش که برده «
ودراز دیگری الزم نخواهد بود تا نشان دهم که قدرتی که فکر، خواست، و شخصیت یک انسان  هیچ بحث طول. خواهد شد
است؛ برده کردن، معادِل به قتل رساندن یک انسان  ]یک انسان[و مرگ قدرت بر زندگی  ]ِاعمال[کند، همان  را زایل می

   45»."دزدی"مالکیت چیست؟ : پس چرا نتوانم به پرسش بعدی هم به همین شیوه جواب بدهم. است

شود  نمید که اد   نشان » کاپیتال«و بعدها در کتاب  )در پاسخ به پرودون( 46»فقر فلسفه«در کتاب ، مارکس
وجه تولیدی کاپیتالیستی توضیح داد وگرنه تبیینی سطحی و  مالکیت و کاپیتالیسم را بدون نقدِ  نقدِ 

به آنجا رسید ؛ یعنی همان کاری که پرودون کرد و انجامد و به نتایج نادرستی می غیررادیکال خواهد بود
تلقی  »رد به دستمزدتبُ دس«ثروت را گرفت و باکونین ای که  همان نتیجهو یا خواند  »سرقت«را مالکیت که 
  : نویسد هایی می چنین استنتاجمارکس در نامه به شوایزر، در نقد  47.دنمو

 ،شیمحتوا یالبته نه بخاطر تازگ ؛دوران ساز اثرِ  کی. اثر اوست نیبهتر  شک یب "ست؟یمالکیت چ"پرودون، نیاثر نخست«
که در آثار  بودالبته پرودون واقف . بوداتخاذ کرده  یمیقد یها دهیا انیب یکه برا ییپروا یبلکه حداقل بخاطر روِش تازه و ب

گوناگون مورد نقد قرار گرفته بلکه  به گونه ای  یها وهینه تنها به ش "یپراپرت" ای یتلکافرانسه م یستهایو کمون ستهایالیسوس
 شود یکه نم است بد فرموله شده یسئوال بقدر . است انیکتاب از همان عنوان کتاب نما رادیا.. .بودندهم شده  "الغا"تخیلی  

بنوبه  زین نهایشدند و ا نیگز یجا یفئودالدوره  "یتلکاروابط م"باستان توسط عهد  "یتلکاروابط م"داد؛  یجواب درستبه آن 
 نیشیپهای  دوره "یتلکاروابط م"خودش نقدش را بر  خیتار  نیبنابرا. دندیگرد نیگز یجا ییبورژوا "یتلکاروابط م"خود توسط 

که امروز وجود  یآن طور  ؛ یعنیمدرن بود یبورژوائ ِت یآنچه که پرودون بواقع بدان پرداخته بود، مالک اما. بیان کرده است
 یاست؛ تحلیل ریامکانپذ "یاقتصاد سیاس"از  یتحلیِل انتقاد قیفقط از طر  "؟ستیچ ییبورژوا تیمالک"پرسش که  نیا. دارد
یعنی  ،آن یبلکه به شکل واقع  ؛به مثابه روابط ارادی ،انش ینه از جنبه حقوق رد؛یرا دربربگ تیلکمناسبات ما نیا تیکه کل

 یپاسخ تواند ینم کند، یگرفتار م "تیمالک" یحقوق را در مفهوِم  یروابط اقتصاد تیاما از آنجا که پرودون کل. یروابط تولید 
در بهترین حالت  ".سرقت است تیمالک": منتشر شده بود، بدهد ١٧٨٩از  شیکه پ یدر اثر مشابه سوتیفراتر از آن چه که بر 

هم صدق  یخوِد بورژواز  "شرافتمندانه" درآمدِ  در مورد قای، دق"سرقت"از  یبورژواز  ِی حقوق ِم ید که مفاهوش مینتیجه این 
 فرض شیوجوِد مِالکیت را پ -تیمالک میبمثابه تجاوِز با زور به حر - "سرقت"که  ییاز آنجا گر،یاز طرف د 48.نمودخواهد 

خودش هم  یبرا یکه حت کند یم یبورژواز  ِی قیحق ِت یدرباره مالک یالپرداز یپرودون خود را گرفتار همه گونه خ رد،یگ یم
مالکیت "به پرسش  یبار، جواب واقع نیاول یبرا "ینظام تضاد های اقتصاد ایفلسفه فقر "در اثر پرودون بنام  ...ناروشن است

را شروع نمود؛ او کشف کرده بود که  سئوال  شیاثر بود که او مطالعات اقتصاد نیدر واقع پس از انتشار ا. ارائه شد "ست؟یچ
همزمان او . است ریمدرن امکانپذ "یاسیاقتصاد س" ِل یتنها با تحل نکاریبا طعنه پاسخ داد؛ بلکه ا توان یاش را نم طرح شده
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 "یتضادها"حِل کانت،  رقابلیغ "تناقضات" یارائه کند؛ و بجا یکیالکتید یا را بگونه یاقتصادتقسیماِت  "ستِم یس"تا  دیکوش
    49».دنک یرا بمثابه ابزار انکشاف معرف یهگل

یعنی خطای پرودون و باکونین این است که بدون تحلیل انتقادی از اقتصاد سیاسِی بورژوایی، بدون 
درنظر گرفتن کلیِت مناسبات مالکیت، بدون درنظرگرفتن ویژگیھای مالکیت بورژوایی و بررسی 

االتی پاسخ آید و بدون درنظر گرفتن هویت تاریخی مناسبات مالکیتی، به سئو تضادهایی که از دل آن برمی
  . شوند منتھی می  اند؛ و نتیجتا به استنتاج نادرستی دهند که اساسا غلط طرح شده می

  سرمایه- کار

تا ... از اقتصاددانان کالسیک، نئوکالسیک، فیزیوکرات–اندیشمندان مکاتب مختلِف اقتصادی ادعای اکثر 
، پول، رفاه و خوشبختی، )Assets(ایی ، مال و دار)Wealth(که ثروت این بود  -اقتصاددانان نئولیبرالیست

و  چرا ثروتچگونه و : نقد این ادعا، با این سئوال بجا شروع شد .حِق مالکان و صاحباِن سرمایه است
مارکس از نخستین کسانی بود که به  ؟گرفته شده است معدود قرار جامعه در اختیار یک اقلیِت  امکانات

را نشان داد، بلکه ادعانامه  شان هایپایگی ادعا نه تنھا بینقد اقتصاِد سیاسِی بورژوایی پرداخت و 
نه تنھا با این کیفرخواست مارکس باکونین  .تنظیم نمود طبقه بورژوا و یستیتالیکاپ ستمیس هیعلای  انقالبی

با این  51؛را ستود مارکس  نظرات اقتصادی و بارها نقطه 50نمودا به روسی ترجمه ر »کاپیتال«آشنا بود؛ بلکه 
یا » کار«های اقتصادی مقوالتی مانند  ه توجھی به متدولوژی مارکس و تاکیدات مکررش بر پایههم

زیاد از حد «و » پوزیتیویستی«آن را » کاپیتال«بعالوه باکونین در انتقاد خود از . نکرد...  و » استثمار«
 آنبر که بشود حبس باشد علم در چارچوب تواند آنقدر  می نوشتاریک اینکه چطور ! خواند» متافیزیکی

سئوالی ! کردقلمداد  »متافیزیکی«قدر غیرعلمی باشد که بشود آنرا آنو همزمان  زد »پوزیتیویستی« برچسِب 
  :  دهد جوابی به آن نمی است که باکونین 

ار اقتصادی بنا ای است که براساس مطالعه عمیق آث گیری  گرایش پوزیتیویستی آن در سمت... ]کاپیتال[تنها نقیصه این اثر «
ای زیاده از  تنها ایراد این کتاب این است که بخشا و تنها بخشا، بگونه. پذیرد شده و منطقی بجز منطِق واقعیات علمی نمی

یعنی همانانی (که این سبب شده تا توضیح آن مشکل گردد و برای اکثریت کارگران ... حد متافیزیکی و انتزاعی نوشته شده 
                52».تقریبا غیرقابل دسترس جلوه کند) بخوانند که بواقع باید آنرا

یعنی  ؛شد یمحسوب م» کاِرمولد«کاِر کشاورزی  فقط) گذاران اقتصاد سیاسی مدرن پایه(برای فیزیوکراتھا 
از یعنی  ؛شد آدام اسمیت کاِرمولد را کاری تعریف کرد که با سرمایه مبادله می. منشاء ثروت، طبیعت بود

اش را به رابطه سرمایه با کارگر و مسئله  ریکاردو توجه. آمد بود که مولد بحساب می» سرمایه«این نگاه او 
  . را مولد دانست» کار« خودِ بعبارتی، او  ؛ارزش معطوف نمود

البته تفاوتش با ریکاردو در این بود که باکونین نقش . باکونین نیز تا همینجا پیش آمد و جلوتر نرفت
و بجای آنکه از تحلیِل مبانی اقتصادی به توضیح استثمار و تضاد ! آفرینی کار نشاند ارزش دولت را بر فراز

بعالوه، باکونین نتوانست در رابطه ! طبقاتی برسد، از استثمار برای توضیح تضاد طبقاتی شروع کرد
ی اجتماعی و ها کارگر فراتر برود و از فرآیند تولید کاال به جنبه-دار کار، از رابطه سرمایه-سرمایه

  :تضادهای طبقاتی برسد؛ چیزی که مارکس در کاپیتال بر آن تاکید ورزید

ای میان کار و اثر مفید آن، میان  مولد متضمن صرفا رابطه بنابراین مفهوم کارگرِ ... تولید کاپیتالیستی صرفا تولید کاال نیست«
ای با منشأ تاریخی که ُمهر وسیله  ی خاص، رابطهکارگر و محصول کار او نیست، بلکه متضمن یک رابطه اجتماعی تولید 

       53».کوبد نیز هست افزائی سرمایه بودن را بر پیشانی کارگر می مستقیم ارزش



ُکلِکتيویسم -سياسی آنارکو-ھای نظری نقدی به بنيان 12  

Revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى   

: مارکس هر کاری را مولد قلمداد نکرد و دو شکل از رابطه را میان کار و سرمایه توضیح دادبه این معنی 
ـ مبادله کار و سرمایه، در پروسه کار؛ یعنی ٢شود  نمیمبادله صوری، که در آن ارزِش اضافه خلق  - ١

نیروی «از » کار«در واقع، کشف مھم مارکس، تفکیک . کند خود را آشکار می» نیروی مولده کار«جایی که 
اما . خرد، حِق استفاده از نیروی کار کارگر، برای یک مدت زمان معین است دار می آنچه سرمایه. بود» کار

مقدار کاری که کارگر در این مدت معین انجام میدهد، بیش از مقدار کاری است که صرف تولید و 
طور بالعوض در به این ترتیب سرمایه، مقداِر معینی از کاِر اضافه را ب. بازتولید خود نیروِی کار هست

به این ترتیب مارکس . طول پروسه کار به تصاحب در میآورد و با فروش محصوالت، آن را متحقق میکند
   54.شتانگشت گذا پروسه کارآن در  مولدو خصلت  کار یروینبر اهمیت 

ندارند؛ » رکا«آنھا نه تنھا تعریف و تحلیل دقیقی از . کنند چنین نمی) و حتی باکونینستھایی امروز(باکونین 
و کار در ) داد که برای رفع نیازهای فردیش انجام می(بلکه قادر هم نیستند تا بین کار رابینسون کروزو 

که شکل خدماتی یا پرداخت جنسی (یا کار در جوامع فئودالی ) که جمعی و حیاتی بود(جوامع اشتراکی 
» نیروی کار«از » کار«کونین، در تفکیک بعالوه با! و کار در سیسم کاپیتالیستی تمایزی قائل شوند) داشت

یکی از دالیلی که باکونین را به این استنتاج . ستاکه کلید فھِم استثمار در نظام کاپیتالیستی است، عاجز 
انگلس توضیح مبسوطی پیرامون . ، در همینجاست»ثروت دستُبرد به دستمزد است«رساند که   نادرست

  : شود دارد که به نقل بخش کوچکی اکتفا می "نیروی کار"از  "کار"اهمیِت تمایِز 

... بازی با کلمات نیستیم، بلکه اینجا با یکی از مهمترین نکات در کل قلمرو اقتصاد سیاسی سروکار داریم... ما مشغول«
ا به ام... شود ، میگویند که ارزش هر کاالیی توسط کار الزم برای تولیدش تعیین میRicardoاقتصاددانانی چون ریکاردو 

چطور  "کار"ارزش . به کار گرفتند، از تناقضی به تناقضی دیگر افتادند "کار"در مورِد خوِد کاالِی ... محض اینکه این حکم را 
صحبت کنیم، باز هم از چنِگ این تناقض خالص  "ارزش کار"و از  "کار"تا وقتی از خرید و فروش ... تعیین میشود؟

بلکه در ازای یک ... فروشد کارگر کار نمی... بست را کشف کرد کارل مارکس بود از این بنرفت  کسی که راِه برون... نمیشویم
- در حالِت وقت(ها میگذارد، برای یک مدت زمان معّین  پرداخِت مورد توافق، او نیروی کارش را در اختیار کاپیتالیست

اما این نیروی . ارش را کرایه میدهد یا میفروشداو نیروی ک). مزدی-در حالت قطعه(، یا برای انجام یک وظیفۀ معّین )مزدی
هزینۀ تولیِد نیروی کارش، بنابراین، با هزینۀ تولیِد خودش . کار به وجوِد شخص او تنیده است و از آن قابل ُجدا شدن نیست

تماعیی که برای تولیِد میتوانیم از هزینۀ تولیِد نیروی کار به ارزِش نیروی کار برگردیم، و کمّیِت کار اج) حال... (منطبق است
جلد اول [ "خرید و فروش نیروی کار"کمّیت معّینی از نیروی کار الزم است را تعیین کنیم، همان کاری که مارکس در فصل 

  55».کرده است] سرمایه

  :نویسد ، در توضیح همین نکته می»کار مزدی و سرمایه«کتاب مارکس نیز در 

 دار خرد و  کارگران در ازای پول، کارشان را به سرمایه کاِر کارگران را با پول میدار  اینطور به نظر میرسد که سرمایه«
. فروشند نیروی کارشان است دار در ازای پول می آنچه آنها در واقع به سرمایه. ولی این فقط یک تصور غلط است. فروشند می

و پس از آنکه آن را خرید، آن را تا آخر مصرف . خرد دار برای یک روز، یک هفته، یک ماه و غیره می این نیروی کار را سرمایه
مزد بنابراین فقط نام خاصی است برای ... دارد که در طی زمان توافق شده، کار کند کند، به این طریق که کارگر را وامی می

نیروی کار .. .این کاالی منحصر به فرد، که هیچ جا جز در گوشت و خون آدمیزاد نمیشود نگهش داشت... قیمت نیروی کار
. فروشد فروخت، همانطور که گاو هم کارش را به دهقان نمی دار نمی برده نیروی کارش را به برده... همیشه یک کاال نبوده

او کاالیی است که میتواند از دست صاحبی به دست . شد برده همراه با نیروی کارش، یکباره و تمامًا به صاحبش فروخته می
تنها ] سرف، رعیت چسبیده به زمین[رعیت . دش یک کاالست، ولی نیروی کار، کاالی او نیستاو خو. صاحبی دیگر برود

گیرد؛ در واقع این صاحب زمین است که از او باج  او از صاحب زمین مزدی نمی. فروشد بخشی از نیروی کارش را می
زندگیش را حراج میکند و به هر کس که بیشتر ساعت از  ١٥، ١٢، ١٠، ٨هر روز، مثل روزهای دیگر، ... کارگِر آزاد ... میگیرد
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کارگر نه به صاحبی تعلق دارد نه به . دار یعنی به سرمایه -فروشد، به صاحب مواد خام، ابزار و وسایل معیشت  میدهد می
منبع کارگر که تنها ... خرد اش متعلق به هر کسی است که آنها را می ساعت از زندگی روزانه ١٥، ١٢، ١٠، ٨زمینی، بلکه 

دار را ترک کند، مگر آنکه قید وجود خودش  درآمدش فروش نیروی کار است، نمیتواند کل طبقۀ خریداران یعنی طبقه سرمایه
  ]همانجا[ ».دار است دار تعلق ندارد بلکه متعلق به طبقۀ سرمایه او به این یا به آن سرمایه. را زده باشد

دهد که اگر دستمزد، معادل قیمت حداقل  شان مین 56»کار مزدی و سرمایه«بعالوه مارکس در جزوۀ 
شود  معادل می» نیروی کار«الزم است، پس ارزش » نیروی کار«ای است که برای بازتولید  مایحتاج حیاتی

) کند اش را تضمین می که حیات کارگر و طبقه(با مقدار کار اجتماعا الزمی که برای تولید همان اقالم 
اما کاری که . ، دستمزد همان هزینه تولید و بازتولید نیروی کار استبه بیان بھتر. مصرف شده است

. دهد، بمراتب بیشتر از مقدار کار ضروری، برای تامین این هزینه است کارگر در ساعات کارش انجام می
پس، . شود رود و منشا سود می است که به جیب سرمایه دار می یارزش اضافاین کاِر اضافی همان 

 .  رد به دستمزد کارگر نیستبرخالف نظر باکونین، منشا ثروت و سود، دستبُ 

های جدی و  شود گفت که در برداشت باکونین از سرمایه، کار و سیستم کاپیتالیستی، نقیضه بنابراین می
اما نقایص مھم دیگری مثل اجتماعی شدن شیوه . اشاره شدشان  قابل تامل وجود دارد که به مھمترین

کار اجتماعی، سرشت متضاد نیروها و روابط تولیدی و جایگاه و کارکرد  تولید کاپیتالیستی، نقش تقسیم
  .ند که پرداختن به آنھا در حوصله این نوشتار نیستهستهم ... دیالکتیکی این تضادها

  مارکس  سرمایه و سیستم کاپیتالیستی در نگرش

سرمایه عبارت : پسندانه اقتصاددانان کالسیک این بود مارکس، تعریف عوام» کاپیتاِل «تا پیش از نگارش 
مارکس غیرتاریخی بودن این تعریف . تواند درآمدی را برای صاحبش پدید آورد یی که می است از دارایی

  :خوانندگان آشناست، نوشترا به نقد کشید و پس از مباحث دقیق و مفصلی که احتماال برای 

بنابراین دیگر کافی . کند کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه تولید می. ماهیتا تولید ارزش اضافه است ...تولید کاپیتالیستی«
کند،  دار ارزش اضافه تولید می تنها کارگری مولد است که برای سرمایه. تولید کند ارزش اضافهنیست فقط تولید کند، بلکه باید 

  57»...درسان افزائی سرمایه کمک می بعبارت دیگر به خودارزش

  ، فرمول تثلیث)القدس پسر، پدر، روح(ارکس با تمثیِل تثلیت مسیحیت م ،از جلد سوم سرمایه ٤٨در فصل 
  : نویسد مزد، و می-اجارۀ زمین، کار-، زمین58ھرهب-سرمایه: کند خودش را معرفی می

تر این تثلیِث اقتصادی،  با بررسی دقیق... این است فرمول تثلیث که همه اسرار پروسۀ تولید اجتماعی را در خود جای میدهد«
نامشابهی تعلق های بسیار  به عرصه... هایی که ادعا میشوند منشأ ثروت هستند اول اینکه، سرچشمه: به نکات زیر میرسیم

وکیل، چغندِر   ای را دارند که بین صورتحساِب  آنها با یکدیگر کمابیش همان رابطه. دارند و ابدًا با یکدیگر قابل قیاس نیستند
  59».قرمز و موسیقی هست

  :نویسد رود و می با این توضیح، مارکس به سراغ تعریف سرمایه می 

تر یک رابطۀ تولیِد اجتماعِی معین،  یه یک شئی نیست، بلکه به بیان دقیقدر این میان  اما، سرما! سرمایه، زمین، کار«
بندی  تاریخِی معیِن جامعه است، که در یک شئی تعّین یافته و به این شئی یک کاراکتر اجتماعی خاص  متعلق به یک شکل

بدل شده به سرمایه است، که همانقدر ای از وسایِل تولیِد تولید شده نیست؛ بلکه وسایل تولیِد م سرمایه، مجموعه. داده است
سرمایه، وسایل تولیِد به انحصار درآمده توسط یک . به خودی خود سرمایه نیستند که طال یا نقره به خودی خود پول نیست

مستقل و منفک ) نیروی کار(ای که محصوالت و شرایط کار از آن  بخِش معیِن از جامعه است که در تقابل با نیروی کاِر زنده
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سرمایه صرفا محصوالت کارگران نیست که به قدرتهای مستقل . اند سرمایه شخصیت یافته از طریق آنتی تز در وجودِ  ،دهش
، به محصوالتی بمثابه حاکمان و خریداراِن سازندگانشان، بلکه نیروی اجتماعی کارشان و شکل اجتماعی  مبّدل شده باشد

پس اینجا با یک شکل اجتماعی . است شان در تقابل با کارگران قرارگرفته ت  شده این کارهم هست که به مثابه خواص تولیدا
  ]همانجا[» .معین، در نگاه اول بسیار اسرارآمیز، از یکی از فاکتورهای تاریخا تولید شدۀ  پروسۀ تولید اجتماعی روبرو هستیم

یک چیز یا یک مقوله . تعریف ساده و کوتاهی ندارد) مارکسنزد در (بینیم که سرمایه  به این معنی می
تواند در شکل پول، نیروی کار، ابزار  یک انبان اسکناس یا یک انبار طال نیست؛ هر چند که می! نیست

اما همه اینھا فقط زمانی . کار، مواد خام و وسایل مورد نیاز تولیدی و ماشین آالت و غیره هم ظاهر شود
ممزوج  مولد کار یرویبگردش درآیند و با ن یاجتماع دیتول ندیشوند، که  در یک فرآ  به سرمایه بدل می

در جریان مصرف  .شود که صرف خرید نیروی کار مولد شود مثال پول زمانی به سرمایه بدل می ؛شوند
کند، و به این ترتیب ارزشی  نیروی کار خود را به کاالی تولید شده منتقل می نیروی کار است که ارزِش 

کالهبرداری و یا اغفال تیجه آنکه ن  این بخش از ارزش اضافه شده، بی. دنآفری میبیش از ارزش اولیه 
به بیان دیگر، ارزِش نیروی کار و ارزش سرمایه . رود دار می کارگر باشد، بمثابه سود، به جیب سرمایه

شود و  منتقل می) محصول یا کاالی تولیدی(به فراورده ) مصرف نیروی کار مولد(ثابت، در پروسه کار 
را  و یا کار مولد نییا زم هیاینجاست که مارکس همه کسانی را که سرما. کند اضافه یا سود خلق می ارزش

دهد که در یک پروسه ظاهرا اسرارآمیز ولی  گیرد و نشان می دانند به سخره می بتنھایی منشا ثروت می
سم هم با تحول انقالبی، به این معنی، کاپیتالی. آید تاریخی از تولید اجتماعی است که سرمایه بوجود می

متحقق نخواهد شد؛ یعنی صرفا با اشتراکی کردن زمین و وسایل تولید، تا زمانی که   در یک عرصه صرفا
کاپیتالیسم هم به حیات خود ادامه ) و برعکس(کارمزدی و آفرینش ارزش اضافه بقوت خود باقیست 

  !درکش نیستند ها ابدا قادر به خواهد داد؛ و این چیزی است که باکونینیست

ریزد و بنیان مادی  می تاریخی و اجتماعی است که مارکس تئوری ارزش را پی-با این تحلیل عمیق علمی
سیستمی که شرایط تاریخیش زمانی . دهد مبارزه طبقاتی را در سیستم تولیدی کاپیتالیستی توضیح می

امله گردید، ثروت اجتماع و وسایل فراهم شد که نیروی کار زنده و مولد به کاال بدل شد و در بازار مع
خصلت  ،آمد، پروسه کار خالِق اضافه ارزش شد، کار تولید به انحصار بخش معین و کوچکی از جامعه در

مزدی پیدا کرد، تولید بر اساس سود استوار گردید، پول بر هستی فردی و اجتماعی بشر حاکم شد و 
بدین ترتیب ... و  گشتو اسیر مصرف تولیداتش  و نھایتا خودش بیگانه شد ش، محصولشانسان با کار

  .به نزاع طبقاتی کشانده شدندبورژوا و پرولتاریا و طبقه  بود که دو اردوی کار و سرمایه شکل گرفت

دانست، به شئی قابل مبادله، به موضوع خرید  ناپذیر می عاقبت آن زمان فرارسید که هر آن چه را انسان از وجودش تفکیک«
کردیم  تر باهم معاوضه می ای است که در آن آنچه را که پیش این همان زمانه. جاز و بیگانه با انسان بدل شدو فروش غیرم

مثل (خریدیم  گرفتیم ولی هرگز نمی فروختیم، از هم می دادیم ولی هرگز نمی کردیم، به همدیگر می ولی هرگز معامله نمی
خواری  ی فساد فراگیر، رشوه این زمانه. مه چیز به بازار تجارت وارد شدو در کّل ه) حرمت، عشق، باور، دانش، وجدان و غیره
،  ی که در آن همه چیز، اخالقی یا مادی، به ارزش قابل عرضه در بازار مبدل شده  ا عمومی، یا به زبان اقتصاد سیاسی، زمانه

   60».شود تا ارزش واقعیش تعیین شود و به بازار آورده می

  

  ضدیت با دولت - ٢

  : باکونین نوشت
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وجودش در گذشته به اندازه ضرورت  ی به لحاظ تاریخی ضروری که ضرورِت شرّ . است قاطع می گویم که دولت شّر ... «
. برد بهره می... رسد و نه از مزایای حقیقی جامعه بدیهی است که با وجود دولت، انسان نه به آزادی می ...انهدام آتی آن است

دولت سالخ خانه ای بزرگ و گورستانی وسیع است ... سعادت را میبیند که دیگر دولتی در کار نباشدانسان فقط زمانی روی 
   61».که در آن تمام اختیارات و ابتکارات ملت به سالوسی سالخی و دفن میشود

که آن هم بنوبه خود  "سلطه"یعنی  »دولت«کند که به اعتقاد او  ادعا می، 62»استاتیسم و آنارشی«در باکونین 
بدون الغا و انھدام  ،اجتماعی و اقتصادی تحوِل  و تغییر هیچ معنی، این به ."استثمار"معادل است با 
  : معنایی نخواهد داشت و انقالبی بحساب نخواهد آمد قھرآمیِز دولت 

وطن باشند، وقتی پای انباشت -شان، صرفنظر از آنکه چقدر جهان ترین آقایان، بورژواهای همه احزاب، از جمله پیشرفته« 
پرستانه نسبت به  به یک اندازه، شور و تعصِب وطن  آید، همه پول از طریق استثمار بیشتر و گسترده تر از کار مردم به میان می

گوید  کسی که می... ر واقع چیزی غیر از ابراز شیفتگی و ستایش مذهبی از دولت نیستناسیونالیسم د. دهند دولت نشان می
دولت، هرچقدر هم که ُفرم محبوب  ... "استثمار" گوید می بواقع ،"سلطه" گوید می که کسی و ؛"سلطه" گوید می بواقع ،"دولت"

هیچ . و یک منشا دائمی فقر و بردگی مردمان استای بخود بگیرد، همیشه یک نهاد سلطه و استثمار است؛ از اینر  و پسندیده
راهی برای رهایی اقتصادی و سیاسی مردم و اعطاِی همزماِن آزادی و رفاه به مردم وجود ندارد مگرآنکه دولت ملغی شود؛ 

میده شده، نا" سیاست"تنها از  طریق الغای دولت است که برای یکبار و  برای همیشه، آنچه را که تا به امروز . همه دولتها
بعبارت دیگر سیاست همان . سیاست چیزی غیر از عملکرد و بروزات داخلی و خارجِی اقدامات دولت نیست. نابود خواهد شد

کنم، صحت  بنابراین این ادعا که ما سیاست را انتزاع می... ها بنفع طبقه ممتاز است عمل، هنر و علِم سلطه و استثمار توده
 از کامال را ما که است اساسی نقطه همان اینجا و .هستیم دولت یجابیکنیم؛ چرا که خواهان انهدام ا ما آنرا تجرید نمی. ندارد

 در که کنند می عمل رادیکال یا اجتماعی دموکراسی بمثابه اکنون هم که( بورژوا-رادیکال های سوسیالیست و سیاستمداران
ما، تنها سیاستی که ما قبولش داریم، عبارتست از  سیاسِت  ...کند می جدا )است کاپیتالیستی دموکراسی شده بزک نمای واقع

  63 ».]که همان بروزاِت ضروری دولت است[الغاِی کامِل دولت و سیاست 

چه شاهنشاهی، چه : نقِد باکونین به دولت، قاطع، مطلق و غیرتاریخی است؛ برای او دولت، دولت است
مراتب، قدرت، هیرارشی،   دولت بر سلسله ساختارِ از آنجا که باکونین،  بنظر. جمھوری و چه پرولتری

؛ صرفنظر از آنکه از دزدان تشکیل شده کند پیدا میگرایش  به فساد  لزوما ،اتوریته و  سلطه استوار است
قدرت ... کاران، در غرب باشد یا شرق، در روابط و مناسبات فئودالی باشد یا بورژوایی و  باشد یا  درست

کند تردید ُحکم ن ایبا طبیعت انسان ناسازگارند و کسی که در قبول  کهچون"برند  می و سلطه، راه به فساد
    64" .داند چیزی از طبیعت انسان نمی

کند و از  می »دیکتاتوری پرولتاریا«با استدالل مشابه، باکونین نقدهای تندی بر نظریه دولت مارکس و 
  :نویسد جمله می

دیکتاتوری انقالبی، بر این ایده مبتنی است که یک گروه از نخبگاِن ممتاز، متشکل  نظریه استاتیسم  و یا باصطالح همان«
شده شان  تئوری بر تجربه اجتماعی هستند، باید طرح از پیش تنظیم انقالبی که معتقد به الویِت  پردازاِن  از دانشمندان و نظریه

  نمایندگی ی این اقلیِت دانا، پشِت یک حکومت شبه قدرِت دیکتاتورصفتانه. از سازمان اجتماعی را به مردم تحمیل کنند
بنا به تئوری آقای مارکس، مردم نه تنها نباید دولت را تخریب  ...ماند کند، پنهان می که ظاهرا منافع مردم را بیان می ]قالبی[

آنوقت، رهبران . قرار دهندکنند بلکه برعکس باید آن را تقویت کنند و در اختیاِر مطلِق خیرخواهان، سرپرستان و آموزگاران 
 ]مارکس و رفقایش[آنها . آزاد خواهند کردمردم را  حزب کمونیست، یعنی آقای مارکس و دوستانش، به روِش خودشان،

محتاِج یک سرپرسِت قوی  ،خواهان آنند تا همه قدرت اجرایی را در دستان قدرتمند خود متمرکز کنند، زیرا که مردِم نادان
   65»...هستند
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از اینرو بیش از این ضرورتی . تکرار مکرر همین فرمولبندی است نینوکابعظم جمالت کتاب بخش ا
داریم، بویژه آنکه  ؛ هر چند که به ضرورت ادامه بحث باوربینیم نمیبرای نقل جمالت وی 

نظریه کسِب قدرت های جدید، پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی، در بوق و کرنا کردند که  آنارشیست
آنھا ضمن دفاع از تئوری دولِت . ، تّوهمی بیش نبوده و نادرستی آن در عمل به اثبات رسیده استدولتی

  66!راه تغییر جھاِن امروز، نه گرفتن قدرت، که الغای آن است باکونین مجددا اعالم کردند که یگانه

ارائه » انحالل اجتماعی«ای هم به نام  جا دارد همینجا گفته شود که باکونین همزمان با الغای دولت، پروژه
او این وظایف را بعھده . کند که معنایش الغای اتوریته، سلطه و هیرارشی در کّل ساختار جامعه است می

یکی از   67.شود گذارد که قرار است بمرور جایگزین دولت  المللی کارگران می سازمان سراسری و بین
از آنجا که الزم بود . ت این وظیفه را بعھده بگیردخواس نقدهای او به انترناسیونال هم همین بود که نمی

تا به آلترناتیو باکونین، در برابر خواست الغای دولت اشاره کنیم، این پاراگراف را آوردیم و خاطرنشان 
اما باز به اشاره . شود که جایش اینجا نیست شویم که این بحث به مباحث انترناسیونال اول مربوط می می

» الغای اتوریته«باکونین و » انحالل اجتماعی«اش به کونو، به نقد تئوری  مارکس در نامهه شویم ک یادآور می
  :  نویسد پردازد و به طعنه می او می

حاال که به گفتۀ باکونین انترناسیونال بمنظور مبارزۀ سیاسی شکل داده نشده، پس برای آنکه بتواند به محض وقوع انحالل «
آل باکونینیستی از جامعۀ آتی  حد امکان به ایدهبه اجتماعی فورا جایگزین سازمان دولت کهن شود، باید که انترناسیونال تا 

ای وجود نخواهد داشت؛ چرا که اتوریته برابر است با دولت که آنهم برابر  هر چیز اتوریته در این جامعه، پیش از. نزدیک شود
چطور این مردم خواهند توانست یک کارخانه را بگردانند، راه آهن را بچرخانند یا کشتی را هدایت کنند، . (است با شّر مطلق

اش به ما نمی  چیزی در باره ]باکونینیستها[حد؟ آنها آنهم بدون حضور یک مرجع تصمیم گیرنده نهایی، بدون یک رهبری وا
شود؛ هر فرد و هر کمونی خودمختار خواهد بود؛ اما اینکه چطور یک  به اتوریتۀ اکثریت بر اقلیت نیز خاتمه داده می). گویند

ش صرفنظر نکند، باز ا از بخشی از اتوریته فرد هربدون آنکه  ،تواند وجود داشته باشد می -حتی اگر دو نفره باشد-جامعه 
پس انترناسیونال هم باید مطابق با این الگو، دوباره سازماندهی شود؛ بنحویکه همۀ بخش . دکن میاختیار ت وباکونین سک

گور بابای قطعنامه های بازل که به مجمع عمومی اتوریته اعطا کرد تا حتی . ها، و در هر بخش هر فرد، خودمختار باشند
حتی اگر این اتوریته به طور داوطلبانه هم اعطا شود، بازهم باید خاتمه پیدا کند آن هم به این دلیل  !دخودش را نیز تحقیر کن
  68».ساده که اتوریته است

  الغای دولت

و حتی دولت ابدا منحصر به باکونین و آنارشیسم نیست؛ و  "سیاست"و لعن و نفرین  "قدرت"نکوهش 
ها و محاورات روزمره به عیان دید؛ مثال در  المثل اکثر فرهنگھا، در ضربنزد توان در  رّدپایش را می

ترسیم کند، آنرا در هیئت مامور وصول  را خواهد شیطان  آنجا که دهقان فرانسوی می"دوره فئودالیسم، 
ه های فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ از آن جمل المثل در فارسی نیز تمثیلھا و ضرب 69"مالیات می کشید

/ د وَ بر سر آن شھر رسوایی بُ  -دوَ حـاکِم شھری که مرغابی بُ / شاه انعامم داد، کلید کاهدونم داد : است
دولت چون باد / دولـت اگـر کـور نبـود، بـه خانه لنـگ نمی آمد / دولت به خران دادی، نعمت به سگان 
   70!است، هر وقت از جـایی دیگـر برآیـد

  :نویسد رشد دولت ستیزی، در گذشته و حال، میدر بررسی دالیل هال دراپر، 

  از همه، مابین تولیدکنندگان منفرد   بیش) های بعدی همانند آنارشیسم در دوره(ضدیت با دولت و استاتیسم ، در مجموع ، « 
اِرشخصِی وران و کارگراِن خانگی رشد کرده است؛ یعنی آنهایی که رابطه چندان روشنی بین ک و منزوی مثل دهقانان، پیشه

به همین ترتیب، بنظر . در چنین چارچوب محدودی، دولت تنها یک غریبه مزاحم است. خودشان و کاِر اجتماع  نمی بینند



ُکلِکتيویسم -سياسی آنارکو-ھای نظری نقدی به بنيان 17  

Revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى   

مصرف سرطانی از  یک نمایش چاقو و قطع کردن یک غده بی: ، تنها بر سر اراده و زور است"الغای دولت"آید که اشتیاق  می
که امروزه در نظر اغلب انسانها  یکی از " الغای دولت"آید که اشتیاِق  بنظر میبه همین ترتیب، .  تِن جامعه مولد

ولی برای مارکسیسم . (ای ساده، مستقیم، قابل فهم و معقول رشد کرده است کند،  بمثابه ایده آمیزترین رویاها جلوه می جنون
ترین شعارهاِی مبارزه طبقاتی  قدیمی –" ود باد دولتناب"، "مرگ بر مقامات"، "سرنگون باد قانون).  "این نه رویاست و نه آسان

   71».نگردیده است" ملغی"هرگز " دولت"اند، اما  های فراوانی سرنگون شده با این حال، دولت. هستند

. طبقه است تیابزار اعمال حاکم. است یطبقات نظامِ  ِی ضرورت اجتماع کیدولت : هم روشن است لشیدل
  !دهد یخود ادامه م اتیکه طبقه به ح یکرد؛ آنھم زمان یدولت را ملغ شود یم یو فانتز الیتنھا در خ

بیند  کند که باکونین سرمایه و تضاِد طبقاتی را سرمنشأ شرارتی که باید نابود شود نمی میتاکید انگلس 
خبر از آنکه دولت چیزی بجز سازمان طبقات حاکم، زمین داران و  بی ؛پندارد بلکه دولت را شّر اصلی می

بر اساس همین نگرش و تحلیل نادرست هم . 72شان نیست سرمایه داران برای حفظ امتیازات اجتماعی
این دولت است که بستر، امکان، شرایط و خالصه گویا  .رسد هست که باکونین به تئوری الغای دولت می

  :   نویسد انگلس در توضیح می! رده استرا فراهم ک ارزش اضافههمه ملزومات 

 یرا که از درون تکامِل اجتماع رانیو مزدبگ ها ستیتالیکاپ انیم یتضاد طبقات جتایو نت هیسرما] باکونین[او «
شر قلمداد  یدر عوض دولت را منشاء اصل رد؛یگ یدرنظر نم ،شود یملغ دیکه با یشرارت یبرخاسته، منشأ اصل

از  شیب ستین یزیچ یدولت رتما هستند که قد ۀدیدموکرات طرفدار ا الیکارگران سوس تیاکثر  یوقت. کند یم
تدارک  شان یاجتماع ازاتیخود و به منظور حفظ امت یداران برا هیداران و سرما نیکه طبقات حاکم، زم یسازمان

دار تنها به لطف  هیرا خلق کرده، و سرما هیدولت است که سرما نیاصرار دارد که ا نیحال باکون نیاند؛ با ا دهید
نابود شود تا  دیدولت است که با زیاز هر چ شیاست، پ یدولت، شّر اصل نیبنابرا. دارد اریخود را در اخت یۀدولت، سرما
در دست  دیتول لیوسا ّل مّلک کو ت هیسرما: مییگو یبر عکس، ما م. خودش رهسپار جهنم شود سمیتالیسپس کاپ

. است یاساس الفاخت کیاختالف،  نیا. دشخواهد بتدریج نابود آنوقت دولت خودش  د،یرا نابود کنتعدادی قلیل 
 یانقالب اجتماع کیدرخودش  ه،یسرما محاءست؛ اچرند ا ،ِی پیش از آنانقالب اجتماع کیبدون امحاء دولت، 

است، پس  یدولت شّر اصل ن،یباکون یاما، چون برا نحال،یبا ا  73.است دیتول شیوهدر کّل  رییتغمسلزم یک است و 
هر  ای یسلطنت ایباشد  یدولت جمهور  نیخواه ا –انجامدیب دولت یبه حفظ بقا تواند یکرد چون که م دینبا یکار  چیه
و بخصوص شرکت در  ،یاسیعمِل س کیارتکاب به . شود یم استینه گفتن کامل به کّل س جهینت نرویاز ا. گرید زیچ
به دولت و  زدن بیآس ،غاتیانجام تبل ،انجام داد دیکه با یکار . به اصول خواهد بود انتیانتخابات، در حکم خ کی

مقامات و مسئوالن را  دیفائق آمدند، با) دولت(بر  شان تیاکثر  یعنیکه همه کارگران،  یاست؛ و هنگام یسازمانده
که هزاره با آن آغاز خواهد شد،  م،یاقدام عظ نیا. آن کرد نیگز یرا جا ونالیانترناس التیو تشک یعزل، دولت را ملغ

     74»...شود یم دهینام "یانحالل اجتماع"

  نقد نظریه دولت باکونین

هاِی رادیکال نیز بود؛ که  ، یکی از اولین خواستھاِی نخستین سوسیالیست"الغای دولت"اتوپیای شیرین 
مارکس معتقد بود که مبارزه با دولت نباید جایگزین مبارزه با نظم . قرارگرفت  مورد مخالفت مارکس

موجود شود؛ زیر این دولت نیست که نظم اجتماعی را ایجاد می کند؛ بلکه این نظم اجتماعی است که 
  :   کند ت را ایجاب میدول  وجود

نخستین گام در انقالب ... کند ای است که امور مشترک کل طبقه بورژوازی را اداره می قدرت دولتی مدرن فقط کمیته«
) منظور(پرولتاریا از حاکمیت سیاسیش برای آن . به کف آوردن دمکراسی است و کارگری، ارتقاء پرولتاریا به طبقه حاکم

تمامی سرمایه را گام به گام از چنگ بورژوازی بیرون بکشد؛ همه وسائل تولید را در دست دولت، یعنی استفاده خواهد کرد که 
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این . تر افزایش دهد  سریع -المقدور حتی-پرولتاریای متشکل شده بمثابه طبقه حاکم متمرکز کند و کلیت نیروهای مولده را 
ق مالکیت و در مناسبات تولید بورژوائی، یعنی از طریق اقداماتی کار طبعًا در ابتدا فقط از طریق مداخالت مستبدانه در ح

اند که در جریان جنبش، از خود   رسند، ولی اقداماتی ثبات به نظر می تواند عملی شود، که از لحاظ اقتصادی نارسا و بی می
  75».اندناپذیر  روند و بعنوان تدابیری برای زیر و رو شدِن تمامی شیوه تولیدی اجتناب  فراتر می

  :ای دارد که خواندنی است انگلس هم توضیح روشنگرانه

از نتایِج نهایی انقالِب پرولترِی آتی، انحالل تدریجی  یکی ایم که پیوسته این نظر را حفظ کرده ١٨۴۵و من، از سال   مارکس«
هدف اصلیش پیوسته این بوده نامیده میشود؛ سازمانی که  دولت ای خواهد بود که  و از بین رفتن نهائی آن سازمان سیاسی

با محو شدِن اقلیتی ثروتمند، . است که بوسیلۀ نیروی مسلح، انقیاِد اقتصادی اکثریِت کارکن را به اقلیِت ثروتمند تضمین کند
ایم، که برای  در عین حال، ما همیشه بر این نظر بوده. ضرورِت یک نیروی مسلح سرکوبگِر دولتی هم از بین خواهد رفت

بمراتب مهمتِر انقالب اجتماعِی آینده، طبقه پرولتر مجبور خواهد بود بدوًا نیروی سیاسِی   ه این و دیگر اهدافرسیدن ب
بشکند و جامعه را بنحوی دیگر   دار را در هم سازمانیافتۀ دولت را به تصاحب خود درآورد و با کمک آن مقاومِت طبقه سرمایه

ها  آنارشیست. ، در انتهای فصل دوم بیان شده بود٧٤١٨سال  انیفست کمونیسِت م این مطلب قبًال نیز در. سازماندهی کند
اما پس . گویند که انقالب پرولتری باید با نابودی کامل سازمان سیاسِی دولت آغاز شود آنها می: کنند موضوع را معکوس می

آورد همان دولت است؛ شاید تطبیق  وز به دست میای که طبقه کارگِر پیر  از پیروزی پرولتاریا، تنها سازماِن آماده برای استفاده
دادنش با فونکسیون جدید الزامی باشد، اما نابود کردنش در چنان بزنگاهی، نابود کردن تنها ارگانیسمی است که به وسیلۀ 

تسلیم نگهدارد و را در حال  اش را ِاعمال کند، دشمنان کاپیتالیستش آن طبقه کارگِر پیروز میتواند قدرت تازه به تصرف آورده
آن انقالب اقتصادِی جامعه را به انجام برساند که بدون آن کل پیروزی باید به شکست و کشتار طبقۀ کارگر، همانند کشتار 

آیا لزومی به تاکید صریِح من هست که مارکس با این چرندیات آنارشیستی از همان روز اول که . پس از کمون پاریس بینجامد
  76»کرد؟توسط باکونین مطرح شدند، مقابله میشان   به شکل کنونی

 ها ستیالیهمه سوس کنند؟ یدولت محدود نم ای یاسیس تهیاتور  هیعل دنیکش غیفقط خود را به ج تهیاتور  ِن یچرا مخالف«
. خواهد رفت نیکه در راه است، از ب یا یمتعاقِب انقالب اجتماع ش،یاسیس تهیهمراه با اتور  ،یاسیموافقند که دولت س

بدل خواهند  یا را از دست خواهند داد و به کارکردهای اداری ساده شان یاسیس خصلت یعموم یکارکردها گر،یبعبارت د
ضربه  کیبا  ،یاسیدولت س ِی فور  یخواهان الغا تهیاتور  نیاما مخالف. کنند یجامعه حفاظت م یقیشد که از منافع حق

 نیآنها خواهان آنند که اول. شده باشد منهدمکرده،  ریکه تولدش را امکانپذ یا یاجتماع طیاز آنکه شرا شیپ یهستند؛ حت
 یزیچ نیگراتر  تهیانقالب قطعا اتور  اند؟ دهیانقالب را د کیهرگز  انیآقا نیا ایآ. باشد تهیاتور  یالغا ،یاقدام انقالِب اجتماع

ِاعمال  یرهاهمان ابزا ای -و توپ  زهیاز مردم با توسل به تفنگ، سرن یآن بخش یاست که ط یاست که وجود دارد؛ اقدام
اگر نخواهد مبارزه  روزیبخش پ. کند یم لیتحم گریاگر چنین چیزهایی وجود داشته باشند، خواستش را به بخش د -تهیاتور 
 ایآ. کند یم جادیا نیر دِل مرتجعاش د حفظ کند که اسلحه یوحشت ِق یحاکمیت را از طر  نیا دیانجام داده باشد، با یا ده هویب

 کرد؟ یاستفاده نم یمردماِن مسلح، در برابر بورژواز  تهیاگر که از اتور  اوردیروز دوام ب کی یحت توانست یم سیکمون پار 
دو شق صدق  نیاز ا یکی ن،یبنابرا استفاده نکرد؟ اش تهیاز اتور  یکه چرا به اندازه کاف میکن یما سرزنشش نم ایبرعکس، آ

 جادیاز ا ریبغ یزیکارشان چ نصورتیکه در ا زنند، یحرف م یزیدرباره چه چ دانند ینم تهیاتور  نیمخالف نکهیا ای: کند یم
در هر دو . است ایبه جنبش پرولتار  انتیکارشان خ نصورتیکه در ا ند،یگو یچه م دانند یم یبخوب نکهیا ای ست؛ین یسردرگم
  77».کنند یآنها به ارتجاع خدمت م ،صورت

  :نوشت مارکس در جای دیگر 

حاال که . ابزار متحقق کردنش چیست؟ تنها ابزارش، سلطه سیاسی پرولتاریاست. ما خواهان از بین بردن طبقات هستیم«
 78ها آبستنشونیست! شود که در سیاست دخالت نکنیم توافق داریم، به ما گفته میاصول مان، روی همه این  همه

]Abstentionists حال آنکه انقالب، . دانند، آنهم انقالبی تمام عیار خود را انقالبی می ]منظور باکونین و طرفدارانش است
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این . ای ندارند جزآنکه ابزار متحقق کردنش را نیز بخواهند خواهانش هستند، چاره که   ترین عمل سیاسی است و کسانی عالی
. کنند نماید تا تمرین انقالبی  کند و موقعیتی را برای کارگران فراهم می ه میابزار، عمِل سیاسی است که ارکاِن انقالب را آماد

را خواهند  Pyatsها  و پیات  Favresفریب فاورها  -در فردای پیروزی-کارگران مطمئنا  ]تمرینات آموزشی[بدون این 
وقتی که تالش . های ما هستند ها و اجتماعات و آزادی مطبوعات، سالح های سیاسی، حق تشکیل انجمن آزادی... خورند 

شود که  را از ما بدزدند، آیا باید دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم؟ گفته می ]های سیاسی  سالح[کنند تا آنها  می
برعکس، تا زمانی که . هر اقداِم سیاسی که از جانب ما صورت بگیرد، به معنای به رسمیت شناختن شرایط موجود خواهد بود

کنیم، بکارگیری این ابزار، به معنی به   دهد تا علیه همین شرایط موجود اعتراض مان می موجود، ابزاری را بدستشرایط 
   79».رسمیت شناختن نظِم حاضر نیست

ها و  توضیحات دقیقی در مورد برنامه) ١٨٧٠آوریل  ١٩مورخ (مارکس در نامه اش به ُپل الفارگ 
متن تنھا اما به علت طوالنی بودن  ؛شد ترجمه می اداشت تا تمام دهد که بحق جا های باکونین می فعالیت

پردازد و در بند  مارکس در سه بند به توضیج برنامه باکونین می. کوتاهی از آن اکتفا شد خشیببه ترجمه 
  :نویسد می ٣

های کارگری سازمان  ر اتحادیهآنها فقط باید خود را د. طبقه کارگر نباید خود را با سیاست مشغول کند ]به نظر باکونین[ )٣« 
چه کاریکاتوری از  ]باکونین[بینید که او  می. بدهند؛ تا در یک روز زیبا، از طریق انترناسیول، جایگزین دولتهای فعلی شوند

 ]م -است" انجمن های آزاد تولید کنندگان"منظور [دولتهای فعلی به انجمنها  از آنجایی که تبدیِل ! نظریات من ساخته است
خواهند  های صنفی بزرگ طبقات حاکم ، هرکاری دلشان می ن اتحایهای، هدف نهایی ماست، باید اجازه بدهیم که حکومتها، 

این مشابه همان استدالل سوسیالیستهای !  چرا. شان است ما با آنها، بمعنی برسمیت شناختن درگیر شدنبکنند؛ چرا که 
دستمزد مبارزه کنید؛ این بمعنِی برسمیت  میزانکار مزدی است، نباید برای چون قصدتان الغای : گفتند قدیمی است که می

ها حتی نفهمیدند که هر جنبش طبقاتی به عنوان جنبش طبقاتی، ضرورتا یك جنبش  االغ! شناختن سیستم دستمزدی است
  80».سیاسی هست و همیشه نیز بوده است

باکونین نگاشت، بار دیگر موضعش را تشریح » استاتیسم و آنارشی«مارکس بر حاشیه هایی که بر کتاب 
  : نمود و نوشت

اند، فقط تا زمانی ادامه خواهد  شان جنگیده حاکمیِت طبقاتِی کارگران بر آن اقشار اجتماعِی دنیای کهن، که کارگران علیه«
وجود دارد و  دار هیطبقه سرما ژهیطبقات، بو رِ یسا یتا وقت... داشت که مبانی اقتصادِی وجوِد طبقات از بین نرفته باشد

جامعه از  نیشیسازماِن پ زیو ن ایهنوز دشمناِن پرولتار  ،یپس از تصرف قدرِت حکومت رایز (آنها در مبارزه است  هیعل ایپرولتار 
طبقه است  کیدش هنوز خو ایدوره، پرولتار  نیدر ا. کند فادهاست یابزاِر حکومت جتایاز ابزار زور  و نت دیبا ایپرولتار ) اند نرفته نیب

با توسل به  دیبا ای نیاند؛ بنابرا نرفته نیطبقات هستند، هنوز از ب تیو موجود یکه سرمنشاء مبارزه طبقات یایاقتصاد طیو شرا
در دوران  ایاز آنجا که پرولتار .. .شودیم عیبا زور تسر  یابی روند تحول. آنکه متحول گردند ایزور از سر راه برداشته شوند 

 ایکه کم  ای یاسیکند،  بنابراین در اشکال س برانداختِن جامعه کهن، در چارچوب همان جامعه کهن عمل می یبرا اش مبارزه
است و  ظاهر نشده ییدوره از مبارزه، هنوز ساختار نها نیدر ا. به همان جامعه کهن تعلق دارند، حرکت خواهد نمود شیب
 جهینت نجایاز ا نیباکون. کنار گذاشته خواهند شد یکه پس از آزاد ردیگ یبکار م شئیرها یبرا ایرا پرولتار  ییزارهااب جتاینت
   81».و فقط منتظر روز قیامت ماند... نکرد  یکه بهتر است تا اصال هیچ کار  ردیگ یم

  :نویسد می ١٨٧١آوریل  ١٢مارکس در نامه به کوگلمان، مورخ 

خواهید دید که من در آنجا خاطرنشان کردم که تالش بعدی انقالب مراجعه کنید، من  "برومر ١٨" اگر به فصل آخر کتاب«
شکستن آن است؛  نظامی نیست؛ بلکه درهم-فرانسه، پس از این، برخالف گذشته، دست به دست کردن ماشین بوروکراتیک

  82».و این شرط ضروری برای هر انقالِب مردمی واقعی، در این قاره است
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کمون باکونین، . حوزه نظری به حوزه عینی و اجتماعی کشیده شد در جریان کمون پاریس، این بحث از
ارج گذاشت و آنرا به الگوی آنارشیستیش نزدیکتر » نفی جسورانه و صریح دولت«پاریس را به عنوان 

را نوشت و در آن به تحلیل  84»جنگ داخلی در فرانسه«و مارکس با تعقیب دقیق حوادث کمون،  83دید
مارکس در آنجا ضمن انتقاد از عملکرد کموناردها تاکید نمود که دولت کارگری . حوادث کمون پرداخت

 یکتاتورید یمعناای دست نزد؛ و این همان » دیکتاتورمنشانه«در طول حیات کوتاهش به هیچ اقدام 
  85 .است ایپرولتار

جالب و درعین حال  موضوِع این  ؟دولت مارکس بود یا باکونین کمون پاریس تاییدی بر نظریهشکست آیا 
در این باره نوشتارهای بسیار در دسترس اما مفصلی است که پرداختن به آن در توان این نوشتار نیست؛ 

  .است

  

  ضدیت با اتوریته، هیرارشی و سلطه - ٣

  :دهدکه منظورش نفی اتوریته به معنای عام نیست توضیح می »اتوریته چیست؟« باکونین در مقاله 

بلکه  ،تنها ممنوع شورش در برابر این قوانین نه ... ناپذیِر قوانین طبیعی است اتوریته چیست؟ آیا همان قدرت اجتناب« 
 برای بردگی، یک ارباِب .. .اما در این شکل از بردگی حقارتی وجود ندارد. ما بردگاِن مطلق این قوانین هستیم ...ناممکن است

ای از من  کنم؟ چنین اندیشه آیا من همه اشکال اتوریته را رّد می ... .بیرونی الزم است؛ یک قانونگذاِر بیرونی که فرمان براند
تنها یک فرد خیلی احمق، خداباور یا ... آنها در ذات ما هستند. چیزی بیرون از ما نیستند ]طبیعی[قوانین  ...بسیار بعید است

در ارتباط با ... تواند بر علیه قانوِن دو دو تا چهارتا، شورش کند به ماورای الطبیعه، یا قاضی یا اقتصادداِن بورژوا می معتقد
دهم تا کفاش یا معمار یا دانشمند،  اما اجازه نمی ...کنم میخانه، کانال یا ریل قطار، من با معمار یا مهندس مشورت 

با چند نفر . شوم در هر امِر تخصصی، من با مشورت یک فرِد صاحِب اتوریته راضی نمی ...اش را به من تحمیل کند اتوریته
طلق به هیچ فردی ایمان م ...تر است گزینم که به نظرم مستدل سنجم و یکی را برمی شان را می کنم؛ نظرات مشورت می

اگر ... ای احمق بدل خواهد نمود و فورا مرا به برده... ام ُکشنده خواهد بود و نیز آزادی  ، برای عقلیایمانچنین داشتن . ندارم
هایش را تا حدی و تا جایی که بنظرم ضروری  شوم تا توصیه آورم و حاضر می دربرابر اتوریته یک متخصص سر فرودمی

من ! ... توسط کسی به من تحمیل نشده؛ نه توسط انسان و نه خدایان  م دلیلش آن است که این اتوریتهآیند، انجام ده می
  86 »... کند آورم که با تکیه به عقل و منطِق خوِد من متقاعدم  تنها در پیشگاه اتوریته انساِن متخصصی سرفرودمی

وار تن  بلکه بر اتوریته قوانین طبیعی، بردهمخالف نیست؛  ای با هر اتوریتهنه تنھا باکونین  بنابراین
و  در آنھا » اند اساس و شرایط بنیادین زندگی ما را تشکیل داده«دهد؛ با این استدالل که این قوانین  می

اند؛ برای مثال، باکونین بر اتوریته زلزله  و یا قانونگذار نیامده» بیرونی«نیست و از جانب ارباب » حقارت«
از جانب کسی یا ارگانی تحمیل نشده ) ٣در آن تحقیری نیست ) ٢طبیعی است ) ١ نھد چون گردن می

او می خواهد حرفھای ! دهد تن نمی) یا هر متخصص دیگر(باکونین به اتوریته یک خلبان هواپیما . است
شرطش هم این است که این متخصصان مستقل باشند و عضو . چند نفر را بشنود و خودش تصمیم بگیرد

شّر «نباشند؛ چون هرگونه تماس و نزدیکی با  - اعم از دولتی یا غیردولتی–گیرنده  ن تصمیمهیچ ارگا
هم نباید ) مثل آکادمی علوم(گیرنده  آلوده کننده است؛ آنھا عضو یک ارگان تصمیم) یعنی دولت(» مطلق

  :شود ختم می ، که آریستوکراسی و الیگارشی»امتیاز«یا » حِق ویژه«یعنی » گیری حق تصمیم«باشند چون 

کادمی صاحب اعتبار، مرکب از مشهورترین نمایندگاِن شاخه« های علمی را تصور کنید که مسئولیت قانونگذاری و  یک آ
شد و تابع تمام عیار قوانین  اینان، عشِق محض به حقیقت با  فرض کنید که الهامبخش. سازماندهی جامعه را برعهده دارد
بسیار خوب ، من به سهم خودم باز پافشاری . استهای علمی  نگِی مطلق با آخرین یافتهباشند؛ آنهم قوانینی که در هماه
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چه (اگر بکوشیم تا با زور، زندگی عملی انسان ... کنم که این شکل از قانونگذاری و سازماندهی دهشتناک خواهد بود می
طبق کنیم، درآنصورت جامعه و همچنین آخرین اطالعات علمی من را با تاکیدات سخت و ویژهِ ) اش شکل فردی و چه جمعی

ای که موظف است تا از قوانین  جامعه... ایم محکوم کرده) Procrustes(به زجِر ُکشنده، بر تخت پروکروستس  افراد را 
کادمی کادمی علومی که از یک ... ها نیست بلکه جامعه حیوانات است جامعه انسان... های علمی متابعت کند صادره از آ آ

شده باشد، مسلما خیلی زود به  برخوردار است، حتی اگر از مشهورترین دانشمندان تشکیل ) یا به بیانی مطلق(ژه قدرت وی
کادمی. فساد اخالقی و روشنفکرانه خواهد انجامید اند،  ها قایل شده حتی امروز، علیرغم امتیازات معدودی که برای این آ

کادمیسین بدل  ترین نوابغ علمی، از لحظه رگبز. همین سرنوشت تاریخی در انتظارشان بوده است اند، الزاما  شده  ای که به آ
آفرینی را که مشخصه بزرگترین نوابغ   ، شهامت انقالبی، انرژی سرکش و مشکل آنها انگیزه درونی. اند غلطیده به پلشتی در

ویژه یا هرگونه موقعیت ممتاز است تا ذهن و این از خصایِص امتیاز . اند شده و در یک کلمه، فاسد ... اند داده است، از دست 
کادمی... قلب انسان را نابود کند های علوم گفتیم، در مورد کلیه اجزاء و مجالس قانونگذاری صدق  هر آنچه که در مورد آ

کن مم) یعنی انتخاب از طریق آرای عمومی(در همین مورد اخیر . شوند کند؛ حتی آنها که توسط آرای عمومی انتخاب می می
گیری نوعی آریستوکراسی،  تازه شود، و این یک حقیقت است، اما این مانع از شکل) گان یعنی انتخاب شد(است که ترکیب 

این آریستوکراتها اگرچه قانونا از امتیازی برخوردار نیستند اما دارای امتیازات ویژه هستند و . آنهم ظرف چند سال، نخواهد شد
گذاری خارجی و هم  ما هم به قانون: نتیجه آنکه... دهند سیاسی یا الیگارشی تشکیل می درنهایت نوعی آریستوکراسی... 

  ]همانجا[ »...گوییم اتوریته، نه می

بعبارت . کند چه چیزی برایش خوب یا بد است نظر باکونین این خود فرد است که تعیین میدر واقع ب
هیچ فرد یا . گیری و قانون است مبنای حقیقت، تصمیم است که فردی شعور و دانِش  و این فرددیگر، 

آل باکونین  این جامعه ایده! نھاد بیرونی هم نباید برای آحاد جامعه تصمیم بگیرد یا قانون تنظیم کند
. چون اینھا یعنی اتوریته؛ و اتوریته یعنی شّر ! گیرنده فاقد دولت و هرگونه نھاِد قانونگذار و تصمیم: است

گیری، قرارداد اجتماعی و قانون؟ فرض  د جامعه را اداره کرد؛ آنھم بدون مرجع تصمیمحال چطور بای
مثال . ای ملغا شود کنید همین فردا یک انقالب آنارشیستی در شھری رخ دهد و دولت و هرگونه اتوریته

ه و غیرطبیعی است، از بیرون تحمیل شد: هیچ کس به هیچ یک از قوانین رانندگی احترام نگذارد؛ چون
حال . بعالوه قرار است که همه افراد، حق و سھم برابر برای حفط اتوریته خود داشته باشند. است» شّر «

خواهد  خواهد در یک خیابان باریک و یکطرفه، در جھت خالف برود، دیگری می تصور کنید که یکی می
هد شد؟ باالخره دو نفر خواهد در جھتی که از پیش تعیین شده بود براند، چه خوا پارک کند و سومی می

شان غالب شود؛ وگرنه هیچک به  شان پایین بیایند و بپذیرند که اتوریته نفر سوم بر اتوریته باید از اتوریته
  .  کند جامعه بر چنین سازوکاری، سوخت و ساز می. مقصد نخواهند رسید

دهد؛ بلکه برعکس این  مشکل اینجاست که باکونین، هویت اجتماعی انسان را بر فردیت او الویت نمی
او حتی روند . شود فردیت، آزادی، اختیار، امیال و منافع فرد است که بر منافع جامعه ترجیح داده می

کند؛ و لذا  ای را که برای اداره جامعه الزمند درک نمی روبه رشد جامعه و لزوم تشکیل سازمانھای پیچیده
فھمد و تغییر و تحوالتی را که اتوریته در مراحل  میضرورت وجود اتوریته در سازمان پیچیده جامعه را ن
ای بین  بیند؛ دلیلش هم این است که باکونین رابطه مختلف تکامل وسایل تولیدی بخود پذیرفته، نمی

قایل نیست؛ گویا اینان فاقد ...) مثل اتوریته، سلطه و (اجتماعی و مقوالت اجتماعی -شرایط اقتصادی
تحلیل مشخص ! اریخی هستند؛ تا بود چنین بود و تا هست چنین خواهد بودهویت اقتصادی، اجتماعی و ت

انگلس در پاسخ به همین بخش از ! از شرایط مشخص و تحلیل دیالکتیکی در تحلیل باکونین جایی ندارند
  :      نویسد های باکونین می بحث

ای زیرسلطه ماشین و نیروی  کشاورزی هم بطور فزایندهحتی  ...اند آهن جایگزین شده ، با قطارهای راه...ها ها و ارابه کالسکه«
حال در چنین . ..در یگ شود که توسط افراد صورت می ای می جایگزین کاِر غیروابسته ...در همه جا، کاِر مرکب...آمده بخار در
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شرِط  نینخست زین جانیدر ا. بزنیمرا  بگذارید مثال خط راه آهن شرایطی، آیا امکانش هست که سازماِن بدون اتوریته داشت؟
 ایمنفرد  ندهینما کیتوسط  تواند یم] سلطه[ نیا. وفصل کند را حل] مربوطه[تابع  لیاست که مسا یا کار، حضور سلطه

و آشکار  یقو  تهیاتور  کیدر هر دو حالت، . کند، ِاعمال شود یندگیپرُسنل را نما ِت یکه قرار هست تا خواسِت اکثر  یا تهیکم
بزرگ، توسعه  یبزرگ و کشاورز  عیالزاما با رشد صنا ع،یو توز  دیتول ِی ماد طیکه شرا میدیبعالوه د.. .اشتوجود خواهد د

شّر مطلق و  تهیکه اصول اتور  ییادعا نیچن نرویاز ا. دارند تهیاتور  نیبزرگتر کردن قلمرو ا یبرا یا ندهیفزا ِل یو تما ابندی یم
داران را از قدرت ساقط  سرمایه ،فرض کنید که یک انقالب اجتماعی.. .است ییگو اوهیمطلق هستند،  رِ یخ یاصول اتونوم
 ینظرات مبتن که با همه نقطه دیفرض کن اش را بر تولید و توزیِع ثروت ِاعمال خواهد کرد؟ حاال چه کسی اتوریته ،کرده است

در  ایباشند، آ  درآمده کنند، یکه از آنان استفاده م یکارگران] یاشتراک[ ویُکِلکت تیو ابزاِر کار به مالک نیو زم دیموافق تهیبر اتور 
هستند که قلمروشان، تحت  ینسب یمقوالت یو اتونوم تهیاتور ... ُفرم داده؟ رییآنکه تنها تغ ایرفته  نیاز ب تهیجا، اتور  نیا

 نده،یآ ِی که سازماِن اجتماع کردند ینکته اکتفا م نیا انیبه ب ها ستیاگر اتونوم. کند یم رییمراحل مختلِف تکامل جامعه تغ
را  گریهمد میتوانست یم قتآنو کند، یم ریناپذ آن را اجتناب دیتول ِط یمحدود خواهد نمود که شرا یرا در چهارچوب تهیاتور 
به جنگ  نیکور هستند و با احساسات آتش کنند، یم ریرا اجتناب ناپذ تهیکه اتور  ییها اما آنها نسبت به همه فاکت. میبفهم
  87» روند یم ایدن

نکته مھم دیگر این است که باکونین، درک طبقاتی از جامعه ندارد؛ نتیجتا تضاِد منافِع را برسمیت 
داری، دولت زورگو و  در جامعه سرمایه. این دقیقا نقطه اصلِی انحراِف تئوریک باکونین است! شناسد نمی

سوی دیگر، بر کارگر  همه نھادهای ریزودرشتش، از یک سو و کارفرما و همه نمایندگان و دالالنش از
برای رودرویی با این مناسبات، طبقه کارگر به سازماندهی و تشکیالت . کنند اتوریته ظالمانه اعمال می

که اراده کارگران  ئی برخوردار باشد نیاز دارد که از اتوریته آنچنان قوی) از جنس انترناسیونال(سراسری 
آیا این اتوریته هم بد است؟ مارکس در . کند تحمیلان ش را به صاحبان وسایل تولید و دولت حافظ منافع

  :  کند نامه با کونو همین سئوال را طرح و بحث می

ای وجود نخواهد داشت؛ چرا که اتوریته برابر است با دولت که آنهم  ، پیش از هر چیز اتوریته]آل باکونین ایده[ جامعهاین در «
شود؛ هر فرد و هر کمونی خودمختار خواهد بود؛ اما  بر اقلیت نیز خاتمه داده می به اتوریتۀ اکثریت ...برابر است با شّر مطلق

اش  از بخشی از اتوریته فرد هربدون آنکه  ،تواند وجود داشته باشد می -حتی اگر دو نفره باشد-اینکه چطور یک جامعه 
مطابق با این الگو، دوباره سازماندهی شود؛ پس انترناسیونال هم باید . دکن میاختیار ت وصرفنظر نکند، باز باکونین سک

گور بابای قطعنامه های بازل که به مجمع عمومی اتوریته . بنحویکه همۀ بخش ها، و در هر بخش هر فرد، خودمختار باشند
یدا کند حتی اگر این اتوریته به طور داوطلبانه هم اعطا شود، بازهم باید خاتمه پ !اعطا کرد تا حتی خودش را نیز تحقیر کند
  88».آن هم به این دلیل ساده که اتوریته است

ستیزِی کور باکونین، بزرگترین ضرر و ضربه را به طبقه  در واقع ندیدن خصلت طبقاتِی اتوریته و اتوریته
انگیزش، در حکم ماده  ستایِی هیجان نمایی و فردیت زند؛ چرا که رادیکال اش می کارگر و مبارزات روزانه

برد و از خیزبرداشتن برای تصرف قدرت  د که طبقه کارگر را به خلسه و اوهام میکن مخدری عمل می
بعالوه باکونین به کمک همین استدالل، طبقه کارگر را از ایجاد حزب سیاسی نھی . دارد سیاسی باز می

نماید که تنھا در تشکالت کارگری و غیرسیاسی و حتی ضدسیاسی فعالیت کنند  شان می کند؛ و تشویق می
این یعنی به شکست کشاندن مبارزه طبقاتی، تداوم استثمار و ابقای  89!تا زیر اتوریته کمونیستھا نروند

  !کاپیتالیسم

شود و باید نقد کرد؛ اما از آنجا که تمرکز این بحث بر  بحث اتوریته باکونین را از زوایای دیگری نیز می
  . منافع مشترک و مستقل کارگران است، تنھا از این زاویه به نقد نظریه اتوریته باکونین پرداختیم
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. کشد ظرات باکونین را به نقد مین دارد که به زیبایی نقطه» در باره اتوریته«ای تحت عنوان  انگلس مقاله
 .  گرفت توان در آنجا پی لذا ادامه بحث را می. ضمیمه نوشتار حاضر است کهاین مقاله تماما ترجمه شده 

 

  جمعبندی

ای، جھانی و  در اینجا قدرتھای محلی، منطقه. ترین منقطه جھاِن حاضر است اغراق خاورمیانه پرتنش بی
یک جنِگ . خواهی کنند اند تا سھم شان، به میدان آمده امپریالیستی مستقیما و یا از طریق نیروهای نیابتی

بخش زیادی . در جریان استمان  در ابعادی باورنکردنی، پیش چشمان ،جھانی علنی، در سکوتی مرگبار
بخشی . شود اند و هر روز بر فجایع انسانی، طبیعی و مالی آن افزوده می  ساکنان این منطقه آواره شدهاز 
شخص  ایآن گروه، دولت  ای نیا تیمحکوم هیو صدور اعالم یسینو هیچپ مشغول اطالع شاتیگرااز 

و  هیسرما- روژاوا در نزاع کار( نیشیو دو مطلب پنوشتار حاضر . ببرند ها شهیدست به ر آنکه ی هستند؛ ب
اتحاد  جادینوشتارها ا نیهدف ا. یا شهیر یبررس کی یبودند در راستا یتالش) سمیتا کمونال سمیاز کمون

  . ندسته یانحراف شاتیگرا نقد قیطر از کار، یاردو نیبما تر قیو عم عتریوس

آموزد که در سربزنگاهھای تاریخی، آنجا که اردوی کار بیشترین  مطالعه تاریخچه مبارزات طبقاتی، بما می
 ،، با شعارهای تندوتیزھانارشیستگرایشات انحرافی، از جمله آنیاز به همبستگی و اتحاد طبقاتی را دارد، 

این را در جریان پاگیری انترناسیونال . آیند تا مبارزه طبقاتی را به بیراهه بکشند ولی توخالی بمیدان می
، و بخصوص 92دیدیم و امروز در افریقا... مکزیک و ایتالیا، ، 91، کمون پاریس، انقالب اسپانیا90کارگری

  .  ک و احزاب اقمارش شاهدیم.ک.خاورمیانه، در زیر رهبری پ

ضدیت با «همانطور که در بخش  :بورژوایی کاپیتالیسِت خرده- باکونینیسم، نماینده سوسیالیسِم آنتی -١
این کاپیتال  .کند دیدیم، باکونیننیسم منافِع طبقاتِی مشترک و مستقِل پرولتاریا را نمایندگی نمی» کاپیتالیسم

اش هستند که  هستند؛ بلکه این دولت و نھادهای مربوطه  و وجه تولیدی کاپیتالیستی نیستند که شّر مطلق
  .  سرمنشاء بدبختی و فالکتند

شود که فاقد مالکیت و سرمایه است و تنھا از طریق  در بحِث باکونین، کارگر، مردی تصویر میالوه بع
ها  یعنی همان تصویر سنتی که هنوز در خاطره! کند فروش کاِر یدی، در یک کارخانه صنعتی ارتزاق می

بدتر ! کوبد ندان میبسته که چکش بر س اندام، با بازوانی ِسَتبر و دستانی پینه  َمردی درشت: باقیست
شان،  توسط رهبران"که  کند یم فیرو توص و دنباله اراده آنکه، باکونین کارگران را افرادی بی

 ای ماه شود یبندرت م"خاطر  نیو به هم شوند؛ یداده م یباز "ها یھودی و روشنفکران استمداران،یس
  .    93"نباشد یخبر سیپل با یریدرگ یحت ای یابانیخ شورش از آن در که افتی آلمان یشھرها در را یا هفته

موجودی است  در دنیای باکونین، کارگر! برانگیِز باکونین از کارگر است انگیز و ترحم این تصویر رقت
! دهد رو که در زیر وحشِت گرسنگی و تھدیِد بیکاری، به هر شرایطی تن می ضعیف، ترسو، تسلیم و دنباله

اند و هیچ هویت جمعی، پتانسیل  ها از طبقه کارگر قطع امید کرده باکونینیستدلیل نیست که  بیپس ... 
آنچه  !دانند انقالبی و قدرِت رزمنده اجتماعی برایش قایل نیستند و طبقه کارگر را سوژه تاریخی نمی

  :کند گوید، در مورد شاگرد نیز صدق می می - معلم باکونین-مارکس در توصیف پرودون 
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گیرد و از سوسیالیستها، این وهِم را که در فقر چیزی غیر از فقر وجود  ها، ضرورت روابِط ابدی را قرض میاو از اکونومیست«
او فقط یک .) آن را در نظر بگیرد که جامعه کهن را سرنگون خواهد کرد ساز های انقالبی و ویران عوض آنکه جنبه(ندارد 

 94».شود بین اقتصاد سیاسی و کمونیسم، بجلو و عقب پرت میخرده بورژوا است که دائما مابین سرمایه و کار؛ و 

اقتصاِد سیاسِی بورژوایی، و تدوین تئوری ارزش،  برخالف باکونین، کارل مارکس از طریق نقِد علمِی 
و نشان داد که این آفرینندگاِن  ؛ای علیه طبقه بورژوا و اقتصاد کاپیتالیستی تنظیم نمود ادعانامه انقالبی

شده اند، با اینحال گورکنان وجه تولیدی   توان گرچه در زیر باِر سنگین کارمزدی کماثروت اجتماعی، 
   .رهایی خود و کل بشریت را دارند کاپیتالیستی هستند که پتانسیِل 

رژوایی است که در بو یک سوسیالیسِم ضدکاپیتالیست خردهباکونینیسم نمونه روشن با این توصیف، 
  :  این چنین توصیف شده استمانیفست 

بورژوازی، جانب  برند و از موضع خرده می بورژوازی را بکار شان از کاپیتالیسم و بورژوازی، معیارهای خرده اینان در انتقادات«
  95».ارتجاعی و در عین حال خیالی است... این سوسیالیسم ... گیرند پرولتاریا را می

کاپیتالیسم، در : گوید این است آنچه باکونین به ما می :پرولتری یسم، کیفرخواستی علیه دولِت باکونین -٢
دهد که به  ی را به صاحبان مالکیت و سرمایه می»حق«و  »قدرت«ارتش،  و الحمایگی دولت، دین تحت

. بزنند "دستبرد"توانند کارگران را زیر سلطه بگیرند، بر آنان حکم برانند و به دستمزدشان  توسط آن می
 اش مربوطهمذهب و نھادهای  ت،بعبارتی، منشا ثروِت طبقه بورژوا، غارِت طبقه کارگر است که توسط دول

پس با کوتاه کردن دست دولت و مذهب از زندگی مردم و الغای نھادهای ! ه استگردیدامکانپذیر 
نکه نیازی آ  بی! شود ا گلستان میش و تشکیل جوامع اتونومیک، مشابه کانتون های سوئیس، دنی ا مربوطه

کارگران پس  96است »شّر مطلق«در باور باکونین، دولت ! باشد کارگریبه دیکتاتوری پرولتاریا و دولت 
کیفرخواست باکونین نه ، به این معنی. نباید برای تصرف قدرت و تشکیل دولت پرولتری مبارزه کنند

   .است دولت پرولتری سیاسی و  قدرتتصرف علیه سیستم کاپیتالیستی، بلکه علیه 

تحزب سیاسی از طریق ضدیتش با اتوریته، کارگران را از باکونین  :باکونینیسم، علیه تحزب سیاسی -٣
او به . دنمای تشویق می »حتی ضدسیاسی«و  »نه سیاسی«های اجتماعی و  به فعالیتکند، و آنان را  منع می

که  ،المللی کارگران ها جمع شوند و از طریق ایجاد سازمان بین در اتحادیه تا صرفاد کن کارگران توصیه می
ها نصیحت  بعالوه او به کمونیست. شان را به پیش ببرند مطالبات و اعتراضات ،جایگزین دولت خواهد شد

همه ها،  همچون باکونینیستدست بردارند و   د تا از متشکل کردن کارگران در حزب سیاسینک می
  :او نوشت! های غیرسیاسی و ضدسیاسی متشکل کنند در تشکل ،کارُکن و شریف را انسانھای

طبقات کارگر، بخصوص  یاسیقدرت س یتوسعه و سازمانده قیاز طر  توانند یتصور را دارند که م نیا ستهایفقط کمون««
 درحالیکه سوسیالیست های انقالبی. به این مقصود برسند ییبورژوا سمیکالیبه کمک راد یشهر  یایپرولتار 

 جتا،یو نت( یبلکه قدرت اجتماع ِی اسیقدرت س ِی توسعه و سازمانده قیبرعکس فکر می کند که نه از طر ... ]ها باکونینیست[
در طبقات باال  شان  از گذشته دنیکه خواهان بر  فییشر  یکارُکن شهر و روستا، منجمله همه انسانها یها توده) یاسیضد س

              97».و پیوستن به آنها هستند و برنامه شان را قبول دارند،  به مقصودشان خواهند رسید

برعکس، مارکس معتقد بود که مبارزه طبقاتی کارگران ضرورتا باید از طریق حزب سیاسی به پیش برده 
  :استبیان شده ) ١٨٧٢سپتامیر (این امر صراحتا در قطعنامه هاگ . شود
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تواند بمثابه یک طبقه عمل کند؛ مگر آنکه خودش را در  در مبارزه علیه نیروی جمعی طبقات مالک و دارا، طبقه کارگر نمی«
یک حزب سیاسی متحزب کند؛ حزبی که متمایز و متضاد با همه احزاب پیشینی باشد که توسط طبقات مالک و دارا تشکیل 

و از بین   سیاسی، برای ضمانِت پیروزی انقالب اجتماعی، به ثمر رساندن آن تحزب طبقه کارگر در یک حزب. ندبودشده 
       98».بنابراین تصرف قدرِت سیاسی، به بزرگترین وظیفه طبقه کارگر بدل شده است... بردن طبقات، مطلقا ضرورت دارد

-کارگری  در واقع به همان اندازه که مارکس بر اهمیت حزب، دیکتاتوری پرولتاریا و تشکیل دولت
ورزد، باکونین از تشکیِل حزِب کارگری، تسخیر قدرت  تاکید می - سوسیالیستی  بمنظور برپایی جامعه

های  مارکس در نقد آموزه .جوید دوری میدولِت کارگری تشکیل سیاسی بدست کارگران، و 
  :نویسد اش به کونو می پرهیزانه باکونین در نامه سیاست

سیاسی بودن در . خودشان نخواهند پذیرفت که امور عمومی کشور، ربطی بخودشان ندارد اما تودۀ کثیر کارگران هرگز«
اولین پیچ، جاگذاشته سر  ،کوشد تا وادارشان کند که سیاست را به حال خود وابگذارند طبیعت کارگران است و کسی که می

کارگران باید در هر شرایطی از سیاست پرهیز کنند، که   این موعظه. براه خود ادامه خواهند داد]  کارگران[خواهند شد و آنها 
   99».به رانده شدن کارگران به آغوش کشیشان و یا جمهوری خواهان بورژوا خواهد انجامید

است  یا گرایشی کسی ،در تعریف مصطلح چپ: باکونینیسم، نه سوسیالیست، نه رادیکال و نه انقالبی - ۴
الزاما در چپی اما هر . کند که علیه مناسبات کاپیتالیستی و برای استقرار بدیل سوسیالیستی مبارزه می

حتی همانطور که در مانیفست کمونیست تصریح شده، ! مبارزه طبقاتی و انقالب پرولتری نیست صف
آنکه   بیزنند،  میینه را بر سکارگر  سنک دوآتشههم هستند که بسیار هاِی ضدکاپیتالیستی  سوسیالیست

اش برای تسخیر قدرت سیاسی و انقالب پرولتری داشته  منافع طبقه کارگر و مبارزه ،ربطی به طبقه کارگر
ها و سوسیالیستھای رنگارنگ، در  با همه این ضدکاپیتالیست) به تعریف مانیفست(فرق کمونیستھا . باشند

مستقل پرولتاریا، در مبارزه سرسختانه علیه مالکیت پیگیری دائم و مصممانِه منافِع طبقاتِی مشترک و 
بورژوایی، در استراتژِی انقالب و تحقِق سوسیالیسم؛ آنھم بر اساس یک درک و تحلیل ماتریالیستی و 

  :خوانیم در مانیفست می. دیالکتیکی، از وجه تولیدی کاپیتالیستی است

های گوناگون، منافع  آنان از سوئی در مبارزات پرولترهای ملت... پرولتاریا ندارند ّل منافعی ُجدا از منافع کُ ... ها کمونیست«
شان در این است  شناسند، و از سوی دیگر تفاوت کنند و معتبر می مشترک و مستقل از ملیِت مجموعه پرولترها را برجسته می

هدف ... کنند ع مجموعه جنبش را نمایندگی میکه در مراحل مختلف رشد مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی، همواره مناف
... تشکل پرولتاریا به صورت طبقه؛ سرنگونی سلطۀ بورژوازی؛ تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا... ها بالفاصلۀ کمونیست

 به این معنی،. که بنیادش بر تضاد طبقاتی، بر استثمار اکثریت توسط اقلیت است... برانداختن مالکیت بورژوائی است
  100».برانداختن مالکیت خصوصی: شان را در یک عبارت خالصه کنند توانند نظریه ها می کمونیست

دهد؛ اما همه جا خط تمایز روشنی را با مارکس، ترسیم  می باکونینیسم شعارهای تند، جذاب و آتشینی 
را تا حد  ھاآنحتی  وبینند  را تاکتیکی می اتاختالفاین  جود دارند که چپ ودر عوض گرایشاتی از . کند می

دانند اما  ها خودشان را کمونیست نمی باکونینیست! دهند تنزل می ی دولت»امحا«یا » الغا«: اختالف لغوی
 ،دیبر ابزار تول یخصوص تیمالک آنان با  همین گرایشات چپ و سوسیالیست، با استناد به مخالفت

هواداری ... و  ضیتبع ،یاستثمار، فقر، نابرابر ، مبارزه برای رفعو فروش آن دیکاالشدن کار و خر
به تعبیر (اصرار دارند که آنھا را کمونیست  ویا ُکِلکتی یجمع ِت یمالک ی وعدالت، برابرشان از  سرسخت
و به این معنا نوعی سردرگمی و پراکندگی در صف مبارزه طبقاتی پرولتاریا ایجاد ! دنخوانب) مانیفست

  .کنند
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بورژوایی ابدا  به توسط جریانات خرده... آتشین، اتخاد مواضع بظاهر رادیکال و  دادن شعارهای تند و
شوند؛ زیرا  اتفاقا هرچه شعارهایشان رادیکالتر شود، برای جنبش کارگری خطرناکتر می. عجیب نیست

  :نویسند انگلس در مانیفست می-مارکس. شان را بپوشانند توانند اهداف ضدکارگری بھتر می

کاری  ، تضادهای موجود در مناسبات تولیدی جدید را با بیشترین تیزفهمی تشریح کرد؛ َبزک)بورژوایی خرده(سوسیالیسم «
ها و امالک، مازاد تولید،  مزّورانۀ اقتصاددانان را برمال ساخت؛ اثرات مخرب تولید ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرمایه

های فاحش در  پا، فالکت پرولتاریا، هرج و مرج در تولید، عدم تناسب ردهبورژواها و دهقانان خ  ها، سقوط ناگزیر خرده بحران
های  تقسیم ثروت، جنگ ویرانگر صنعتی میان ملل، منسوخ شدن آداب و رسوم پیشین، مناسبات خانوادگی پیشین و ملیت

حال   یک سوسیالیسم ارتجاعی و در عین... حال این سوسیالیسم  با این  .نحوی انکارناپذیر به اثبات رساند  پیشین را، به
  101».خیالی است

شود از َبرشان کرد؛ به همین  همۀ این ها شدیدًا رادیکال به نظر می رسند، و بقدری ساده هستند که ظرف پنج دقیقه می«
  102».محبوب شد... پزشکان و  ،الی جوان، دکترهامیان وک ،دلیل هم است که این تئوری باکونین بسرعت در اسپانیا و ایتالیا

اشکال متنوعی از مانیفست ! حتی اگر خود را سوسیالیست نیز بخوانند، نباید چندان عجیب جلوه کند  
حتی ! بورژوایی و بورژوایی گرفته تا کارگری از سوسیالیسم فئودالی، خرده: کند را توصیف می  مسوسیالیس

   103!کندادعای سوسیالیسم نیز بیل گیت  نخواهد بود اگرابدا عجیب 

او نقدهای تندی بر مواضع نظری آنھا . مارکس در مبارزه نظری علیه آنارشیسم، همیشه مصمم و مصّر بود
با . نوشت و در حوزه سیاسی، قویا علیه نفوذ گرایشات آنارشیستی، به درون جنبش کارگری مبارزه کرد

بریم و امید داریم که در ارتقاء دانش سیاسی و  به پایان میاین پاراگراف از مارکس این نوشتار را 
  : پیشبرد مبارزه طبقاتی کارگران مفید واقع شود

او  هیچ چیز از انقالب  104...سمیو کمون سمیاز پرودون یملغمه ا کیخودش را دارد،  بیو غر  بیعج یتئور  نیباکون «
های اقتصـادِی یک انقـالب اجتمـاعي برای او وجود خارجی  شـرط پیش. آن  فهمد؛ بجز عبارات سیاسی اجتماعی نمی

رعیت، (مبتنی بر بردگی کارگر بوده  -چه پیشرفته و چه غیرپیشرفته–از آنجایی که همه اشکال اقتصادِی تاکنونی . نـدارند
باکونین بر این باوِر هست که یک انقالِب رادیکاِل مشابه، در همه این اشکاِل متنوِع اقتصادی  پس) کارگرمزدی و غیره

   105»است، نه بر شـرایط اقتصـادی" میالا"بنیان انقالب اجتماعی باکونین بر ... ممکن است 

  :کالم آخر

همان  کن کردن ریشههاست و اگر معنای انقالبیگری،  ست بردن به ریشهاگر معنای رادیکالیسم د) الف 
   !باکونینیسم حتی در تعریف نیز رادیکال و انقالبی نیست ؛هاست ریشه

کوتاه ) دولت کارگری(دیکتاتوری پرولتاریا ضرورت برپایی که از ) به تعریف مانیفست(کمونیستی ) ب
  !هاست آید، بطور اتوماتیک جایش در صف آنارشیست می

  

  ١٣٩٦اسفند 

  



ُکلِکتيویسم -سياسی آنارکو-ھای نظری نقدی به بنيان 27  

Revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى   

 
 

                                                            
شان معادل فارسی  است که ما برای Anarcho-Collectivismيا   Collectivist Anarchismباکونين الھامبخش 1

... مکتب يا حزب و  ،به فرد يا گرايش ،کلکتيويست. خوبی پيدا نکرديم و ترجيح داديم که شکل التينش را بکار بگيرم
اش ايفا  ش اصل است؛ يعنی جايگاه مرکزی در ھويتبراي ،با تعلقات مشترک ،»گروه«يا » جمع«شود که  گفته می

اصالت (با سوسياليسم  -ھمانی قرار دارد و نزديکی و نه اين) اصالِت فرد(کلکتيويست در تقابل با انديويدواليست . کند می
  .      دارد) جامعه

حاکم می تواند اقتدار . ربطی به اقتدار ندارد» فقدان حاکم«چون ! دانيم را معادل خوبی برای آنارشيسم نمی  واژهاين  2
ای حاکمان را ترور  يک اقتدار گريز يا حتی اقتدارستيز ھم می تواند به شکل بسيار بيرحمانه. داشته باشد يا نداشته باشد

بسياری از اين . دھيم بجای معادلھای نادرست فارسی از کلمات التين استفاده کنيمبنابراين باز ترجيح مي! ... يا نابود کند
  .      آنجا ھم الزم ھست در پانويس توضيح خواھيم داد. واژه ھا برای خوانندگان ناآشنا در طول بحث جا خواھند افتاد

مراجعه  اين لينکو يا  لينک حاضرتوانيد به  ھا و گروھھای آنارشيستی می جھت کسب اطالع بيشتر پيرامون شاخه 3
  . کنيد

  . مراجعه کنيد لينک حاضرتوانيد به  جھت اطالع بيشتر از اين گرايش می 4
5 Aleksandr Ivanovich Herzen افسانه« ،»دکتر کروپوف«، »ی دزد زاغچه«: بعضی از آثار او عبارتند از« ،
 ،»مردم روسيه و سوسياليسم«، »ديله تانتيسم در علوم« ،»سر راه« ،»ھايی از يک مرد جوان نوشته«، »النا«
با ھمت آبتين » يست؟مقصر ک«اخيرا اولين اثر او تحت عنوان . « و انديشه  گذشته«و » ھايی از فرانسه و ايتاليا نامه«

جلدی الکساندر ھرزن ھم توسط ھمين مترجم آغاز شده که  ظاھرا ترجمه خاطرات چھار. گلکار ترجمه و منتشر شد
  .احتماال بزودی وارد بازار خواھد شد

  لينک دسترسی. برای آشنايی بيشتر با آنارکوسنديکاليسم به کتاب رودولف راکر، با مقدمه نوام چامسکی مراجعه کنيد 6
طلبی در عھد  جنبش دمکراسی(» ھا دکابريست« رسيد که از فعالين   می Muravyevs تبار مادری ميخائيل به خانوادۀ 7

گران عصر روشنگری فرانسه بود و سالھا در  ا داشت و از تحسينپدر ميخائيل مدرک دکتر). 1825 ،الکساندر کبير
خانوادۀ ميخائيل متشکل از چھار خواھر و پنج برادر بود که ھمگی از کودکی با . ھای روسيه کار کرده بود سفارتخانه

  .جغرافی و موسيقی آشنايی نزديکی داشتند ،تاريخ ، نجوم
»  Prjamuchinoخوانش ھای پرياموخينو «ساليانه کنفرانسی تحت نام  ،بياد باکونين ،تا به امروز ٢٠٠١از سال  8

  .  برگذار می گردد که ھدفش بررسی مسائل آنارشيسم است
9 The Reaction in Germany (1842)  لينک دسترسی  

  .  شود ترجمه امين قضايی پيشنھاد می ،استکلوف.ام.نوشته جی» الملل اول تاريخ بين«کتاب  ،برای آشنايی با اين تاريخ 10
توانند به اين اسناد  رس ھمگان قراردارند و عالقمندانی به اين موضوع میبسياری از اسناد انترناسيونال اول در دست 11

   لينک دسترسی. مراجعه کنند
  . مراجعه کنيد لينک حاضرد به اند می تواني برای دسترسی به بعضی از آثار او که به انگليسی ترجمه شده 12
  به فارسی لينک دسترسی ،به انگليسی لينک دسترسی 13
  لينک دسترسی 14
  لينک دسترسی 15
! ھايی از آثار باکونين برخورديم که ابدا ربطی به متون اصلی نداشتند در جريان تھيه اين نوشتار به ترجمه 16

ھا را پخش  اين باصطالح ترجمه -بدون ھر گونه احساس مسئوليتی–ھا و اشخاص  بارتر اينکه بعضی از سايت تاسف
  !  کنند می

  ١٢-١١ص  ،ترجمه سعيد فيض اله زاده ،نوشته برايان موريس» گرا باکونين و آنارشيسم جمع« به نقل از کتاب  17
  ک دسترسیلين The Paris Commune and the Idea of the State, by Bakuninبه نقل از  18
19 Bakunin: The Philosophy of Freedom by Brian Morris سعيد  ترجمه ،به ترجمه فارسی لينک دسترسی

   زاده هللا فيض
20 Michael Bakunin by E. H. Carr لينک دسترسی  
 The Paris Commune and the Idea of the State, by Mikhail Aleksandrovich Bakuninبه نقل از  21

  لينک دسترسی
  ھمانجا  22
  .به منبع لينک دسترسی 23
  .به منبع لينک دسترسی 24
  . لينک دسترسی. The Commune, the Church and the Stateبه نقل از مقاله باکونين تحت عنوان  25
خدا «: اين کتاب بفارسی برگردانده شده است.  God and The Stateاز کتاب ) بدون کنترل ترجمه(به نقل مستيقيم  26

   »و دولت
  .تر به تفصيل نوشتيم مورد پيش در اين 27
  .لينک دسترسی The Revolutionary Ideas of Bakuninبه نقل از مقاله  28
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